
  ه آوري اطالعات دانشگافنمركز آمار و  1391اجرائي سال  هاي برنامه
  

 ISPو  شبكه
  )سپاس(استقرارسامانه پرونده الكترونيك سالمت 

  Mbps 15تامين اينترنت دانشگاه به ميزان 
  Mbps 5افزايش پهناي باند دانشگاه به ميزان  

  )1Mbps(تامين اينترانت دانشگاه جهت لينك دولت 
  RIPE NCCاختصاصي دائمي به نام دانشگاه علوم پزشكي كاشان از   IPدريافت 

  Virtualizationطراحي و اجراي 
 سرورها 2عدد كولر گازي جهت اتاق شماره  2تامين 

 سيستم تشخيص، اخطار و اطفاي حريق براي اتاق سرورها

  تهيه و نصب ژنراتور مولد برق جهت تأمين برق تجهيزات ضروري
  طراحي و اجراي پروژه اصالح زيرساخت ارتباطي شبكه فعلي

دانشكده در حال ساخت دندانپزشكي، بيمارستان در حال ساخت : شامل. اتصال ساختمان هاي پرديس دانشگاه به شبكه دانشگاه توسط فيبر نوري
  هاي در حال ساخت هاي خاص، ساختمان در حال ساخت ستاد مركزي دانشگاه، خوابگاه بيماري

هاي خاص، دانشكده  بيماري :هاي ساختمان ستاد مركزي، بيمارستان(مراكز مورد نياز و ساختمان هاي در حال ساخت ) LAN(اجراي شبكه داخلي 
  هاي در حال ساخت دندانپزشكي، بيمارستان مادر و كودك، تخصصي و فوق تخصصي هاديزاده، خوابگاه

  شهداء ستاد مركزي، سالن دكتر قريب و سايت كامپيوتر دانشكده پرستاريسالن   Wirelessدسترسي به اينترنت از طريق 
SAN Storage 

HP Server ) جايگزين سرورهاي فرسودهCompact(  
  VPN Serverتهيه دستگاه 

  )   Raid، هارد ديسك و كارت   GPS ،Power – Ram – HDD – SCSI(  تجهيزات و ملزومات جهت بخش سرورها 
  ...آچار كشي دكل ها، بازديد و ترميم چاه ارت، صاعقه گير و 

  )بيمارستان سيد الشهداء و بيمارستان شهيد رجايي(فرسوده  Wirelessهاي  ارتقاء لينك
 نـرم افـزار

  كالينت 1700نرم افزار آنتي ويروس تعداد 
  نسخه تحت وب اتوماسيون اداري

HIS و نقوي بيمارستان سيدالشهدا   
  افزار اتوماسيون آماري نرم

  فوريت هاي پزشكي GPSسامانه اتوماسيون فوريت هاي پزشكي و 
  راه اندازي سامانه حضور و غياب براي مراكز بهداشتي و خارج از شبكه دانشگاه

  براي مديريت و توزيع پهناي باند اينترنت Band Width Managerنرم افزار يا سخت افزار 
 توسعه پورتال دانشگاه

 خدمات پشتيباني نرم افزار

قرارداد پشتيباني نرم افزار اتوماسيون اداري
 قرارداد پشتيباني سامانه پورتال دانشگاه

  )ايميل دانشگاه ( Axigenو ) كاربري اينترنت (  Accountingقرارداد پشتيباني نرم افزار 
 سخت افزار
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