
 بخش کامپيوتر و شبکه

به صورت تک کاربره و تحت  Medlineگردد که در شروع فعاليت بانک اطالعاتبر مي 1372شروع فعاليت اين بخش به سال      
 Windowsشد. به تدريج با پيشرفت تکنولوژي سيستم به سمت چند کاربره و تحت شبکه و سپس تحتارائه داده مي DOSسيستم عامل

و از  Dialupگرديد. که ابتدا سرويس اينترنت بشکل مچنين سرويس دهي اينترنت دانشگاه نيز توسط اين بخش انجام ميپيشرفت نمود. ه
شد سپس به يک ارتباط نامتقارن تبديل گرديد. که دريافت از ماهواره و ارسال بوسيله خط طريق مرکز تحقيقات فيزيک ـ نظري انجام مي

شد استفاده  Leasedشد و ابتدا از خط نولوژي مخابراتي سرويس دهي اينترنت از طريق مخابرات انجام ميشد. با پيشرفت تکتلفن انجام مي
 شود.و با گسترش خدمات اينترنتي، در حال حاضر از فيبر نوري استفاده مي

 هدف: 

کتابخانه مي   نرم افزاري و شبکههدف اين بخش ارائه خدمات جاري فناوري اطالعات و ارتباطات و نگهداري سيستمهاي سخت افزاري ، 
 باشد.

 فعاليت ها:

 نرم افزا ر،سخت افزار،و شبکه انجام مي شود:  فعاليت هاي اين واحد در سه حوزه

 حوزه نرم افزار:

 نصب و راه اندازي سيستم عامل و نرم افزار هاي جانبي
 نصب و را ه اندازي نرم افزارهاي کاربردي

 هاي نصب شده در واحدنگهداري و پشتيباني نرم افزار 
 مشاوره در جهت بهينه نمودن نرم افزار موجود

 تهيه فايل پشتيبان از داده ها

 مديريت نرم افزار جامع کتابخانه

 مديريت پورتال کتابخانه،

 مديريت پورتال حنان و سمنتاک

 مديريت اتوماسيون اداري

 حوزه سخت افزار :

 مشاوره جهت تهيه سخت افزار هاي جديد مورد نياز واحد
 انجام خدمات پشتيباني و نگهداري تجهيزات سخت افزاري

 تشخيص و رفع عيوب سخت افزاري 

 حوزه شبکه:

 مشاوره جهت توسعه شبکه
 مشاوره جهت خريد تجهيزات شبکه

 نگهداري و پشتيباني شبکه
 مديريت شبکه

 امنيت شبکه

 پورتال هاي فعال :



 lib.kums.ac.irپورتال پارس آذرخش به آدرس

 dl.kums.ac.irپورتال حنان به آدرس 

 semanta.irپورتال سمنتاک به آدرس:

 سرورهاي موجود:

 سرور پارس آذرخش

 نانسرور ح

 کامپيوتر به عنوان ايستگاه کاري 102ايستگاههاي کاري: 

امکان جستجو و رزرو کتاب و مدارک ديگر از طريق اينترنت و گرفتن ايزو از اطالعات موجود و امکانات پورتال پارس آذرخش:
 دسترسي به امکانات ديگر پورتال

التين که شامل رفرانس ها نيز مي باشد و امکان دانلود کامل متن کتاب هزار عنوان کتاب  13دسترسي به متن کامل  امکانات پورتال حنان:
 عنوان ژورنال تخصصي 128بدون محدوديت دسترسي و سترسي به مقاالت 

 دانلود مقاالتي که خريدني هستند و از طريق پايگاههاي اطالعاتي خريداري شده از وزارتخانه قابل دانلود نيست. امکانات پورتال سمنتاک:

 

http://lib.kums.ac.ir/
http://dl.kums.ac.ir/
http://semanta.ir/

