
 
 داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت بْذاشتی ٍ درهبًی استبى خزاسبى شوبلی

 هعبًٍت تَسعِ هذیزیت ٍ هٌببع داًشگبُ 

 هذیزیت تَسعِ سبسهبى ٍ هٌببع اًسبًی

 شزح ٍظبیف پست سبسهبًیفزم 
 سبسهبى هذیزیت ٍ بزًبهِ ریشی کشَر 3( ت  74-4)  32فزم ع 

 ٍاحذ ّبی تببعِ داًشگبُ ٍاحذ سبسهبًی :  -3 خذهبت بْذاشتی ٍ درهبًی استبى خزاسبى شوبلی داًشگبُ علَم پششکی ٍٍسارت/ هؤسسِ:  -1

  کبرشٌبس رایبًِ  عٌَاى پست/ شغل:  -4 ستبد  هحل جغزافيبی خذهت:  -2

   شوبرُ پست/ شغل: -6 هَقت      ثببت/ هستوز   ًَع پست/ شغل:         -5

  کبرشٌبس تحليلگز سيستن  رشتِ شغلی:  -8 فٌبٍری اطالعبت  رستِ:   -7

رسيذُ است، بِ شزح سیز  الذکز بز اسبس ٍظبیف ٍاحذ سبسهبًی کِ در تبریخ                         بِ تبیيذ هعبًٍت تَسعِ هذیزیت ٍ سزهبیِ اًسبًی  رئيس جوَْر ٍظبیف پست/ شغل فَق -9

 گزدد. تعييي هی

 آى سٌجی اهکاى از پس تررسی هَرد طرح اّذاف تؼییي ٍ  اطالػاتی ًطریات تْیِ اهر در ّوکاري -

 ّا سیستن اّذاف ًوَدى هطخص ٍ هَجَد ّاي سیستن از ضذُ آٍري جوغ اطالػات تحلیل ٍ تجسیِ -

 اي رایاًِ ػولیات گردش خرٍجی، ٍرٍدي، ّاي فرم سیستن، لثلی هطالؼات زهیٌِ در اطالػات آٍري جوغ -

 دستی ػولیات گردش تررسی ٍ ّا دادُ پایگاُ ّا، فایل

 ارایِ تِ تَجِ تا هَجَد ّاي سیستن کارایی ارتماي جْت در جذیذ پیطٌْادي سیستن اّذاف تؼییي -

 هطخص زهاًی ترًاهِ در سیستن کردى ػولیاتی ٍ سازي پیادُ جْت الزم ّاي ّسیٌِ ٍ ّا فایل ّا، خرٍجی ّا، ٍرٍدي کاهل هطخصات

 سیستن ػولیاتی گردش تْیِ ٍ سیستن تحلیل ٍ طراحی -

 کار هراحل کلیِ در هٌاسة استاًذاردّاي ٍ ّا خرٍجی ّا، ٍرٍدي طراحی -

 اي رایاًِ سیستن حفاظت ٍ پطتیثاًی افساري، ًرم ٍ افساري سخت ًیازّاي تذٍیي ٍ تْیِ -

 احتوالی هطکالت تا ترخَرد ٍ ضثکِ درًٍی یاتی ػیة ًحَُ از کاهل آگاّی -

 هَجَد ضثکِ اًتْایی تا اتتذایی ًمطِ از یاتی ػیة ٍ پطتیثاًی ، ًگْذاري ، حفظ -

 ًیازّا ٍ تحَل ، تغییر ّرگًَِ از ارتثاطات ٍ اطالػات فٌاٍري هذیریت ًوَدى هطلغ -

 هوکي حذ در تجْیسات ػیة رفغ ٍ ّا سیستن افساري سخت ػیَب تطخیص -

 ٍ ......( ٍغیاب حضَر هاًٌذ ( هرتَطِ افسارّاي سخت ٍ ّا افسار ًرم تا فٌی آضٌایی -

  هسائل تر هٌاسة پیگیري جْت هرتَطِ ٍاحذ افسارّاي ًرم ) پَضص تحت ّاي فؼالیت ًَع ٍ حیطِ( کلیات از آگاّی - 

 آًْا  آرضیَ ٍ اي دٍرُ تصَرت ّا افسار ًرم از  (  Backup data) پطتیثاى فایل تْیِ رًٍذ پیگیري ٍ ًظارت -

 .تا ضغل تر حسة ًظر همام هافَق هطاتك همررات اًجام سایر اهَر هرتثط ـ 

 اهضبء تبریخ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی عٌَاى پست سبسهبًی هسؤٍل هزبَطِ

خ
س

ً
ِ:  

  حوشُ ٍحيذی فز آهبر ٍ في آٍری اطالعبت هذیز  تعييي کٌٌذُ ٍظبیف
 

 

  فز يذیحوشُ ٍح اطالعبت یآهبر ٍ في آٍر یزهذ تبیيذ کٌٌذُ ٍظبیف
 

 

 تشکيالت هسئَل ٍاحذ
هذیز تَسعِ سبسهبى ٍ هٌببع اًسبًی 

 داًشگبُ
  هحوذ شبکزی

 

 

 


