
  

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه

  دانشكده پزشكي

  

  

  مسئول فناوري اطالعات سمت : 

  شرح وظايف : 

  

  رفع مشكالت سخت افزاري و نرم افزاري كليه سيستمهاي رايانه موجود در شبكه

، نگهداري و بازديد دوره اي از سرورها، سوئيچ ها، روتر ها و سـاير تهيه شناسنامه كامپيوترهاي شبكه 

  تجهيـزات شـبكه

  نگهداري و مديريت شبكه 

  بررسي و بكارگيري روشها و راهكارهاي مقابله با نفوذ و آلودگي هاي ويروسي 

  پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري از كالسهاي مجهز به ديتا پروژكتور 

  نگهداري و حفظ ارتباطات شبكه با دانشگاه و ارجاع اشكاالت مربوطه، به دانشگاه 

  پشتيباني فني كليه سيستمهاي شبكه 

اتوماسيون اداري، نرم افزارهاي   هاي كاربردي مورد استفاده در شبكهپشتيباني نرم افزاري از كليه نرم افزار

  ... و آموزش، وب سايت، حضور و غياب، حسابداري حقوق و دستمزد، آنتي ويروس،

  بازارخريد تجهيزات و قطعات كامپيوتري با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب در نظارت بر

  IT انجام مراحل كارشناسي ، خريد ، تعمير و بروز رساني تجهيزات 

  كامپيوتري هاي سيستم اندازي راه و نصب و اسمبل 

  نرم افزارهاي و راهنمايي و همكاري با مديران ، كارمندان و دانشجويان در انتخاب IT مشاوره در زمينه 

  موجود ،سخت افزار و بانكهاي اطالعاتي و ساير منابع مورد نياز جهت رفع نيازمنديها

بررسي محصوالت و سيستمهاي موجود و پيشنهاد جايگزين هاي احتمالي در جهت جوابگويي به نيازمنديهاي 

  مشخص شده

  ستمهانصب ، تنظيم و تغيير نرم افزارهاي، شبكه ها ، بانكهاي اطاعاتي و ساير سي



  توسعه زير ساختهاي شبكه

  بازديد دوره اي از كليه سيستمهاي رايانه اي موجود در شبكه

  پشتيباني و بروز رساني از سرورهاي موجود

  سرورهاي محلي به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران ء ارتقا

نمودن مقدمات الزم و انجام  حوزه بنا بر نياز و فراهم درجهت اتصال و يا انفصال كامپيوترهاي موجود در اقدام

  فناوري تنظيمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي مديريت

  مديريت و پشتيباني از شبكه داخلي و ارتباط آن با شبكه خارجي

  يبرطرف نمودن اشكاالت كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه دانشگاه طبق فرآيندهاي مديريت فناور

  و رفع عيب آن   wireless پشتيباني و نگهداري شبكه

    تحليل و بررسي انواع سطوح دسترسي كاربران

  )اينترنت و اينترانت و پرينتصيص انواع سطوح دسترسي كاربران (تخ 

  تحليل در راستاي زير ساختها و شبكه 

  ارائه سامانه ها جهت تسهيل در امور خدمات رساني 

  دما و دقت در عبور و مرور ها -حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور 

  نگهداري و مديريت زير ساخت شبكه 

  Lan  شبكه  نگهداري و مديريت و پشتيباني و سرويس 

  شركت در جلسات مديريت فناوري دانشگاه 

 ... اخبار و اطالعيه ها و در وب سايت  بخش فناوري اطالعات  به روز نگه داشتن مطالب 

  مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحي وپياده سازي سيستمهاي كاربردي

  اظهار نظر درخصوص نوآوريها وطراحيهاي جديد فن آوري اطالعات

هاي مناسب،  ارائه راه حل هاي مختلف ارتباطي و اطالعاتي و پژوهش و مطالعه و كسب آگاهي از سيستم تحقيق،

  توسعه ارتباطات هاي شبكه در جهت به منظور توسعه و بهبود سيستم

  در جهت ارتقاء طرح هاي اطالعاتي، بانكهاي اطالعاتي و تالش در جهت استفاده كاربردي از سيستم فرهنگسازي

  هاي فناوري اطالعات سامانه تكريم ارباب رجوع و ارائه طرحهاي مناسب با استفاده از

  در قالب فرم هاي تدوين شده  شبكهفعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،ارسال گزارش 


