صورتجلسه هیاترییسه

کمیته فنی فناوری اطالعات
حاضرین:

محل جلسه :سازمان فناوری اطالعات

تاريخ1394/08/30 :

دبير جلسه :علی آذرکار

ساعت 15:00 :تا 16:10

 .1محمدرضا ميراسکندری (رييس)

 .5ميرزايی (سازمان فناوری اطالعات)

 .2مرتضی مهدوی (نايبرييس)

 .6آقای روحبخش (شرکت زعيم ،رئيس کميته فرعی )27

 .3علی آذرکار (سازمان نصر تهران)

 .7خانمها سينا و يحيايی (مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك ،دبير

 .4سحر ايزدپناه (سازمان فناوری اطالعات)

کميته فرعی )27

غایبین:

 .1آزاده داننده (دبير)

شماره جلسه:

24

دستورجلسه:

 .1برنامهريزی فعاليتهای دبيرخانه کميته فرعی 27

موضوعات

 .1آقای آذرکار در ابتدا ،گزارش مختصری از برگزاری سیامين نشست عمومی  JTC1در پکن ،و نقش ايران در

مطرح شده:

کارگاه ويژه کشورهای در حال توسعه ارائه دادند.
 .2سپس آقای آذرکار ،رويه کلی فعالسازی کميتههای فرعی و همچنين روند بررسی اسناد و گزارشدهی عملکرد
کميته را تشريح کردند .موارد زير توسط ايشان اشاره شد:
 فهرست اسناد منتشر شده  ،JTC1توسط دبير به صورت هفتگی/دو هفتگی برای دبيران کميتههای فرعی ارساال
میشود .تنها يك شناسه برای دسترسی به اسناد توسط سازمان ملی استاندارد در اختيار قرار داده شده که توسط
دبير (برای تمام کميتههای فرعی) استفاده میشود.
 دبيران بايد بر اساس نيازها و اولويتهای کميته ،آنها را در دستور کار بررسی قرار دهند.
 نظرات (کامنتها) در خصوص اسناد بايد در فرم مشخص شده توسط  JTC1ثبت ،و به اجماع همه اعضا برسد.
 فرم کامنتها ،برای دبير ارسال و پس از بررسی نهايی برای دسازمان ملی استاندارد ارسال خواهد شد.
 دبيران کميتههای فرعی بايد گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی اعالمی توسط هياترئيسه ،ارائه کنند.
 فرآيندهايی اجرايی کميتههای فرعی سال پيش تهيه شده و برای دبير کميته فرعی  27ارسال میشود.
 سوابق به منظور فعالسازی مجدد ،برای دبير کميته فرعی  27ارسال میشود.
 هياترئيسه فعاليتهای دبيرخانهها را به شکل منظم پايش کرده و خواهد کرد.
 .3خانم سينا موضوع تشويق افراد برای مشارکت فعال در فرآيند بررسی اسناد را مورد تاکيد قرار دادند .ايشان اشاره
کردند که «مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك» آمادگی پرداخت حقالجلسه به مشارکتکنندگان را دارد.
 .4آقای آذرکار هم توضيح دادند که سازمان ملی استاندارد هم مبالغی را به همين منظور (به طور ساالنه) پرداخت
میکند.
 .5پيشنهاد شد اسناد اوليه کميته برای دبير ارسال شود.
 .6در خصوص اطالعرسانی موضوع (فعالسازی کميته فرعی  )27و جذب عضو ،پيشنهاد شد تمامی اعضا با توجه به
امکانات خود اقدام کنند.

امضای حاضرین:

صفحه  1از 2

صورتجلسه هیاترییسه

کمیته فنی فناوری اطالعات

محل جلسه :سازمان فناوری اطالعات

تاريخ1394/08/30 :

دبير جلسه :علی آذرکار

ساعت 15:00 :تا 16:10

 .7امکان برگزاری جلسات کميته فرعی  27در مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيك ،توسط دبير کميته اعالم شد.
تصمیمات

 .1مقرر شد شرکت زعيم نيز در خصوص پرداخت حقالجلسه به مشارکتکنندگان اعالم نظر کند( .رييس کميته

اتخاذشده:

فرعی )27
 .2مقرر شد سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران نيز در خصوص پرداخت حقالجلسه به مشارکتکنندگان اعالم
نظر کند( .دبير)
 .3مقرر شد تمامی سوابق فعاليتهای کميته فرعی  ،27برای دبير جديد ارسال میشود( .دبير)
 .4مقرر شد خبر مربوط به فعالسازی کميته فرعی  27تهيه و در اختيار اعضای جلسه برای نشر قرار گيرد( .دبير)
 .5مقرر شد در کنار اطالعرسانی ،از ظرفيتهای بالقوه برای تشکيل هسته اوليه اعضا ،استفاده شود( .دبير کميته فرعی
)27
 .6مقرر شد هسته اوليه اعضای کميته فرعی  27تا آخر آذر ايجاد شود( .دبير کميته فرعی )27
 .7مقرر شد نظرات در خصوص سند فرآيندهای اجرايی کميتههای فرعی اعالم شود( .دبير کميته فرعی )27

امضای حاضرین:

صفحه  2از 2

