
 تفاهم نامه فناوری اطالعات

شورای عالی فناوری اطالعات و دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با استناد به آیین نامه فاوا، مصوبات این تفاهم نامه 

اداره  |مدیریت  |ریاست  |معاونتو مدیریت آمار وفناوری اطالعات )تحت عنوان مدیریت( مابین العملهای اجرائی دولت الکترونیک، 

گردد و طرفین با اشراف کامل از کلیه مفاد آن نسبت به امضاء اقدام  منعقد می)تحت عنوان مرکز( ............................. ..................

 نمایند که پس از امضاء الزم االجرا خواهد بود. می

********************************************************************** 

 تعهدات مرکز

 به مدیریت از سوی مرکز  )به استناد آیین نامه فاوا( بعنوان نماینده فناوری اطالعات و ارتباطاتحداقل یک نفر  معرفی

   حیت فنی بصورت کتبیجهت تایید صال

حجم بر حسب نبوده و فناوری   نمایندگان، وب سایت و ... لزوما به منزله HISتبصره: رابطین نرم افزارهایی نظیر اتوماسیون اداری، 

انتخاب و جهت اخذ صالحیت به مدیریت  واحد آشنا به امور رایانه ای و فرایندهای تخصصی و از میان کارشناسان واحد، نیازکار و 

 عرفی خواهد شد.م

 شی و آموز های جلسات، کارگاهنمایندگان فناوری اطالعات، رابطین و کارشناسان آمار مرکز جهت شرکت در  ملزم نمودن

 مدیریتبرگزار شده توسط تخصصی 

 در حوزه فناوری اطالعاتمرکز  نیازسنجی الزم در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان 

 ها و اخبار مربوطه  ها، قراردادها، آموزش ها، دستورالعمل جهت اخذ آخرین بخشنامه ه به وب سایت مدیریتمراجعه روزان

  گان فناوری اطالعات مرکز و کارشناسان آمارتوسط کلیه رابطین و نمایند

 سوی مدیریت های ارسالی از ها و دستور العمل تمامی بخشنامه اجرای 

 ارسال خالصه عملکرد سه ماهه مرکز در حوزه فعالیتهای فناوری اطالعات به مدیریت 

 آمار

 گردآوری آمار در واحد مربوطه 

 پاسخ دهی به نامه های ارسالی در وقت مقرر 

 ایی شاخص های مرتبط با حوزه کاریشناس 

 می شود. درخواستهای زمانی خاص از واحدها  تدوین برنامه مشخص برای گردآوری اطالعاتی که بصورت روتین در دوره 

 در نرم افزارهای مربوطه بروز رسانی به موقع آمار واحد مربوطه 

  استخراج نیازهای آماری بر اساس آمارهای سالهای گذشته 

 اخت و امنیتشبکه، زیرس

 و ارسال نسخه دیجیتالی آن به مدیریت  مرکز و بروز آوری مستمر )اعمال تغییرات( ای تهیه نقشه رایانه 



 ای اخذ مجوز جهت طراحی و کابل کشی شبکه رایانه 

 شبکه و یا اصالح آن اخذ مجوزهای الزم در جهت تغییر کاربری 

 اخذ مجوزهای مربوطه به تجهیزات اکتیو شبکه  

 وز در خصوص بروز آوری و بهینه سازی تجهیزات شبکه اخذ مج 

 شبکه اصلی دانشگاه جهت اتصال بهفناوریهای ارتباطی  ای استفاده ازاخذ مجوز بر 

 نگهداری از خطوط و تجهیزات ارتباطی مرکز 

 برای اتاق سرور و تجهیزات شبکهمکان مناسب  تخصیص و تجهیز 

 سوی مدیریت ارائه شده از  دیجیتالی تکمیل چک لیست های 

 در قالب فایل دیجیتالی بانک سخت افزاری مرکز تکمیل 

  در قالب فایل دیجیتالی بانک نرم افزاری مرکزتکمیل 

  رعایت استانداردهای اتاق سرور ارائه شده از سوی مدیریت 

 ای های رایانه رعایت استانداردهای کابل کشی ساخت یافته شبکه 

  مرکزای  یانهای و را شبکهای تجهیزات  دورهسرویس 

 پایش مداوم عملکرد شبکه 

  برق اضطراری و اطمینان از عملکرد صحیحUPS مرکز 

 حسب نیازهای مرکز( نصب سیستم عامل سرورهای شبکه با هماهنگی مدیریت آمار و فناوری اطالعات( 

  در صورت نیاز(نگهداری از سیستم عامل سرورهای موجود و بروز آوری مداوم آن( 

 سیستم عامل سرورها پشتیبان گیری از 

 های موجود در شبکه و بروز آوری مداوم آن  نگهداری از سیستم عامل رایانه 

 از مدیریت تهیه سخت افزار پشتیبان برای تجهیزات حساس و حیاتی مرکز با هماهنگی  و اخذ مجوز 

 مند ای بصورت گروه بندی شده، منظم و نظام نامگذاری تمامی دستگاه های رایانه 

 کلیه امور مربوط به حوزه فناوری اطالعات از مدیریت به عهده نمایندگان فناوری اطالعات و رابطین مرکز گیری  پی

 باشد. می

 

 امنیت اطالعات

 ای و رعایت قوانین حاکم در جرایم رایانه ای امنیتی شبکه رایانه رعایت نکات 

 سخه آنتی ویروس از مدیریتتهیه آخرین ن 

 های موجود بر روی تمامی سرورها و رایانه نصب و بروز رسانی آنتی ویروس 

 جلوگیری از رفت و آمدهای افراد غیر مجاز به اتاق سرور 

 ها رعایت امنیت دسترسی به تجهیزات اکتیو شبکه مانند رکها و سویچ 

 برای شبکه و نرم   تعاریف مربوط به سطوح دسترسی کاربران و پایش مداوم آن )اختصاص نام کاربری و کلمه عبور

 (زارهای موجوداف

 نام کاربری و دسترسی کاربران منفک شده از واحد غیر فعال سازی 



 و اطمینان از صحت کامل اطالعات مربوطه های اطالعاتی موجود در واحد پشتیبان گیری از بانک 

 رت های حساس )با اطمینان از صحت کامل اطالعات( بصو های اطالعاتی سامانه ارسال آخرین نسخه از پشتیبان بانک

 به مدیریتای و منظم و با هماهنگی قبلی  دوره

 ی اهمیت خاص برای مرکزهای دارا از سیستم پشتیبان گیری 

 محلی مرکز جلوگیری از الحاق سایر خطوط ارتباطی به شبکه 

 خرید سخت افزار و نرم افزار 

 است محترم دانشگاه انجام ری 55/05/9111: مورخه  95021/2شماره:  دستور العملای مطابق  کلیه خریدهای رایانه

 خواهد شد.

 تبصره :در صورت نیاز به عقد قرارداد خرید مطابق بند قرادادهای این تفاهم نامه عمل خواهد گردید.

 دریافت نماید از مدیریت اقالم زیر مجوز الزم را از خریدقبل گردد که  یمرکز متعهد م 

 ای  شبکه تجهیزات کلیه -9

 …,Dial Up, ADSL, WWIMAX, WIRELESSسرویس های ارتباطی اعم از  -5

 و تبلت Smart Phoneتجهیزاتی نظیر  -1

 های تحت شبکه تلفنتجهیزات مخابراتی و  -4

 (Access Point)تجهیزات بی سیم تحت شبکه  -2

 ایمنی و استفاده بهینه از منابع  ، راهکارهای صرفه جویی،تبطخرید رایانه یا ملزومات مر قبل ازگردد  مرکز متعهد می

 رعایت نماید. موجود را

  به تهیه  نسبت ،نسخه آزمایشی نرم افزار و نصبهرگونه مرکز می بایست قبل از اقدام به خریدRFP  طبق فرمت مندرج

اقدام نموده و کلیه مستندات مرتبط را به پیوست آن جهت بررسی و اخذ مجوز به ارسال  ict.tbzmed.ac.irدر سایت 

 .نماید

ین بند قراردادهای ا شرایط مندرج در توجه به باسبت پس از انجام مراحل فوق نعقد قرارداد  اقدامات الزم در خصوص:  تبصره

 تفاهم نامه انجام خواهد گردید.

 گردد همکاری الزم را در جهت تکمیل بانک اطالعاتی سخت افزار و نرم افزار دانشگاه بعمل آورد. مرکز متعهد می 

 تحقیق الزم را در خصوص وجود و عملکرد نرم افزارهای مشابه  نرم افزارد قبل از هر گونه خرید گرد مرکز متعهد می

 .ای موازی ممانعت بعمل آوردموجود در مراکز دیگر به عمل آورده و از تهیه نرم افزاره

  لیست خریدهای زمان راه اندازی کامل بانک جامع اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه،  تامرکز متعهد می گردد

 ، به مدیریت ارسال نماید. ict.tbzmed.ac.irای خود را بصورت شش ماهه در قالب فایل اکسل مندرج در سایت  نهرایا

 قراردادها

 ای موارد زیر  مرکز متعهد می گردد در صورت نیاز به عقد قرارداد خرید نرم افزار، سخت افزار و یا خرید خدمت مرتبط با امور رایانه

 را رعایت نماید



  قرارداد از وب سایت دانشگاه مندرج در آدرس  بروز قالبین آخرتهیهict.tbzmed.ac.ir 

  اولیه به  پارافویرایش و تنظیم قرارداد مطابق با شرایط حاکم بر واحد و دانشگاه و ارسال یک نسخه از آن برای بررسی و

 و تهیه تعداد نسخ مورد لزوم جهت امضاء نهاییمدیریت 

 قرارداد مفاد نظارت کامل بر اجرای دقیق 

  تاییده از ایشان قبل از هر گونه اقدام به عقد قرارداد و یا  و اخذقرارداد موضوع تهیه چک لیستی از ذینفعان اصلی

 حسن انجام کارو )اعم از خرید و یا پشتیبانی( داد رلغ قرااپرداخت مب

 اتوماسیون اداری

 واحد های تعریف شده روی سرور مرکزی

 ابزار کاربردی نرم افزارهای پایه نظیر نصب تم عامل، مرورگر وتنظیمات مرتبط به سیس Microsoft Office, Flash 

Player, Acrobat Reader ... و 

  ارسال به موقع نامه مربوط به آخرین تغییرات چارت سازمانی و عناوین پستهای سازمانی به مدیریت با تعیین وضعیت

 ربرانو یا بازنشستگی کاانتقال  ،انفصال از خدمت

  جهت طرح و تصویب در کمیته اتوماسیون دانشگاهمربوط به درخواست ایجاد دبیرخانه جدید  درخواستارسال 

  مامورین و یا انتقالی  ،برای کارمندان جدید الورودو کارتابل مکاتبات کدکاربری ایجاد درخواست ارسال نامه مربوط به 

 باشد. لی کارمندان انتقالی و یا مامور به خدمت الزامی می: درج نام کاربری،محل خدمت قبلی و پست قب 9تبصره

، گروه کارمندی و نوع دسترسی در صورت درخواست کارتابل جدید و یا تغییر نوع کاربری، درج مشخصات از قبیل :5تبصره 

 باشد. سطوح مدیریت و ... در درخواست الزامی می

بجای ارسال نامه به مدریت تغییرات مربوطه به چارت سارمانی و  : در صورت دسترسی رابط به مرکز مدیریت سیستم1تبصره 

 شود. مطابق آیین نامه گردش مکاتبات دانشگاه، توسط خود رابط انجام میکد کاربری و کلمه رمز و ویرایش تعریف 

 جهت افزایش کارائی سیستم روی سیستمهای کاربران ای و شبکه اعمال تنظیمات کامپیوتری 

 ارد اشکال مشاهده شده در سیستمهای کامپیوتری کاربران و رفع موارد مربوط به خطاهای کاربریبررسی خطاها و مو 

  توسط رابطین و نمایندگان فناوری اطالعات

  گزارش موارد خطای مربوط به سیستم اتوماسیون توسط رابط معرفی شده از واحد به کارشناسان این مدیریت ) به

 یر کاربران پاسخ داده نخواهد شد.(سواالت و موارد مطرح شده توسط سا

  جهت درج در سیستم اتوماسیون و ارسال آن از طریق نامه رسمی به  به روز و مناسباستاندارد، طراحی الگوهای نامه

 این مدیریت

 مربوطه تعریف امضای مدیران از طریق تنظیمات شخصی کاربر 

 های ارسالی از سوی مدیریت اجرای دقیق دستور العمل 



  ی که نصب سیستم به طور مستقل انجام شدهواحدهای

 و سینک سرور تهیه سخت افزارهای مورد نیاز سیستم گردش مکاتبات 

  ابزار کاربردی نرم افزارهای پایه نظیرنصب تنظیمات مرتبط به سیستم عامل، مرورگر و Microsoft Office, Flash 

Player, Acrobat Reader ... و 

 های مدیریتاس آیین نامه ها و بخشنامه تعریف ساختار سازمانی بر اس 

 طبق درخواست مدیران ارشد مرکز واحد مربوطه تخصیص کد کاربری و کلمه عبور به کاربران 

 های مدیریت بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه تعیین محدوده دسترسی کاربران 

  پاسخ به سواالت احتمالی کاربران 

 رفع آنها از طریق تعامل با کارشناسان مدیریتو  از کاربر مربوطه دریافت گزارش خطاها 

 مرکز در سیستم اتوماسیون اداری و بروز داستاندارمناسب و  تعریف الگوهای نامه 

  ها مرکز با در نظر گرفتن حداقل نیرو و تجمیع دبیرخانهسیستم اتوماسیون اداری  درتعریف دبیرخانه 

 (کارشناس و مدیرخانه مربوطه )م به کاربران جدید در سطح دبیرارائه آموزشهای الز 

  اتوماسیون سرورپایش مستمر عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری 

 پشتیبان گیری از سیستم عامل و اطالعات 

  بر روی سرور اتوماسیون با هماهنگی کارشناسان فنی مدیریتآنتی ویروس و بروز آوری نصب 

  سخت افزار و نرم افزارانی رس در خصوص بروزمدیریت کارشناسان فنی با هماهنگی الزم  

  بر عملکرد سیستم گردش مکاتبات  مدیر اتوماسیون دانشگاه جهت نظارتارائه یک نام کاربری با دسترسی مناسب برای

 و سینک سرور

 وب سایت 

 معرفی دستگاه و درج اطالعات ضروری از جمله شماره های تماس و آدرس و ایمیل مرکز جهت تماس مخاطبین 

 ی صفحات وب در پورتال به منظور افزایش رتبه وب سنجی جهانیارتقاء محتوا 

  الزامی می باشد.  جستجو موتورهای دربازیابی  صفحه جهت هر متن  و صفحات کلیه صفحه سر در دانشگاه نامذکر 

 ( وزشی، در برای مثال ممکن است نام یک استاد در چندین صفحه سایت عنوان شود )در گروه آمیکپارچه سازی لینکهای همسان

 مرتبط باشد. وی این فرد به رزومه آموزشی پژوهشی لینک مربوط بهقسمت پژوهشگران، مدیران(. بدیهی است در کلیه صفحات 

 رعایت استاندارد پیوندها و حذف پیونهای مربوطه به صفحات حذف شده و دارای اشکال 

  و خدمات ارائه شده به روز، معتبر، دقیق و موثق باشد  -محتوا –اخبار  –به روز رسانی مداوم پورتال مرکز به طوریکه اطالعات 

 فعال سازی بخش نظر سنجی وب سایت 

  راه اندازی و تکمیل اطالعات و  پورتال چند زبانه در صورت لزوم 

  اعمال کلمات کلیدی در تمای صفحات و خبرها 

 ندهی آنهااطمینان از عملکرد صحیح و هماهنگی پیوندهای موجود در صفحات و سازما 



  وب سایت افزایش تعداد صفحات دارای محتوای علمی و مرتبط به منظور ارتقاء کیفیت و رتبه 

 تکمیل و به روز رسانی چارت سازمانی 

 تکمیل و به روز رسانی دفترچه تلفن و تماس با واحد 

 فعال سازی و عملیاتی سازی بروز رسانی صفحات پرسش و پاسخ 

 فیکی در وبرعایت استانداردهای علمی گرا 

 ( ایجاد لینک صفحات برگشتیbroken link) 

 رعایت استانداردهای مربوط به منوها جهت سهولت در دسترسی مخاطبان و رعایت استانداردهای اعالم شده از طریق مدیریت 

 عدم درج منو با لینک خالی در صفحات 

 و قابل استناد در قالب  ی محتوای علمیانتشار کلیه فایلهای آموزشی، کمک آموزشی، دروس ارائه شده و ... داراWord, Excel, 

PowerPoint, PDF 

 ها و دستورالعملها، فرمهای غیر محرمانه در وب سایت مرکز انتشار کلیه بخشنامه 

 به تفکیک الکترونیکی شده و نشده  انتشار کلیه فرایندهای ارائه خدمت ، بصورت لیست و با پیوند به فلوچارت مربوطه 

 فرم ساز برای ایجاد بانک های اطالعاتی ساده استفاده از 

 ایجاد بخش پرسشهای متداول مخاطبان وب سایت 

  درج گزارش عملکرد  دوره ای واحد در وب سایت 

 اختصاصی دانشکده ها

 انتشار مقاالت با رعایت حق انتشار و قوانین مربوطه در وب سایت 

 ستاندارد فرمت ا در انگلیسی و فارسی های زبان به اساتید رزومه(PDF, DOC, HTML) در.  باشد دسترس قابل 

ی مقاله اصل صفحه به موارد این از هریک و گردد تکمیل ها نامه پایان تحقیقاتی، های طرح مقاالت، بخش اساتید رزومه

یا طرح و...لینک شود. درصورتیکه مقاالت در سایت های معتبری ایندکس شده است باید آدرس اینترنتی منبع 

 (ضروری است در ذیل جزوات و اسالیدها ذکر آدرس اینترنتی دانشگاه)تی در رزومه قید گردد. اطالعا

 های فرمت در آموزشی مختلف های گروه های درس طرح (PDF, DOC, HTML در بخش گروه آموزشی مربوطه )

 قرار گیرد.

 فرمت در تخصصی دکترای و ارشد دانشجویان کالسی های کنفرانس اسالیدهای مربوطه به فعالیت های کالسی و 

DOC  وPDF .در سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد 

 گردد بروزآوری مستمر طور به دانشکده سایـت تمامی صفحات وب. 

 ها با هماهنگی و همکاری کتابخانه و با رعایت قوانین در بخش مربوطه درج و منتشر گردد. پایان نامه 

 یاختصاصی مراکز تحقیقات      

 انتشار مقاالت با رعایت حق انتشار و قوانین مربوطه در وب سایت 

 فرمت استاندارد  در انگلیسی و فارسی های زبان به اساتید رزومه(PDF, DOC, HTML) در.  باشد دسترس قابل 

ی مقاله اصل صفحه به موارد این از هریک و گردد تکمیل ها نامه پایان تحقیقاتی، های طرح مقاالت، بخش اساتید رزومه

یا طرح و...لینک شود. درصورتیکه مقاالت در سایت های معتبری ایندکس شده است باید آدرس اینترنتی منبع 

 (ضروری است در زیل جزوات و اسالیدها ذکر آدرس اینترنتی دانشگاه)اطالعاتی در رزومه قید گردد. 



 های فرمت در آموزشی مختلف های گروه های درس طرح (PDF, DOC, HTML در بخش گروه آموزشی مربوطه )

 قرار گیرد.

 فرمت )  در تخصصی دکترای و ارشد دانشجویان کالسی های کنفرانس اسالیدهای مربوطه به فعالیت های کالسی و

PDF, DOC, HTML.در سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد  ) 

 گردد بروزآوری مستمر طور به دانشکده سایـت تمامی صفحات وب. 

 گیرد قرار دانشگاه الکترونیک کتابخانه های مجموعه لینک در تحقیقاتی های طرح. 

 مراکز آموزشی و درمانیاختصاصی       

 اقدام باید وبومتریک، رتبه ارتقاء همچنین و آموزشی نظام در وتحوالت تغییر راستای در حاضر های سیاست به توجه با 

 .نمایند اجرا را آنها همراهان و یمارانب برای دور راه از آموزش کردن عملی به

 اسالیدهای  کلیه فعالیتهای آموزشی مرکز بصورت (PDF, DOC, HTML )  آموزشی  فعالیتهایدر سایت در بخش

 مربوطه قرار گیرد.

 شرح امکانات آموزشی و درمانی مرکز 

 ترونیکیشرح امکانات مربوط به خدمات الکترونیکی مرکز از قبیل نوبت دهی و جوابدهی الک 

  برنامه زمانی پزشکان و راهنمای مراجعیندرج  

 



 

 تعهدات مدیریت آمار و فناوری اطالعات 

 نیاز سنجی آموزشی کلیه رابطین و نمایندگان فناوری اطالعات و کارشناسان آمار دانشگاه 

 های آموزشی و تخصصی اطالع رسانی به موقع در خصوص جلسات، کارگاه 

 های آموزشی و تخصصی بر حسب نیاز مرکز برگزاری جلسات و کارگاه 

 و ارائه گزارشات الزم به مسئولین و مراکزای عملکرد مرکز در حوزه فناوری اطالعات و آمار  ارزیابی دوره 

 ای برای مرکز بصورت حضوری، تلفنی و پرسش و پاسخ تحت وب  ارائه خدمات مشاوره 

  فناوری اطالعات و جمع آوری پیشنهادات و انتقاالت در جهت بهینه آمار، انجام مصاحبه و مشاوره ساالنه با نمایندگان

 و اطالعاتی یسازی سیستم ها مدیریت

 فنی در جهت بررسی و ارائه راهکارهای نوین و ارتقاء سطح کیفی خدمات حوزه فناوری  های تشکیل جلسات کمیته

 اطالعات و رفع مشکالت این حوزه

 های نوین طالعات با بهره گیری از فناوریتالش در جهت تجمیع و یکپارچه ساختن ا 

 آمار

 ارزیابی واحدها در دوره های مختلف زمانی 

 ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی مربوط به آمار 

 واحدها و مسئولین آمار هماهنگی جهت ایجاد دسترسی به نرم افزارهای آماری دانشگاه برای کاربران 

 در مدیریت های آماری داده ایجاد زمینه برای تجمیع 

 )بررسی نظرات و پیشنهادهای کارشناسان واحدها )در جهت ارتقاء کیفیت نظام آماری دانشگاه 

 بررسی آمار جمع آوری شده از واحدها و کنترل صحت اطالعات 

 های آماری )شامل اتوماسیون آماری، سامانه شمس و ....( به روزرسانی سامانه 

  درخواستهای آماری درون سازمانی و برون سازمانیپاسخگوئی به مکاتبات و 

 حوزه زیرساخت و شبکه

  ای مرکز  نسخ دیجیتالی نقشه رایانهگردآوری 

  و ارائه گزارشات مورد نیازخواست واحد صورت در ردبازدید از وضعیت شبکه کامپیوتری مرکز 

 صدور مجوزهای طراحی و کابل کشی 

 ی و یا اصالح شبکهصدور مجوزهای الزم در جهت تغییر کاربر 

  صدور مجوزهای مربوطه به تجهیزات شبکه 

 صدور مجوز برای استفاده از فناوریهای ارتباطی با شبکه اصلی دانشگاه 

 پایش برقرار بودن ارتباط مراکز با شبکه اصلی 



 ای آنها دورهبا توجه به نوع کاربری مراکز و ارزیابی ارزیابی  تهیه چک لیست های دیجیتالی 

 افزاری دانشگاه ک اطالعات سخت افزاری و نرمیه بانته 

 برای مراکز تدوین و بروز آوری استانداردهای اتاق سرور و شبکه 

  مربوطهانجام تنظیمات راهنمایی در خصوص نصب سیستم های عامل سرورهای مرکز و 

 های ارتباطی موجود در  ریاتخاذ راهکارهای مناسب ارتباطی برای اتصال مرکز به شبکه مرکزی با توجه به ظرفیت و فناو

 استان

  تامین پهنای باند اینترنتی دانشگاه 

 هماهنگی با شرکت مخابرات استان در جهت تامین پهنای باند شبکه شمس دانشگاه 

 تبوع در جهت تامین شبکه شمس مرکزهماهنگی با شرکت مخابرات استان و وزارت م 

 تجمیع سرورها و اطالعات تا حد ممکن در مرکز 

 اطالعات ذیقیمت واحدهااز حل ذخیره سازی امن برای نگهداری پشتیبان تامین م 

 امنیت اطالعات

 ای ای و رعایت قوانین حاکم در جرایم رایانه رعایت نکات امنیتی شبکه رایانه 

 و ارائه به واحدها تهیه آخرین نسخه آنتی ویروس 

 های آتش سخت افزاری و نرم  ستفاده از دیوارهبا ا جداسازی محیط شبکه داخلی با شبکه جهانی اینترنت و شبکه ملی

 افزاری مناسب

 تعاریف کاربری ورود به شبکه و استفاده از اینترنت و سیستم پست الکترونیک 

 جداسازی و امن سازی محیط سرورهای مرکزی 

 کنترل دسترسی به شبکه اصلی دانشگاه 

 های داخلی به محیط اینترنت جهانی انتشار وب سایت 

  العمل های امنیتی جهت ابالغ به مراکزتدوین دستور 

  فاواآیین نامه  برگزاری مداوم جلسات کمیته امنیت دانشگاه طبق مصوبات 

 وماسیون اداری ات

 واحد های تعریف شده روی سرور مرکزی -1وضعیت شماره 

 کنترل مرکز مدیریت سیستم 

 تعریف ساختار سازمانی 

 تخصیص کد کاربری و کلمه عبور به کاربران 

 ین محدوده دسترسی کاربرانتعی 

 تعریف محدوده الزم برای مکاتبات واحدها 

 انجام مکاتبات الزم با واحد ها در زمینه مربوط به تعریف ساختار سازمانی 



  پاسخ به سواالت احتمالی کاربران 

 دریافت گزارش خطاها و رفع آنها از طریق تعامل با شرکت ارائه دهنده نرم افزار 

 دریافتی از واحدها و درج در سیستم اتوماسیون اداری  تعریف الگوهای نامه 

  تعریف دبیرخانه های جدیدالتاسیس د رسیستم 

 ارائه آموزشهای الزم به کاربران جدید در سطح دبیرخانه، کارشناس و مدیر 

 نگهداری سرور 

 هماهنگی الزم در خصوص بروزرسانی سیستم با شرکت ارائه دهنده نرم افزار 

  اطالعات مربوط به سرور مرکزیتهیه پشتیبان از 

 ارسال بخشنامه ها و آیین نامه های گردش مکاتبات 

 واحدهایی که نصب سیستم به طور مستقل انجام شده -2وضعیت شماره 

 هماهنگی نصب سیستم اتوماسیون اداری بر روی سرور مربوطه 

 بررسی خطاهای احتمالی گزارش شده توسط رابط سیستم 

  سیستم نرم افزاری به شرکت ارائه دهنده نرم افزارگزارش خطاهای مربوط به 

 هماهنگی درخصوص بروزرسانی سیستم 

 برقراری ارتباط مکاتبات مابین واحدها 

 بررسی و مدیریت وضعیت سینک سرور 

 ارسال بخشنامه ها و آیین نامه های گردش مکاتبات 

 ارسال بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به تعریف ساختارسازمانی 

 ال بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به تعریف محدوده دسترسیارس 

 وب سایت

 گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی و پژوهشی در زمینه وب سایت 

  تامین و نظارت بر راه اندازی پورتال یکپارچه دوزبانه قابل رویت به صورت صحیح در مرور گرهای عمومی متعارف 

  رسانی بخش اطالع رسانی پورتال به واحد روابط عمومیواگذاری مسئولیت تولید و بروز 

  تجمیع کلیه وب سایت های مربوط به دانشگاه و واحدهای تابعه یا پیوند آنها بر روی پورتال یکپارچه 

 پیاده سازی روش های بهینه سازی موتور جستجو SEO 

 ع رسانی نتیجه ارزیابی دوره ای واحدها برای  ایجاد رقابت سازنده در بین واحدها و اطال 

 اعالم مشکالت و نقاط ضعف زیرپورتال طبق چک لیستهای ارزیابی وب سایت به مسئول مربوطه 

 ارائه راهکارهای مورد نیاز واحد در جهت راه اندازی خدمات قابل ارائه بصورت الکترونیکی 

 ای در جهت ارتقاء وب سایت ارائه خدمات مشاوره 



  ارتقاء وبومتریکسارائه راهکارهای فنی مناسب در جهت 

  ایجاد زیرپورتال همایشها و سمینارها 

  آموزش پورتال یکپارچه دانشگاه و نرم افزارهای تخصصی طراحی وب سایت به مسئولین مربوطه طبق برنامه موجود در وب سایت

ict.tbzmed.ac.ir 

 وان فنی و علمی کارشناسان بصورت و کارگاهای آموزشی تخصصی کوتاه مدت طراحی سایت در جهت ارتقاء ت برگزاری دوره ها

 ای دوره

 تهیه نسخه پشتیبان از زیر پورتال های ایجاد شده 

  تکمیل و تجهیز موارد جدید پورتال  –راه اندازی 

 برای مراکز  ها جهت مدیریت وب سایت ایجاد دسترسی های اصلی مربوط به زیرپورتال 

 با صفحات قابل دسترسی توسط موتورهای جستجو های اطالعاتی تحت وب های موضوعی و بانک انباره ایجاد 

 و دارای محتوای مرتبط سایت وب صفحات تعداد افزایشئه مشاوره جهت ارا 

 رت صو به دانشگاه وب اصلی صفحه در بومی و ملی المللی، بین الکترونیک منابع لینکFirst Click  

 جمله از معتبر جستجوی موتورهای در سایت وب شدن نظارت بر ایندکس Yahoo, Google, Live Search, 

Exalead 

 ها سایت وب طراحی رعایت استانداردهای  

  مستمر طور به دانشگاه سایـت وب سازی روزآمد،نظارت بر 

 یکپارچه سازی بانک اطالعاتی و خدمات موجود در وب سایت 


