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 مقدمه

ع باالی های بهداشت و درمان و همچنین تنوها و شبکهدانشکده ها،معاونت ،تابعه دانشگاه از جمله بیمارستانتعداد زیاد مراکز با توجه به 

سازی ضرورت یافته است. ت سروری و ذخیرهور و خرید تجهیزاهای سر، بیش از پیش نیاز به توسعه اتاقافزارهای لوکالسامانه های تحت وب و نرم

افزاری منجر به صرف شدگی منابع سختتوزیع ،و سرویس باشد هاسامانه تمرکزد بر عدم ای همچون دانشگاه چنانچه رویکرهای گستردهدر مجموعه

ه تشدا رفت سرمایه را به همراهدر تعداد باال می تواند هدر افزاریصد تجهیزات سختدراستفاده از صدهزینه بسیاری خواهد شد. عالوه بر این عدم 

 هاسرور و سامانه گهدارین سبب سهولت در ون به صرفه بوده وسنتر دانشگاه در مجموع مقرافزاری در دیتاجهیزات سخت. لذا مدیریت متمرکز تباشد

این  باشد.مدیریت فاوا مییازمند ارائه درخواست سرور به ندر دیتاسنتر دانشگاه  اهسامانهاندازی منظور واحد های تابعه جهت راهبدین .گرددیم

از این پس درخواست سرور از مدیریت  است.گردیده تهیه منابع درخواستی و تحویل درخواست میزبانی منظور آگاهی از فرآیند ه ب دستورالعمل

 پذیرد.انجام می نامه ذکر شده در این سندمار و فناوری اطالعات دانشگاه مطابق با مفاد و شیوهآ

 هدف

 باشد.درخواست تخصیص سرور در دانشگاه علوم پزشکی ایران میجهت  ی جامعتدوین دستورالعملهدف از این مستند 
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 دامنه کاربرد

 .های تابعهی واحدهامدیریتو   هاکلیه معاونت ،حوزه ریاستدر درخواست سرور قابل استفاده جهت  

 ولیت نظارت و اجرامسئ

 گروه زیرساخت -مدیریت فناوری اطالعات 

 

 کارمراحل 
 پذیرد:درخواست و تخصیص سرور طبق مراحل زیر انجام می

 از وب سایت مدیریت آمار و فناوری اطالعات «Form-IT-ServerReq-V2.1-1401.1.20» عنوانری فایل اکسل درخواست سرور با بارگی -1

 توسط متقاضی سرور دانشگاه

 توسط متقاضی سرور 1بند مطابق با توضیحات  تکمیل فایل اکسل  -2

سرور با نام  -3 ست  سایت مدیریت آمار و فناوری  «TEMP-IT-ServerReqLetter-v1.0-1401.01.24 »بارگیری الگوی نامه درخوا از وب 

 توسط متقاضی سرور اطالعات

توسط متقاضی  برای مدیریت آمار و فناوری اطالعات با پیوست فایل اکسل تکمیل شده ارسال نامه رسمی تهیه شده با استفاده از الگوی نامه -4

 سرور

 آمار و، توسط مدیریت به شرط وجود منابع در صورت تایید درخواست و اقدامات الزم به جهت تخصیص سرور فنی درخواست و انجامبررسی  -5

 فناوری اطالعات

 جهت امضای فرم تحویل سرور و دریافت نام کاربری و رمز عبور فناوری اطالعات آمار وسرور به مدیریت  تحویل گیرندهمراجعه حضوری  -6

 

 سرور درخواست اکسل فایلاطالعات : 1بند 

 هاکاربرگ: 1-1 بند

 است پیمانکار و بردار،بهره دهنده، درخواست سامانه، اطالعات شامل «عمومی اطالعات»  کاربرگ. 

 است پیشنهادی منابع و سرور مشخصات شامل «درخواستی سرور مشخصات»  کاربرگ. 

 هایشخخبکه با ارتباط همچنین و سخخرورها بین ارتباط برای نیاز مورد باز هایپورت کنندهمشخخخص «باز های پورت ماتریس » کاربرگ 

LAN، WAN است..  و. 
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 عمومی اطالعات کاربرگ: 2-1 بند

 مشخصات سامانه درخواستی

 شد خواهد اندازیراه درخواستی( سرورهای گروه یا) سرور روی بر که خدمتی یا سامانه نام: سامانه عنوان. 

 سامانه هدف و کارکرد از کاملی توصیف و شرح: سامانه توصیف  

 شنهادی  نام سی از پسعنوان  این: دامنهپی سط برر سان تو شنا شابه، نام وجود عدم صورت در و کار  گرفته نظر در دامنه نام عنوانبه م

 .شد خواهد

 ستفاده نظر مورد سرور /سامانه از که کاربرانی گروه: هدف جامعه شجویان، مثالعنوان به .کرد خواهند ا صیالن، فارغ دان ساتید، التح  ا

 ... و مالی واحد پرسنل دانشگاه، پرسنل

 کرد خواهند استفاده درخواستی سرور از که کاربران تعداد از وردیبرآ هدف، جامعه با متناظر: کاربران تعداد تخمین. 

 کرد خواهند استفاده نظر مورد سامانه از همزمان بطور که کاربرانی تعداد از برآوردی: همزمان کاربران تعداد تخمین. 

 زمان طول در سرورها، به شده داده تخصیص منابع است ذکر به الزم. است نیاز مورد سرور این برای منابع میزان چه: پیشنهادی منابع 

 خواهند کرد. تغییر شده، داده تخصیص منابع میزان لزوم،صورت  در و شده مانیتور

 بردار و متقاضی شخصات بهرهم

 کند. که درخواست سرور را ارسال می سازمانی واحد سازمانی متقاضی سرور: واحد 

 که اسخخت دهندهدرخواسخخت سخخازمانی واحد در فردی ،متقاضخخی حقیقی نماینده از منظور: سخخرور متقاضخخی حقیقی نماینده مشخخخصخخات 

در صورتی که سامانه پیمانکار ندارد، مسئولیت  .خواهد بود پیمانکار و اطالعات فناوری مدیریت رابطدرخواست سرور را ارسال نموده و 

  خواهد بود. متقاضیسرور با نماینده حقیقی 

 ست ست ممکن واحد این. ستا ذینفع مانیزسا واحد نام: بردار بهره معاونت/مدیریت/ریا ستی مدیریت یا معاونت ا  سازمانی واحد باالد

 .بود خواهد فناوری و تحقیقات معاونت بردار بهره و است تحقیقاتی مراکز از یکی سرور متقاضی مثال عنوان به. باشد سرورمتقاضی 

 شخصات قرارداد و پیمانکارم

 شخصات شگاه مابین فی قرارداد بر بنا که صورتی در: قرارداد م ست و نیاز برحسب پیمانکار، و دان  اندازی راه باید سرور پیمانکار، درخوا

 .شود تکمیل بخش این شود،

 صات شخ ست ایسامانه برای نظر مورد سرور که صورتی در: پیمانکار شرکت م ست شده درخوا سط که ا  شود،می ارائه پیمانکار تو

 . گردد وارد بخش این در پیمانکار مشخصات

 پیمانکار توسط که است شده درخواست ایسامانه برای نظر مورد سرور که صورتی در: سرور گیرنده تحویل /پیمانکار نماینده مشخصات 

 صخخورت، این غیر در. گردد وارد بخش این در گرفت خواهد تحویل را سخخرور که پیمانکار فنی کارشخخنا  مشخخخصخخات شخخود، می ارائه

 به صرفا ایجاد از پس سرور که است ذکر به الزم. شود وارد گرفت خواهد تحویل را سرور که دهندهدرخواست واحد از فردی مشخصات

 .رسانند همهب حضور مدیریت در سرور درخواست فرم امضای برای حضورا باید ایشان و شد خواهد داده تحویل نظر مورد فرد
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 درخواستی سرور مشخصات  کاربرگ: 3-1 بند

 ست شده درج سرور یک برای نمونه عنوان به کاربرگ این اطالعات  تعداد به دارد، سرور یک از بیش به نیاز سامانه که صورتی در. ا

 .نمایید دوار را الزم اطالعات سرور هر برای و کرده کپی کاربرگ این از موردنیاز سرورهای

 شنهاد نام سی به نام یک: سرور یپی شود انگلی شنهاد. ارائه   آن کاربری و سرور نوع خدمت، /سامانه نام از برگرفته نام این شود می پی

شد شخص سرور نوع یک برای که صورتی در...  و ReqisterApp، RegisterDB، RegisterLB عنوان مثالبه. با  از بیش به نیاز م

 .RegisterDB01 عنوان مثالبه. شود استفاده نام انتهای در اعداد از است replication برای سرور یک

 انتخاب موجودکشویی  هایگزینه بین از را سرور از استفاده نوع اطالعاتی، بانکنام سیستم مدیریت  سرور، نوع سرور، به دسترسی نوع 

 .کنید

 نمایید وارد را استفاده مورد افزارهای نرمو  سرور، عامل سیستم اطالعات اطالعاتی، بانک نسخه. 

 ستفاده زمان مدت  ،تحقیقاتی اهداف برای مثالبه عنوان  ،دلیل هره ب سرور که صورتی در: بودن موقتی صورت در( ماه به) سرور از ا

 .نمایید وارد ماه به را نآ زمان مدت دارد، اجرا و اندازی راه به نیاز موقتی مدت برای

 

 باز های پورت ماتریس  کاربرگ: 4-1 بند

 طور همین و کاربران برای باز هایپورت سرورها، بین باز هایپورت کاربرگ این در VPN گرددمی تعیین پیمانکار. 

 برای باز های پورت است، نیاز مورد سرور یک تنها که صورتی در LAN، WAN، و اینترنت VPN که صورتی در. گردد مشخص پیمانکار 

 .گردد تعیین destination به source هر از دو به دو بصورت سرورها بین باز های پورت است، درخواست مورد سرور یک از بیش
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