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  :مصوبات       
معاونت پژوهشي دانشگاه مبني بر اختصاص آدرس پست الكترونيكـي بـا دامـين     18/1/90مورخ 139نامه شماره  -1

ي اطالعات دانشـگاه نسـبت بـه اختصـاص     دانشگاه براي ثبت كارآزمايي باليني، مقرر گرديد مركز آمار و فن آور
email  مـاه پـس از   6صيالت تكميلي متقاضي اقدام نمايد و نسبت بـه انقضـاي آن   براي دانشجويان تحدانشگاه  

 .فارغ التحصيلي اقدام كند

، مطـرح و  مجله انگليسـي زبـان ترومـا   نرم افزار مركز تحقيقات تروما در مورد  12/10/89مورخ  169نامه شماره  -2
، ولي با عنايت به موافقت از سوي مركز فن آوري اطالعات مطرح گرديد Open Source يهانرم افزار معايب

و هماهنگي بعمـل آمـده توسـط     مبني بر استفاده از نرم افزارهاي فوق حاضر در جلسه نماينده معاونت پژوهشي
 Open Sourceنرم افزار  بهره گيري ازبا وزارت متبوع  HBIوي مبني بر موافقت نصب آن بر روي سرورهاي 

 .موافقت گرديدانگليسي تروما جله مبراي 

وي جـايگزين  ربيمارسـتان شـهيد بهشـتي مبنـي بـر تـأمين نيـ        10/12/89مـورخ   5741در خصوص نامه شماره  -3
انتقالي بيمارستان، مقررگرديد كارشناسي الزم توسط مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه انجـام   ITكارشناس
 .گردد معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه ارسالجهت اقدامات بعدي به و نتيجه 

بيمارستان نقوي در خصوص نوبت دهي اينترنتي مطرح و مقرر گرديد موضوع از  28/1/90مورخ  63نامه شماره  -4
 درخواسـت  مقـرر گرديـد  بـدين منظـور   . در بيمارستان مرتفع گردد HIS نرم افزار نوبت دهي طريق پياده سازي

 .ارسال گرددنرم افزار فوق  پياده سازي يسرور برايك عدد خريد 

و مركز آمـوزش بهـورزي    LANدرخواست  در خصوص معاونت بهداشتي 27/11/89مورخ  20625نامه شماره  -5
 گرفتـه  از حجم مكاتبات مركز فوق با معاونت بهداشتي يمطرح و مقرر گرديد گزارش به شبكه دانشگاه آن اتصال

 .اعالم گردد IT اقدامات بعدي به كميتهو نتيجه جهت 

معاونت بهداشتي در خصوص نرم افزار پذيرش آزمايشگاه گالبچي مطـرح و   30/8/89مورخ  10539نامه شماره  -6
 .تابعه معاونت بهداشتي مرتفع گردد بسته نرم افزاري ويژه درمانگاههايمقرر گرديد موضوع از طريق 

مبني بر اجراي مفاد ت آموزشي و عدم توافق شركت فعلي طرف قرارداد در خصوص سامانه ارزيابي اساتيد معاون -7
 ،شركت مربوطه ، مركز آمـار و فـن آوري اطالعـات   نماينده با حضور  اي  مقرر گرديد جلسهقرارداد في ما بين، 
 .ارائه گردد ITنماينده دفتر حقوقي تشكيل و نتيجه جهت اقدامات بعدي به كميته  ومعاونت آموزشي 

  مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشـگاه در خصـوص مشـخص شـدن تكليـف       24/1/90مورخ  53ماره نامه ش -8
انجـام تعميـرات و نصـب     مقـرر گرديـد  رايانه هاي فاقد برچسب اموالي دانشگاه جهت انجام تعميرات مطرح و 

  .قطعات سخت افزاري صرفاً بر روي رايانه هاي داراي برچسب اموالي دانشگاه صورت گيرد
  

  كميته راهبردي فن آوري اطالعات دانشگاهصورت جلسه 



 
 
  
  
  
  
  
 

 

 مديريت توسعه و منابع انسـاني دانشـگاه در خصـوص افـزايش سـقف سـاعت       25/1/90مورخ  613امه شماره ن -9
و منـابع   سـازمان  يـد معاونـت توسـعه   يمطرح و موافقت آن منـوط بـه تأ   امور بازنشستگانواحد  كاربري اينترنت
 .دانشگاه گرديد

م معظم رهبري در خصوص رفع محدوديت مسئول نهاد نمايندگي مقا 25/1/90پ مورخ /7/24/1/29نامه شماره  -10
 .نصب گردد ITمقرر شد نرم افزارهاي مورد نياز از طريق مركز نرم افزار بر روي رايانه هاي نهاد مطرح و نصب 

ريت امنيت اطالعات مطرح يحراست دانشگاه در خصوص استقرار سامانه مد 29/10/89مورخ  1656نامه شماره  -11
  مركـز آمـار و  مودن بندهاي مورد اشاره در نامه مذكور جلسه اي با حضـور  و مقرر گرديد در خصوص اجرايي ن

به نحوي تصميم گيري شود كه يا كميته اي زير شـاخه كميتـه   تشكيل و دانشگاه حراست فن آوري اطالعات و  
IT تشكيل و يا بخشي از مباحث كميتهIT با حضور مسئول حراست به اين موضوع اختصاص يابد. 

از طريق كارتهاي شارژ اينترنتي  امكان معاونت دانشجويي، فرهنگي در خصوص 30/1/90مورخ  204نامه شماره  -12
پرداخـت  از طريـق پـروژه   خصوص اين مقرر گرديد كارشناسي الزم در مطرح و دانشجويان عضو شتاب توسط 

 .رائه گرددا ITبه كميته جهت اقدامات بعدي نتيجه  انجام وتوسط آقاي نادي از طريق اينترنت الكترونيكي 

  


