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با عنايت به توسعه و گسترش فن آوري اطالعات در واحدهاي مختلف دانشگاه در راستاي تسـهيل و تسـريع در ارائـه     

كات امنيتي در حين استفاده از فن آوري اطالعات بـه منظـور   خدمات به مراجعين و با توجه به نقش و اهميت رعايت ن
پيشگيري از مشكالت احتمالي و همچنين لزوم ارائه آمـوزش هـاي الزم بـه پرسـنل جهـت نحـوه اسـتفاده صـحيح از         

ارائه نمودند در ادامه سرپرست خصوص اين مباحثي در  سرپرست محترم حراست دانشگاهتكنولوژي در اختيار كاربران 
آمار و فن آوري اطالعات اقدامات انجام شـده در خصـوص امنيـت اطالعـات را بـه اطـالع حاضـران در جلسـه         مركز 

دانشگاه نسبت  ITرساندند در همين راستا مقرر گرديد ضمن تدوين دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي امنيتي كارشناسان 
 .به آموزش پرسنل حوزه مربوطه اقدام نمايند

دانشگاه نسبت به ارسال ليست سامانه هـاي    ITكارشناسان كليه   03/11/90مورخ  1365ه شماره  پيرو ناممقرر گرديد  
  تحت وب واحدهاي تابعه خود براساس فرم ارسالي مركـز آمـار و فـن آوري اطالعـات سـالمت دانشـگاه حـداكثر تـا         

 .اقدام نمايند 13/11/90تاريخ 

  خريداري شـده از سـوي واحـدهاي تابعـه دانشـگاه همـراه بـا         هايمقرر گرديد كليه فاكتورهاي مربوط به سخت افزار 
 .ارسال گرددسيستم نام كاربر و محل استقرار 

   

  
  

 

  مرتضي نادي
  آوري اطالعات دانشگاهفنو آمارمركزسرپرست 

  محمد خبازي
  سرپرست حراست دانشگاه

  مهندس وحيد سقاحضرتي
  حراست دانشگاه ITكارشناس 

  

  مهندس مرتضي غالمي
  ناس سخت افزار دانشگاهكارش

  مهندس محمد جواد فتح قريب
  كارشناس اتوماسيون اداري دانشگاه

  مهندس سيد هادي لسان
 پيراپزشكيبهداشت، دانشكده  IT كارشناس

  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  

  مهندس عليرضا دعاخوان
  هسته گزينش و ITكارشناس 

  فن آوري اطالعات دانشگاه 
  

  مهندس محسن فرهادپور
  معاونت آموزشي دانشگاه ITكارشناس 

  

  مهندس موسي طائي
  بيمارستان شهيد بهشتي ITكارشناس 

    

  
 
  

  دانشگاهITكميته فنيصورت جلسه


