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ضـمن خـوش آمـدگويي بـه كليـه       هدر ابتداي جلسه آقاي مرتضي نادي سرپرست مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگا 
تصدي دكتـر مهـرداد فرزنـدي پـور در مركـز آمـار و فـن آوري         ضمن بيان اقدامات انجام شده در زمانكارشناسان مركز، 

همكاري و خواستار رئوس و اولويت هاي مركز اهم اشاره به  سپس  با. نمودند ايشان قدردانيمجدداً از زحمات اطالعات 
نظرات خـود   به بيان پيشنهادات و نقطه نيز كليه پرسنل .مربوطه شدنددر رسيدن به اهداف  مركز كارشناسانمجدانه تالش 

  .موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفتو در پايان پرداخته 
  .خود را ارائه دهند پيشنهادات مورد نظر و تسهيل فرآيندهاي مركزبه منظور ارتقاء  ITپرسنل مقرر گرديد كليه  -1
  .اقدام شودتخصصي دوره هاي آموزشي مقرر گرديد در راستاي توانمند سازي پرسنل مركز نسبت به پيگيري و برگزاري  -2
  .تقدير بعمل آيد رابطين آماري واحدها در راستاي همكاري با مركز جهت تدوين فرمهاي جديد آماريمقرر گرديد از  -3
حي فرم طرادر اين راستا مقرر شد  .ديرگ صورتمقرر گرديد از اين پس درخواست نام كاربري اينترنت همراه با كد ملي افراد  -4

 .انجام گيرد ط مهندس دعاخوانستودرخواست نام كاربري اينترنت 
ارسـالي  يـا داراي نقـص در فرمهـاي آمـاري     و موارد ارسال نشـده  مقرر گرديد كليه پرسنل آمار نسبت به تهيه چك ليست از  -5

 .واحدها اقدام و جهت تكميل آن با واحدهاي مربوطه مكاتبه شود
اقـدام   صـفر آن واحـد   شدن دور و همچنين آزاد در خصوص رفع اشكال تلفن هاي داخلي واحد آماالزم پيگيري مقرر گرديد  -6

 .شود
انجـام  با معاونت دانشجويي، فرهنگي الزم مكاتبه مقرر شد به دليل نصب فيلتر شكن در اتاق كامپيوتر خوابگاههاي دانشجويي  -7

 .گيرد
سـاعت   30كـاري بـر اسـاس    اضـافه  با توجه به الـزام دريافـت   مركز نحوه پرداخت حق فني پرسنل مقرر گرديد در خصوص  -8

 .مذاكره گردد تايمكس با معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه
 .گزارش نهائي خود را در خصوص بازديد دوره اي تا پايان آبان ماه سال جاري ارائه دهند ITمقرر گرديد كليه پرسنل  -9

 جمع آوري اطالعات فرمهاي جديد آماريجهت ر پرسنل آما ،مقرر گرديد به منظور سرعت بخشيدن در تكميل فرمهاي آماري -10
 .پيگيري حضوري نيز داشته باشند

 سـازي و  آموزشي آمار و فن آوري اطالعـات در راسـتاي آمـوزش، فرهنـگ    مجله ي زجهت راه انداالزم پيگيري مقرر گرديد  -11
ات خود را تهيـه و در جلسـه اي كـه    مقرر شد كليه پرسنل نظرات و پيشنهاد در اين راستا، انجام گيرد اطالع رساني به كاربران

 .بدين منظور تشكيل خواهد شد ارائه دهند
  

  

  مرتضي ناديآقاي 
 آوري اطالعات دانشگاهفنسرپرست مركز آمار و 

  مهندس سيد محمد ثابت
 كارشناس فن آوري اطالعات دانشگاه

  مهندس مرتضي غالمي
  آوري اطالعات دانشگاهكارشناس فن

 مريم يزدانيمهندس 
  آوري اطالعات دانشگاهناس فنكارش

 محمدجواد فتح قريبمهندس 
  آوري اطالعات دانشگاهكارشناس فن

  مهندس محسن تواضعي
  كارشناس فن آوري اطالعات دانشگاه

  مهندس حميدرضا سپهري
  كارشناس فن آوري اطالعات دانشگاه

  مهندس عليرضا دعاخوان
  كارشناس فن آوري اطالعات دانشگاه

  سانمهندس سيد هادي ل
  كارشناس فن آوري اطالعات دانشگاه

  مهندس فاطمه حيدري مقدم
  كارشناس آمار دانشگاه

  مهدي باقري نژادآقاي 
  كارشناس آمار دانشگاه

  زهرا صباحيخانم 
  كارشناس آمار دانشگاه

 

 آوري اطالعات دانشگاهفنآمار وصورت جلسه مديريت


