معرفی واحد انفورماتیک معاونت فرهنگی دانشجویی

پرسنل:

 )1جٌبة آقبی هٌْذس سیذ هْذی فیض جَادیبى –کبرضٌبس ارضذ هٌْذسی کبهپیَتز گزایص ًزم افشار-
هسئَل ٍاحذ اًفَرهبتیک

 )2سزکبر خبًن هٌْذس عبطفِ حیذریبى -کبرضٌبس ارضذ هٌْذسی کبهپیَتز گزایص ًزم افشار -داًطجَی
دکتزی ًزم افشار

فعالیت ها:
 .1پطتیببًی اس ضبکِ ایٌتزًت سخت افشار ٍ ًزم افشار خَابگبُ ّبی داًطگبُ علَم پشضکی(خَابگبُ ّبی
هفتح خَاّزاى،هفتح بزادراى،طبلقبًی،بَستبى خَاّزاى،بَستبى بزادراى ٍ ضْیذ الَاًی)
 .2پطتیببًی اس ًزم افشار اتَهبسیَى اداری
 .3پطتیببًی اس ًزم افشار اتَهبسیَى تغذیِ
 .4طزاحی ٍ پطتیببًی اس ًزم افشار اتَهبسیَى خَابگبّی
 .5طزاحی ٍ پطتیببًی اسًزم افشار MIS
 .6طزاحی ٍ پطتیببًی اس ًزم افشار کطَری سبهبًِ پبیص سالهت رٍاى داًطگبُ ّبی علَم پشضکی کطَر
 .7طزاحی ٍ پطتیببًی اس ًزم افشار کطَری سبهبًِ ارسضیببی خَابگبُ ّبی کل کطَر
 .8طزاحی ٍ پطتیببًی اس ًزم افشار آسهَى سبس
 .9طزاحی ٍ پطتیببًی اس ًزم افشار حبهل ّبی اًزصی
 .11طزاحی ٍ پطتیببًی اس ًزم افشار ٍة سبیت خبزی بْزُ ٍری
 .11طزاحی ٍپطتیببًی اس ًزم افشار قزعِ کطی آًالیي ٍسارت بْذاضت
 .12طزاحی اٍلیي ًزم افشار اًذرٍیذ کتبة ارسش ًسبی خذهبت
 .13طزاحی ٍپطتیببًی سبهبًِ پذیزش داًطجَیبى جذیذالَرٍد
 .14طزاحی ٍ پطتیببًی سبهبًِ ارائِ تسْیالت ٍ ٍام ّبی داًطجَیی
 .15طزاحی ٍ پطتیببًی سبهبًِ جبهع اًتقبدات ٍیطٌْبدات الکتزًٍیکی
 .16طزاحی ٍ پطتیببًی ًزم افشار ثبت اسٌبد هبلی ٍ درخَاست ّبی خزیذ
 .17طزاحی ٍ پطتیببًی ًزم افشار داضبَرد هذیزیتی
 .18طزاحی ًزم افشار کبًَى یبر(کبًَى ّب ٍ تطکالت داًطجَیی)
 .19طزاحی ًزم افشار دفتز تلفي داًطگبُ
 .21طزاحی اپلیکیطي هعبًٍت فزٌّگی داًطجَیی
 .21طزاحی ٍ پطتیببًی سبهبًِ جبهع کبال ٍ خذهبت بزای کل هزاکش داًطگبُ علَم پشضکی

سایر امور مرتبط:
ّ .1وکبری در راستبی راُ اًذاسی پزًٍذُ الکتزًٍیکی سالهت بب ٍسارت بْذاضت
 .2ارائِ گشارش ٍ آهبر بِ ٍاحذّبی هختلف
 .3هسئَلیت پذیزش داًطجَیبى جذیذالَرٍد
ّ .4وکبری در بزگشاری آسهَى ّبی الکتزًٍیکی بب هذیزیت فزٌّگی ٍ بسیج
 .5ارائِ گشارش ٍ آهبر ٍضعیت بزخی اس سبهبًِ ّب بِ ٍسارتخبًِ هزبَطِ

 .6هزتفع ًوَدى هطکالت فٌی داًطجَیبى ٍ ّوکبراى
 .7پطتیببًی اس تجْیشات سخت افشاری هَجَد
 .8ارائِ پیطٌْبدات در راستبی ارتقب سطح داًطگبُ

اقدامات اخیر:
 .1راُ اًذاسی سیستن  ٍ MISداضبَرد هذیزیتی
 .2ارائِ کلیِ خذهبت بِ داًطجَیبى ٍ ارببة رجَع بِ صَرت الکتزًٍیکی
 .3سبخت ًزم افشارّبی جذیذ جْت اسوبرت فَى ّب ٍ آیپذّبی Andriod/ios
 .4ارتقب سطح کیفی ٍ کوی تجْیشات ٍ سخت افشارّب در هعبًٍت ٍ خَابگبُ ّب
 .5بزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی هزتبط
 .6راُ اًذاسی پزٍصُ سخت افشاری بستز فیبز ًَری ٍ ضبکِ بیسین خَابگبُ ّب
 .7اتصبل  4هزکش سلف بِ بستز ًَری
 .8هزتفع ضذى هحذٍدیت در خزیذّبی سخت افشاری هعبًٍت
 .9تجْیش ٍ راُ اًذاسی کبفی ًت خَابگبُ ضْیذ الَاًی
در ایي ٍاحد کلیِ خدهات هاشیٌی اس جولِ صدٍر کارت اتَهاسیَى تغذیِ ٍ  ...بِ داًشجَیاى بَهی ٍ
غیز بَهی ارائِ هی شَد.

لیست ًزم افشارّای هَجَد در ٍاحد رایاًِ هعاًٍت فزٌّگی
اطلس جْاى
8008-8008Server WINDOWS
8005-8008 SQLServer
8000-8007 office
(new( Antivirus
)linux (New Persian
8005 VISUal studio
sourc oper Windows 7-00

)Mackcer (New Web

لیست کتابْای ٍاحد رایاًِ:
 -0اهٌیت در شبکِ
ً -8زم افشرّای قدرتوٌد ایٌتزًت
 -3راٌّوای جاهعISCW CCNP
 -4راٌّوای سزیع ٍیضٍال PHP
 -5شبکِ ّای فیبز ًَری ٍ بی سین
 -6فزٌّگ تشزیحی کاهپیَتز ( ایٌتزًت – شبکِ ساسی ٍ)IT
 -7آشٌایی با هفاّین فٌاٍری ٍ اطالعات
 -8آهَسش آساى هًَتاص کاهپیَتز
 -9باًک اطالعات اًفَرهاتیک کشَر SQL SERVER
لیٌک ّای هفید آی تی داًشگاُ

