
 سخت افزار -1
 سرویس دوره اي سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطھ •
رفع اشكاالت و موارد پیش آمده در ھر سیستم و لوازم جانبي و نصب سیستم عامل و درایوھا(طبق فرآیند  •

 واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوري اطالعات)
ھماھنگي مدیریت حوزه و مدیریت فناوري برآورد نیازھاي سخت افزاري حوزه و نظارت بر خرید با  •

 اطالعات دانشگاه (در صورت نیاز)
رفع عیب اولیھ تجھیزات غیر فعال شبكھ (داكت، پریز شبكھ، رك، پچ پنل و ...) و در صورت عدم رفع آن  •

 طبق فرایند رفع عیب شبكھ، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوري اطالعات
عال شبكھ (سوییچ، اكسس پوینت، تجھیزات بي سیم و ...) و در صورت عدم رفع رفع عیب اولیھ تجھیزات ف •

 آن طبق فرایند رفع عیب شبكھ، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوري اطالعات
 

 نرم افزار -2
 نظارت بر پشتیبان گیري دوره اي از داده ھاي مھم مربوط بھ نرم افزارھا •
بع نرم افزاري شبكھ ازقبیل نصب و راه اندازي نرم افزارھاي مورد فراھم سازي بستر استفاده از منا •

درخواست كاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعي آنھا جھت جلوگیري ازترافیك نرم افزاري در ھر سیستم 
 (قراردادن پكیج نرم افزارھا در سرور)

ناوري و ارائھ مشاوره ھاي نیازسنجي نرم افزارھاي تحت شبكھ حوزه مربوطھ و اعالم آنھا بھ مدیریت ف •
   الزم دراین خصوص بھ مركز در جھت تھیھ ، آماده سازي و ارتقاء نرم افزارھاي مورد نیاز

 ارتباط مستمر با شركتھاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكاالت و نیازھاي كاربران •
 ارائھ مشاوره براي استفاده بھینھ از نرم افزارھا •
 جود آمده در كامپیوترھاي اداريرفع آلودگیھاي ویروسي بو •
 

   آموزش -3
 IT مشاركت در برگزاري برنامھ ھاي آموزشي مدیریت •
   شركت فعال در برنامھ ھاي آموزشي مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه •
  آموزش موردي كاربران و تھیھ جزوات آموزشي مورد نیاز •
 واحد ارائھ آموزشھاي مورد نیاز كاربران از طریق وب سایت •
 

 امور ستادي -4
  انتقال تصمیمات مدیریت فناوري اطالعات بھ حوزه مربوطھ •
  انتقال نظرات و نیازھا ( حسب عملكرد حوزه مربوطھ ) بھ مدیریت فناوري اطالعات •
  شركت در جلسات مدیریت فناوري بھ طور منظم •
 پاسخ بھ مكاتبات اداري در موعد مقرر •
 مرتبط در موعد مقرر ارائھ گزارشات الزمھ و •
   در حوزه IT پایش و ارزشیابي منظم از تمام فعالیتھاي مرتبط با •
 

   شبكھ -6
 ارتقا سرورھاي محلي بھ منظور بھینھ سازي ارائھ سرویس بھ كاربران •
اقدام درجھت اتصال و یا انفصال كامپیوترھاي موجود در حوزه بنا بھ نیاز و فراھم نمودن مقدمات الزم و  •
 .جام تنظیمات مربوطھ منطبق بر فرآیندھاي مدیریت فناوريان



 برطرف نمودن اشكاالت كاربران در استفاده از سرویسھاي شبكھ دانشگاه طبق فرآیندھاي مدیریت فناوري •
 دما و دقت در عبور و مرور ھا -حفظ امنیت فیزیكي محیط اتاق سرور •


