جديل زمبوبىدي فعبليت َب ي پبيش اجرا (گبوت)
فعبليت َبي پيش بيىي شدٌ در بروبمٍ عمليبتي
فريرديه

ارديبُشت

خرداد

تير

مرداد

اجرا در زمبن مقرر

عمًمي

اجراببتبخير

جسييبت عمليبت

بًدجٍ

سبيرمىببع

عدم اجرا

مسئًل اجرا َمكبران

مىبع تبميه اعتببر

علت عدم اجرا

عىًان بروبمٍ فعبليت فرعي

زمبن اجراي كبر

پبيش بروبمٍ

تحقیق درهَرد آًتي ّبی ٍایزلس هَجَد درثبسار هیزخلف سادُ

پشتیبانی
وارتقاء
شبکه LAN
سازمان

ارتقاء سیستم
ارتباطی مرکز
با ستاد دانشگاه

ّوبٌّگی ثب فٌبٍری اطالعبت داًطگبُ ٍاًتخبة
آًتي ٍایزلس هٌبست جْت ارتقبء پٌْبی ثبًذ
ارتجبطی

هیزخلف سادُ

ّوبٌّگی ثب هذیزیت سبسهبى ٍاهَر هبلی جْت
تبهیي اعتجبر هَرد ًیبس

حذادپَر

صذٍر درخَاست خزیذ ٍتبهیي اعتجبر

صبدقی

ّوبٌّگی ثب هذیزیت فٌبٍری اطالعبت ٍاًتخبة
ضزکت جْت تْیِ ً ،صت ٍپطتیجبًی

هیزخلف سادُ

ّوبٌّگی ثب فٌبٍری اطالعبت داًطگبُ ٍتعییي
تبریخ ًصت آًتي ّب در داًطگبُ ٍهعبًٍت

هیزخلف سادُ

حضَر  2تین اسضزکت در سبسهبى ٍدر داًطگبُ ٍ
ًصت آًتي

هیزخلف سادُ

ًظبرت ثز حسي اًجبم کبر ضزکت هزثَطِ

هیزخلف سادُ

جديل زمبوبىدي فعبليت َب ي پبيش اجرا (گبوت)
فعبليت َبي پيش بيىي شدٌ در بروبمٍ عمليبتي
فريرديه

ارديبُشت

خرداد

تير

مرداد

اجرا در زمبن مقرر

مدیریت
سایت
اینترنتی
مرکز

عمًمي

اجراببتبخير

جلسِ ثب ریبست ٍهعبًٍیي سبسهبى ٍکست
ًظزات ٍاًتظبرات آًبى اس سبیت هزکش
ثزرسی سبیت ّبی سبیز داًطگبّْب ٍسبیت
حذادپَر
صادقی
ّبی داخلی ٍخبرجی هزتجط ثب سالهت
تْیِ الگَیی ثزای طزاحی ظبّز ٍهحتَیت
حذادپَر
صادقی
سبیت
ارائِ الگَی تْیِ ضذُ ثِ ریبست سبسهبى
حذادپَر
جْت کست ًظزات هعبًٍیي ٍ در صَرت
لشٍم ثزخی اس هسئَلیي سبسهبى
ًْبیی ضذى الگَی طزاحی ٍهحتَیبت سبیت
حذادپَر
ٍاعوبل ًظزات ریبست  ،هعبًٍیي ٍصبحت
ًظزاى در الگَی سبیت
طراحی وتعیین
الگو و به روز هطزح ًوَدى هسئلِ تغییز ٍارتقبی الگَی
رسانی سایت سبیت در جلسبت ریبست ثب هسئَلیي ٍاحذّب
ریبست هزکش
ٍدرخَاست ّوکبری آًبى در سهیٌِ تْیِ
هطبلت هَرد ًیبس
اثالغ الگَی تبئیذ ضذُ ثِ ٍاحذّبی فٌی
حذادپَر
جْت تْیِ هحتَیبت پیص ثیٌی ضذُ
ٍتحَیل ثِ ٍاحذ فٌبٍری اطالعبت
تْیِ ثزًبهِ سهبًجٌذی ثزای تحَیل گزفتي
حذادپَر
صبدقی
ٍثبرگذاری اطالعبت ّز ٍاحذ ثز رٍی سبیت
ٍاثالغ ثزًبهِ ثِ ٍاحذّبی فٌی
حذادپَر

بًدجٍ

سبيرمىببع

عدم اجرا

مسئًل اجرا َمكبران

مىبع تبميه اعتببر

علت عدم اجرا

عىًان بروبمٍ فعبليت فرعي

جسييبت عمليبت

زمبن اجراي كبر

پبيش بروبمٍ

ارائِ گشارش ثِ ریبست سبسهبى ثِ صَرت
ّفتگی
پیگیزی ارسبل اطالعبت اس طزف ٍاحذّب

حذادپَر
صبدقی

صبدقی

