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  :مصوبات       
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل در خصوص راه اندازي سيستم محترم سرپرست  1/5/90مورخ  4514نامه شماره  -1

با اني ابوزيدآباد، شهيد بهشتي و كلينيك بوعلي و اورژانس امام خميني مطرح و حضور و غياب در مراكز بهداشتي درم
 Offlineتوجه به عدم راه اندازي شبكه در مراكز مذكور مقرر گرديد پياده سازي سيستم حضور و غياب بصورت 

 . انجام گيرد

اه در خصوص قانون بهره وري مدير محترم توسعه سازمان و منابع انساني دانشگ 25/5/90مورخ  8211نامه شماره  -2
كاركنان باليني نظام سالمت مطرح و با خريد نرم افزار مربوطه جهت معاونت درمان، بيمارستان شهيد بهشتي و شبكه 

  .موافقت گرديد با هماهنگي و تاييد مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه بهداشت و درمان آران و بيدگل 

معاونت محترم درمان در خصوص سامانه نوبت دهي جهت آزمايشگاه رفرانس،  26/5/90مورخ  3009نامه شماره  -3
  .موافقت گرديدييد مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه أبا هماهنگي و تمطرح و با خريد آن 

نقطه از مراكز  9مخابرات شهرستان كاشان در خصوص برآورد هزينه فيبر نوري  27/5/90مورخ  65347نامه شماره  -4
دار آن شامل ستاد مركزي دانشگاه، بيمارستان متيني، بيمارستان نقوي، نقطه اولويت 5با اجراي ه دانشگاه مطرح و تابع

  .فن آوري اطالعات موافقت گرديد مركز آمار وو  معاونت درمان، مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي

م افزار پذيرش و جوابدهي جهت آزمايشگاه معاونت محترم درمان در خصوص نر 22/6/90مورخ  3565نامه شماره  -5
موافقت  با هماهنگي و تاييد مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه تشخيص مصرف مواد مخدر مطرح و با خريد آن 

  .گرديد

معاونت محترم درمان در خصوص تهيه زيرسيستم حسابداري سامانه مديريت داروهاي  8/6/90مورخ  3255نامه شماره  -6
مشروط به خريد آن با ، مطرح و ... وو حفظ و نگهداري سوابق پرداختي  هاي بيمارانمديريت حساب مخدر جهت 

حسابداري تعهدي  با هماهنگي و تاييد مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه  با برنامهعدم مغايرت نرم افزار فوق 
  .موافقت گرديد

  

 كميته راهبردي فن آوري اطالعات دانشگاهصورت جلسه
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معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه در خصوص ارسال اسناد بيمارستاني  22/6/90مورخ  9953نامه شماره  -7
 .ر گيردارت متبوع مالك عمل قراوز 09/09/90مورخ  1269نامه شماره  ، مطرح و مقرر گرديدXMLبا فرمت 

معاونت محترم درمان در خصوص سيستم ارسال پيام كوتاه جهت اتاق مديريت  23/6/90مورخ  3608نامه شماره  -8
در موارد بحران مورد نياز دانشگاه رشناسي فني در خصوص زيرساخت ارتباط اينترنتي كا بحران مطرح و مقرر گرديد

  .ارائه گردد ITدي كميته و در جلسه بع توسط مركز آمار و فن آوري اطالعات انجام

معاونت  8/8/90مورخ  1544استانداري محترم اصفهان و همچنين نامه شماره  10/7/90مورخ  71198نامه شماره  -9
كليه خدمات قابل ارائه در خارج از  يا برونسپاري در خصوص واگذاريوزارت متبوع محترم توسعه مديريت و منابع 

معاونت توسعه مديريت و به دفاتر پيشخوان خدمات دولت مطرح و مقرر گرديد جلسه اي با حضور  محيط دانشگاه
ارائه  احصاء موارد قابلو جهت امكان سنجي و معاونت آموزشي معاونت بهداشتي ، معاونت دانشجويي، فرهنگيمنابع، 

  .دفاتر پيشخوان دولت برگزار گردددر 

جهت معاونت ) پرينتر، اسكنر و كپي(صوص خريد يك دستگاه چند كاره در خ 13/9/90مورخ  11929نامه شماره  -10
  .گرديدنبهداشتي مطرح و با خريد آن موافقت 

با توجه به افزايش مكاتبات واحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص درخواست افزايش و يا شناور شدن اكانت اينترنت  -11
مركز ينترنت به پرسنل دانشگاه دستورالعملي توسط پرسنل واحدها، مقرر گرديد در خصوص ميزان و نحوه اختصاص ا

اين  مشمولضمناً كليه درخواست هاي ارسال شده تاكنون نيز . گرددآمار و فن آوري اطالعات دانشگاه تدوين 
  .خواهند بود دستورالعمل

مطابق  ينترنتمقرر گرديد كليه درخواست هاي مربوط به نام كاربري اينترنت، شناورسازي اكانت ها، افزايش ساعت ا -12
حوزه مربوطه فقط با موافقت و امضاي باالترين مقام مسئول با شيوه نامه تدوين شده مركز آمار و فن آوري اطالعات و 

  .صورت گيرد
  



 
 

  
 

  پوردكتر مهرداد فرزندي
  معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه

 مرتضي نادي
 اهآوري اطالعات دانشگآمار و فن مركز سرپرست

 دكتر عباس ارج
  دانشگاه معاون درمان

 عليرضا مفرحدكتر 
 دانشجويي، فرهنگيامور مدير 

  

  دكتر مسعود نساج
 مدير امورعمومي معاونت غذا و دارو

 سميه نادي
طرحهاي  سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي

 معاونت پژوهشي تحقيقاتي 

  مهندس محسن تواضعي
 دانشگاه ISPمسئول 
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راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فن آوري اطالعات و تأكيد آن بر توسعه دولت الكترونيكي با محوريت ارائه در  -13

ت به نامه يو با عنا مردمو خدمات دولتي و تعرفه خدمات دستگاههاي اجرايي بصورت الكترونيكي به ساير دستگاهها 
آن معاونت  رت متبوع در خصوص برنامه دو سالهوري وزامعاونت محترم تحقيقات و فن آ 3/9/90مورخ  2154شماره 

تبه دانشگاههاي علوم پزشكي در ارزيابي وبومتريكس مقرر گرديد به منظور عملياتي نمودن مفاد بخش رجهت ارتقاء 
  .تحت وب باشدبرنامه هاي داراي نسخه جهت كليه واحدها با اولويت خريد هرگونه نرم افزار  نامه هاي فوق

ه درخواست واحدهاي استفاده كننده از سامانه پيام كوتاه روابط عمومي در خصوص تخصيص اعتبار شارژ با توجه ب -14
پيام كوتاه سامانه بودجه متمركز تخصيصي به  مقرر گرديد سامانه پيام كوتاه در بودجه تخصيصي هر واحد به تفكيك، 

 .توزيع گردددر هر واحد روابط عمومي 

خصوص خريداري بسته هاي آموزش الكترونيك مهارتهاي پژوهشي مطرح و با خريد درخواست معاونت پژوهشي در  -15
  .مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه موافقت گرديدو تأييد آن با هماهنگي 

١ -   


