شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع سػیذگی ٍ تبئیذ هؼتٌذات هحشٍهیت اص هغت اعضبی ّیأت علوی وبسؿٌبع سػیذگی ٍ تبئیذ هؼتٌذات حوبیت اص همبالت هحممیي وبسؿٌبع سػیذگی ٍ تبئیذ هؼتٌذات تشفیع ػبلیبًِ اعضبی ّیأت علوی وبسؿٌبع پیگیشی اهَس هشثَط ثِ ّیأت اهٌبء ٍ ّیبت سئیؼِ وبسؿٌبع پیگیشی تعییي اٍلَیت ّبی پظٍّـی وبسؿٌبع اهَس هشثَط ثِ دوتشای تخصصی پظٍّـی )(Ph.D. by research وبسؿٌبع اسصیبثی همبالت اػتخشاج ؿذُ اص عشحْبی تحمیمبتی غیش هصَة ساثظ ثبًَاى ٍ آهَصؽ وبسوٌبى هجوَعِ ثب هعبًٍت تَػعٍِ -ثذا

ؿیوب وبظوی هله هحوَدی

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع هؼئَل اسصؿیبثی هعبًٍت تحمیمبت عضَ وویتِ اسصؿیبثی ٍ پبیؾ ًمـِ ساُ هعبًٍت تحمیمبت هؼئَل ثشسػی ٍ اهتیبصدّی همبالت پغ اص تبئیذ وبسؿٌبػبى ثشاػبع ػبیت اسصؿیبثیٍصاست
 وبسؿٌبع هؼئَل ثبًه اعالعبت پظٍّـی هعبًٍت تحمیمبت وبسؿٌبع ًظبم ثجت ثیوبسیْبی ؿبیع اػتبى وبسؿٌبع هؼئَل اهَس هشثَط ثِ ػوبت ٍ اػتبًذاسی وبسؿٌبع ساثظ هشوض تحمیمبت ػلَلْبی ثٌیبدی وبسؿٌبع ثخؾ جـٌَاسُ ّب -وبسؿٌبع اهَس هشثَط ثِ پظٍّبًِ هحممیي ٍ داًـجَیبى

هبًب هحوذحؼیٌی

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع هؼئَل اسصؿیبثی داخلی ٍ وـَسی هشاوض تحمیمبتی داًـگبُ وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ًبٌّجبسی ّبی هبدسصادی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت سٍاًپضؿىی عضَ وویتِ اسصؿیبثی ٍ پبیؾ ًمـِ ساُ هعبًٍت تحمیمبت وبسؿٌبع هؼئَل هىبتجبت هشثَط ثِ هشاوض تحمیمبت ثب حشاػت داًـگبُ وبسؿٌبع وویتِ ی هبلی -وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض ػشعبى

هحیب اُخلی

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت پضؿىی ػلَلی ٍ هَلىَلی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت گَاسؽ ٍ وجذ وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت اػتخَاى ،هفبصل ٍ ثبفت ّوجٌذ وبسؿٌبع ساثظ هشوض تحمیمبت ثیوبسیْبی ایؼىویه وبسؿٌبع هؼئَل تـىیل پشًٍذُ پظٍّـی (عشح ّب ٍ همبالت) اعضبی ّیأت علوی ٍهحممیي
 وبسؿٌبع ساثظ داًـگبُ جْت عشح ّب ٍ فعبلیتْبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ػبهبًِ ػوبت وبسؿٌبع تٌظین تفبّن ًبهِ ثب ػبیش داًـگبّْب ٍ ػبصهبًْبی خبسج داًـگبُ -وبسؿٌبع اهَس هشثَط ثِ پبیبى ًبهِ ّبی خبسج داًـگبُ

ػحش هؤرى ساد

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوضتحمیمبت ػالهت وَدوبى ٍ ًَصاداى وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ثْذاؿت هحیظ وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ ثْذاؿت وبسؿٌبع هؼئَل تجْیضات پضؿىی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت غالت وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تَػعِ تحمیمبت ثبلیٌی هشاوض آهَصؿی دسهبًی  5آرسصیبد ؿیشاصی

ػیوب هؼتفـبس

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع ثشسػی هتذٍلَطیه عشح ّبی تحمیمبتی ثبالی ػمف ٍخبسج اص داًـگبُ هـبٍسُ هتذٍلَطیه ٍ آهبسی عشح ّبی تحمیمبتی (داًـجَیبى ٍ اعضبء ّیبت علوی) هـبٍسُ هتذٍلَطیه ٍ آهبسی عشح ّبی تحمیمبتی دس ٍاحذّبی تَػعِ تحمیمبتثبلیٌی
 هؼئَل ثشًبهِ عولیبتی ٍ ًمـِ ساُ هعبًٍت وبسؿٌبع عضَ وویتِ ی پبیؾ ًمـِ ساُ هعبًٍت -هؼئَل تْیِ ی گضاسؽ عولىشد هعبًٍت

هحوذ آسیبیی

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت اختالالت هتبثَلیه وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت علَم اعصبة وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت علَم آطهبیـگبّی وبسؿٌبع هؼئَل ثشگضاسی وبسگبُ ّب ٍ ّوبیؾ ّب -وبسؿٌبع هؼئَل ثشگضاسی دٍسُ آهَصؿی تشثیت پظٍّـگشاى جَاى

هحذیث سػتوبًی

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع ؿَسای تخصصی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی وبسؿٌبع وویتِ اخالق هٌغمِ ای ٍ وویتِ تخلفبت پظٍّـی وبسؿٌبع اسصؿیبثی وویتِ اخالق داًـگبُ وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ پضؿىی -وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ فيآٍسی ّبی ًَیي

فخشی ثذاغ آثبدی

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ عشح ّبی تحمیمبتی وویتِ تحمیمبت داًـجَیی داًـگبُ ٍولیِ داًـىذُ ّب
 وبسؿٌبع هؼئَل ثشگضاسی وبسگبُ ّب ٍ ّوبیؾ ّبی داًـجَیی داًـگبُ ٍ ؿجىِّوىبس ؿوبل
 اًجبماهَس هشثَط ثِاًتخبةپظٍّـگشاى ثشتش داًـجَیی(وـَسی ،اػتبًی ،داًـگبّی ٍجـٌَاسُ ساصی)
 وبسؿٌبع هؼئَل اسصؿیبثی ؿبخصْبی هشثَط ثِ وویتِ تحمیمبت داًـجَیی داًـگبُ اًجبم اهَس هشثَط ثِ ًـؼت ػشپشػتبى ول وـَس ٍ ؿجىِ ّوىبس ؿوبل ٍ .... -عضَ وویتِ اسصؿیبثی ٍپبیؾ ًمـِ ساُ

هشین پبن هٌؾ

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ثیوبسیْبی عفًَی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت ثْذاؿت ثبسٍسی ٍ هـبٍسُ دس هبهبیی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت پشػتبسی -وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ پظٍّؾ داًـىذُ پشػتبسی

ػحش وشد

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 وبسؿٌبع دفتش استجبط ثب صٌعت وبسؿٌبع هشوض سؿذ -وبسؿٌبع وویتِ اثذاعبت ٍ اختشاعبت

حؼي فشیذ

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله

 وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ دًذاًپضؿىی وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ داًـىذُ پیشاپضؿىی هـبٍسُ آهبس ٍ اپیذهیَلَطی دس حَصُ هعبًٍت ٍ ٍاحذ ّبی تَػعِ تحمیمبت ثبلیٌی 5آرس ٍ صیبد
 -وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تَػعِ آهَصؽ پضؿىی()EDC

احوذ حیذسی

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله

 هـبٍسُ آهبس ٍ اپیذهیَلَطی دس حَصُ هعبًٍت ٍ ٍاحذ ّبی تَػعِ تحمیمبت ثبلیٌی 5آرس ٍ صیبد
 وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ ّؼتِ ّب ی پظٍّؾ داًـگبُ -وبسؿٌبع پظٍّؾ ساثظ هشوض تحمیمبت هذیشیت ػالهت ٍ تَػعِ اجتوبعی

صیٌت حك دٍػت

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 اًجبم اهَس ثجت ٍ اسػبل ًبهِ ّب اص عشیك اتَهبػیَى اداسی اًجبم پشیٌت ًبهِ ّب ثبیگبًی ًبهِ ّبی پشػٌلی تحَیل پشًٍذُ ٍ ػبثمِ اؿخبف فمظ ثِ افشاد ریصالح دس لجبل اخز سػیذ. عجمِ ثٌذی ٍ ًگْذاسی احىبم حمَلی ٍ احىبم اصالحی ؿبغلیي ساٌّوبیی ٍ پبػخَگَیی هؼؤٍالًِ ثِ هشاجعِ وٌٌذگبى ّوىبسی دس اًجبم ػبیش وبسّبی اداسی ثب ّوىبساى سعبیت اهبًت ٍ عذم افـبی هغبلجی وِ دس حیي وبس دس جشیبى لشاس هی گیشد. -اًجبم ػبیش اهَس اسجبعی دس چبسچَة اهَس هؤػؼِ

اًؼیِ جٌبثیبى
وبستبثل صبدسُ ٍ ثبیگبى پشػٌل

شرح فعالیت ها و مسؤولیتهای محوله
 ثجت سػیذ ٍ حَالِ اهَال تجْیضات پضؿىی – هلضٍهبت اداسی ػشهبیِ ای ٍ تأػیؼبتی ثجت هـخصبت ٍ الصبق ثشچؼت پالن اهَالی تْیِ فشم  61اهَال ثشای ثخـْب ٍ ٍاحذّبی هشثَعِ تْیِ ٍ ثجت اهَال فشػتبدُ -اًتمبلی -فشٍختِ ؿذُ -اػمبط ؿذُ دس ثشًبهِ تعْذی اعالم ٍصَل ولیِ اهَال سػیذُ ٍ فشػتبدُ ؿذُ اسػبل اهَال خشیذاسی ؿذُ تَػظ تذاسوبت -اًجبم اهَس هشثَط ثِ اهَال دس ثشًبهِ تعْذی

اًؼیِ جٌبثیبى
اهیي اهَال

حوزه اطالع رسانی پسشکی و شبکه پژوهش

شرح وظایف
-

طزپزطت طبیت ایٌتزًت

-

ػضْ کبرگزٍّ ػجکَ داًؼگبٍ

-

هذیزیت  ISPداًؼگبٍ

-

اًجبم اهْر هزثْط ثَ ارتجبطبت سیز طبخت ػجکَ حْسٍ آهْسع ػبلی

-

ًگِذاری اس طزّرُبی هؼبًّت تحقیقبت ّ فٌبّری(کتبثخبًَ الکتزًّیک  ،کتبثخبًَ دیجیتبل ،طزّر ،VPNطزّر آًتی
ّیزّص،طزّر اکبًتیٌگ)

-

ًگِذاری تجِیشات اکتیْ ػجکَ ػبهل رّتز،طْئیچ،تؼزیف ػجکَ ُبی اختصبصی ()VLAN

-

هظبػذت در سهیٌَ اًتخبة ّاحذ داًؼجْیی،طیظتن اتْهبطیْى تغذیَ داًؼجْیی ّ هْارد هؼبثَ
-

ُوکبری در راطتبی ارتقبء رتجَ ّثْهتزیکض داًؼگبٍ

منيدش سید محسن منصٌری
سرپرست سبیت دانشگبه

حوزه اطالع رسانی پسشکی و شبکه پژوهش

شرح وظایف
-

ًصت ّیٌذّس ّ ًزم افشار ُبی اداری کل هؼبًّت تحقیقبت ّ فٌبّری

-

رفغ هؼکالت ًزم افشاری ّ طخت افشاری هزاکش تحت پْػغ

-

ثزرطی ّ رفغ هؼکالت ػجکَ

-

ًصت اکظض پْیٌت ّ کبثل کؼی ػجکَ

-

رفغ هؼکالت ًزم افشاری ّ راٍ اًذاسی ایٌتزًت داًؼجْیبى

-

ُوبٌُگی ثزًبهَ سهبًجٌذی کبرگبٍ رایبًَ -

سید ميدی عسگری
کبرشنبش کبمپیٌتر

حوزه اطالع رسانی پسشکی و شبکه پژوهش
شرح وظایف
 کبرػٌبص رطیذگی ثَ اهْر اتْهبطیْى اداری طیوب ّ دیذگبٍ هؼبًّت تحقیقبت ّ فٌبّری ّ هزاکش تبثؼَ پؼتیجبًی آًتی ّیزّص  Aviraّ Kasperskyهؼبًّت تحقیقبت ّ فٌبّری ّ هزاکش تبثؼَ ثزقزاری ّ پؼتیجبًی ADSLاػضبء هحتزم ُیبت ػلوی طبخت ّ پؼتیجبًی اکبًت ُبی  VPNکلیَ کبرکٌبى داًؼگبٍ ُوکبری ثب طبیز کبرکٌبى ثخغ  ITدر خصْؽ اًجبم اهْر هحْلَتظْیَ حظبة داًؼجْیبى

ميندش رقیو سعیدی
کبرشنبش کبمپیٌتر

حوزه اطالع رسانی پسشکی و شبکه پژوهش

شرح وظایف
-

ّ Adminة طبیت هؼبًّت تحقیقبت (ایجبد لیٌک ّ درج اطالػبت ّ گشارع گیزی ّکٌتزل ّة طبیت هؼبًّت تحقیقبت)

-

اًجبم کلیَ اهْر ّیزایؼی ّ درج اطالػبت ّ کٌتزل ّة طبیت ارسػیبثی (پٌل فٌبّری)

-

کبرػٌبص ًزم افشار ّ eprintsاًجبم کلیَ اهْرهزثْط ثَ راٍ اًذاسی ّ داّری هحتْیبت ًزم افشار

-

کبرػٌبص ػلن طٌجی (ثزرطی راُکبرُبی ارتقبء رتجَ ّثْهتزی ّاًجبم اهْر هزثْطَ )

-

کبرػٌبص هظئْل ّة طبیتِبی هزاکشتحقیقبتی ّ آهْسع ثَ کبرکٌبى ّ رفغ هؼکالت آًبى

-

کبرػٌبص ایویل ُبی آکبدهیک کبرکٌبى ّ داًؼجْیبى ّهظئْل رطیذگی ثَ رفغ هؼکالت آًبى

-

ًصت ّیٌذّس ّ ًزم افشار ُبی اداری کل هؼبًّت تحقیقبت ّ فٌبّری

-

رفغ هؼکالت ًزم افشاری ّ طخت افشاری هزاکش تحت پْػغ

-

ثزرطی ّ رفغ هؼکالت ػجکَ

ميندش مرًارید دائمی
کبرشنبش کبمپیٌتر

حوزه اطالع رسانی پسشکی و شبکه پژوهش
شرح وظایف
-

کبرػٌبص اطالع رطبًی

-

کبرػٌبص کویتَ ی تبلیف ّ تزجوَ داًؼگبٍ

-

کبرػٌبطی اهْر هزثْط ثَ اًتؼبرات داًؼگبٍ

کبرػٌبص رطیذگی ثَ اهْر هجالت داًؼگبٍ (هجلَ ػلوی ،حکین جزجبًی) ُوکبری در طبیت ایٌتزًت ّ طبخت ّ پؼتیجبًی
اکبًت ُبی VPN
-

چبپ هقبلَ ثَ سثبى اًگلیظی هٌتج اس پبیبى ًبهَ

معصٌمو میرکریمی
کبرشنبش تبلیف ً ترجمو

حوزه اطالع رسانی پسشکی و شبکه پژوهش

شرح وظایف
-

جظتجْی هقبالت درخْاطتی اسطْی داًؼجْیبى ّ هحققیي داًؼگبٍ ثزرطی ّتطجیق صْرتحظبثِبی ارطبلی اس طْی
ػزکت ًْیي پژٍّ

-

چک کزدى کتبثخبًَ الکتزًّیک داًؼگبٍ ّراٌُوبیی هزاجؼیي جِت اطتفبدٍ اس آى

-

جظتجْی کلیَ هقبالت درج ػذٍ ُیئت ػلوی داًؼگبٍ در ثبًک ُبی هؼتجز ػلوی ّتٌظین آى درفبیل اکظل ثَ ُوزاٍ
هظتٌذات آى جِت ارسػیبثی طبلیبًَ

-

ُوکبری ثب خبًن دائوی در راٍ اًذاسی ثبًک Eprint

-

تْسیغ کتت ّهجالت ارطبلی ثَ هؼبًّت هبثیي کتبثخبًَ ُب ّ هزاکش تحقیقبتی ّاثظتَ ثَ داًؼگبٍ

-

ُوکبری ثب خبًن پزاًبم درتْسیغ کتت خزیذاری اس ًوبیؼگبٍ ثیي الوللی تِزاى هبثیي کتبثخبًَ ُبی ّاثظتَ ثَ داًؼگبٍ
تطجیق آى ثب فبکتْر خزیذ ًْػتي کلیَ درخْاطت خزیذ کتبة اسًوبیؼگبٍ ثیي الوللی

شيره معسزی
کبرشنبش کتببداری

حوزه اطالع رسانی پسشکی و شبکه پژوهش

شرح وظایف
-

کبرػٌبص رطیذگی ّ تبئیذ هظتٌذات هزثْط ثَ ارجبػبت هقبالت هحققیي

-

کبرػٌبص تبهیي هٌبثغ الکتزًّیک داًؼگبٍ

-

کبرػٌبص رطیذگی ثَ اهْر هجالت داًؼگبٍ (ػلْم آسهبیؼگبُی ،تْطؼَ در پژُّغ پزطتبری ّ هبهبیی)

کبرػٌبص راثظ کتبثخبًَ ُبی داًؼگبٍ (داًؼکذٍ ُب ّ هزاکش آهْسػی درهبًی )

زىره پرانبم
کبرشنبش مسئٌل کتببداری

