
 
  توسعه پورتال دانشگاه: عنوان پروژه
  : شرح پروژه 

  فرد يا گروه  فعاليتها رديف
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                            دانشگاه IT  كارشناسي فني موارد توسعه  1

                          دانشگاهIT  انجام استعالم تهيه اسناد استعالم و  2

                           دانشگاهIT  انعقاد قرارداد با برنده استعالم  3

                          دانشگاهIT  اجراي پروژه  4

                          دانشگاهIT  تحويل نهائي و تست و  تأييد پروژه  5

                               

                                

                                

                                

                                

                                

  



 
  بيمارستان نقوي HISراه اندازي : عنوان پروژه
  : شرح پروژه 

  فرد يا گروه  فعاليتها رديف
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                           دانشگاه IT  اوليه و برآورد اوليه هزينهكارشناسي   1

                            معاونت درمان  تأمين اعتبار  2

                            و م درمان HIS IT استعالمتهيه اسناد   3

                            IT انتخاب شركت هاي حائز شرايط  4

                            معاونت درمان  انعقاد قرارداد  5

                            و م درمان IT  سخت افزار و نرم افزارخريداري   6

                            و م درمان IT  جذب كارشناس رايانه  7

                            و م درمان IT  نصب و پياده سازي نرم افزار  8

                            و م درمان IT  تحويل نهائي و تأييد نرم افزار  9

                                

                                

  



 GPSفوريت هاي پزشكي و  اتوماسيون سامانه: عنوان پروژه

  : شرح پروژه 

  فرد يا گروه  فعاليتها رديف
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                             بازديد شركت و ارزيابي اوليه  1

                            معاونت درمان  اعتبارتأمين   2

                            و م درمان HIS ITتهيه اسناد استعالم   3

                            و م درمان IT انتخاب شركت هاي حائز شرايط  4

                            و م درمان IT  انعقاد قرارداد  5

                            و م درمان IT  خريداري سخت افزار و نرم افزار  6

                            و م درمان IT  نصب و پياده سازي نرم افزار  7

                            و م درمان IT  تحويل نهائي و تأييد نرم افزار  8

                                

                                

                                

  
  



  
  
  
  
  

  راه اندازي نرم افزار بانك اطالعات آمار دانشگاه: عنوان پروژه

  : شرح پروژه 

  فعاليتها رديف
  فرد يا گروه
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                            دانشگاه IT  كارشناسي اوليه  1

                          دانشگاهIT  تأمين اعتبار  2

                          دانشگاهIT  تهيه اسناد استعالم و انجام استعالم  3

                          دانشگاهIT  انتخاب نرم افزار مناسب   4

                          دانشگاهIT  انعقاد قرارداد  5

                          دانشگاهIT  طراحي و پياده سازي  6

                          دانشگاهIT  اجرا و تأييد نهائي  7

                                

                                

  



  
  سيدالشهداء بيمارستان HISراه اندازي : عنوان پروژه
  : شرح پروژه 

  فرد يا گروه  فعاليتها رديف
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

  خريداري سخت افزار و نرم افزار  1
شبكه آران و

 بيدگل
                          

  نصب و پياده سازي نرم افزار  2
ITو شبكه

 آران و بيدگل
                          

  تحويل نهائي و تأييد نرم افزار  3
ITو شبكه

 آران و بيدگل
                          

                                

                                

                               

                                

                                

                                

  
  



  اتصال مراكز تابعه دانشگاه به شبكه فيبر نوري مخابرات: عنوان پروژه

  : شرح پروژه 

  فرد يا گروه  فعاليتها  رديف
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                             مخابراتاعالم ليست مراكز جهت اجراي فيبر نوري   1

                              كارشناسي مخابرات و اعالم به دانشگاه  2

                             بررسي نتائج كارشناسي و اخذ تصميم  3

                              تأمين اعتبار پروژه  4

                              استعالم  5

                             انعقاد قرارداد  6

                              اجراي پروژه  7

                              تحويل نهايي پروژه  8

                                

                                

  .اين پروژه به علت آنكه صاحب فرايند شركت مخابرات مي باشد، لذا امكان زمانبندي مقدور نمي باشد
  



  
  

  نسخه تحت وب اتوماسيون اداري: عنوان پروژه
  : شرح پروژه 

  فعاليتها رديف
  فرد يا گروه
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                            دانشگاه IT  برگزاري جلسات و ارزيابي  1

                            دانشگاه IT تأمين اعتبار  2

                            دانشگاه admin ITنصب آزمايشي و آموزش   3

                            دانشگاه IT  آموزش پرسنل و راه اندازي مقدماتي  4

                            دانشگاه IT  استقرار كامل  5

                               

                                

                                

                                

                                



  اجراي شبكه داخلي مراكز مورد نياز و ساختمان هاي در حال ساخت: عنوان پروژه

  : شرح پروژه 

  فرد يا گروه  فعاليتها  رديف
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                               

                                

                               

                                

                                

                               

                                

                                

                                

                                

 .مي باشد لذا امكان زمانبندي مقدور نمي باشد هاي در حال ساخت ساختمان عمراني  به دليل آنكه اجراي اين پروژه منوط به پيشرفت عمليات •

  



    فعلي صالح زير ساخت ارتباطي شبكها :عنوان پروژه
  : شرح پروژه 

  فرد يا گروه  فعاليتها  رديف
  مسئول

 زمانبندي به ماه
  شرح
  اسفند  بهمن   دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  هزينه

                            دانشگاه IT  انتخاب مشاور و طراح   1

                          دانشگاهIT  موجودمستند سازي وضعيت   2

                          دانشگاهIT  طراحي، برآورد هزينه، آماده سازي اسناد مناقصه  3

                          دانشگاهIT  تامين اعتبار  4

                          دانشگاهIT  برگزاري مناقصه  5

                          دانشگاهIT  بررسي و انتخاب پيمانكار و انعقاد قرار داد  6

                          دانشگاهIT  خريد تجهيزات  7

                          دانشگاهIT  نصب و پيكربندي  8

                          دانشگاهIT  و تائيدنظارت، تست   9

                          دانشگاهIT  پايان كار و تحويل نهايي  10

 


