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 1392سال 

 راه اندازی وب سرور و وبسایت مرکز دانلود جهت کاهش بار ترافیکی شبکه و خدمت رسانی بهتر به کاربران .1

 هو کنترل ترافیک شبکمگابایت بر ثانیه جهت کاهش هزینه های جاری  10راه اندازی سرویس اینترانت با سرعت  .2

 Coreو   Accessترمیم خطوط فیبر نوری و تقویت سیوچینگ دانشگاه در الیه های  .3

گاه بجای مرکز طراحی شیوه نامه ها، آیین نامه ها و فرم های مربوطه و تشکیل گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانش .4

 کامپیوتر

 1393سال 

 شبکه مورد نیاز جهت راه اندازی سالن مرکزی رایانه دانشگاه طراحی و پیاده سازی تاسیسات و زیرساخت .1

 ادغام سایت های رایانه در ساختمان های مختلف و راه اندازی سالن مرکزی رایانه .2

 و شبکه  ITجداسازی ساختار اداری  .3

 متمرکز آنتی ویروس راه اندازی  .4

 تغییر وبسایت دانشگاه .5

رویس دهندگان سافزایش تعداد ختلف، برای رساندن قطعی اینترنت به حداقل )استفاده از لود بالنسینگ و دیتای چند شرکت م .6

 (سرویس دهنده 3سرویس دهنده به  1اینترنت از 

 1394سال 

 عدد رایانه رومیزی جدید 30خریداری  .1

 بازطراحی و اجرای بستر جدید فیبرنوری دانشگاه .2

 1395سال 

 

 ابایت بر ثانیهمگ 30به  10مگابیت بر ثانیه و افزایش پهنای باند اینترانت از  60به  40افزایش پهنای باند اینترنت از  .3

 ده تولید گیاهی ارائه مشاوره فنی و خدمات کارشناسی در راه اندازی اتاق آزمایشگاه مانیتورینگ واقع در طبقه سوم دانشک .4

 یاهیگسالن ویدئو کنفرانس )سالن اندیشه( واقع در طبقه همکف دانشکده تولید ارائه مشاوره فنی در راه اندازی  .5

 برگزاری دوره آموزشی نرم افزار اکسل مقدماتی .6

 1396سال 

 برگزاری دوره آموزشی نرم افزار اکسل مقدماتی .1

 اندازی دیتاسنتر مدرن مرکزی دانشگاه بر طبق استانداردهای روزساخت و راه .2
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 مرکز ژئوماتیک دانشگاهبرداری احداث و بهره .3

 1397سال 

، Matlab ،ArcGISاز جمله های تخصصی )برای آموزش ژئوماتیک دانشگاه های آموزشی مجهز مرکزکالسراه اندازی  .1

Terrset ،SKetchup ،BioEdit .... و) 

 تعمیر شبکه خوابگاه خواهران  .2

a. خوابگاه خواهران با کابل جدید  9کشی قدیم بلوک تعویض کابلSFTP 

b. های خوابگاه خواهران از کانفیگ و تعویض مودمTplink  بهUnifi 

c. ....... 

 انتقال شبکه از کلینیک مادرتخصصی به دفتر جدید نهاد رهبری .3

 اعضای هیات علمی در سایت دانشگاه CVبارگذاری  .4

برداری از هرهبجهت   اکانتینگ)اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا( در سامانه  97ورود اطالعات دانشجویان ورودی  .5

 اینترنت

 دهنده پست الکترونیک دانشگاهتغییر سرویس .6

 آنتی ویروس دانشگاهسه ساله  همراه با تخفیف  الیسنس خرید  .7

 1398سال 

 ژئوماتیک مرکزبرگزاری کالس در  .1

 های واحد درسیبرگزاری کالس .1.1

 های انجمن علمیکالس .1.2

 های آموزشی امور اداریکالس .1.3

 ای(ک و خدمات رایانههای مالی و نحوه استفاده از فضاهای گروه انفورماتینامه تعرفهخارج از دانشگاه )طبق شیوهکالسهای  .1.4

 در دیتا سنتر  backupاندازی راه .2
 

 روز شدن قبوض پهنای باندبه .3

 کت دوران )اکانتینگ(تمدید قرارداد شر .4

 صوبه کمیته امنیت شبکهم IPImenفایرول  خرید .5

 ایش دمو سامانه پژوهشیه و نماقدامات اولی .6

 دانشگاه و تشکیل کالس نامه ارائه خدمات به خارج ازتهیه شیوه .7

 شجویان مقاطع مختلف و کارکنان(افزایش حجم اینترنت )دان .8

  7به 6روز رسانی آنتی ویروس دانشگاه از ورژن به .9

  SSLخرید گواهی  .10

  به مدت پنج سال gau.ac.irتمدید دامنه  .11
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 98همن خدمت احراز هویت در شبکه دولت )فعال فقط قابل استفاده در دبیرخانه مرکزی است(، ب اندازی چهارراه .12

  ،(Learn)برداری بانک جزوات اندازی و بهرهراه .13

ت منابع(، اسفند توافق اولیه با پیمانکار جدید در خصوص ارائه پهنای باند اینترنت )نصب تجهیزات و تعمیر دکل در سای .14

98 

 98 و ارسال قرارداد مانیتورینگ، مصوبه کمیته امنیت شبکه و ارسال به حوزه ریاست، اسفند نویستهیه پیش .15

 تهیه پیش نویس شرح طبقه بندی مشاغل گروه فناوری اطالعات دانشگاه .16

 به صورت آزمایشی VOIPاندازی سیستم راه .17

 1399سال 

اه اندازی رمجازی و دورکاری کارکنان و همچنین تعمیر و نگهداری و گسترش شبکه دانشگاه برای آماده شدن بستر آموزش  .1

 آموزش مجازی

 %100پایش و نگهداری دیتا سنتر دانشگاه با توان در دسترس  .2

ورد نیاز آنها در مافزارهای  برای دسترسی دانشجویان، اساتید و کارمندان دورکار دانشگاه به نرم stableتامین پهنای باند  .3

 دانشگاه

 انشگاه به مقدار الزمنیاز جهت محاسبه و برآورد پهنای باند مورد نیاز کاربران و افزایش پهنای باند دانجام بررسی های مورد  .4

 پشتیبانی شبانه روزی از شبکه و کارکنان و دانشجویان در هنگام دورکاری .5

 برقراری نرم افزارهای مورد نیاز  .6

 تغییرات روتینگ و سوییچینگ شبکه در جهت دورکاری و آموزش مجازی .7

 وجه امنیت شبکه در حد امکانات ناکافی موجودت .8

   UPS اندازیخرید و راه پایش سیستم برق و .9

 IPImenبرداری از فایروال بهره .10

 اندازی آموزش مجازیهمکاری با معاونت آموزش دانشگاه در راه .11

 افزارهای مرتبطنصب و آموزش نرم .1.1

 پاسخگویی به اعضای هیات علمی و دانشجویان .1.2

 در برگزاری کالس های مجازی افزاری اعضای هیئت علمیرفع مشکالت نرم  .1.3

 های مجازی مانند وب کم و هدست و ...تجهیز سخت افزاری مورد نیاز کالس .1.4

 و ...( loginنویسی تحت وب ) و طراحی صفحه گزارشات و افزاری و برنامهارائه خدمات نرم .1.5

 ارتقا سخت افزاری .1.6

 ()زیرساخت ipتنظیم روتر و سرورها و اختصاص  .1.7

 تخصیص وب سایت و دامین .1.8

 طراحی صفحات مورد نیاز .1.9

 بانک جزوات آنالین .1.10

 سامانه ورود به کالسهای مجازی .1.11

 های آنالینگیری از کالسسامانه گزارش .1.12

 نصب نرم افزار اداب کانکت و .... و آموزش به مراجعه کنندگان .1.13
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 هاکمک در نصب و تکمیل سامانه .1.14

 آمادگی مجموعه در ارائه خدمات .1.15

 سرورهای پراکنده در دانشگاه و مجازی سازی آنهاتجمیع  .12

 پشتیبانی سخت افزاری سرورهای عملیاتی کلیه واحدهای دانشگاه بر بستر مجازی در دیتا سنتر .13

 دستگاه کامپیوتر در سطح دانشگاه. 400به روز رسانی و نصب ورژن جدید آنتی ویروس بر روی حدود  .14

 اتاق. 7شبکه واقع در اتاقهای رک ساختمانهای نظری و تولیدگیاهی به تعداد آرایش کابلی، سرویس و غبار روبی تجهیزات  .15

 های مختلف مانند افزایش نود های شبکه، افزایش پوشش وایرلس و ...رفع نیازهای شبکه در ساختمان .16

 بررسی و امکان سنجی در خصوص انتقال فیبر نوری اینترنت و اینترانت از منابع به پردیس .17

ایت ساماندهی به امورات برنامه ریزی های نرم افزاری، سخت افزاری و رفع اشکال کامپیوترهای موجود در سنظارت، کنترل و  .18

 ژئوماتیک. مرکزکامپیوتر و کالس های آموزشی 

و دستگاه های ارسالی مجموعه پردیس به  )نرم افزاری و سخت افزاری( نظارت و کنترل بر برنامه ریزی و رفع عیوب کامپیوترها .19

  کامپیوتر.مرکز 

 دانشگاه علوم پزشکی 4030همکاری با سامانه  .20

 از هفته دوم فروردین ماه به مدت دوهفته. 19همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرای طرح غربالگری مربوط به کووید  .21

 همکاری با طرح شهید سلیمانی )مرکز بهداشت و سپاه( .22

ها و کارشناسان در سالن سایت دانشگاه با حضور معاونین، روسای دانشکدهبرگزاری جلسه هم اندیشی درباره تمپلت جدید وب  .23

 ژئوماتیک. مرکز

 افزار احراز هویت مرکزی با شرکت های پیمانکاربرگزاری جلسات متعدد مجازی پیرامون نرم .24

 برگزاری جلسات متعدد با معاونین دانشگاه و مدیر عامل شرکت مروارید و در نهایت عقد قرارداد .25

 برگزاری مراسم افتتاحیه پروژه ها ویژه هفته دولت به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس .26

 در دیتاسنتر جهت پشتیبان گیری مداوم و دقیق از سرورهای مجازی موجود در دیتاسنتر SAN Storageنصب دستگاه  .27

 انشگاهدریافت نماد اعتماد الکترونیک و درگاه پرداخت آنالین جهت قراردادن در وبسایت های د .28

سازی سامانه های نرم افزاری مصاحبه پیاده جهت …تأمین زیرساخت مورد نیاز اهم از سرور مجازی، پیهنای باند مورد نیاز و  .29

 های پژوهشیدکتری و مدیریت فعالیت

 در دهه فجرراه اندازی وبسایت جدید دانشگاه  .30

 جهت پیشگیری از قطعی یا  پایین آمدن کیفیت ارتباطاتهای آنالین در حال برگزاری و پایش پهنای باند مصرفی بررسی کالس .31

به آدرس داشبورد مدیریتی  به آدرس  vu.gau.ac.irهای آنالین به آدرس انتقال اطالعات از سامانه برگزاری کالس .32

dashboard.gau.ac.ri  شته های آنالین برگزارشده در ترم گذشته به تفکیک رهای مبسوط و دقیق از کالسو تهیه گزارش

 و مقطع و دانشکده

 کرد مدیران و معاونین دانشگاه های الکترونیک جهت ارزیابی عملسازی فرمطراحی و پیاده .33

 HESتهیه گزارش جهت سامانه  .34

آنالین  هایفرم به ( های کاغذی مربوط به خدمات گروه  )دریافت شناسه کاربری اینترنت، دریافت پست الکترونیکتبدیل فرم .35

 ریددر سامانه مروا

  اینترنت پهنای باند ارتقاء .36

 Meg 100به   ip netشرکت  -

 Meg 30به  20مخابرات از  -
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 افزار اکانتیگ دانشگاهپیگیری تغییر و بروزرسانی سخت و افزار و نرم .37

 همکاری جهت نصب و راه اندازی دستگاه تشخیص چهره حضور و غیاب کارکنان در محل پردیس .38

 دانشگاه هایکلیه سامانهروی  SSLنصب گواهی  .39

 علمیافزاری کامپیوترهای اداری اعضای محترم هیاتارتقاء سخت .40

 برداری بهتر از جلسات مجازیجهت بهره SKY ROOMخرید پلتفرم بومی  .41

 1400اردیبهشت --(  IBSngبه   ISPutillتغییر سامانه اکانتینگ اینترنت ) از  .42

فروردین  -سطح ملی، جهت عقد قرارداد مشاوره امنیت شبکه  مطالعه، بررسی و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای معتبر در .43

 1400و اردیبهشت 

 )ادامه دارد... ( 1400ادامه همکاری با طرح شهید سلیمانی از دوم فروردین  .44

 

 گروه فناوری اطالعات دانشگاه  امور روتین

 ریزی کاملنصب ویندور و برنامه .1

 افزار موردینصب نرم .2

 ویروسنصب آنتی .3

 افزاری و چک سیستمبررسی نرم .4

 افزاریبررسی قطعات سخت .5

 تعویض و نصب قطعات  .6

7. ..... 

 خدمات شبکه اکتیو و پسیو .8

 سازی و گسترشمانیتورینگ شبکه، بهینه .9

 کیفیتهای بیافزاری دانشگاه در جهت ممانعت از ورود سیستمنظارت بر خریدهای سخت .10

 پایش سرورهای دانشگاه، تعمیرات و ... .11

 24*7دیتاسنتر راهبری و نگهداری  .12

 روز رسانی وب سایت دانشگاهبه .13

a. روزرسانی جداولویرایش و به 

b. های مورد نیازآپلود فایل 

c. های جدیداضافه کردن کتاب 

d. های پژوهشینامهها و شیوهروزرسانی فرمبه 

e. روزرسانی اخبار و اطالعات هفته پژوهشهب 

f. .... 

 داشتن آنشبکه و در دسترس نگههای مختلف دانشگاه در خصوص برقراری همکاری با بخش .14

 نظارت بر عملکرد نیروهای شرکت پیمانکار .15
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 اطالعات دانشگاهنظارت بر کلیه قراردادهای مرتبط بر فناوری .16

 

 


