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 مدیران فناوری اطالعات  نام کارگروه:

 انجمن ملی لیزینگ ایران محل برگزاری:

 

 

 دستور جلسه : 

 تی مورد استفاده در عملیات لیزینگنرم افزاری و اطالعاسیستم های بهبود  بحث و بررسی در خصوص 

مذاکرات و مباحث مطرح شدهشرح الف (   

در محل انجمن ملی لیزینگ ایران با  03/10/97اولین جلسه گردهمایی مدیران فن آوری اطالعات و سیستم های اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران روز دوشنبه 
مشکالت منعکس شده به انجمن از طرف اعضا نواقص سیستم های نرم افزاری  نفر از مدیران مربوطه برگزار شد. دبیر کل انجمن اذعان داشت یکی از 24حضور 

را از وضعیت جاری سیستم های مورد بهره برداری ارائه دهد. وی با تاکید بر این نکته که  یلیزینگ است که انجمن طبق تکلیف هیات مدیره در نظر دارد تا گزارش
ریان در سیستم های نرم افزاری فعلی دیده نشده است گفت: بسیاری از ریسک های حادث شده برای اعضای شتمبرخی فرایندها و تعامالت شرکت با فروشندگان و 

ات مرتبط با حوزه انجمن ناشی از خالهای نرم افزاری است. زیرا فرایندهای احراز صالحیت اشخاص، اعتبار مستندات، ثبت نامه های حقوقی، اخطاریه ها و عملی
 یستم های فعلی هستند.  در این جلسه مدیران فن آوری اطالعات حاضر در جلسه به نکات بسیار مهمی اشاره کردندتامین کاال از خالهای س

سامانه های دیگر، نقش ل به سیستم ها و فقدان معیارهای رتبه دهی به نرم افزارها، اتصا ،فقدان استانداردسازی و رویه های یکسان، عدم شناخت از وضعیت موجود
ط مدیران سیستم و حکمرانی انجمن در این زمینه، استخراج خالهای قانونی و حقوقی در سیستم های مورد استفاده و ضرورت پشتیبانی قوی از مواردی بود که توس

    فن آوری اعضای انجمن بیان شد.

دیفر توافقاتشرح ( ب  

در تدوین فرآیندهای واحد و استانداردسازی و نوعی حکمرانی در این  نودن نقش انجمکلیه مدیران فن آوری و سیستم های حاضر در جلسه بر برجسته نم
 شرکت ،رهنمودهای سیستمی و ارشادات انجمن در اختیار باشدکه اگر رویه های تدوین شده و بسته  استاین زمینه تاکید نمودند. نکته حساس و مورد تاکید 

  و بر همین اساس نرم افزارهای خود را توسعه یا ایجاد نمایند.  ارائهبه مشاوران و برنامه نویسان  به راحتی می توانند این الزامات را ها
 نیز استفاده خواهد شد. آیندهای ردر این ارتباط از همکاری و نقطه نظرات مدیران سیستم و فن آوری اطالعات در تدوین ف
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شد چک لیست ارزیابی و سنجش نرم افزارها و سیستم های مورد استفاده تهیه و جهت پاسخ گویی و تکمیل آن برای شرکت های عضو انجمن ارسال مقرر 
 در این ارتباط مقرر شد خانم کیوان پور و آقای اورنگ از شرکت واسپاری ماشین آالت سنگین ایرانیان همکاری نمایند.  گردد.
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 3 عضا به سامانه های اعتبار سنجی بانک مرکزی را پی گیری نماید. اتصال شد انجمن پی گیری جدی جهت رفع موانع امقرر 

 4 مقرر شد یک گروه در فضای مجازی با عضویت اعضای این جلسه تشکیل و تبادل اطالعات الزم انجام شود. 


