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مكاتبه الزم در خصوص عدم جابجايي سيستم هاي مستقر در واحدهاي مختلف دانشگاه بـدون همـاهنگي    مقرر گرديد 

 .العات دانشگاه صورت گيردمار و فن آوري اطواحدها توسط مركز آ ITكارشناس 

  بـه منظـور آمـوزش،   ابالغي دفتر فن آوري اطالعات اسـتانداري مقـرر گرديـد     )2شماره (امنيتي  با توجه به توصيه نامه 
ضمن مطالعه دقيـق   ITسازي در خصوص رعايت نكات ايمني توسط كاربران، كليه كارشناسان  اطالع رساني و فرهنگ

 17/09/90حداكثر تـا تـاريخ   دانشگاه  كاركنانود را جهت تدوين شيوه نامه امنيتي ويژه توصيه نامه مذكور پيشنهادات خ
 .نمايند ارسالبه مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه 

از اين پس بازديدهاي دوره اي براساس فـرم جديـد    با توجه به تغييرات انجام شده در فرم بازديد دوره اي مقرر گرديد 
 .انجام گيرد

ا همـراه بـا ذكـر    آنتـي ويـروس هـ   واحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص  ITكارشناسان گزارش از اين پس رديد مقرر گ 
 .ارسال گردد مركز آمار و فن آوري اطالعات بهاقدامات انجام شده، علت عدم بروز رساني و ساير جزئيات مورد نياز 

ه در مقرر گرديد فقط نرم افزارهايي كـ  م ها،نرم افزار برروي سيست هرگونه نصب در خصوص درخواست كاربران براي 
بدين منظور  .و از نصب نرم افزارهاي شخصي خودداري گرددگرديده  روي سيستم ها نصبراستاي نياز سازمان بوده بر

 .دانشگاه قرار گيرد FTPبر روي سرور  ي مورد تأييدمقرر گرديد نرم افزارها

نياز سـنجي و  با رعايت اصل   IT، برنامه جامع آموزش پرسنل دانشگاه ITمقرر گرديد در راستاي توانمندسازي پرسنل  
 .مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه تهيه گردد ITتوسط رابط آموزش اولويت بندي دوره ها همچنين 

ام الزم كاربري اينترنت دانشگاه اقد جهت تكميل فرم نسبت به راهنمايي پرسنل دانشگاه ITمقرر گرديد كليه كارشناسان  
 .بعمل آورند

 .ارسال گرددو ابالغي به واحدها مقرر گرديد از اين پس درخواست نام كاربري اينترنت براساس فرم جديد تدوين شده  
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  مرتضي نادي
 آوري اطالعات دانشگاهفنوآمارمركزسرپرست

  محسن تواضعيمهندس 
 دانشگاهISPواحدكارشناس مسئول

  مهندس مرتضي غالمي
  سخت افزار دانشگاهواحد اس مسئول كارشن

  حميدرضا سپهريمهندس 
  نرم افزار دانشگاه واحد مسئول كارشناس

  مهندس محمد جواد فتح قريب
  كارشناس اتوماسيون اداري دانشگاه

  مهندس وحيد سقاحضرتي
 حراست دانشگاهITكارشناس

  مهندس مجيد دامن افشان
 بيمارستان متيني IT كارشناس

  يئمهندس موسي طا
 بيمارستان شهيد بهشتي IT كارشناس

  سيد هادي لسانمهندس 
  پيراپزشكيبهداشت و دانشكده  IT كارشناس

  مهندس عليرضا صباغيان
  دانشگاه معاونت درمان ITكارشناس 

  مهندس مليحه روحاني
آران  بهداشت و درمان شبكه ITكارشناس 

  و بيدگل

  مهندس مريم يزداني
  دانشگاهستاد مركزي  ITكارشناس 

  مهندس مجيد رضازاده
  دانشگاه معاونت بهداشتي ITكارشناس 

  دعاخوان مهندس عليرضا 
 هسته گزينش و مركز آمار و  ITكارشناس 

 فن آوري اطالعات دانشگاه

    

  : غائبين
  معاونت آموزشي دانشگاه ITكارشناس  -

 
 

  دانشگاهITكميته فنيصورت جلسه


