
  

                              
                          
                          
          

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شهيد بهشتي بيمارستان HISدر برنامه  PACSشوراي دانشگاه مبني بر راه اندازي سيستم  04/12/90مصوبه مورخ  3بند  - 1
 .نصب و راه اندازي آن با تأييد و هماهنگي مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه موافقت گرديد ،مطرح و با خريد

نوبت دهي مطرح صف و مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي در خصوص خريد سامانه  02/12/90 مورخ 5679ه مارنامه  ش - 2
 .مورد موافقت قرار نگرفتو 

نرم افزار برنامه هاي  فرهنگي و اردوهاي در خصوص معاونت دانشجويي، فرهنگي  22/12/90مورخ  3924شماره نامه  - 3
ويژگي قابليت اعالن ثبت نام كنندگان تكراري در در صورت عدم امكان اضافه نمودن مطرح و  مقرر گرديد  دانشجويي

نرم افزار موجود، نسبت به كارشناسي نرم افزار جديد با انتظارات عملكردي مورد نياز و با تأييد و هماهنگي مركز آمار و 
  .فن آوري اطالعات دانشگاه اقدام و گزارش آن به همراه برآورد هزينه در جلسه بعدي كميته ارائه گردد

و با توجه مطرح  Dr. Speechنرم افزارگفتار درماني در خصوص بيمارستان متيني  14/12/90مورخ  1498شماره نامه  - 4
  .به ارتباط موضوعي با واحد تجهيزات پزشكي مقرر گرديد مراتب از طريق آن واحد پيگيري گردد

پزشكان مجتمع بيمارستاني شهيد دكتر در خصوص برنامه اتوماسيون تغذيه پرسنل و  27/09/90مورخ  4097نامه شماره  - 5
 .بهشتي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

در خصوص خريد پرينتر جهت صدور كارت دانشجويي مطرح و با معاونت آموزشي  16/01/91مورخ  172نامه شماره  - 6
 .موافقت گرديدهماهنگي مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه با تأييد و خريد آن 

مديريت فرآيندها سامانه در خصوص و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه دفتر فني  17/11/90مورخ  634نامه شماره  - 7
هماهنگي مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  با تأييد وو نظارت بر امور تأسيسات و ساختمان مطرح و با خريد آن 

 .موافقت گرديد
منظوره مطرح و مورد  رهبري در خصوص خريد پرينتر چندنمايندگي مقام معظم نهاد  16/02/91مورخ  74نامه شماره  - 8

 .موافقت قرار نگرفت
فقط بهشتي در خصوص سامانه پيامك كوتاه مطرح و  دكتر شهيد يمجتمع بيمارستان 28/02/91مورخ  1097نامه شماره  - 9

سامانه پيام كوتاه دانشگاه ها از طريق  موافقت گرديد و مقرر گرديد ارسال و دريافت پيامكخريد يك شماره جديد با 
 .صورت گيرد

مطرح   EOC جديد معاونت درمان در خصوص پرينتر چند منظوره جهت تجهيز مركز 03/03/91مورخ  1791نامه شماره  -10
 .و مورد موافقت قرار نگرفت

 صورتجلسه كميته راهبردي فن آوري اطالعات
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و مورد روابط عمومي دانشگاه در خصوص نرم افزار تايپ گفتاري نويسا مطرح  10/03/91مورخ  202نامه شماره  -11
  .موافقت قرار نگرفت

شوراي امر به معروف نهي از منكر در خصوص راه اندازي سايت امر به دبير  17/03/91مورخ  18نامه شماره  -12
 .معروف دانشگاه مطرح و مقرر گرديد موضوع از طريق ايجاد صفحات در پورتال فعلي دانشگاه اقدام گردد

مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي در خصوص  نرم افزار آنژيوگرافي مطرح و  03/03/91مورخ  1264نامه شماره   -13
 .بيمارستان صورت گيرد HISو يا از طريق توسعه برنامه  PACSگرديد مراتب از طريق سامانه مقرر 

مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي در خصوص سامانه رسيدگي به شكايات  مطرح  03/03/91مورخ  1264نامه شماره  -14
 .و مقرر گرديد موضوع از طريق سامانه رسيدگي به شكايات دانشگاه پيگيري گردد

نرم افزار محاسبه و پرداخت شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل در خصوص  23/03/91مورخ  3425شماره نامه  -15
در راستاي رعايت حفظ يكپارچگي نرم افزارها، مراتب از  مقرر گرديد مطرح و كارانه پرسنل درماني آن شبكه

 .بيمارستان ها اقدام شود HISطريق توسعه برنامه 
با توجه به  دانشكده پيراپزشكي در خصوص نرم افزار تابلو اعالنات مطرح و 04/06/91مورخ  1159نامه شماره  -16

  .رايگان بودن  نرم افزار با درخواست مربوطه موافقت بعمل آمد
دانشكده پرستاري و مامايي در خصوص دسترسي واحد انتشارات مستقر در  20/06/91مورخ  1321نامه شماره  -17

 .مورد موافقت قرار نگرفتدانشكده به اينترنت مطرح و 
دانشكده پزشكي در خصوص افزايش حجم ترافيك اينترنت  هاي آموزشيكارشناسان گروه 02/07/91نامه مورخ  -18

 .مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت
هيأت رئيسه محترم دانشگاه در خصوص  07/08/91درخواست مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي در جلسه مورخ  -19

با توجه به تعداد باالي مطرح و توسط كاركنان بيمارستان غذا همزمان با ثبت كارت تايمكس امكان تحويل ژتون 
پرسنل بيمارستان در هنگام كارت زني و طوالني بودن مدت زمان تخليه ساعت تايمكس و تبعاً افزايش ترافيك در 

  . محل، امكان همزمان تحويل ژتون در هنگام ثبت ساعت ورود و خروج وجود ندارد
حراست دانشگاه در خصوص راه اندازي سامانه خبري پيام كوتاه مطرح و با خريد  04/05/91مورخ  77امه شماره ن -20

فقط يك شماره پيام كوتاه موافقت و مقرر گرديد ارسال و دريافت پيامك از طريق سامانه پيام كوتاه دانشگاه 
 .صورت گيرد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 دكتر مهرداد فرزندي پور

  معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه  
 دكتر طاهره مازوچي

   معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه
 مرتضــــي نـــــادي

 سرپرست مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه 

 دهقانيمسعود دكتر 

 نماينده معاونت بهداشتي

 دكتر ابوالفضل ديگبري

  نماينده معاونت درمان
  نـــادي هـسمي

 نماينده معاونت پژوهشي

  :غائبين
  دكتر محمود سالمي معاون آموزشي دانشگاه -
  دكتر احمد خورشيدي معاون غذا و دارو دانشگاه -

  

دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه       : مكان برگزاري                                                     11:   ساعت شروع  67شمارهجلسه                                                                27/03/92:تاريخ جلسه                                                          13:   ساعت خاتمه  

مركز پزشكي، آموزشي و درماني نقوي در خصوص نرم افزار نوبت دهي اينترنتي  07/11/91مورخ  1248نامه شماره  -21
بيمارستان  HISمطرح و مقرر گرديد نظر به لزوم رعايت يكپارچگي در نرم افزارها موضوع از طريق توسعه نرم افزار 

 .پيگيري شود
 نرم افزار پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي و شتي در خصوص معاونت بهدا 03/02/92مورخ  1215نامه شماره  -22

دانشگاه  ITشصت و ششمين جلسه كميته  3نرم افزار ثبت فعاليت هاي آموزش سالمت مراكز بهداشتي موضوع بند 
نرم افزارهاي مذكور با تأييد و  و با توجه به كارشناسي انجام شده، با خريد يا طراحيمطرح  08/12/90مورخ 

 .هنگي مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه موافقت گرديدهما
در  در خصوص راه اندازي اينترنت بي سيمبهشتي دكتر مجتمع بيمارستاني شهيد  24/01/92مورخ  246نامه شماره  -23

 .مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت آن بيمارستان
 لپ تاپيك عدد شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل در خصوص خريد  23/02/92مورخ  1840نامه شماره  -24

 .با خريد آن موافقت نگرديدمطرح و  ITجهت واحد 
با اجراي معاونت دانشجويي، فرهنگي در خصوص شبكه خوابگاه انديشه مطرح و  05/03/92مورخ  827نامه شماره  -25

 . طرح موافقت نگرديد

خريد نسخه موتور گردش كار سامانه مديريت معاونت پژوهشي در خصوص  22/03/92مورخ  983نامه شماره  -26
اطالعات تحقيقاتي به همراه نود دانشكده پزشكي به منظور ارتقاء سامانه مذكور و همچنين اضافه نمودن بخش 

ركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه با خريد آن با تاييد و هماهنگي ممطرح و  داوري آنالين طرح هاي تحقيقاتي
 . موافقت گرديد


