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 مهندس مقداد آشوری  کارشناس انفورماتیک  نرم افزار بانک ریت یدم -سخت افزار

 

 IT واحد وظایف شرح  

 پرتال: بخش در    
 نظر مورد افزار نرم با کار و مهارت کسب جهت در تالش و دانش ارتقاء جهت پرتال محتوای مدیریت آموزشی کالس در شرکت 

 گیرد. می صورت پرتال در اطالعات رسانی روز به همچنین و
 کیفی. سطح تقاءار جهت در اطالعات فناوری مرکز با تعامل و پرتال مشکالت پیگیری 

 اداری: اتوماسیون بخش در   
 همچنین و  فناوری اداره به کتبی صورت به ...( و دپارتمان و سمت )تغییر پرسنلی ، سازمانی ساختار تغییرات کلیه اعالم 

 تنظیمات یلقب از کارهایی همچنین و اتوماسیون افزار نرم در ها دسترسی و اطالعات فناوری اداره به ها ابالغ ارسال پیگیری
 آموزش جهت مکرر های کالس برگزاری و افزار نرم در تعریف جهت ها امضاء نمونه ارسال و اداری اتوماسیون جهت سیستمها
 اتوماسیون

 اتوماسیون افزار نرم در دبیرخانه کار صحت بر نظارت و ها نامه کلیه ماهیانه بررسی 

 شبکه: بخش در   
 اتاق یک در تجهیزات و سرورها استقرار همچنین و روتر و ها سوییچ ، سرورها از ای دوره بازدید و نگهداری ، شناسنامه تهیه 

 الزم استانداردهای رعایت با مستقل
 های سرویس از پشتیبانی WAN، نیاز مورد باند پهنای به آن ارتقاء و مرکز( 12 )تعداد پوشش تحت مراکز و مرکز اینترنت و 
 اضافی و ناخواسته های دسترسی از لوگیریج جهت باند پهنای کنترل و مدیریت 
 بررسی و باند پهنای کردن مانیتور Logسرور های 
 اطالعات فناوری مرکز تایید مورد معتبر الیسنس با ویروس آنتی تهیه 
 تهیه با سرورها فیزیکی امنیت ضریب افزایش UPSحریق اطفاء کپسول و مناسب تهویه های سیستم و 
 افزونگی افزایش و سرورها عاتاطال از منظم گیری پشتیبان (Redundancy) و Raidسرورها 
 خانواده پزشک برنامه با همکاری 

 افزار: سخت بخش در   
 ها سیستم افزار سخت مشخصات شناسنامه بروزرسانی و ایجاد 
 دسترسی حذف Adminمرکز های سیاست با مطابق مناسب دسترسی سطح تنظیم و کاربران از 
 جدید های سیستم خرید جهت اطالعات فناوری مرکز با هماهنگی 
 نیاز مورد کاربردی های برنامه سایر و تنظیمات انجام و مربوطه های رایانه ویندوز نصب 
 موجود مشکالت حل جهت ها سیستم از ای دوره بازدید 
 ها سیستم روی بر کاربردی های افزار نرم از نسخه آخرین نصب 

 


