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  مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ۲-۳-۱
 مطالعه و ارزیابی پیرشفت های حاصله در زمینه فناوری  سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارتقاء سطح کارایی واحد  •
  همکاری با گروه فنی و عمرانی دانشگاه در نظارت بر اجرای سیستم شبکه پروژه های عمرانی دانشگاه  •
  طراحی و توسعه و مدیریت شبکه وایرلس در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی •
  دانشگاه ISPمدیریت مرکز  •
  االت کلیه کاربران اینرتنتیارائه اینرتنت به کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان و پاسخگویی و رفع اشک •
  مدیریت پهنای باند اینرتنتی دانشگاه و بهینه سازی مرصف اینرتنت •
  طراحی و اجرای سیاست های امنیت اطالعات و ارتباطات دانشگاه و گسرتش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات. •
  و دانشکده ها نگهداری و نظارت بر اتاق رسور اصلی و اتاق رسورهای موجود در ساختgن ها  •
  برگزاری جلسات شورای فناوری دانشگاه  با حضور اعضاء و بررسی و تصویب تصمیم گیری کلی •
  ه.شگامدیریت و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون اداری،مالی، تغذیه، سیستم گلستان، دانشجویی و بررسی قراردادهای نرم افزاری دان •
  ز نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط بررسی و تایید تقاضاهای رسیده ا •
  بکار گیری آخرین یافته های فناوری اطالعات به منظور ارتقای تواqندی واحد مربوطه و سایر واحدهای دانشگاه •
  تهیه آمار و اطالعات درخواستی و ارائه  گزارش به مقام مافوق •
  زشی و پژوهشی جهت رفع مشکالت احتgلی، اصالح و بروز رسانی مستمر هgهنگی و همکاری با رشکت پشتیبان سیستم آمو  •
  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاهايجاد، گسرتش و نظارت بر دولت الكرتونيك و خدمات الكرتونيw و پشتيباv از زير ساخت •
    ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره به دانشكده ها و سایر واحدهای دانشگاه در مورد خريد قطعات سخت افزاري و  نرم افزاری و موارد مشابه. •
  انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی  •
از دانشگاه  و همکاری در امر غنی سازی و به روز آوری بانک های اطالعاتی و بکاپ گیری ایجاد، پایش و سفارش بانک های اطالعاتی مورد نی •

 از بانک های اطالعاتی موجود در رسویس های نرم افزاری دانشگاه.
 ا تعامل موثر با دانشگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی کشور و ارتباط با دانشگاههای معترب بین املللی و استفاده از تجارب آنه •

 
  گروه توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات : ۱-۲-۳-۱

 مطالعه و ارزیابی پیرشفت های حاصله در زمینه فناوری  سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارتقاء سطح کارایی واحد  •
  طراحی و توسعه و مدیریت شبکه داخلی دانشگاه  •
  کابل کشی شبکه وکانال کشی و نصب فیزیکی تجهیزات شبکه. •
  همکاری با گروه فنی و عمرانی دانشگاه در نظارت بر اجرای سیستم شبکه پروژه های عمرانی دانشگاه  •
  طراحی و توسعه و مدیریت شبکه وایرلس در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی •
  دانشگاه ISPمدیریت مرکز  •
  اشکاالت کلیه کاربران اینرتنتیارائه اینرتنت به کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان و پاسخگویی و رفع  •
  مدیریت پهنای باند اینرتنتی دانشگاه و بهینه سازی مرصف اینرتنت •
  راه اندازی و نگهداری رسویس اینرتانت ملی دانشگاه  •
  ، اتوماسیون و...) برقراری دسرتسی های الزم از  داخل و خارج دانشگاه  به رسویس های الکرتونیکی دانشگاه (وب سایت، گلستان، تغذیه، ایمیل رسور •
  )uma.ac.irمدیریت و نگهداری  رسور دامنه اینرتنتی دانشگاه ( •
   invalidو  validدانشگاه و همچنین مدیریت آی پی های  DHCPراه اندازی و نگهداری رسور  •
  .طراحی و اجرای سیاست های امنیت اطالعات و ارتباطات دانشگاه و گسرتش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات •
  و فایروال دانشگاه UTMمدیریت و نگهداری سیستم های  •
  نگهداری و نظارت بر اتاق رسور اصلی و اتاق رسورهای موجود در ساختgن ها  و دانشکده ها •
  نگهداری از سیستم یو پی اس مرکزی اتاق رسور اصلی دانشگاه •
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  صمیم گیری کلیبرگزاری جلسات شورای فناوری دانشگاه  با حضور اعضاء و بررسی و تصویب ت •
  .هشگامدیریت و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون اداری،مالی، تغذیه، سیستم گلستان، دانشجویی و بررسی قراردادهای نرم افزاری دان •
  مدیریت و پشتیبانی رسویس پست الکرتونیکی دانشگاه و پست الکرتونیکی دانشجویان  •
  دانشگاهراهنgیی مدیران زیر بخش های وب سایت  •
  مدیریت و نصب و راه اندازی  آنتی ویروس دانشگاه. •
نه اطراحی، پیاده سازی، نظارت، خرید و پشتیبانی سامانه های الکرتونیکی در دانشگاه و مدیریت سامانه های الکرتونیکی دانشگاه از جمله سام •

  پرداخت الکرتونیک، سامانه مدیریت فایل داخل دانشگاه و ...
  سایت دانشگاه و راهنgیی اعضای هیئت علمی در خصوص بروز رسانی پروفایل خود در وب سایت به روز رسانی وب  •
  بررسی و تایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط  •
  دهای دانشگاهبکار گیری آخرین یافته های فناوری اطالعات به منظور ارتقای تواqندی واحد مربوطه و سایر واح •
  تهیه آمار و اطالعات درخواستی و ارائه  گزارش به مقام مافوق •
  رفع مشکل نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های کامپیوتری موجود و حفظ، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سیستم های الکرتونیکی دانشگاه •
  ع مشکالت احتgلی، اصالح و بروز رسانی مستمر هgهنگی و همکاری با رشکت پشتیبان سیستم آموزشی و پژوهشی جهت رف •
    ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره به دانشكده ها و سایر واحدهای دانشگاه در مورد خريد قطعات سخت افزاري و  نرم افزاری و موارد مشابه. •
  کمک به توسعه و گسرتش آموزش های مجازی در دانشگاه •
  انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی  •

  اداره خدمات رایانه ای : ۲-۲-۳-۱
 مطالعه و ارزیابی پیرشفت های حاصله در زمینه فناوری  سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارتقاء سطح کارایی واحد  •
  اطالعات و ارتباطات دانشگاه و گسرتش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات.طراحی و اجرای سیاست های امنیت  •
  نگهداری و نظارت بر اتاق رسور اصلی و اتاق رسورهای موجود در ساختgن ها  و دانشکده ها •
  نگهداری از سیستم یو پی اس مرکزی اتاق رسور اصلی دانشگاه •
  یزات جانبیتهیه لیست خرید کامپیوتر، چاپگر، اسک�، رسور و تجه •
  های مربوطههای انجام شده و تایید فاکتوربررسی و مطابقت خرید •
  های موجود در دانشگاه و تعمیر و نگهداری تا حدامکان در داخل دانشگاهافزارپشتیبانی از سخت •
  های مختلف دانشگاههای مورد نیاز واحدافزارنصب ویندوز و نرم •
  بینظارت بر اسقاط کامپیوتر و تجهیزات جان •
  ه های مورد استفادهای اسقاطی برای انجام تعمیرات و ارتقا سیستمافزار و تجهیز آن با استفاده از قطعات سا� سیستمایجاد آرشیو سخت •
  ه.اشگمدیریت و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون اداری،مالی، تغذیه، سیستم گلستان، دانشجویی و بررسی قراردادهای نرم افزاری دان •
  مدیریت و پشتیبانی رسویس پست الکرتونیکی دانشگاه و پست الکرتونیکی دانشجویان  •
  راهنgیی مدیران زیر بخش های وب سایت دانشگاه •
  مدیریت و نصب و راه اندازی  آنتی ویروس دانشگاه. •
سامانه های الکرتونیکی دانشگاه از جمله سامانه طراحی، پیاده سازی، نظارت، خرید و پشتیبانی سامانه های الکرتونیکی در دانشگاه و مدیریت  •

  پرداخت الکرتونیک، سامانه مدیریت فایل داخل دانشگاه و ...
  به روز رسانی وب سایت دانشگاه و راهنgیی اعضای هیئت علمی در خصوص بروز رسانی پروفایل خود در وب سایت  •
  وجود برای ارائه خدمات مربوط بررسی و تایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات م •
  تهیه آمار و اطالعات درخواستی و ارائه  گزارش به مقام مافوق •
  رفع مشکل نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های کامپیوتری موجود و حفظ، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سیستم های الکرتونیکی دانشگاه •
  سایر واحدهای دانشگاه در مورد خريد قطعات سخت افزاري و  نرم افزاری و موارد مشابه.   ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره به دانشكده ها و •
  انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی  •

  


