بسمه تعالی
 1393در حوزه فن آوری اطالعات و ارتباطات
شرح فعالیت های انجام گرفته از شهریور ماه الی مهرماه
 - 1اًجام تعویشات اساسی اتاق  ISPاص قثیل کاًفیگ هیکشٍسَئیچ  ،سفع ایشاد استثاط ساختواى ّا تا اتاق سشٍس
ً - 2صة فیثش ًَسی َّایی هْاس داس 206-CMجْت ساختواى شواسُ6 ٍ 5
ً - 3صة سک ّای 12یًَیت ٍ  40یًَیت ٍ پچ پٌل ّا دس ّش عثقِ کِ هٌجش تِ افضایش ضشیة اهٌیت ،کاّش قغعی ٍ سَْلت سد
گشدد
یاتی هشکل کالیٌت ّا هی .

ً - 4صة عذسی ّای اتصال ٍ حزف اتصاالت اضافی ٍ کاّش چشوگیش ضشیة قغعی کالیٌت ّا

 - 5کاًفیگ کلیِ سَییچ ّای سیسکَ دس ساختواى ّا
ً - 6صة ٍ ساُ اًذاصی VPNسشٍس جْت دٍسک اسی ٍ دستشسی تِ هٌاتع شثکِ دس خاسج اص داًشگاُ اص قثیل اتَهاسیَى ٍ تغزیِ

 24ساعتِ
 - 7ساُ اًذاصی ) NTP client (Network Time Protocolجْت ّوضهاى ساصی سٍتش تا ایٌتشًت ٍ اهکاى ًظاست
کلیِ کالیٌت ّا ٍ رخیشُ هیضاى هصشف پٌْای تاًذ شثکِ دس ّش صهاى

 - 8هذیشیت تش پٌْای تاًذ ٍ داًلَد جْت استفادُ تْیٌِ اص ایٌتشًت ٍ هذیشیت خَدکاس تش کالیٌت ّای پش هصشف
 V LAN - 9تٌذی کلیِ ساختواى ّا  ،سشٍس ّا ٍ افضایش ضشیة اهٌیت شثکِ
اداسیسایَسص) سٍی کلیِ سیستن ّای داًشگاُ
(
ً - 10صة ٍ ساُ اًذاصی سیستن اتَهاسیَى

FTP
 - 11ساُ اًذاصی هجذد ،سفع عیَب ٍ استقای سیستن سیوشغ کتاتخاًِ ٍ

ً - 12صة ٍ ساُ اًذاصی سیسن ٍایشلس هْواًسشایداًشگاُ جْت استفادُ هیْواًاى ٍ کاستشاى هقین دس هْواًسشا
 - 13تعَیض سشٍس هالی ٍ اًتقال اعالعات تِ سشٍس جذیذ ٍاحذ ایالم
 - 14ساُ اًذاصی هجذد ،سفع عیة ٍ استقای سشٍس تغزیِ ٍ سیستن سصٍ ٍ تحَیل غزای داًشگاُ

ً - 15صة ٍ ساُ اًذاصی کالیٌت جذیذ صٌذٍق سفاُ تا ًشم افضاس جذیذ صٌَقاُسفسیستن تجویعی
ً - 16صة ٍ ساُ اًذاصی سیستن ایٌتشًت هحذٍد ٍ ًاهحذٍد تِ خَاتگاُ خَاّشاى
 - 17سفع عیَب کلیِ سیستن ّای ّوکاساى تصَست آًی جْت تسشیع دس اسائِ خذهات تِ داًشجَیاى
www.ialm-iau.ac.ir
 - 18آپذیت ٍ تِ سٍص سساًی سایت داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ایالم تِ آدسس

 - 19صذٍس ایویل داًشگاّی تا عٌَاى example@ilam-iau.ac.irتشای کلیِ اعضای ّیات علوی داًشگاُ

 - 20افضایش پٌْای تاًذ شثکِ اص 8تِ  14هگا تایت اص دٍ هشکض اسائِ دٌّذُ پٌْای .تاًذ
 - 21اسائِ ایٌتشًت  wirelessتِ کلیِ اساتیذ ٍ داًشجَیاى تا سهض کاستشی ٍ هذیشیت صهاى،حجن ٍ تشد فیضیکی داًلَد دس کلیِ فضای
داًشگاُ
 www.magiran.comجْت کلیِ داًشجَیاى ٍ اساتیذ
 - 22ساُ اًذاصی هجذد دستشسی تِ پایگاُ اعالعات ًششیات کشَسی
ٍاحذ
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تشپایی ایي کالس تِ

جاهع اعالعات پژٍّشی تا حضَس
هجاصی ٍاحذّای هشْذ(دکتش خیشخَاُ)
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دسخَاست هعاًٍت
هحتشم پژٍّشی اًجام

ٍ کشهاًشاُ (دکتش سصهجَ)

تِ دسخَاست

شذُ تَد.

تَضیحات

خدمات ارائه شده در زمینه آزمایشگاه ها و کارگاه ها
سٍاًشٌاسیدس حال ًصة ٍ ساُ اًذاصی
(
 - 23تشسسی ٍ پیگیشی ساُ اًذاصی آصهایشگاُ

 - 24ساُ اًذاصی دستگاُHPLC

 - 25ساُ اًذاصی دستگاُ جزب اتوی

 - 26ساُ اًذاصی ٍ تِ سٍص سساًی دستگاُGC-MASS
 - 27ایجاد اهکاى تعَیض سصیي ٍ فیلتش دستگاُ تْیِ آب دایًَایض تَسظ کاسشٌاساى داًشگاُ ٍاحذ ایالم
داًشگاُ ایالم
سیاالت ب
ا
 - 28عقذ قشاسداد جْت دسٍس آصهایشگاُ اًتقال حشاست ٍ آصهایشگاُ هکاًیک
 - 29عقذ قشاسداد جْت تشگضاسی دسٍس عولی تا فٌی ٍ حشفِ ای
 - 30تجْیض ٍ تِ سٍص سساًی 4کاسگاُ کاهپیَتش کاسشٌاسی ٍ2کاسگاُ کاهپیَتش کاسشٌاسی اسشذ ٍ ًصة کلیِ ًشم افضاسّای الصم تش
سٍی سیستن ّای هَجَد

