
 

  

  شهداءسالن : مكان برگزاري  30/10 – 12 :زمان جلسه  29/4/90: تاريخ جلسه -2  64: شماره جلسه

  :مصوبات       
مطرح و مقـرر شـد    SMSمعاونت محترم بهداشتي در خصوص تهيه نرم افزار  22/3/90مورخ  3404 نامه شماره -1

موجود در روابط (فزار پيام كوتاه دانشگاه گي از نرم اني و فره، پژوهشي و دانشجويبهداشتي، درمانمعاونت هاي 
در صورت امكان دسترسي و عدم محدوديت نرم افزاري، صرفاً براي ارسـال پيـام هـاي تخصصـي هـر      ) عمومي

همچنان بصورت متمركز از طريـق   ها ضمناً ارسال پيام مناسبت كنند معاونت با تعريف رمز عبور جداگانه استفاده
 .روابط عمومي انجام شود

فرهنگي در خصوص خريداري نرم افزار شـارژ اينترنتـي    ،يرخواست معاونت محترم دانشجويجه كارشناسي دنتي -2
 .مطرح و با خريداري آن موافقت بعمل آمد فرهنگي از شركت مجري اتوماسيون تغذيه معاونت دانشجوييغذا 

دانشگاه مطـرح و مقـرر    LANبراي دسترسي به منابع الكترونيك خارج از شبكه  VPN-Serverنامه راه اندازي  -3
ساعت، دانشجويان تحصيالت تكميلي بـه ميـزان    60شد اكانت آن براي تمام اعضاء هيأت علمي به ميزان ماهيانه 

ساعت و تشويقي پژوهشگران و محققين برتر با معرفي معاونت محترم پژوهشي به ميزاني كه از سـوي   60ماهانه 
 .بعد از ساعت اداري اختصاص يابدرايگان استفاده معاونت محترم پژوهشي تعيين مي گردد جهت 

مركز آمـار و فـن آوري اطالعـات دانشـگاه در خصـوص راه انـدازي پرداخـت         20/8/89مورخ  829نامه شماره  -4
الكترونيكي مطرح و مقرر شد ضمن پيگيري آن از طريق بانك رفاه توسط مدير محترم امور مالي دانشگاه، جهـت  

 .نتي رزرو غذا از طريق بانك ملت اقدام گرددراه اندازي پرداخت اينتر

دفتر آموزش مداوم دانشگاه مطرح و با خريداري نرم افزار جـامع آمـوزش مـداوم     8/4/90مورخ 148نامه شماره  -5
نارها و كارگاههـاي دانشـگاه بـا سيسـتم وايـرلس و سـخت       يجهت بكارگيري در كليه دوره هاي آموزشـي، سـم  

 .مورد موافقت قرار گرفتر غياب با قابليت حضوافزارهاي پرتابل 

مقرر شد با شركت مجري اتوماسيون اداري هماهنگي بعمل آيد تا به نحوي شعارهاي امر بـه معـروف و نهـي از     -6
 .منكر در صفحه اول اتوماسيون اداري درج شود

دفتر آموزش مداوم دانشگاه در خصوص دسترسي كارشناس آن مركز به رده هاي  23/1/90مورخ  40نامه شماره  -7
تشكيالتي خارج از حوزه مربوطه مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد كليه دسترسي ها در اتوماسـيون  

شـگاه  اداري طبق چارت سازماني و محدوده مجاز با هماهنگي مديريت محترم توسعه سازمان و منابع انسـاني دان 
 .ددگرتعريف 

در تمامي بيمارسـتانهاي تحـت    HISمقام محترم وزارت در خصوص راه اندازي  5/4/90مورخ  483 نامه شماره -8
 .پوشش دانشگاه مطرح و مقرر شد اجراي آن پيگيري شود

بيمارستان متيني توسط مدير مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه مطـرح و مقـرر شـد     HISوضعيت اجراي  -9
بيمارستان متيني  HISش آن به معاونت محترم درمان ارسال تا نسبت به پيگيري ورود اطالعات به نرم افزار گزار

 .تصميم گيري شوددر شوراي درمان دانشگاه 

  

  كميته راهبردي فن آوري اطالعات دانشگاهصورت جلسه 



  

  

  

 

  دكتر محمد حسين اعرابي

  دانشگاه رئيس

  دكتر غالمعلي حميدي

  معاون پژوهشي
 دكتر عباس ارج 

  سرپرست معاونت درمان

 دكتر طاهره مازوچي

 ن دانشجويي، فرهنگيمعاو

  

  پوردكتر مهرداد فرزندي

 آوري اطالعات دانشگاهسرپرست آمار و فن

  دكتر حسن الماسي

 سرپرست معاونت بهداشتي

  دكتر محمود صفاري 

 مدير كل آموزش

  علي كوهي

  برنامه ريزي منابعبودجه و مدير 

   

  مهرانفر اميد

  معاونت غذا و دارو مدير امورعمومي

  ضعيمهندس محسن توا

  دانشگاه ISPمسئول 

    

  

  

   :جلسه غائبين

 آقاي دكتر حسين نيكزاد معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه -

 مرتضي نادي مسئول پورتال دانشگاهآقاي  -
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ي و فرهنگي دسترسي محدود به نرم افزار سماء توسط اداره ينت محترم دانشجومقرر شد براي مركز مشاوره معاو -10

  .كل آموزش دانشگاه تعريف گردد

مطرح و با توجه به مستندات آماري موجود  ITدرخواست معاونت محترم درمان جهت جذب يك نفر كارشناس  -11

  .مورد موافقت قرار نگرفتمعاونت درمان، از تعداد رايانه هاي تحت پوشش 

معاونت محتـرم بهداشـتي در خصـوص افـزايش زمـان اينترنـت كـارپرداز آن         16/4/90مورخ  4578نامه شماره  -12

  .معاونت مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت


