نظامنامه

شورای فناوری اطالعات ( )IT
ل
مل
معاونت نيب ا ل
دااگشنه علوم زپشكي تهران

مقدمه
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در زمینه هاي آموزشی ،پژوهشی ،فناوري و برنامه ریزي از
ضروریات انکار ناپذیري است که دامنه گسترش آن تمامی سازمان ها و نهادهاي آموزش عالی دنیا را در
بر گرفته است .نظر به اهمیت موضوع معاونت بین الملل ،از خردادماه  1391اقدام به تشکیل شوراي فناوري
اطالعات) (ITنموده است .در همین راستا این آیین نامه با توجه به آیین نامه هاي مشابه و تجربیات چند
ساله و تغییر نوع نیازها با توجه به پیشرفت سریع فناوري اطالعات و همچنین تغییر ساختار سازمانی
معاونت بین الملل تدوین و تکمیل گردیده است.

اهداف شوراي فناوري اطالعات معاونت بین الملل
تعیین خط مشی و سیاستگذاري به منظور رفع مشکالت و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام
مطلوب فناوري اطالعات معاونت بین الملل در عرصه هاي داخلی و خارجی.
تصویب راهبردهاي کالن فناوري اطالعات معاونت بین الملل در زمینه هاي فرهنگی ،آموزشی،
پژوهشی،اداري و مالی و برنامه ریزي.
سیاست گذاري در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهاي فناوري در معاونت بین الملل و
ایجاد هماهنگی بین بخش هاي مربوط در حوزه هاي سخت افزاري ،نرم افزاري و شبکه.
تعیین روش هاي ارائه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه معاونت بین الملل و سیستم هاي
اطالع رسانی.
برنامه ریزي براي تامین نیروي انسانی فناوري اطالعات مورد نیاز معاونت بین الملل.
بررسی و تصویب برنامه هاي پیشنهادي کارگروه تخصصی و ارایه راهکارهاي مناسب جهت تحقق
اهداف.
پیگیري ،نظارت و ارزیابی بر اجراي سیاست هاي و برنامه هاي توسعه اي فنـاوري اطالعات و
ارتبـــاطات معاونت بین الملل.
شفاف سازي نیازهاي سخت افزاري و نرم افزاري به منظور لحاظ نمودن برنامه هاي فناوري اطالعات و
ارتباطات معاونت بین الملل.
اتخاذ سیاستهاي آموزشی براي پرسنل فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور تربیت نیروي ماهر و
متخصص و ارتقاء دانش فنی پرسنل.
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معرفي شرح وظايف شوراي فناوري اطالعات معاونت بین الملل
به منظور سیاستگذاري و تدوین راهبردهاي معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در
قلمرو فناوري اطالعات ،تدوین برنامههاي میانمدت و بلندمدت و ایجاد زیر ساخت هاي مناسب
الکترونیکی و فناوري اطالعات در معاونت بین الملل  ،وظایف و مسئولیت هاي این شورا به شرح
ذیل تعریف گردیده است:
تبیین راهبردهای کالن در زمینه کاربرد فناوری اطالعات در امور آموزشی ،پژوهشی و اداری و مالی.
برنامه ریزي ،آموزش و کنترل و ارتقاي سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري در معاونت بین
الملل به منظور ایجاد زیر ساخت هاي الکترونیکی و فناوري اطالعات.
-

اجرایی نمودن سیاستهاي دولت الکترونیک در زمینه فناوري اطالعات.

-

راهبري و نظارت بر اجراي سیاستها و برنامههاي فناوري اطالعات در معاونت بین الملل.

-

کنترل تمرکز فعالیتهاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در معاونت بین الملل در قالب یک
نهاد سازمانی واحد از طریق یکپارچگی و توازن در سیستم هاي اطالعاتی و الکترونیکی.

-

بهینه سازي ساختارهاي سنتی و یکپارچه سازي سیستم هاي اطالعاتی و الکترونیکی با استفاده از
فناوري هاي نوین.

-

نظارت بر انطباق کلیه فعالیتهاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در معاونت بین الملل
با الزامات موجود در استانداردهاي فنی بین المللی ،ملی و سازمانی.
تعیین اهداف و راهبردهاي توسعه فناوري اطالعات در معاونت بین الملل.
سیاستگذاري ،تعیین اولویتها ،برنامهریزي ،حمایت و نظارت بر فعالیتها و امور مرتبط با فراوري
و مبادله اطالعات در معاونت بین الملل.
ارتقاء بکارگیري فناوري اطالعات براي ارائه خدمات الکترونیکی به دانشجویان،محققان و اعضاء هیات علمی
معاونت بین الملل با رویکرد بهینه ســـازي معیارهایی از قبیـل سرعت ،دقت ،صحت ،قابلیت اطمینان ،امنیت و
کیفیت
ایجاد توانایی مدیریت در برنامه هاي توسعه با توجه به روند رو بـــه افزایش تغییرات تکنولوژي.
بررسی،

تعیین

و

تصویب

استانداردها،

ضوابط،

فناوري اطالعات در معاونت بین الملل.
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مقررات

و

کلیه

مستندات

مرتبط

با

تدوین طرح جامع توسعه فناوري اطالعات معاونت در چارچوب برنامه هاي راهبردي بلندمدت علمی،
آموزشی و پژوهشی در سطوح منطقه اي و بین المللی.
هدایت و نظارت بر اجراي طرحهاي فناوري اطالعات در معاونت درچارچوب طرح جامع فناوري اطالعات.
ایجاد زمینههاي الزم براي ظرفیتسازي خدماتی ،تولیدي ،فنی و مهندسی ،پژوهشی و علمی در حوزه فناوري
اطالعات .
تصویب پروژههاي فناوري اطالعات در معاونت و برآورد اعتبارات الزم.
همکاري و همگامی با شوراي فناوري اطالعات دانشگاه مادر در راستاي برنامه هاي توسعه براي دستیابی به
اهداف و شاخصهاي توسعه فناوري اطالعات در معاونت بین الملل.
ارایه راهکار براي ارتقاء کمی و کیفی نیروي انسانی متخصص فناوري اطالعات.
تعریف توقعات ،خدمات و فعالیتهاي مبتنی بر فناوري اطالعات در معاونت بر اساس الگوهاي موفق.
بازنگري ادواري آییننامهها و مقررات مرتبط با وظایف شورا و انجام اصالحات الزم برحسب مورد.
بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی کارگروه های تخصصی شورا
ارایه راهکار براي ارتقاء کمی و کیفی دسترسی به منابع الکترونیکی و پایگاه داده هاي علوم پزشکی و تبادالت
علمی و پژوهشی.
سیاستگذاري ،تعیین اولویتها ،برنامهریزي ،حمایت و نظارت بر فعالیتها و امور مرتبط با حقوق فناوري
اطالعات در عرصه هاي بین المللی.
ارایه راهکار هاي فراهم سازي بستر ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی جهان در خصوص تبادالت علمی و
فرصت هاي مطالعاتی در حوزه بین الملل.
ایجاد زیرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري مناسب الکترونیکی در راستاي برنامه ریزي مدون در جذب
دانشجویان داخلی و خارجی معاونت بین الملل.
تامین نیازهاي زیر ساختی از طرق مختلف و برنامه ریزي جهت مهندسی عملیات شامل تهیه سخت افزارها و
نرم افزارهاي کاربردي.
نظارت بر حسن اجراي پروژهها و فعالیتهاي مرتبط با اهداف کارگروه ها.
راهنمایی  ،مشاوره و ارایه راهکارهاي مختلف جهت فرهنگ سازي در کلیه سطوح در زمینه مدیریت و
مهندسی سازمانی.
بررسی و ارزیابی عملکرد طرحها و فعالیتهاي معاونت با توجه به مصوبات شورا.
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اعضاي شوراي فناوري اطالعات معاونت بین الملل
معاون بین الملل به عنوان رئیس شورا.
سرپرست مدیریت شبکه و ارتباطات معاونت بین الملل به عنوان دبیر شورا.
معاونین معاونت بین الملل و یا نمایندگان تام االختیار ایشان در حوزه فناوري اطالعات.
روساي دانشکده ها و شعب معاونت و پردیس بین الملل و یا نمایندگان تام االختیار ایشان در حوزه
فناوري اطالعات.
کلیه کارشناسان مرتبط با حوزه فناوري اطالعات معاونت بین الملل.
تبصره :1شورا با شرکت حداقل نصف به عالوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با راي
اکثریت نسبی اعضا قابل اجراء است.
تبصره  :2جلسات شورا در روزهاي چهارشنبه هر ماه یکبار برگزار می گردد.
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کارگروه هاي تخصصي شوراي فناوري اطالعات معاونت بین الملل
به منظور تصمیم گیري و کمک به اعضاي شورا ،کارگروه هاي تخصصی شوراي فناوري اطالعات به تفکیک
وظایف و ترکیب اعضا به شرح ذیل تشکیل می شود:

-1کارگروه تخصصي منابع الکترونیک و اطالع رساني پزشکي
هدف از تشکیل این کارگروه ،جهت گیري صحیح در رفع مشکالت و اجراي مصوبات مرتبط با منابع الکترونیک و اطالع
رسانی پزشکی معاونت بین الملل میباشد.
شرح وظايف:



ارزیابی مستمر عملکرد و ارائه راهکارهاي مناسب به کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی هر یک از شعب معاونت

بین الملل به منظور شکل گیري  ،تامین و سازماندهی انواع منابع الکترونیکی ،انتخاب نرم افزار کتابخانه اي و سایر
تجهیزات مورد نیاز در حوزه فناوري اطالعات.


ارائه راهکار هاي موثر و بهینه در جهت توسعه تبادل اطالعات با نهادها ،تشکل ها و انجمن هاي آموزشی،

پژوهشی،علمی و تحقیقاتی با بخش اطالع رسانی پزشکی سازمان هاي معتبر داخلی و خارجی به منظور تامین و
بروزرسانی منابع الکترونیکی مورد نیاز معاونت بین الملل.


فراهم نمودن بسترهاي دسترسی کاربران معاونت بین الملل بـــــه منابع الکترونیک و اطالع رسانی پزشکی.



توسعه وگسترش محتواي دیجیتالی همانند کتابخانه مجازي ،کتب ونشریات دیجیتالی ،نمایشگاههاي مجازي.



انتخاب و معرفی واحدهاي تولید کننده و پیمانکاران حقیقی و حقوقی .



نظارت بر نحوه عملکرد مصوبات شورا در خصوص موارد ارجاع شده به این کارگروه.
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 -2کارگروه توسعه سخت افزار و زير ساخت ها و بسترهاي ارتباطي
شرح وظايف:



ارزیابی مستمر بر عملیات توسعه ،نگهداري وپشتیبانی سخت افزار ها و بستر هاي شبکه اي.



شناسایی ،پیشنهاد و نظارت بر استانداردهاي مورد نیاز در زمینه زیرساخت هاي شبکه اي و سختافزاري معاونت

بین الملل.


پیشنهاد طرحهاي مربوط به توسعه و بهبود کیفی و کمی زیر ساخت شبکه معاونت بین الملل.



امکان سنجی ،برنامهریزي پروژههاي مورد نیاز و ارایه جهت تصویب.



ارایه راهنمایی و مشاوره به شورا در زمینه شبکه و سختافزار.



شناسایی و نحوه بکارگیري فناوريهاي روز در زمینه سختافزار و شبکه.



انتخاب و معرفی واحدهاي تولید کننده و پیمانکاران حقیقی و حقوقی.



نظارت بر نحوه عملکرد مصوبات شورا در خصوص موارد ارجاع شده به این کارگروه.
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 -3کارگروه توسعه نرم افزارهاي کاربردي
هدف از تشکیل این کارگروه ،جهت گیري صحیح در رفع مشکالت و اجراي مصوبات مرتبط با زیرساختهاي
نرم افزاري معاونت بین الملل میباشد.
شرح وظايف:



توسعه وگسترش زیرساخت هاي نرم افزاري پایه(سیستم عامل ،پروتکل ها ،مدیریت بانکهاي اطالعاتی ،مدیریت

وامنیت شبکه) واستانداردهاي تعامالتی براساس الزامات فناوري اطالعات.


نظارت و ارزیابی بر استقرار و پشتیبانی سیستم نرم افزاري حوزه هاي آموزشی ،پژوهشی ،اداري مالی ،دانشجویی،

اطالع رسانی ،آمار و اطالعات مدیریتی و  ...تهیه شــــده توسط دانشگاه مادر و واحدهاي تولید کننده و پیمانکاران
حقیقی و حقوقی.


ارایه راهنمایی و مشاوره به شورا در زمینه زیرساختهاي نرمافزاري.



شناسایی و پیشنهاد استانداردهاي مورد نیاز در زمینه زیرساختهاي نرمافزاري.



شناسایی و پیشنهاد ابزارهاي زیرساختهاي نرم افزاري از جمله سیستمهاي عامل ،پایگاههاي داده و زبانهاي

برنامه نویسی .


امکان سنجی ،برنامهریزي پروژههاي مورد نیاز و ارایه جهت تصویب.



شناسایی و نحوه بکارگیري فناوریهاي روز در زمینه زیرساختهاي نرمافزاري.



انتخاب و معرفی واحدهاي تولید کننده و پیمانکاران حقیقی و حقوقی .



مطالعه تکنیکهاي ساده سازي و کاهش هزینههاي فرآیندها ،حذف فعالیتهاي فاقد ارزش و ارایه طرح هایی در

این ارتباط.


نظارت بر نحوه عملکرد مصوبات شورا در خصوص موارد ارجاع شده به این کارگروه.
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 -3کارگروه توسعه پرتال هاي الکترونیک و وب سايت هاي سازماني
هدف از تشکیل این کارگروه ،شناسایی فناوريهاي جدید ونحوه به کارگیري آنها به منظور ارایه یکپارچه اطالعات و
نظارت بر حسن اجراي آنها،ارتقاء سطح پرتال هاي الکترونیک مطابق با استانداردهاي روز دنیا و ارایه راهکارهاي مناسب
به شورا در کلیه حوزههاي فناوري اطالعات معاونت بین الملل میباشد.
شرح وظايف:



نظارت بر نحوه ثبت ،به روزرسانی و نگهداري آمار و اطالعات پایگاه هاي داده.



حمایت از تولید محتواي الکترونیکی وارتقاء سطح به کارگیري سیستم هاي مبتنی بروب.



پیشنهاد بهکارگیري استانداردهاي کمی و کیفی اطالعات .



تدوین و پیشنهاد و نظارت بر سیاستها و دستورالعملهاي الزم به منظور افزایش غناي محتوي وب سایت هاي

معاونت بین الملل.


تدوین و پیشنهاد سیاستها و دستورالعملهاي الزم در رابطه با ایجاد پیوند با وب سایتهاي دیگر.



شناسایی و انتخاب ابزارهاي مناسب جهت ارایه محتوا متناسب با فناوريهاي جدید.



تبیین و پیشنهاد شیوههاي اداره بهینه وب سایت معاونت بین الملل.



تهیه و پیشنهاد دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجرا و پیادهسازي پورتال شامل :پیشنهاد و معرفی رابطین وب،

تعیین سطوح دسترسی به محتوا و غیره.


نظارت بر حسن انجام سیاستها ودستورالعملهاي ابالغ شده.



ارایه راهکارهاي مختلف جهت فرهنگ سازي در کلیه سطوح در زمینه پورتال و وب.



مطالعه تکنیکهاي ساده سازي و کاهش هزینههاي فرآیندها ،حذف فعالیتهاي فاقد ارزش و ارایه طرح هایی در

این ارتباط.


انتخاب و معرفی واحدهاي تولید کننده و پیمانکاران حقیقی و حقوقی .
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 -4کارگروه امنیت فناوري اطالعات
هدف از تشکیل این کارگروه ارتقاء سطح امنیت مطابق با استانداردهاي روز دنیا در کلیه حوزههاي فناوري اطالعات
معاونت بین الملل و ارایه راهکارهاي مناسب در خصوص امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات به شورا میباشد.
شرح وظايف:



ارایه راهکارهاي مناسب در خصوص امنیت فناوري اطالعات.



بررسی و ارزیابی امنیتی مصوبات شورا و ارائه نتایج.



ارایه پیشنهادات اصالحی در خصوص برنامههاي امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات و طرحهاي کوتاه مدت ،میان

مدت و بلندمدت در خصوص بهینهسازي آنها .


تدوین راهکارهاي ارتقاء سطح فرهنگ امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات در معاونت و پیگیري و پایش اجراي

آن.


ارایه مشاوره و همکاري با سایر کارگروهها در زمینه امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات.



ارایه راهکارهاي پیشگیري از بروز حوادث مرتبط با امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات.



ارایه راهکارهاي پشتیبانی از فوریتهاي امنیتی فناوري اطالعات و ارتباطات در معاونت بین الملل.



پیشنهاد راهکارهاي نظارتی مرتبط با امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات در خصوص کلیه فعالیتهاي معاونت

بین الملل و نیز کلیه فعالیتهاي برون سپاري شده حوزه فناوري اطالعات و ارتباطاتی معاونت.


ارائه برنامه هاي آموزشی مدون براي اعضاي کارگروه در صورت نیاز.

تذکر:

هر یک از کارگروه ها موظف به ارائه گزارش عملکرد ادواري از جمله اجراي

برنامه هاي آموزشی،فهرست پروژه ها  ،اسناد و مقررات ،دستور جلسات و صورتجلسات به
منظور ثبت در مستندات الکترونیکی معاونت بین الملل می باشند.
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اعضاي کارگروه ها:

از میان اعضاي هر یک از کارگروه ها ،یک نفر به عنوان رییس کارگروه  ،یک نفر به عنوان دبیر کارگروه و بقیه به
عنوان اعضاي کارگروه می باشند.
اعضاي هر یک از کارگروه ها شامل اعضاي ثابت 2 ،نفر متخصص مرتبط می باشد و انتخاب سایر نمایندگان و
متخصصان بنا بر ضرورت و با نظر رییس کارگروه قابل انجام است.
تبصره  :1احکام اعضاي کارگروه به پیشنهاد هر یک از روساي کارگروه ها صادر و ابالغ می گردد.
تبصره  :2تعلیق و یا سلب عضویت در کارگروه در موارد زیر  ،پس از طرح در جلسه و تایید رییس کارگروه الزامی
است :الف)استعفاى کتبی

ب)عدم حضور در  3جلسه متوالی یا  5جلسه متناوب در طول سال

تبصره  :3جلسات کارگروه ها بطور ماهانه با حضور اعضاي کارگروه برگزار می گردد و تصمیمات با اکثریت آرا قابل
اجرا خواهد بود.
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