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وري مطرح و بيمارستان اخوان در خصوص درخواست نصب نرم افزار ارتقاي بهره  26/09/90مورخ  707نامه شماره  - 1

 .مقررگرديد با توجه به استقرار سامانه ارتقاء بهره وري در معاونت درمان موضوع از طريق آن معاونت پيگيري گردد

معاونت بهداشتي در خصوص خريد يك دستگاه رايانه جهت واحد سمعي و بصري  26/09/90مورخ 12388نامه شماره  - 2

مشخصات مركز آمار و فن آوري اطالعات موجود در پورتال دانشگاه مطرح و مقرر گرديد دستگاه مورد نياز مطابق با 

 .خريداري گردد

خصوص برنامه نرم افزاري پيشگيري از بيماريهاي قلبي و معاونت بهداشتي در  03/10/90مورخ  12682نامه شماره  - 3

تهاي آموزشي سالمت معاونت در خصوص نرم افزار ثبت فعاليآن  03/10/90مورخ  12682عروقي و همچنين نامه شماره 

 ITمراكز بهداشتي درماني، پايگاهها و خانه هاي بهداشت مطرح و مقرر گرديد كارشناسي بيشتر توسط كارشناس 

معاونت انجام و انتظارات عملكردي بصورت دقيق و جامع با در نظر گرفتن نيازهاي آينده و گروههاي هدف جهت 

 .ت ارسال گردداقدامات بعدي به مركز آمار و فن آوري اطالعا

 ، بيمارستان متيني در خصوص در خواست سامانه نوبت دهي از طريق تلفن گويا  16/11/90مورخ  1239نامه شماره  - 4

 .موافقت شدبيمارستان  HISسامانه نوبت دهي اينترنتي از طريق برنامه با راه اندازي مطرح و و اينترنتي پيام كوتاه 

معاونت بهداشتي در خصوص درخواست راه اندازي پورتال قلب سالم مطرح و با   15/11/90مورخ  14994نامه شماره  - 5

ضمناً مقرر . موافقت گرديدبا هماهنگي مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه طراحي و پياده سازي پورتال مربوطه 

هيه و جهت اقدامات بعدي به مركز آمار و فن آوري گرديد ساختار مورد نظر پورتال مذكور توسط آن معاونت ت

 .اطالعات ارسال گردد

بيمارستان متيني در خصوص خريد نرم افزارهاي تخصصي واحد گفتار درماني آن  19/11/90مورخ  1267نامه شماره - 6

عات دانشگاه بيمارستان مطرح و با توجه به كارشناسي انجام شده با خريدآن با هماهنگي مركز آمار و فن آوري اطال

توسط مذكور نتظارات عملكردي برنامه منوط به ارائه اموضوع ،  Dr.Speechدر خصوص نرم افزار  .موافقت گرديد

 .گرديدبيمارستان متيني

 دانشگاه صورتجلسه كميته راهبردي فن آوري اطالعات

دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه    : مكان برگزاري                                                     30/8:   ساعت شروع                                                            08/12/90: تاريخ جلسه                                                        30/10:   ساعت خاتمه  
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  پوردكتر مهرداد فرزندي
  معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

  مرتضي نادي
  آوري اطالعات سرپرست مركز آمار و فن

  دكتر مسعود دهقاني
  رئيس مركز بهداشت شهرستان كاشان

  هره آذربادز
  مدير معاونت پژوهشي

  مهندس محسن تواضعي
 دانشگاه ISPمسئول 

  مهندس محسن فرهادپور
  معاونت آموزشي ITكارشناس 

  مهندس عليرضا صباغيان
  معاونت درمان ITكارشناس 

  

  

  : غائبين جلسه

 آقاي دكتر احمد خورشيدي معاون غذا و دارو دانشگاه -

   دانشجويي فرهنگي دانشگاهخانم دكتر طاهره مازوچي معاون  -

دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه    : مكان برگزاري                                                     30/8:   ساعت شروع                                                             08/12/90: تاريخ جلسه                                                          30/10:   ساعت خاتمه  

 گزارش كارشناسي فني در خصوص زيرساخت ارتباط اينترنتي مورد نياز دانشگاه در موارد بحران توسط مركز آمار و - 7

فن آوري اطالعات ارائه و مقرر گرديد به منظور ارائه طرح جامع با رعايت كليه استانداردها و راهكارهاي مورد نظر از  

 .مسئول مركز حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه در جلسه بعدي دعوت بعمل آيد

قرار گرفت و مقرر گرديد كليه مورد موافقت به شرح پيوست مطرح و دانشگاه شيوه نامه ساماندهي كاربري اينترنت  - 8

 .اكانت هاي اينترنت براساس شيوه نامه مذكور ويرايش و ساماندهي گردد


