
 

 
 

  دانشگاهستاد  شهدايمكان برگزاري: سالن   30/10–13زمان جلسه: 15/6/89تاريخ جلسه: -2  61شماره جلسه: 

  مصوبات:       
معاونت غذا و دارو در خصوص نرم افزار بررسي نسـخ مطـرح و بـا خريـد آن      7/6/89مورخ  3516 نامه شماره -1

 موافقت گرديد.

در خصوص نرم افزار امور خوابگاههـا مطـرح و بـا    نشجويي، فرهنگي دامعاونت  16/1/89مورخ  68 نامه شماره -2
 رعايـت  منظـور  بـه لـذا   ،بـوده سـماء  ثبت نـام دانشـجويان دانشـگاه از شـركت     موجود توجه به اينكه نرم افزار 

 موافقت گرديد.ماء و جلوگيري از اشكاالت احتمالي با خريد نرم افزار فوق از شركت س نرم افزارها يپارچگيك

خوابگاههاي امـام علـي و انديشـه     LANست معاونت دانشجويي، فرهنگي در خصوص راه اندازي شبكه درخوا -3
مطرح و مقرر گرديد كارشناسي الزم از نظر فني و برآورد هزينه توسط معاونت فـوق انجـام و در جلسـه بعـدي     

 ارائه گردد. ITكميته 

در خصوص نرم افزار مربوطه مطـرح و مقـرر   مين سالمت كاشان مجمع خيرين تأ 1/4/89مورخ  102نامه شماره  -4
در جهـت ارائـه توضـيحات الزم    و نماينده مربوطـه   انجامگرديد كارشناسي الزم در اين خصوص توسط مجمع 

 حضور پيدا نمايد.  ITكميته بعدي 

  مقـرر گرديـد    در خصوص طراحي وب سايت جهت دفتر امور ايثارگران مطرح و 12/4/89مورخ  25نامه شماره  -5
 در سطح معاونت ها، دانشكده ها و بيمارستانها، مراكز تحقيقاتي و روابط عموميفقط مستقل حي وب سايت طرا

 از صفحات داخلي استفاده نمايند.واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه ساير و دانشگاه انجام گيرد 

 ويي فرهنگيمعاونت دانشج يدر خصوص افزايش ساعت دبير شوراي پژوهش 15/4/89مورخ  1187نامه شماره  -6
 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. آقاي رشيدي

ر گرديـد  معاونت درمان در خصوص نرم افزار دفتر پرسـتاري مطـرح و مقـر    11/12/88مورخ  9560نامه شماره  -7
نرم افزار مورد نظر و تفاوت قابليت هاي آن با نرم افزار موجود پرسنلي توسط نماينده ليست انتظارات عملكردي 

 ارائه گردد. ITكميته  در جلسه بعدي آن معاونت

معاونت دانشجويي، فرهنگي در خصوص طراحي وب سايت بسـيج دانشـجويي    3/6/89مورخ 1821نامه شماره  -8
 مطرح و مقرر گرديد در صورت ارائه مجوز از مرجع مربوطه (سپاه يا بسيج مقاومت) مورد موافقت قرار گيرد.

  

  دانشگاه ITصورت جلسه كميته


