
 فعالیتهای مرکز خدمات رایانه ای

 رایانه مرکز فعالیتهای

 باشد: می ذیل شرح به رایانه مرکز فعالیتهای اهم

 افزاری: سخت خدمات

 :شامل  سیستم افزار سخت   -1

 Board Mother Board/ Main اصلی برد ارتقاء و اندازی راه و نصب قبیل از رایانه قطعات مونتاژ امور کلیه       ·

 (Fanآن) جانبی اقالم نصب و (CPU) مرکزی پردازنده ارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

 (VGA) گرافیک کارت ارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

 (Hard) جانبی حافظه ارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

 (Ram) اصلی حافظه ارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

   Writer DVD Rom, DVD , Rom-CDارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

 (supply Power) تغذیه منبع  ارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

 آن به مربوطه امور و چر کپ کارت ارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

 (card Sound) صدا کارت ارتقاء و اندازی راه و نصب       ·

 اسکنر چاپگرو انواع اندازی راه و نصب امور کلیه       ·

 اضافی های هزینه بروز از جلوگیری و توان درحد معیوب قطعات تعمیر       ·

 شامل: شبکه افزار سخت   -2

 ها سیستم برروی شبکه کارت نصب       ·

 لزوم مواقع در سوکت زدن و کشی کابل       ·

 دارند شبکه نود و کشی کابل محدودیت که هایی محل در هاب نصب       ·

 (Cisco Switch 2960) شبکه های سوئیچ نصب       ·

 دانشکده هایServer اندازی راه و نصب       ·

 مربوطه تستهای انجام و فیبرنوری کشی برکابل نظارت قبیل از محوله برامور نظارت       ·

 دانشکده در سیم بی شبکه نصب       ·

 مربوطه واحد سیم بی شبکه در موجود اختالالت و کارکرد کارشناسی و بررسی       ·

 :شامل سیستم افزار نرم  -3

 .... و seven vista, 98,xp, windows قبیل از مختلف های عامل سیستم اندازی راه و نصب       ·

 افزاری سخت قطعات شناسایی جهت ها سیستم به مربوط درایورهای نصب       ·

  …,Photoshop,Acrobat قبیل از Adobe شرکت افزارهای نرم و Desktop Office, Spss, , Matlab افزارهای نرم کلیه نصب       ·

 ,cd clone Nero قبیل از DVD و CD برروی Writeافزارهای نرم نصب       ·

 سیستم نیاز مورد فونتهای افزودن       ·

 Uleadافزار نرم  .....مانند و فیلم و عکس گالری تدوین قبیل: از مختلف شرایط در لزوم مورد افزاری نرم موردهای نصب       ·

 شامل: افزارشبکه نرم -2

 Server2003,2008 Windows قبیل از شبکه عاملهای سیستم اندازی راه و نصب       ·

 ها سیستم شبکه کارت به مربوط درایورهای  اندازی راه و نصب       ·

 برروی نصب بصورت که دانشکده شبکه در آن نمودن فعال و مربوطه Server برروی ویروس آنتی افزار نرم اندازی راه و نصب       ·

 باشد می – client– ها گیرنده سرویس تک تک

 ها سیستم دیگر و  سرورها برروی Remote دور راه از  دسترسی بخش نمودن فعال       ·

 ها سیستم برروی اینترنت و شبکه کیفی مدیریت افزارهای نرم اندازی راه و نصب       ·

 رسانی: اطالع پایگاههای خدمات 

 http://paramed.tums.ac.ir نشانی: به دانشکده رسانی اطالع پایگاه از کامل پشتیبانی و طراحی       ·

 http://himrc.tums.ac.ir نشانی: به سالمت تحقیقات مرکز رسانی اطالع پایگاه از کامل پشتیبانی و طراحی       ·

 http://amcrl.tums.ac.ir نشانی: به مرکزی تحقیقات آزمایشگاه رسانی اطالع پایگاه از کامل پشتیبانی و طراحی       ·

http://paramed.tums.ac.ir/
http://himrc.tums.ac.ir/
http://amcrl.tums.ac.ir/


 طمرتب نمایندگان با کامل تعامالت و آموزش ارائه با توام رسانی اطالع پایگاههای به مربوط امور کلیه رساندن انجام به ***

  باشد. می الذکر فوق پایگاههای با

  :سایرخدمات

 و کشی کابل های زمینه در دانشکده شبکه افزاری سخت امور در تاسیسات محترم پرسنل با  تنگاتنگ همکاری و تعامل       ·

 ..... و سوئیچ و هاب نصب

 دانشکده دانشجویان رایانه های واحد با مرتبط درسی واحدهای تدریس       ·

 زراعتی( دکتر آقای دفترجناب محترم مرکز)پرسنل ستاد IT بخش مسئولین با همکاری و تعامل       ·

 های سیستم به باال اولویت با مناسب دهی سرویس و بصری – سمعی واحد محترم پرسنل با تنگاتنگ همکاری و تعامل       ·

 مربوطه کالسهای شدن برگزار بهتر جهت کالسها رایانه

 محترم همکاران به افزاری نرم مختلف های زمینه در گروهی و انفرادی صورت به آموزش ارائه       ·

 دانشکده دانشجویان پژوهشی کمیته به مربوط کامپیوتری کارگاههای برگزاری زمینه در الزم همکاری       ·

 نوآوری کارگروه به مربوط کارگاههای برگزاری زمینه در الزم همکاری       ·

 اطالعات فناوری مهارتی آزمایشگاه اندازی ه را در همکاری  ·

 سالمت اطالعات مدیریت تحقیقات مرکز با همکاری  ·

 زئونوزها تحقیقات مرکز با همکاری  ·

 مرکزی تحقیقات آزمایشگاه با همکاری  ·

 : قبیل از دانشجویان و پرسنل ای رایانه امور کلیه انجام       ·

    مانند جانبی های دستگاه از ها ویروس بردن بین از و یابی ویروس memory flash و  player mp3 و ..... 

    قطعات از رفته بین از اطالعات بازیابی Hard و memory flash و ..... 

    های حافظه مجدد نمودن فعال (جانبیmemory flash) است شده سوخته اصطالحا و غیرفعال دلیل هر به که 

    رایانه دستگاههای افزاری نرم و افزاری سخت کامل یابی عیب (Laptop/PC) 

    برسطح مستمر نظارت و تدارکات محترم پرسنل با ای رایانه خریدهای به مربوط امور کلیه پیگیری و مشاوره 

 خرید کیفی

    بینی پیش و سنجی امکان خصوص در  انبار محترم مسئول با ای رایانه تجهیزات پیگیری و تعامل و مشاوره 

 تجهیزات جامع مدیریت و پشتیبان داشتن جهت سیستم نیاز مورد موارد

    از امکان حد در تا ای رایانه اموال و تجهیزات از بهینه استفاده جهت در اموال محترم مسئول با تعامل و مشاوره 

 جایگزین تجهیزات خرید در جویی صرفه ایجاد و شده جلوگیری تجهیزات شدن خارج رده از و اسقاط

    بردن باال ،جهت قراردارد محترم همکاران اختیار در که ای رایانه تجهیزات از بهینه استفاده نحوه آموزش ارائه 

 جایگزین تجهیزات خرید در جویی صرفه و تجهیزات دمفی عمر

 


