
      

  12 شماره جلسه   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرتضي نادي
  آوري اطالعات دانشگاهفن و آمارمركزسرپرست 

  مهندس وحيد سقاحضرتي
  حراست دانشگاه ITكارشناس 

  مهندس سيد محمد ثابت
  كارشناس شبكه دانشگاه

  مليحه روحانيمهندس 
شبكه بهداشت و درمان  ITكارشناس 

  آران و بيدگل

  مهندس محمد جواد فتح قريب
  دانشگاهكارشناس اتوماسيون اداري 

  مهندس سيد هادي لسان
 پيراپزشكيبهداشت، دانشكده  IT كارشناس

  مهندس محسن تواضعي
  دانشگاه ISPكارشناس 

  مهندس مريم يزداني
  دانشگاهستاد مركزي  ITكارشناس 

 

  مهندس مجيد رضازاده
  دانشگاه معاونت بهداشتي ITكارشناس 

  مهندس عليرضا صباغيان
  دانشگاه معاونت درمان ITكارشناس 

  مهندس موسي طائي
  بيمارستان شهيد بهشتي ITكارشناس 

  مهندس عليرضا دعاخوان
  هسته گزينش و ITكارشناس 

  فن آوري اطالعات دانشگاه 

  مهندس مجيد دامن افشان
  بيمارستان متيني ITكارشناس

  مهندس حميدرضا سپهري
 كارشناس نرم افزار دانشگاه

  مهندس مهدي پيله وريان
  بيمارستان شهيد بهشتي ITكارشناس 

  مهندس محسن فرهادپور
  معاونت آموزشي ITكارشناس 

  

                 

 مقرر گرديد -

شامل نام مجله، (مقرر گرديد كليه اعضاي كميته فني نظرات خود را در خصوص راه اندازي مجله فن آوري اطالعات دانشگاه  - 1

اين مركز به  21/02/91را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ ...)محتواي مجله،گروه هاي هدف ،زمان انتشار و 

 .اعالم نمايند

مقرر گرديد پيرو نام مركز آمار و فن آوري اطالعات وزارت متبوع در خصوص خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري،  - 2

استعالمات بين دستگاهي و واحد هاي تابعه آنها كه امكان الكترونيكي كردن آنها وجود دارد و همچنين ساير خدمات 

ثر سازماني يا بين بخشي  كه در حال حاضر فعال بوده و يا پيشنهاد مي گردد را جهت اقدامات بعدي  حداكالكترونيكي  درون 

 .به اين مركز اعالم نمايند 21/02/91تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 

ت احتمالي در ،تهديدا ITمقرر گرديد در خصوص بررسي وضعيت امنيت اطالعات و راهكارهاي مربوطه كليه كارشناسان  - 3

در جلسه بعدي  ،بهمراه  راهكار هاي پيشنهاديو واحد تحت پوشش خود را به صورت اولويت بندي شده   ITخصوص امور 

 .كميته ارائه نمايند

  .با پيشنهاد برگزاري جلسات  كميته فني در فاصله زماني كوتاه تر موافقت گرديد -4

 صورت جلسه كميته فني
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