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 فیوظا شرح

 ؛یکنندة خدمات انترنت تماس در صورت بروز کدام مشکل در سرویس انترنت با  شرکت ارائه نیتأم .1

 پوهنتون؛ یداخل یها لفونیداشتن سیستم ت نگاه کردن و فعال نظارت، چک .2

 در دفاتر مربوط؛ wan و LAN تنظیم و تطبیق نتورک .3

   و ترتیب پالیسي استفاده از امکانات آي. تي. در پوهنتون؛ ینیتع .4

  گردد؛ یگي در شبکه م نمودن سکته و وارد Space شدن که باعث ضایع ها و سرور از هر نوع فایل اضافي کاري تمام کمپیوتر پاک .5

 وار و ساالنه؛ وار، ماه ها به اساس هفته نمودن آن آپ ها و بک ها و فولدر ایجاد سیستم منظم اداره فایل .6

  عمومي وسایل آي. تي. در تمام شعبات؛ سیاوقات سرو ترتیب و تطبیق تقسیم .7

 ره؛هاي جدید در ادا کنندگان و معرفي سیستم هاي آموزشي براي استفاده نمودن ورکشاپ دایر .8

 آالت آي. تي. در اسرع وقت؛ رفع مشکل تمام وسایل و سامان .9

 بوک؛ ترتیب پروفایل براي هر کمپیوتر به شکل الگ .10

 گردد؛ براي بخش آي. تي. خریداري مي که یمشخصات وسایل ینیتع .11

 و جلوگیري از بروز وایروس در شبکه؛  ساختن اسناد اداره محفوظ .12

 اکسچنج اداره و حل مشکل آن؛مواظبت از سیستم  .13

 سان با تمام کارمندان و منسوبان اداره؛ داشتن رویة نیک و یک .14

  رعایت قوانین والیحة اصول و ضوابط و حفظ اسرار اداره؛ .15

  .شود یو مقررات پوهنتون سپرده م نیبر اساس قوان دار تیآمر صالح یاز سو که یفیوظا ریانجام سا .16

 پوهنتون غالب ـ هرات یعلم یشورا 9311/  3/  2( مؤرخ 91توکول )شماره پرو مصوب  



 

 

 پوهنتون تیسا بیوظایف مسؤول و ۀحیال
 

 

 پًَىتًن تیسا بیي مسؤيل   :فٍیيظ عىًان

   IT  آمر   در مقابل: مسؤيل

  ودارد  تحت پًشش: افراد

 

 فیيظا شرح

   شدٌ؛ هییتع یدر محل کار مطابق ساعات کار یحضًر دایم .1

   سایت؛ يیب یدایم یبريزرساو .2

  سایت؛ دیسایه ي اوکشاف يیب .3

 بٍ مسؤيالن باالتر؛ تیسا بی کار ي تیي کم تیفیبُبًد ک یَا برا طرح ةیارا .4

  شدٌ در يقت ي زمان؛ اجرای يظایف سپردٌ .5

 در صًرت ضريرت ي حفظ اسرار ادارٌ؛ َا تیریمد ریبا سا یکار َم .6

  .شًد یسپردٌ م یي مقررات بٍ ي هیبر اساس قًاو دار تیآمر صالح یاز سً کٍ یفیيظا ریاجرای سا .7
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