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 .1بازدید دوره ای تجهیزات سخت افزاری

شروع

انجام هماهنگی با مدیرکل یا رئیس دفتر
واحد مربوطه قبل از بازدید دوره ای

انجام سرویس دوره ای سیستم های
رایانه ،اسکنر ،پرینتر بر اساس دستورالعمل

بررسی مشکالت سخت افزاری و
نرمافزاری سیستم

ثبت مشخصات سخت افزاری سیستم ها
در پایگاه داده

پلمپ سیستم و تحویل به کاربر

پایان

 .2ارایه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری

شروع

اعالم مشکل(درخواست) توسط کاربر متقاضی به :
 مرکز تماس دفتر فناوری اطالعات -به صورت پیام یا نامه از طریق سیستم اتوماسیون

اعالم درخواست یا مشکل کاربر به
کارشناس سختافزار

بررسی مشکل توسط کارشناس

سختافزار

نصب قطعه و ارتقا سیستم و بررسی
صحت عملکرد سیستم

مشکل سخت افزاری

نرم افزاری

رفع مشکل نرم افزاری

است یا نرم افزاری؟

هماهنگی با کارشناس سختافزار جهت

سخت افزاری

ارتقا و یا تعویض قطعه

آیا خروج تجهیزات جهت

خرید توسط اداری مالی و تحویل به کاربر

تعمیر از استانداری الزم

بله

تکمیل فرم های تعمیر و خروج اموال

است؟

ارسال تجهیز جهت تعمیر

درخواست خرید قطعه موردنیاز

اعالم قطعه مورد نیاز به کاربر

خیر

بله

جهت تعمیر نیاز به خرید

تعمیر تجهیز و عودت آن به استانداری

قطعات سخت افزاری میباشد؟

تکمیل نهایی فرم ها و تحویل به مسئول سخت افزار
خیر

تحویل سیستم به کارشناس سخت افزار

تحویل سیستم به کاربر

عیب یابی سیستم و رفع مشکل

اعالم اقدامات انجام شده به مسئول سخت افزار

پایان

 .3مدیریت خدمات اینترنتی

شروع

ارائه درخواست دسترسی به اینترنت یا تغییر
پارامترهای حساب کاربری به صورت مکتوب به
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات

ارجاع درخواست به مسئول شبکه

ایجاد حساب کاربری

نوع درخواست

ایجاد حساب کاربری در IBSng

تغییر پارامترهای حساب
کاربری

تغییر پارامترهای اعالم شده در IBSng

پایان

اعالم نام کاربری و رمزعبور اینترنت

ایجاد  VPN Connectionو تست
ارتباط

 .4مدیریت شبکه دولت در استان
شروع

اتصال نقاط جدید به شبکه

تکمیل فرم توسط دستگاه اجرایی متقاضی

دولت

ایجاد زیرساخت در شهرستان ها

اقدام موردنیاز

جهت اخذ  leased lineاز مخابرات

خرید تجهیزات موردنیاز پس از
تامین اعتبار

رفع مشکالت ارتباطی

تحویل خط توسط مخابرات به دستگاه

بررسی قطعی ارتباط شبکه دولت مانیتورینگ و

اجرایی

یا اعالم قطعی توسط دستگاه اجرایی

پیکره بندی مودم و تحویل به دستگاه
اجرایی

بررسی پیکره بندی تجهیزات در صورت نیاز

بررسی مشکل توسط مخابرات (در صورتی که
چراغ  CDروتر یا  DSLمودم خاموش باشد)

تست ارتباط در محل تحویل leased
 lineدر دستگاه اجرایی

توسط کارشناسان

مکاتبه با مخابرات جهت کابل کشی

خرید مودم و تحویل به کارشناس شبکه
استانداری جهت پیکره بندی

بررسی صحت عملکرد تجهیزات

رفع مشکل و برقراری ارتباط پایدار

پایان

برق ،E1 ،نصب ترمینال کروز و ....

انجام اقدامات توسط پیمانکار
شرکت مخابرات

نصب تجهیزات در مراکز مخابراتی
و انجام تست ارتباط

 .5تهیه نسخ پشتیبان اطالعات و نگهداری اطالعات
شروع

تعیین زمانبندی و مشخص نمودن انواع
پشتیبان های الزم جهت هر سیستم عامل یا
پایگاه داده

تعریف  jobجهت تهیه پشتیبان از
سیستم عامل ها و پایگاه های داده

پشتیبان گیری براساس jobهای
تعریف شده

بررسی پشتیبان ها و  logبرنامه
 Symantecجهت اطمینان از پشتیبان ها

بله
آیا زمان بازیابی اطالعات
می باشد؟

بازیابی نسخ پشتیبان

خیر
تست صحت عملکرد

پایان

اطالعات بازیابی شده

 .6مدیریت شبکهWAN
شروع

آیا الزم است پهنای باند نقاط

بله

متصل به شبکه  WANارتقا
یابد یا نقطه جدید متصل گردد؟

انجام بررسی کارشناسی جهت
تشخیص پهنای باند الزم

خیر

بررسی قطعی ارتباط شبکه دولت مانیتورینگ و یا اعالم
قطعی توسط فرمانداری ،بخشداری و یا شهرداری

مکاتبه با مخابرات جهت برقراری ارتباط
 PTMPبا پهنای باند موردنیاز
بررسی پیکره بندی تجهیزات در
صورت نیاز
تست ارتباط در محل تحویل خط

بررسی مشکل توسط مخابرات (در صورتی که
پیکیره بندی تجهیزات فرماندای یا

چراغ  CDروتر یا  DSLمودم خاموش باشد)

بخشداری
رفع مشکل ارتباطی و برقراری ارتباط پایدار
برقراری ارتباط تا تجهیزات شبکه و
تست ارتباط

پایان

 .7مدیریت شبکه Lan
شروع
ایجاد زیرساخت در شهرستان ها

راهاندازی  ،نگهداری و پشتیبانی
سرورها و تجهیزات active

اتصال نقاط جدید به شبکه
دولت

رفع مشکالت بخش  passiveشبکه

اقدام موردنیاز

شبکه و تجهیزات اتاق سرور
با لحاظ کردن اصول امنیت
فناوری اطالعات و ارتباطات

رفع مشکالت ارتباطی

بررسی صحت عملکرد تجهیزات

تحویل خط توسط مخابرات به دستگاه
اجرایی

اعالم مشکل قطعی ارتباط شبکه توسعه

مکاتبه با مخابرات جهت کابل کشی

خرید مودم و تحویل به کارشناس شبکه
استانداری جهت پیکره بندی

پیکره بندی مودم و تحویل به دستگاه
اجرایی

بررسی پیکره بندی تجهیزات در صورت نیاز

بررسی مشکل توسط مخابرات (در صورتی که
چراغ  CDروتر یا  DSLمودم خاموش باشد)

تست ارتباط در محل تحویل leased
 lineدر دستگاه اجرایی

توسط کارشناسان

رفع مشکل و برقراری ارتباط پایدار

پایان

برق ،E1 ،نصب ترمینال کروز و ....

انجام اقدامات توسط پیمانکار
شرکت مخابرات

نصب تجهیزات در مراکز مخابراتی
و انجام تست ارتباط

 .8بازدید دوره ای تجهیزات شبکه

شروع

مکاتبه با فرمانداری یا بخشداری
جهت سرویس دوره ای تجهیزات

هماهنگی جهت اعزام کارشناسان
پشتیبان شبکه به محل

انجام سرویس دوره ای براساس دستورالعمل
بازدیددوره ای تجهیزات  activeو passive

مکاتبه با فرمانداری یا بخشداری و ارائه
گزارش بازدید ،مشکالت و پیشنهاد ها

پایان

 .9بازدید دوره ای  UPSها ،سیستم های سرمایش ،اطفا حریق اتاق سرور
شروع

مکاتبه با شرکت جهت سرویس دوره ای
تجهیزات اتاق سرور

مکاتبه با اداری مالی جهت انجام سرویس
دوره ای و ارائه پیش فاکتور شرکت

سرویس دوره ای تجهیزات توسط کارشناس
شرکت و بررسی مشکالت موجود

ارائه گزارش به دفتر فناوری اطالعات و
تایید انجام سرویس تجهیزات

ارائه گزارش و تایید انجام سرویس

پایان

