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د  در پیراپزش��کی ش��رق گ��یالن لنگ��رو-ای��ن واح��د در دانش��کده پرس��تاری و مام��ایی

راس��تای سیاس��ت ھ��ای مرک��ز آم��ار و فن��اوری اطالع��ات وزارت متب��وع و ھمچن��ین 

غول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداش�تی درم�انی گ�یالن ب�ھ خ�دمت رس�انی مش�

. است

.دانشکده می باشدپورتال و فناوری اطالعات ، آمارعمده وظایف این واحد در سھ حیطھ

آمار و فناوری اطالعات در دانشکدهواحد معرفی



:کارشنــــاس کامپیـــوتر

نفیسھ خوش خلق سیما: نام 

)فناوری اطالعات ( ITکارشناسی ارشد مھندسی : مدرک تحصیلی 



مرکـــز کـامپیوتــر
متر مربع ، در طبقھ ھمکف 30مرکز کامپیوتر دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن ، در فضایی بھ مساحت 

.دانشکده واقع شده است
صبح ۷:۳۰رایانھ می باشد کھ دانشجویان گرامی می توانند در روزھای شنبھ تا چھارشنبھ از ساعت ۱۰این مرکز مجھز بھ 

.بعد از ظھر جھت استفاده از نرم افزارھای کاربردی و اتصال بھ اینترنت از آن استفاده نمایند3الی 

:از دیگر قابلیت ھای این مرکز می توان بھ موارد ذیل اشاره نمود
-
بر روی تمامی سیستم ھا) RDML(امکان دسترسی بھ کتابخانھ ی دیجیتال پزشکی -
INLMامکان استفاده از مقاالت و سایر منابع بین المللی تحقیقاتی بھ صورت رایگان مانند -
پشتیبانی از دانشجویان جھت انجام امور رایانھ ای -
....و EBSCO  ،OVID  ،SPRINGER:قابلیت دسترسی بھ منابع الکترونیکی بین المللی مانند-



وظایف در حوزه سخت افزار 
: نظارت بر روند خرید تجھیزات رایانھ اي

دریافت یا تکمیل فرم درخواست خرید تجھیزات رایانھ اي -
بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجھیزات رایانھ اي و تایید یا عدم تایید نیاز -
تھیھ لیست تجھیزات مناسب با نیاز -
ھم���اھنگی ب���ا اداره فن���اوري اطالع���ات و ارتباط���ات دانش���گاه در خص���وص عق���د قراردادھ���اي پش���تیبانی و -

نگھداري سخت افزار 
ارپرداز تایید قیمت بر عھ�ده ک�(خدمات و اعالم نظر احتمالی در زمینھ قیمت ھا /تایید فاکتورھاي خرید کاال-

طع��ات و و کنت�رل فن�ی تجھی�زات خری�داري ش�ده از نظ�ر تطبی�ق ب�ا ف�اکتور ب�ھ ص�ورت بررس�ی ق) م�ی باش�د
ق ب�ا تجھیزات از حیث فنی و شرایط گ�ارانتی و ک�ارت ض�مانت ارائ�ھ ش�ده و خ�دمات پ�س از ف�روش و تطبی�

لیست تھیھ شده و فاکتور فروش آن 

شركت در جلسات مدیریت فناوري بھ طور منظم-
پاسخ بھ مكاتبات اداري در موعد مقرر-
ارائھ گزارشات الزمھ و مرتبط در موعد مقرر-
تش��خیص عی��وب س��خت اف��زاري سیس��تم ھ��ا و رف��ع عی��ب تجھی��زات در ح��د آم��وزش ھ��اي داده ش��ده و امکان��ات -

تعمیراتی 
اسمبل کردن سیستم-
تشخیص عیوب سخت افزاري سیستم ھا و رفع عیب تجھیزات خوابگاه-

واحد آمار و فناوری اطالعات در دانشکدهشرح وظایف



:  فرآیند نگھداري 

وي نصب سیستم عامل ویندوز، درایور سخت افزارھا، نرم افزارھاي اداري و ضروري و آنتی ویروس بر ر-
رایانھ ھاي موجود در واحدھا 

تش��خیص عی��وب س��خت اف��زاري سیس��تم ھ��ا و رف��ع عی��ب تجھی��زات در ح��د آم��وزش ھ��اي داده ش��ده و امکان��ات -
تعمیراتی 

حت�ی (ی ب�ھ ش�رکت ھ�اي خصوص�) چ�اپگر: مانن�د(نظارت بر فرآیند ارسال تجھیزاتی کھ نیاز بھ تعمیر دارن�د -
) االمکان نمایندگی مجاز

ھمکاری در کارگاھھا ، سمینار ھا و مراسم ھا جھت تھیھ پاورپوینت و امادگی ویدیو پروژکتور-
کنترل کیفیت تعمیر تجھیزات در برگشت -

نظارت بر فعالیت شرکت ھاي پیمانکار طرف قرارداد از طریق چک لیست ھاي نظارتی -تبصره 



:وظایف در حوزه شبکھ 

باطاتنگھداري صحیح از کلیھ تجھیزات شبکھ بر اساس استاندارد ھاي فن آوري اطالعات و ارت-
آگاھی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجھیزات -
کھ آگاھی کامل از نحوه ارتباطات کابلی بی سیم ساختمانھاي اداره و نحوه دسترسی بھ شب-

اینترانت و اینترنت 
آگاھی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکھ و رسیدگی بھ مشکالت احتمالی -
نگھداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطھ ابتدایی تا انتھایی شبکھ موجود -
مطلع نمودن اداره فناوري اطالعات و ارتباطات از ھرگونھ تغییر ، تحول و نیازھا -
امل معایب ش(ھا ي کلیھ سیستمھاي کامپیوتري موجود در دانشکده ھ عیب یابی و رفع مشکل شبک-

)  کارت شبکھ ، پریز و پچ کرد
)  اختصاصی کارشناسان(در حد آموزش ھاي داده شده Network+آشنایی با مفاھیم اولیھ شبکھ -



اقدام درجھت اتصال و یا انفصال كامپیوترھاي موجود در حوزه بنا بھ نیاز و فراھم نمودن مقدمات الزم و-
.انجام تنظیمات مربوطھ منطبق بر فرآیندھاي مدیریت فناوري

فناوريبرطرف نمودن اشكاالت كاربران در استفاده از سرویسھاي شبكھ دانشگاه طبق فرآیندھاي مدیریت-
دما و دقت در عبور و مرور ھا-حفظ امنیت فیزیكي محیط اتاق سرور-
.دانشگاهITواحد مربوطھ و رفع عیوب با ھماھنگي مركزLANعیب یابي شبكھ-
یھ عیب یابي، تعمیر و راه اندازي، بھ روز رساني و نصب نرم افزارھا و سخت افزارھاي مـورد  نیاز كل-

.  كافي نت serverكامپیوترھا و 
نصب، تعمیر و بھ روز رساني آنتي ویروس و برنامھ مورد نیاز كامپیوترھا، پرینتر-
بررسي، عیب یابي، تعمیـر و رفـع اشـكال شـبكھ داخلـي، اینترنـت، وایـرلس دانشـكده-
ھیئت علمي ـ ( كلیـھ اسـتفاده كننـدگان از اینترنـت pass wordو user nameبررسي و رفع اشكال -

) دانشجویان و كارمندان
رایت نرم افزارھاي مورد نیاز اعضاي ھیئت علمي-
یوتري پیگیري و راه اندازي نرم افزارھاي جدید و بھ روز شده و ھمچنین كلیھ تجھیزات سـخت افزاري كامپ-

جدید در صورت لزوم
سرویس دھي و بررسي كلیھ كامپیوترھاي دانشكده-
اتوماسیون اداري ، ( آمــوزش و رفــع اشــكال نــرم افزارھــاي مختلــف اســاتید و كاركنــان دانشــكده -

سیستم كتابخانھ، سیستم انبار دانشكده
حضور مستمر در جلسات ھماھنگی و بازآموزي ھاي برگزار شده-
رفع مشکالت شبکھ و اینترنت خوابگاه-



وظایف در حوزه نرم افزار 
پیگیري و ارائھ راھکارھاي مناسب جھت رفع مشکالت نرم افزاري و بھبود سیستم ھا -
مشاوره بھ واحد متقاضی جھت مکانیزه کردن فرآیند ھا -
زاري ھماھنگی با اداره فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه در خصوص عقد قراردادھاي پشتیبانی نرم اف-
ناسب نرم افزارھاي واحد مربوطھ جھت پیگیري م) حیطھ و نوع فعالیت ھاي تحت پوشش(آگاھی از کلیات -

تر مسائل مربوطھ 
از نرم افزارھا بھ صورت دوره اي و آرشیو ) Backup data(نظارت و پیگیري روند تھیھ فایل پشتیبان -

آنھا 
ا تایید اتمام کار پروژه ھا نرم افزاري پس از سپري شدن مدت کارکرد آزمایشی و تحویل آنھا ھمراه ب-

مستندات 
مطلع بودن از ھر گونھ تغییر و تحول نرم افزاري ھمراه با مستندات -
ھ عیب یابي، تعمیر و راه اندازي، بھ روز رساني و نصب نرم افزارھا و سخت افزارھاي مـورد نیاز كلی-

. كافي نت  serverكامپیوترھا و 
نصب، تعمیر و بھ روز رساني آنتي ویروس و برنامھ مورد نیاز كامپیوترھا، پرینتر-
بررسي، عیب یابي، تعمیـر و رفـع اشـكال شـبكھ داخلـي، اینترنـت، وایـرلس دانشـكده-
نظارت بر گرفتن پرینت و محاسبھ وجھ-
ھیئت علمي ـ ( كلیـھ اسـتفاده كننـدگان از اینترنـت pass wordو user nameبررسي و رفع اشكال -

) دانشجویان و كارمندان
رایت نرم افزارھاي مورد نیاز اعضاي ھیئت علمي-



یوتري پیگیري و راه اندازي نرم افزارھاي جدید و بھ روز شده و ھمچنین كلیھ تجھیزات سـخت افزاري كامپ-
جدید در صورت لزوم

سرویس دھي و بررسي كلیھ كامپیوترھاي دانشكده-
اتوماسیون اداري ، ( آمــوزش و رفــع اشــكال نــرم افزارھــاي مختلــف اســاتید و كاركنــان دانشــكده -

سیستم كتابخانھ، سیستم انبار دانشكده
نصب و راه اندازي نرم افزارھاي مورد درخواست كاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعي آنھا-
آماده سازي و ارتقاء نرم افزارھاي مورد نیاز-
رفع آلودگیھاي ویروسي بوجود آمده در كامپیوترھاي اداري-
.نظارت بر دسترسي ھاي اتوماسیون اداري-
.دانشگاهITنصب آنتي ویروس و انجام تنظیمات با ھماھنگي مركز-
رفع نیازھای نرم افزاری خوابگاه-
رفع مشکالت مربوط بھ ویدیو پروژکتور در کالس ھا-
رفع مشکالت نرم افزاری مربوط بھ لپ تاپ دانشجویان و اساتید-



وظایف در حوزه اتوماسیون اداري 

آگاھی کامل از تنظیمات نرم افزار اتوماسیون اداري در حد آموزش ھاي داده شده -

آشنایی کاربردي با سیستم اتوماسیون اداري جھت آموزش نرم افزار و رفع اشکال بھ کاربران شاغل در آن -

وب سایتوظایف در حوزه

)از طریق بازدید از سایتھای متفاوت( آشنایی با استاندارد ھای تھیھ وب سایت -

... )اخبار و اطالعیھ و ( بھ روز نگھ داشتن مطالب وب سایت-

نظارت مستقیم بر روی وب سایت واحد خود ،انتقال مشکالت وپیگیری آنھا-

واحد در حد آموزش ھاي داده شده 



وظایف در حوزه اینترنت

ھاي سیستم جھت اتصال بھ اینترنت errorشناسایی -

راھنمایی کاربران واحدھا جھت گرفتن اشتراك اداري و تایید نیاز -

ه شناخت و آشنایی با میزان پھناي باند دانشکده و ارائھ راه حل ھاي احتمالی مشکالت این حوز-
کاربران واحد خودبھ 
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