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  واحـد هـا همكـاري الزم بـا پرسـنل      شدن مكاتبات ابالغي اين مركـز بـه   اجرايي  به منظور ITمقرر گرديد كارشناسان  

 .واحد هاي خود را داشته باشند

 .مار و فن آوري اطالعات ارسال گرددآمربوط به بازديد هاي دوره اي در اسرع وقت به مركزمقرر گرديد مستندات  

واحدها جهت دريافت قطعات كامپيوتري ابتدا نسبت به تكميل فـرم طراحـي شـده در     ITمقرر گرديد كليه كارشناسان  
 .مايندپورتال اقدام و پس از تحويل قطعه معيوب نسبت به دريافت قطعه درخواستي اقدام ن

دريافت قطعات كامپيوتري منوط به تكميل فرم رسيد قطعات كه در پورتال دانشگاه طراحـي گرديـده اسـت بـه همـراه       
 .تحويل قطعه معيوب خواهد بود

مشـاركت بيشـتري   دانشگاه ي مركز آمار و فن آوري اطالعات هادانشگاه در تهيه شيوه نامه   ITمقرر گرديد كارشناسان 
 .داشته باشند

س بر روي سيستم هايي كـه صـرفاً تنظيمـات مربوطـه جهـت      وگرديد تنظيمات لپ تاپ به همراه نصب آنتي ويرمقرر  
دانشـكده مربوطـه صـورت گيـرد و سـاير امـور         ITاتصال به شبكه بر روي آنها انجام گرفته است توسـط كارشـناس   

 .دانشگاه نمي باشد ITكامپيوتري جهت لپ تاپ  شخصي دانشجويان برعهده كارشناسان 

 .به ارائه مطالب آموزشي مرتبط اختصاص يابد ITمقرر گرديد از اين پس بخشي از زمان جلسات كميته فني  
   

  
  

 

  مرتضي نادي
  آوري اطالعات دانشگاهفنو آمارمركزسرپرست 

  محسن تواضعيمهندس 
  دانشگاه ISP واحد كارشناس مسئول

  مهندس مرتضي غالمي
  سخت افزار دانشگاهد واحكارشناس مسئول 

  حميدرضا سپهريمهندس 
  نرم افزار دانشگاه واحد مسئول كارشناس

  
  مهندس محمد جواد فتح قريب

  كارشناس اتوماسيون اداري دانشگاه
  سيد محمد ثابتمهندس 

  كارشناس مسئول واحد شبكه دانشگاه
 

  مهندس مجيد دامن افشان
 بيمارستان متيني IT كارشناس

  مهندس مريم يزداني
 دانشگاهستاد مركزي  ITكارشناس 

  مهندس مجيد رضازاده
  دانشگاه معاونت بهداشتي ITكارشناس 

  مهندس عليرضا صباغيان
  دانشگاه معاونت درمان ITكارشناس 

  مهندس مليحه روحاني
  بهداشت و درمان شبكه ITكارشناس 

  و بيدگلآران  

  

  : غائبين
 بيمارستان شهيد بهشتي IT انكارشناس -

  و پرستاري و مامايي پيراپزشكي ،بهداشتدانشكده  IT كارشناس -
  هسته گزينش و فن آوري اطالعات دانشگاه ITكارشناس  -
  حراست دانشگاه ITكارشناس  -

 
  

 
  

  دانشگاهITكميته فنيصورت جلسه


