این مرکز به منظور تحقق اهداف معاونت آموزش وتحقیقات دانشگاه در جهت
فراهم آوردن بستری مناسب با داشتن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
مطلوب و پهنای باند برای دسـترسی جامع و سریع به منابع علمی و سیستم های
مکانیزه  ،تحت وب تالش می کند.

شرح وظایف واحد IT
●سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه
●رفع اشکاالت و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها
●برآورد نیاز های سخت افزاری حوزه و نظارت بر خرید از نطر کمیت کیفیت
●رفع عیب اولیه تجهیزات غیر فعال شبکه (داکت ،پریز شبکه ،رک،پچ پنل و)...
●رفع عیب اولیه تجهیزات فعال شبکه (سوییچ،اکسس پوینت ،تجهیزات بی سیم و )...
●نصب وپشتیبانی سیستم های حسابداری تعهدی و اتوماسیون اداری،ثبت نام دانشجویی
بهسان،تغذیه،کتابخانه دیجیتال
●نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزار ها
●فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه از قبیل نصب و راه اندازی نرم افزار های مورد نیاز کاربران

●نیاز سنجی نرم افزار های تحت شبکه حوزه مربوطه و اعالم آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های الزم
در این خصوص به مرکز در جهت تهیه ،آماده سازی و ارتقا نرم افزار های مورد نیاز
●ارتباط مستمر با شرکت های طرف قرارداد واحد و رفع اشکاالت و نیازهای کاربران
●ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها
●نصب و راه اندازی آنتنهای بی سیم در محل های مورد نیاز جهت استفاده از اینترنت بی سیم
●نصب و اره اندازی آنتی ویروس سرورها وکالینتها
● مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT
●شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه
●ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران و دانشجویان و پرسنل
●نصب و راه اندازی سرور شبکه
●پشتیبانی شبکه دانشکده و معاونت
●کنترل پهنای باند اینترنت
●حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور ،دما و دقت در عبور و مرورها
●نصب و راه اندازی اینترنت مخابراتی به میزان  7مگا بایت در ثانیه
●نصب و راه اندزای شبکه های کامپیوتر
●پشتیبانی اتاق اینترنت
●اطالع رسانی شبکه محلی و بی سیم
●مدیریت کاربران اینترنت و گزارش از عملکرد آنها

