
  )هشت نقطه(نصب و راه اندازي فيبر نوري پرديس 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

                           ITمركز   كارشناسي اوليه و تهيه اسناد مناقصه   1

                           امور قراردادها  انجام مناقصه  2

 بازديد شركتهاي متقاضي از محل و  3
  شركت در مناقصه

                           ITمركز 

                            كميته مناقصه  بازگشائي پاكات مناقصه و كارشناسي آنها  4

 انتخاب برنده مناقصه و اعالم  5
  جهت انعقاد قرارداد 

                            كميته مناقصه

  انعقاد قرارداد و شروع عمليات اجرايي  6
و امورITمركز

 قراردادها
                          

                            ITمركز   خاتمه پروژه و نظارت و تأييد نهايي  7

                                

                                

                                

                                



 
  پورتال دانشگاهتوسعه : 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

                             كارشناسي فني موارد توسعه  1

                              تهيه اسناد استعالم و انجام استعالم  2

                             انعقاد قرارداد با برنده استعالم  3

                              اجراي پروژه  4

                              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

                             كارشناسي اوليه و برآورد اوليه هزينه  1

                              تأمين اعتبار  2

                             استعالم سخت افزار و نرم افزار  3

                              كارشناسي نتايج استعالم نرم افزار  4

                              انتخاب شركت هاي حائز شرايط  5

                             انعقاد قرارداد  6

                              خريداري سخت افزار و نرم افزار  7

                              جذب كارشناس رايانه  8

                              نصب و پياده سازي نرم افزار  9

                              تحويل نهائي و تأييد نرم افزار  10

                                

  



  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

                             كارشناسي اوليه  1

                              تأمين اعتبار  2

                             تهيه اسناد استعالم و انجام استعالم  3

                              انتخاب نرم افزار مناسب   4

                              انعقاد قرارداد  5

                             طراحي و پياده سازي  6

                              اجرا و تأييد نهائي  7

8                                

9                                

10                                

                                

  
   



  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

                             كارشناسي اوليه و برآورد اوليه هزينه  1

                              تأمين اعتبار  2

                             استعالم سخت افزار و نرم افزار  3

                              نرم افزاركارشناسي نتايج استعالم   4

                              انتخاب شركت هاي حائز شرايط  5

                             انعقاد قرارداد  6

                              خريداري سخت افزار و نرم افزار  7

                              جذب كارشناس رايانه  8

                              نصب و پياده سازي نرم افزار  9

                              تأييد نرم افزارتحويل نهائي و   10

                                

  
   



  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

                             اعالم ليست مراكز جهت اجراي فيبر نوري مخابرات  1

                              كارشناسي مخابرات و اعالم به دانشگاه  2

                             تصميمبررسي نتائج كارشناسي و اخذ   3

                              تأمين اعتبار پروژه  4

                              استعالم  5

                             انعقاد قرارداد  6

                              اجراي پروژه  7

                              تحويل نهايي پروژه  8

                                

10                                

                                

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


