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 مقدمه

       IT اس  یکلوَ اختصبرInformation Technology یفٌآّر بی یهؼلْهبت یتکٌْلْژ یاطت کَ ثَ لظبى در 

اطت کَ  Computer Science بی ْتزیثَ ػلْم کوپ تَّاثظ IT. ثَ صْرت ػوْم اصطالح ٌذیگْ یاطالػبت ه

دُذ ّ یه لیرا تؼک ْتزیکوپ یظبُز یکَ ًوب یقطؼبت یؼٌی(، Hardware) زیُبرد ّایي دّثخغ اطت: ۀزًذیدرثزگ

اطالػبت ّ ارتجبطبت در  ی  تکٌْلْژ، کٌذ یه یرا رُجز ْتزیکَ قطؼبت کوپ ییَ هجوْػ یؼٌی(، Software) زیّطبفت

ًوْدٍ اطت.  یػگزف زاتییّارد ػذٍ ّ آًِب را دطتخْع تغ یػبل التیثؼز، اس جولَ تحص یسًذگ یُباس حْسٍ یبریثظ

اس هکبى ّ  یزیبدگیاطتقالل  ٌَ،یثب حذاقل ُش یقیتحق-یػلو یّ هحتْا غداً یثَ اػتزاک گذار غ،یطز ۀتْطؼ تیقبثل

 التیدر تحص یآهْسع اس هؼخصبت ثبرس اطتفبدٍ اس  تکٌْلْژ ٌذیػبگزد در فزا تیسهبى ّ اس ُوَ هِوتز، هحْر

هبًٌذ  بگْىگًْ یُباهزّس در قبلت یژ اطت. تکٌْلْ یثؼز اهزّس یسًذگ ٌفکیجشء ال یژ . تکٌْلْزّدیثَ ػوبر ه یػبل

ثَ  یرا هتحْل کزدٍ اطت. لذا ػٌبخت هفِْم تکٌْلْژ یّ سًذگًوْد  جبدیا یّاثظتگ زٍیتجلت ّ غ ٌتزًت،یتلفي ُوزاٍ، ا

 کٌذ. یّ ػول هبى را پبک ه ٌبیًگبٍ هب ًظجت ثَ آى را ث ییتٌِب

 اّل : هجٌب ۀهبد

 ۀادارهجِش ػذى  یُب در راطتبیظیاُذاف ّ پبل قیثَ هٌظْر اًظجبم ثِتز اهْر جِت تطج یهؼلْهبت یتکٌبلْژ آهزیت 

، ۀّثَ اطبص اطتزاتیژیک پالى پٌُْتْى اطتفبد اطت. ذٍیگزد جبدیا 1389هؼبصز، در طبل  یثب تکٌبلْژ داًؼگبٍ غبلت

 تیژی طبختَ ػذٍ اطت.ایي طزسالؼول ثزثٌیبد ُویي اطتزاگیزد.هی ُبی هختلف صْرت یٌَ اس تکٌْلْژی در ثخغِث

 هبدٍ دّم: تؼزیف

 بیخذهبت ّ  ذیهْرد اطتفبدٍ در تْل یُبٌذیُب ّفزاُب، رّعُب ، هِبرتکیاس تکٌ ییهجوْػَ یفٌبّر بی یتکٌْلْژ

رطی ثَ دادٍ ُبی ػلوی را ثظیبر ّآهْسػی اطت کَ دطت یػلو قبتیثَ اُذاف هبًٌذ تحق یجِبً ثَ هٌبثغ هؼتجز یبثیدطت

 طبختَ اطت.

 

 

 

 

 



 طْم: اُذاف ۀهبد

 یهدف کل -

 تیّة طب جبدیُوَ گبى؛ ا یدطتزط یثبًک اطبالػبت ثزا کی جبدیا ؛در داخل پٌُْتْى یًتزًتهٌظن ا ظتنیط جبدیا

ّ  يیهؼتزک ،یّ ػلو یهختلف کبدرادار یاػضب بىیارتجبط  آطبى ه ی  پٌُْتْى؛ ثزقزار یثزا یّ صفحبت  هختلف  ًؼزات

 قیاس طز غیخْ یُبتیفؼبل بفتیّ ُن سهبى ثب جبهؼَ ّ ثبستبة ّ در غیجبهؼَ ّ تجبدل اطالػبت ثَ صْرت طز

 .یهؼلْهبت یتکٌبلْژ

 یجزئ اهداف

 ؛کبدر پٌُْتْى ذیکبرهٌذاى هٌجولَ اطبت یثزا يیآًال یحبضز ظتنیط جبدیا -

 ؛هختلفَ پٌُْتْى یُبیپٌُْح ىهحصال یثزا يیآًال یحبضز ظتنیط جبدیا -

 ؛ PBX یّاططَ راٍ اًذاسَ ث یّ خذهبت یادار ،یکبدر ػلو یاػضب يیدر ث غیآطبى ّ طز یُبتوبص یثزقزار -

 ؛ کیالکتزًّ ۀکتبثخبً یثب راٍ اًذاس یکیدر اطتفبدٍ اس کتت الکتزًّ يیهحصل یطبس تْاًوٌذ -

 ؛پٌُْتْى یادار یاػضب يیث یداخل ۀػجک ظتنیتحت ط ٌگیزیػ لیفب جبدیا -

 .ؼي غبلتایجبد هْثبیل اپلی ک -

 چِبرم: طبحۀ تطجیق ۀهبد

ػلوی ّهحصالى پٌُْتْى غبلت را پْػغ هی دُذ. ّحق اطتفبدٍ را ثزای  ثزی، اػضبی کبدر رٍ ایي طزسالؼول ُیئت

 ًوبیذ. ُوگی آًبى تضویي هی

 ُبپٌجن: هکلفیتهبدٍ 

تْطظ کویتۀ تکٌْلْژی  یی کَ قجالً طی چٌذ جلظَ اطبص پالى اًکؼبفی ّ ػولیبتی آهزیت تکٌْلْژی هؼلْهبتی ثز

 یذ.ًوب هی دًجبلرا ی قزارگزفتَ ثْد. ثَ ُوبى اطبص هکلفیت ُبی سیزولْرد ثبسًگزی ّتأییذی ػْرای ػهؼلْهبتی ه

 

 ؛هبت اًتزًتیذخ ۀکٌٌذ طزّیض اًتزًت ثب  ػزکت ارائَ صْرت ثزّس کذام هؼکل در هیي توبص درأت .1

 ؛ُبی داخلی پٌُْتْى داػتي طیظتن تیلفْى ًگبٍ کزدى ّ فؼبل ًظبرت، چک .2

 ؛در دفبتز هزثْط LAN  ّWLANتٌظین ّ تطجیق ًتْرک  .3

   ؛پٌُْتْى در .تي .یي ّ تزتیت پبلیظي اطتفبدٍ اس اهکبًبت آيیتؼ .4

گوي َ ًووْدى طوکت ّ ّارد Spaceػذى  کَ ثبػث ضبیغ اس ُز ًْع فبیل اضبفيُب ّ طزّر  کبري توبم کوپیْتز پبک .5

  ؛گزدد در ػجکَ هی

 ؛ّار ّ طبالًَ ّار، هبٍ ُب ثَ اطبص ُفتَ ًوْدى آى آپ ُب ّ ثک ُب ّ فْلذر ایجبد طیظتن هٌظن ادارٍ فبیل .6

   ؛توبم ػؼجبت در .تي .اّقبت طزّیض ػوْهي ّطبیل آي تزتیت ّ تطجیق تقظین .7

 ؛ُبي جذیذ در ادارٍ کٌٌذگبى ّ هؼزفي طیظتن ُبي آهْسػي ثزاي اطتفبدٍ ًوْدى ّرکؼبپ دایز .8

 ؛در اطزع ّقت .تي .آالت آي رفغ هؼکل توبم ّطبیل ّ طبهبى .9



 ؛ثْک تزتیت پزّفبیل ثزاي ُز کوپیْتز ثَ ػکل الگ .10

 ؛گزدد خزیذاري هي .تي .کَ ثزاي ثخغ آي ییي هؼخصبت ّطبیلیتؼ .11

 ؛ّ جلْگیزي اس ثزّس ّایزّص در ػجکَ  رٍطبختي اطٌبد ادا هحفْظ .12

 ؛هْاظجت اس طیظتن اکظچٌج ادارٍ ّ حل هؼکل آى .13

 ؛ى ادارٍبهٌظْث طبى ثب توبم کبرهٌذاى ّ یک ًیک ّ ۀداػتي رّی .14

  ؛حفع اطزار ادارٍّ ضْاثظ  اصْل ّ ۀرػبیت قْاًیي ّالیح .15

 ػْد.  دار ثز اطبص قْاًیي ّ هقزرات پٌُْتْى طپزدٍ هی کَ اس طْی آهز صالحیت اًجبم طبیز ّظبیفی .16

 

 

 ػؼن: ًظبرت ۀهبد

 

 ُب ثَ گًْۀ سیزاًجبم هی گیزد. ًظبرت اس ثخغ

 ؛چک لیظت  -

 ؛پالى کبری  -

 ؛ّ طبالًَ( ّارگشارع)ُفتَ ّار ، هبُْار، رثغ  -

 .تْظیف ُیئت  ثبسًگزی ثَ ّطلیَ -

  :ُفتن ۀهبد

ثَ صْرت رطوی ثَ هؼبًّیت اداری ّریبطت  خْیغ طجق ایي طزسالؼول آهزیت تکٌْلْژی هؼلْهبتی اس کبرکزدُبی  

 پٌُْتْى هکتْثی گشارع هیذُذ.

تبئیذ ّ غبلت  پٌُْتْى یّ هبل یادار تیهؼبًّۀ جلظ07/01/1398( هؤرخ 1کل ػوبرٍ  ) پزّتْثَ   طزسالؼول يیا

.ذیگزد تیتصْ  

.قزار گزفت ذییپٌُْتْى هْرد تب یػلو یًوجز          هؤرخ     /        /               ػْرا ۀدر جلظ طزسالؼول يیا



 


