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ناپذیري ریزي از ضروریات انکارهاي آموزشی، پژوهشی و فناوري و برنامهاستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در زمینه

نظر به اهمیت موضوع، تشکیل . ها و نهادهاي آموزش عالی را در بر گرفته استاست که دامنه گسترش آن تمامی سازمان
نامه بر اساس این آیین. استو البته بسیار مفید و موثر ناپذیر اجتناب امري فناوري اطالعات در دانشگاه کارگروه تخصصی

تر در حوزه فناوري اطالعات و در جهت هر چه تخصصی گیريفوق با توجه به اهمیت و جایگاه آن در تصمیم کارگروه
نامه با توجه به این آیین. گرددتشکیل میو با تاکید بر ظرفیتهاي تخصصی داخل دانشگاه گیري در این حوزه شدن تصمیم

ت و ارتباطات و و تغییر نوع نیازها با توجه به پیشرفت سریع فناوري اطالعا دانشگاههاي مشابه و تجربیات پیشین نامهآیین
گیري تدوین و تکمیل گردیده است تا بر اساس آن تصمیم هاي اطالعاتی دانشگاهنیاز به انسجام و یکپارچگی سیستمهمچنین 

  .تر صورت پذیردتر و فنیدر این حوزه تخصصی

   
  فناوري اطالعات کارگروه تخصصیاعضاي  -1ماده 
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          دانشگاه ITکارشناس حراست  .6

         آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  معاونتنماینده  .7

      یک نفر هیات علمی متخصص در زمینه فناوري اطالعات .8

  
شوند و تصمیمات با راي اکثریت اعضا به شوراي با حکم رییس دانشگاه و به مدت دو سال منصوب می کارگروهاعضاي 

  .دانشگاه قابل اجرا خواهند بودپژوهشی دانشگاه پیشنهاد شده که پس از تصویب در شوراي پژوهشی 
توانند به عنوان عضو در صورت لزوم نماینده سایر واحدهاي دانشگاه و یا متخصصین خارج از دانشگاه حسب مورد می: تبصره

  .مهمان بدون حق راي در جلسات شرکت نمایند
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هاي زیر ساخت فناوري اطالعات با رعایت معیار صالح و صرفه سازي طرحها و پروژه نظارت و هماهنگی در پیاده .4

  . اقتصادي



  . هاي نرم افزاري مورد نیاز دانشگاهاجراي سامانه یا گیري و نظارت جهت ایجادتصمیم .5
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  . و انفورماتیک اطالعات
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  . بررسی و به تصویب رسیددانشگاه در شوراي پژوهشی  23/11/1392تبصره در تاریخ  8ماده و  2این آیین نامه در 

 


