
 

 ها و عملکرد مدیریت فناوری اطالعاتگسارش هشت ساله فعالیت

 

 دس ػِ تخؾ: 2511تا  2433ّای هذیشیت فٌاٍسی اعالعات عی ػالٍ عولکشد ّای اجشایی فعالیت

 تَػعِ صیشػاخت، ؿثکِ، ایٌتشًت ٍ هشکض دادُ  -2

 افضاسی ٍ خذهات الکتشًٍیکّای ًشمتَػعِ ٍ استمای ػاهاًِ -3

 استمای فشآیٌذّای اسائِ خذهات هذیشیت فٌاٍسی اعالعاتهٌْذػی هجذد ٍ  -4

 تِ ؿشح صیش كَست پزیشفتِ ٍ یا دس حال اًجام اػت.

 توسعه زیرساخت، شبکه، اینترنت و مرکس داده 

  ُخَؿِاجشای پشٍط( تٌذیClustering ) ٍػاصیهجاصی(Virtualizationُتِ هٌظَس تْش ) تشداسی تْیٌِ اص

 افضاسیهٌاتع ػخت

 ّا  ّا ٍ ػالي ّا، کالع اكالح ؿثکِ کاهپیَتشی ػیوی داًـگاُ ٍ افضایؾ ًماط دػتشػی دس تواهی اتاق 

 ّا، ػلف ػشٍیغ ٍ اداسی(، خَاتگاُّا) فضاّای داًـکذُػین دس پشدیغ  گؼتشؽ ؿثکِ تی 

 داًـگاُ  افضایؾ پٌْای تاًذ ایٌتشًت 

 ؿثکِ پشدیغ داًـگاُهاًیتَسیٌگ   ػیؼتن ًشم افضاس ٍ پیکشتٌذی ًلة ،خشیذ 

  هشکضی ساُ اًذاصی ػیؼتن احشاص َّیت  

  ّای پشداصؿی خَؿِػاصی تٌْگامی ٍ صاًذاساُّای سٍصآهذ ٍ ػشٍسخشیذ 

 ُاًذاصی آهَصؽ ّای داًـگاُ ٍ ساُتشای هیضتاًی اص ًشم افضاسّا ٍ ػاهاًِ پشداصؿی هشکض دادُ داًـگا

 الکتشًٍیکی داًـگاُ

 ٌِػاصی ؿثکِ داًـکذُ هٌْذػی ٍ علَمتْیٌِ –ّای آى  ٍ پیکشتٌذیداخلی ػاصی ؿثکِ تْی ... ٍ 

 دس داًـکذُ التلاد  کـی فیثشًَسی اص هشکض دادُپشدیغ داًـگاُ) اجشای کاتل تَػعِ ؿثکِ فیثش ًَسی

 تِ هشکض دادُ جذیذ داًـگاُ، ػاختواى تذاسکات ٍ ػَلِ کاسگاُ داًـکذُ هٌْذػی( 

 ِػاختواى  -آهَصؽ صتاى فاسػی ضهشک -یصػاختواى اػاتیذ کـاٍسپشدیغ داًـگاُ)ؿثکِ داخلی  تَػع

 ى هشکضی(جذیذ حفاظت فیضیکی ٍ ػاصها



 ُدس هشاکض دادُ داًـگاُ اًذاصی ػیؼتن اعالم ٍ اعفای حشیكًلة ٍ سا 

 ّای داخلی ٍ تیشًٍی جذیذ ٍ افضایؾ اهٌیت ؿثکِ داًـگاُ دس هماتل ًفَر ٍ حوالت تا خشیذ فایشٍال

   تیشًٍیعمذ لشاسداد پـتیثاًی ٍ تشٍص سػاًی فایشٍال داخلی ٍ خشیذ پـتیثاًی آفالیي فایشٍال کاسآهذتش ٍ 

 رخیشُدػتگاُ  ػِ خشیذ(ػاصی SAN Storage) تْثَد اعویٌاى ٍ ّا ٍ تَػعِ ػاهاًِ تِ هٌظَس جذیذ

 ّا  اهٌیت حفاظت دادُ

 ًِػاص رخیشُدٍ خشیذ ّای داًـگاُ تا ّا ٍ دادُتَػعِ، تْثَد ٍ افضایؾ اعویٌاى تْیِ پـتیثاى اص ػاها
NAS  

 ُّای آهَصؽ هجاصیتؼتش هٌاػة جْت اسائِ ػشٍیغٍ پیکشتٌذی اًذاصی سا 

 ٌِتَػعِ ؿثکِ ٍ صیشػاخت)تجْیضات پؼیَ(، تغییش ٍ تْثَد التلادداًـکذُ ػاصی هشکض دادُ تْی (

 پیکشتٌذی ؿثکِ) اکتیَ( ٍ ... ( 

 ٌِتَػعِ ؿثکِ ٍ صیشػاخت)تجْیضات پؼیَ(، تغییش ٍ تْثَد هشکضیػاصهاى ػاصی هشکض دادُ تْی (

 پیکشتٌذی ؿثکِ) اکتیَ( ٍ ... (

 ٌِهشکضیػاصهاى ػاصی ػیؼتن ػشهایؾ هشکض دادُ تْی 

 ُاًذاصی هشکض پشداصؽ ػشیع ٍ اتشی داًـگاُ ٍ اسائِ خذهات تِ اعضای ّیات علوی ٍ داًـجَیاى سا

 لی داًـگاُ  تحلیالت تکوی

  ُّای ًشم افضاسیصیشػاخت ٍ ػشٍسّای هَسد ًیاص  ػاهاًٍِ پیکشتٌذی اًذاصی سا 

  ٍ اجشای هشکض دادُ جذیذ داًـگاُ دس ػاختواى داًـکذُ هٌْذػی جذیذ آغاص پشٍطُ عشاحی 

  ُدس پشدیغ داًـگاُ ایجاد سیٌگ فیثش ًَسیعشح ٍ آغاص پشٍط 

 ُػاصی اتشی تِ اعضای ّیات علوی ایجاد ٍ تخلیق فضای رخیش(BASU Drive)  

 (ِتاهیي تَاى الکتشیکی تذٍى ٍلفUPS ( تشای هشاکض دادُ داًـگاُ )خشیذ دػتگاُ ّای جذیذ تا تَاى

 تاالتش ٍ تاهیي دػتگاُ پـتیثاى(

 تاًذ ّای تاهیي پٌْای تاًذ ایٌتشًت تشای کاستشاى داًـگاُ تِ هٌظَس افضایؾ پٌْای تغییش ٍ اجشای ػیاػت

 ٍ ػشعت ایٌتشًت ٍ تْثَد کیفیت اسائِ خذهات ایٌتشًت

  تِ هٌظَس ًظاست تش عولکشد ػشٍسّاساُ اًذاصی ػشٍس ػیؼالگ 

 

 افساری و خدمات الکترونیکهای نرمتوسعه و ارتقای سامانه

 ُخشیذ ٍ اػتمشاس ٍب ػایت ٍ پشتال جذیذ داًـگا 



 ُچیذهاى ٍ آهادُ ػاصی صیشٍب ػایت ّای داًـگا 

 ّای ثاتتّای اًثاس، تذاسکات ٍ داسائیٍ اػتمشاس ػاهاًِ خشیذ 

 خشیذ ٍ اػتمشاس ػاهاًِ کویؼیَى هَاسد خاف اػتاًی 

 خشیذ ٍ اػتمشاس ػاهاًِ فشٍؿگاّی کتاب هشکض ًـش 

   5داًـگاُ ٍ هٌغمِ ػٌجی اػتمشاس ػاهاًِ علنٍ خشیذ  

  ٍ اػتمشاس ػاهاًِ کتاتخاًِخشیذ 

 ُپیـخَاى داًـگاُاًذاصی ػاهاًِ خشیذ ٍ سا 

 افضاسّای تغزیِ، سصسٍ خَاتگاُ ٍ پظٍّـیتَػعِ ٍ استمای ًشم 

  ًِاسصیاتی عولکشد کاسکٌاىخشیذ ٍ اػتمشاس ػاها 

 تَػعِ ػاهاًِ هذیشیت آهَصؽ کاسکٌاى 

  ًِّاهذیشیت ّوایؾخشیذ ٍ اػتمشاس ػاها 

  ُدس ساػتای تَػعِ تایگاًی دیجیتال الحاق هؼتٌذات تِ ػاهاًِ گلؼتاىاجشای پشٍط 

  تکویل تاًک اعالعات اکاًتْایVPN ٍیشایؾ گشٍُ تٌذی کاستشاى ٍ 

  ٍ اص ػاهاًِ لثلی، اسائِ خذهات  ّااًتمال ایویلداًـگاُ، جذیذ  ػاهاًِ پؼت الکتشًٍیکًلة خشیذ

ٍ تشسػی ٍ تاییذ  پؼت الکتشًٍیک تِ فاسغ التحلیالى، تؼْیل دس اسائِ خذهات اص عشیك ثثت ًام تشخظ

 اص عشیك پیاهک تشای تغییش سهض

 ( ساُ اًذاصی گَاّی اهٌیتیSSL سٍی ) ػاهاًِ ّای هختلف تِ هٌظَس افضایؾ اهٌیت ٍ پیـگیشی اص ؿٌَد

 ٍ ّک 

  ساُ اًذاصیDNS  جذیذ ػشٍس 

  تِ هٌظَس استثاط تا ٍب ػایت ٍ تَلیذ  ایویل داًـگاّی اػاتیذ دس ػاهاًِ گلؼتاىثثت ػاهاًذّی

 خَدکاس پشٍفایل اػاتیذ

 ی دسیافت خذهات اص هذیشیت فٌاٍسی اعالعات ساُ اًذاصی ػاهاًِ پیاهک 

 افضاس تشای هذیشیت کالػْای دسػی دس آهَصؽ الکتشًٍیک اػتمشاس ػاهاًِ هذیشیت یادگیشی ٍ دسع 

 ًّا، الیي، جلؼات هختلف داًـگاُ ٍ هلاحثِاػتمشاس ػاهاًِ  ادٍب کاًکت تشای کالع هجاصی ٍ آ

 ّای هجاصی  ّوایؾ

  خشیذ ٍ اػتمشاس ػاهاًِ آصهَى الکتشًٍیکی 

  تشٍصسػاًی ٍ اػتمشاس ػاهاًِ اتَهاػیَى اداسی 



 ًِّای استثاط هؼتوش، هذیشیت ػالي ّای داًـگاُ ٍ ...تَػعِ ػاها 

  ُخشیذ ٍ اػتمشاس ٍب ػایت داًـگاD8 

 

 ارتقای فرآیندهای ارائه خدمات مدیریت فناوری اطالعاتمهندسی مجدد و 

 آئیي ًاهِ ؿَسای ساّثشدی فٌاٍسی ٍ تلَیة گیشی دس داًـگاُ ٍ تذٍیي ایجاد ػاختاسّای تلوین

 اعالعات داًـگاُ

  اكالح فشایٌذّای اسائِ خذهات ٍ ٍظایف 

  هکاًیضُ ًوَدى هذیشیت خذهات تا ساُ اًذاصی ػاهاًِ ًشم افضاسی تیکتیٌگ 

 ُّااكالح خذهات پـتیثاًی داًـکذ 

  داًـگاُ فٌاٍسی اعالعاتایجاد هکاًیضم ًظاست تش تاهیي تجْیضات 

 ّای فٌاٍسی اعالعات تِ كَست ػاالًِ اسائِ ٍ تاصًَیؼی دائوی تواهی عشح 

  فٌاٍسی اعالعاتٍ استمای داًؾ فٌی کاسکٌاى هذیشیت آهَصؽ 

  كذی(دس 61جزب ٍ تاهیي ًیشٍی اًؼاًی فٌی)افضایؾ  

 


