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 هدف :

 بانیحوزه درمان و پشت یاتیرفتن اطالعات ح نیاز ب یریجلوگ

 کلیه بخش ها  دامنه کاربرد:

 --: تعاريف

 تيرياز مد یاطالعات بخش یابيباز رهیذخ یستمهایس تیو امن محافظت

به  دنیموانع رس یو بررس تیاهداف،امن نییتع فهیاطالعات است که وظ

 الزم را بر عهده دارد. یاهداف و ارائه راهکارها

 اطالعات ی:مسئول  واحد فناور اراتیها و اخت تیمسئول

 مسئولیت ها و اختیارات : 

و توسط  یدر چه محل ی، چه زمان یتیانجام کار :  ) چه فعال وهیش

 انجام شود (  یچه کس

توسط شرکت  مارستانیموجود در ب  HISنرم افزار  یبانیپشت -1

 .ردیگیداده ها انجام م وندیپ

 نصب شده است. روسيو یها آنت نتيدر کال -2

در صورت وجود مشکل اول  مارستانیموجود در ب یسخت افزار ها -3

شده و در صورت امکان در  یابي بیاطالعات ع یتوسط مسئول واحد فناور

اطالعات  یفناور ديبا صالحد نصورتيا ریشده در غ بیخود واحد رفع ع

 .شودیداده م ليتحو بیمجاز جهت رفع ع یدانشگاه به شرکتها

و  ینگهدار یاطالعات، جهت برون سپار یمسئول واحد فناور -4

الزم را از دانشگاه  ینرم افزار و سخت افزار مجوزها یبانیپشت

 کند. یم افتيدر

صادره  یاطالعات، دستورالعملها وبخشنامه ها یمسئول واحد فناور -5

 یبانیاطالعات دانشگاه نسبت به پشت یآمار وفناور تيرياز طرف مد

 یعمل م قیرا دق مارستانیب یو سخت افزار ینرم افزار یستمهایازس

 کند.

 یبانیجهت پشت ازیمورد ن زاتیاطالعات، تجه یمسئول واحد فناور -6

 گذارد. یشرکت طرف قرارداد م اریرا فراهم و در اخت

مرکز از لحاظ سخت  نيا  یازهایاطالعات، ن یمسئول واحد فناور -7

قرار داده تا جهت ارائه  یرا مورد بررس یو نرم افزار یافزار

 انهيرا زاتیبرنامه و تجه راتییتر، نسبت به تغ عيخدمات بهتر و سر

 ,  اقدام گردد.یا
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اطالعات، در زمان عقد قرارداد نسبت به  یل واحد فناورمسئو -8

 یشرکت طرف قرارداد دقت م یدوره ا یها سينحوه انجام سرو نییتع

 کند.

 شياطالعات، اقدامات الزم جهت پا یمسئول واحد فناور -9

را انجام داده تا نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد  یبانیقراردادپشت

 شرکت اقدام شود .

 یاطالعات، نسبت به نصب  نرم افزارها یواحد فناورمسئول  -10

بخش ها  روسيو یآنت Adobe acrobatو SpssوOffice رینظ یعموم یکاربرد

 دينما یاعمال م

به  یسخت افزار تیاطالعات ،آموزش نکات امن یمسئول واحد فناور -11

 کند. یآنها نظارت م یکاربران واحد و بر رعايت و اجرا

سرور و  یعامل بررو ستمیاطالعات نصب س یاورمسئول واحد فن -12

 کند. یآن )توسط شرکت(را نظارت م یو بروز رسان  نتهايکال

خودکار، برگه توافق  انه،يرا ستمیس : ، امکانات و کارکنان منابع

و SPSSروس،يو یآنت ینامه عقد قرارداد، هارداکسترنال،  برنامه ها

 HISو شرکت طرف قرارداد نرم افزار  مارستانی...قرارداد ب

 و شرکت طرف قرارداد نرم افزار مارستانیقراردادنامه ب

 مستند   ی: مشاهده ، بررسیابيارز روش

 


