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 مصوبات جلسات هیأت مدیره

 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  41/20/98تاریخ جلسه:
 گیوي مهندس آقاي گزارش-شده انجام اقدامات از سازمان رفاهي واحد گزارش -دستور از پیش سازمان،نطق رئیس گزارش دستور جلسه :

 موارد سایر – وارده هاي نامه برخي طرح-بیمه بحث در مروي مهندس آقاي گزارش-انفورماتیك واحد از



 جلسه با قرائت قرآن آغاز شد .

 اهم موارد مطرح شده در جلسه: 

 11/1/89عصر و تنها دو نوبت شنبه مورخ  7الي  5تغییر ساعات جلسه ي هیات مدیره در ماه مبارک رمضان از  -1

جلسه برگزار مي گردد.  19/1/89و 

عدم موافقت با طرح کاهش ساعات کاري سازمان در ماه مبارک رمضان  -1

ین خصوص و محدودیت هاي بررسي روشهاي درآمدزایي براي سازمان و توضیحات آقاي مهندس شرکاء در ا -3

موجود بر اساس قوانین و در خواست هم اندیشي از کلیه اعضا جهت پیشنهاد و ارائه روشهایي جهت کسب درآمد.

ارائه گزارش از آخرین وضعیت زمین ادیب و اختتام دیوارکشي آن و مشخص کردن حدود وجهات اربعه ي زمین -4

ساختمان جدید در هفته ي گذشته و اخذ نقشه هاي گزارش مهندس شرکاء در خصوص حضور مشاور طراح  -5

کانسپت اولیه سازه و معماري و بررسي نقشه هاي معماري و اعالم نظر گروه تخصصي معماري سازمان 

گزارش آقاي مهندس گیوي ) نماینده هیات مدیره در واحد انفورماتیك بعنوان کنترل کننده و تحویل گیرنده(  -6

 م، معایب و مزایا و گزارش آسیب شناسي ایشان به شرح ذیل:در خصوص مراحل پیشرفته ساجا

 الف( نداشتن اهرم برخورد با شرکت ) بجز بحث مالي( 

 ب( محدود بودن سیستم و ارتباط با سایر نرم افزارها 

 ج(بحث سرعت، قطعي سیستم و نگهداري اطالعات و ...

 د(امکانات مدیریتي،نبود مستندات 

 امنیتي و نبود فرآیند سازي داخلي و(نبود مانیتورینگ و ضعف 

 ه( ضعف امنیت خارجي

 ي(نبود نظامنامه ي جامع براي آشنایي و کار با سامانه

 ط(نبود امکانات آموزشي درون سیستم و ...

 راهکارهای پیشنهادی: 

 الف( نیاز سنجي توسعه ي برنامه و نگهداري سیستم نرم افزار و سخت افزار

 ب(نظارت مستمر بر سیستم نرم افزاري 

 ج( پیکیربندي درست شبکه و راه اندازي گروه واکنش سریع و مانتورینگ در خود مجموعه ي سازمان 
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 گیوي مهندس آقاي گزارش-شده انجام اقدامات از سازمان رفاهي واحد گزارش -دستور از پیش سازمان،نطق رئیس گزارش دستور جلسه :

 موارد سایر – وارده هاي نامه برخي طرح-بیمه بحث در مروي مهندس آقاي گزارش-انفورماتیك واحد از

 د( به روز نگهداري سرورها و داشتن سرورهاي جایگزین

 ه(تایید استانداردهاي امنیتي از ادارات مختلف

 و(فایروالهاي نرم افزاري و سخت افزاري

 ز(آموزش مستمر به تمامي کاربران

 استفاده از قابلیت هکر و  ح(تست نفوذ

 ت( ایجاد سرورهاي مختلف اطالعاتي، تمامي الیه ها بهتر است غیر قابل تغییر شده و ثبت گردد

 ي( بکارگیري سیستم تشخیص نفوذ

ایي که ایشان به تناسب شرکت و ارائه قیمته 11ارائه گزارش آقاي مروي در خصوص استعالمات انجام گرفته از  -7

درخواست مشترک سازمان اراسل کرده اند و همچنین مدل تعهدات ایشان مقرر گردید پس از بررسي بیشتر 

شرکت مورد نظر و نوع بیمه نامه ) پروژه، پایه ي مهندس و ...( انتخاب گردد. 

 

مه ل بررسی و انتخاب شرکت بیمقرر گردید آقایان : دکتر موسوی تقی آبادی، دکتر فرشیدیانفر و مروی مسئو

 نامه تا پایان اردیبهشت گردند.

 


