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روش اجرایی پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری 

 و سخت افزاری بیمارستان

 

 
 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه

 11/8/59:  ابالغ تاریخ

 بعد یکسال:  بازنگری تاریخ

 1: صفحه تعداد

هدف :پشتیباني از سیستم های مذکور در خصوص ثبت خدمات  مشاهده ابزار و روش پايش:

 on timeالکترونیک بي عیب و نقص به صورت 

 :)محدوده( دامنه
 واحدفناروی اطالعات، بخش ها

کیس سرور, روترها و سويچها و کابلهای شبکه و... مي باشد و  پرينترها، کیس کالينت, کلیه رايانه ها، منظور از سیستم های سخت افزاری، تعاريف:

 حسابداری تعهدی و اتوماسیون مي باشد. کارما، ،HIS،MISمنظور از سیستم های نرم افزاری برنامه های 

 IT  مسئول واحد مسئولیت ها و اختیارات:

 روش اجرايي:

 . کند مي ايجاد شناسنامه انها کلیه برای و شناسايي را موجود افزارها نرم و افزارها سخت کلیه  اطالعات، فناوری واحد مسئول-1

 دريافت دانشگاه از را الزم مجوزهای افزار سخت و افزار نرم پشتیباني و نگهداری سپاری برون جهت اطالعات، فناوری واحد مسئول-2

 .کند مي

 به نسبت دانشگاه اطالعات وفناوری آمار مديريت طرف از صادره های وبخشنامه دستورالعملها اطالعات، فناوری واحد مسئول-3

 .کند مي عمل دقیق را بیمارستان افزاری سخت و افزاری نرم های سیستم از پشتیباني

 .گذارد مي قرارداد طرف شرکت اختیار در و فراهم را پشتیباني جهت نیاز مورد تجهیزات اطالعات، فناوری واحد مسئول-4

 سريع و بهتر خدمات ارائه جهت و بررسي مورد را افزاری نرم و افزاری سخت لحاظ از مرکز اين  نیازهای اطالعات، فناوری واحد مسئول-5

 .گردد اقدام,  ای رايانه تجهیزات و برنامه تغییرات به نسبت تر،

 مي دقت قرارداد طرف شرکت ای دوره های سرويس انجام نحوه تعیین به نسبت قرارداد عقد زمان در اطالعات، فناوری واحد مسئول-6

 .کند

 شرکت به و نموده اقدام افزارها سخت سرويس جهت زمانبندی برنامه تعیین به نسبت قرارداد براساس ، اطالعات فناوری واحد مسئول-7

 .نمايد مي اعالم مربوطه

 شرکت دستمزد و حقوق پرداخت به نسبت تا اقدام  داد قرار پیوست لیست چک  تکمیل  به نسبت اطالعات، فناوری واحد مسئول-8

 .شود اقدام

 ويروس آنتي Adobe acrobat وSpssوOffice نظیر عمومي کاربردی افزارهای نرم  نصب به نسبت اطالعات، فناوری واحد مسئول-9

 .نمايد مي نظارت ها بخش

 و رعايت بر و واحد کاربران به افزاری سخت امنیت نکات آموزش افزاری، سخت و افزاری نرم شرکت/ اطالعات فناوری واحد مسئول-11

 .کند مي نظارت آنها اجرای

 .کند مي نظارت را( شرکت توسط) آن رساني بروز و  کالينتها و سرور برروی عامل سیستم نصب اطالعات فناوری واحد مسئول-11

 مي عامل سیستم رساني بروز تاکیدا و مداوم بطور کاری ايستگاههای کامپیوتر افزاری نرم رساني بروز اطالعات فناوری واحد مسئول-12

 .نمايد

 قراردادنامه بیمارستان و شرکت طرف قرارداد نرم افزار و سخت افزار مراجع:/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه



 نام و سمت تصويب کننده:

 رياست-دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 مديربیمارستان -عبدالعظیم جوکار

 مديربهبودکیفیت-سهیالساماني جهرمي

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 ITکارشناس  -مهندس احمد شاکر

 ITمسئول  -مهندس الهه مخلد

 
 


