درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻤﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
مراجعه کاربر
به سايت

تکميل و ارسال فرم درخواست
ايميل دانشگاھی در سايت دانشگاه و
دريافت کد پيگيری از سيستم

بررسی فرم ارسالی

فرم بدرستی
و کامل
تکميل شده

ﺧﻴﺮ

ارسال پاسخ به
کاربر

ﺑﻠﻲ

تاييد ھويت
کاربر

ﺑﻠﻲ
ايجاد ايميل

ارسال پاسخ

مراجعه مجدد کاربر به
سايت و دريافت پاسخ با
استفاده از کد پيگيری

ﺧﻴﺮ
عدم ايجاد ايميل

فلوچارت ارائه خدمات و نگھداری تجھيزات رايانه ای ستاد
av,uPrint
Disabledخرابی
اعالم

دريافت درخواست نگھداری و رفع
مشکالت تجھيزات رايانه ای از سوی
کاربران

خيربررسی ابعاد مشکل بوجود آمده و يا
خدمت درخواستی
بله

آيا با توجه به
امکانات موجود
در واحد قابل
ارائه وانجام است
.

ارجا به کارشناس مربوطه و
رفع مشکالت و يا ارائه
خدمات الزم

تحويل تجھيزات و يا خدمات
به در خواست کننده

ارجاع به شرکت خصوصی
دارای تجربه مرتبط

بررسی و تحويل گرفتن خدمات
از شرکت خصوصی

درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺗﺎﺑﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
ارﺳﺎل اﺑﻼغ ورودي از
ﻃﺮف واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ايجاد پست سازماني مرتبط در وا حد
مربوطه

آيا كاربر
مربطه مدير
است؟

ﺑﻠﻪ
اسكن امضاء و دادن
دسترسي ھاي مديريت

ايجاد كارتابل و دادن
دسترسي ھاي الزم

اعالم نام
كاربري و
پسورد به
باالترين مقام
مربوطه

ﺧﻴﺮ

ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺳﺮوﻳﺲ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ ﻧﻘﺎط ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ )ﺷﻤﺲ(
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ

 ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﻘﺎطزﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺟﻤﻊ اوري وﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺎط در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ
وارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ
تاييد
داﻧﺸﮕﺎه

تاييد

ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ

اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن

ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺨﺎﺑﺮات)راﻧﮋه ﻛﺮدن(

اﻋﻼم ﻧﻘﺎط داراي اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط

عدم تاييد

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﭙﺎس

اعالم مشکل از سوی
واحد آی تی بيمارستان

باز بينی سامانه مانيتورينگ اس آر ام جھت مشاھده
خطا

جستجوی علت خطا در بانک موجود تفسير خطاھا

شناسايی خطا
و علت آن در
بانک موجود
خير
بلی
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع آن :
ﺧﻄﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﺧﻄﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاري ،ﺧﻄﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎري
و...

خطا بيمارستانی
است ؟

خير
ارجاع مشکل به شرکت
پشتيبانی کننده

بلی

آيا خطا نرم
افزاری است ؟

خير
١

بلی

ارﺟﺎع ﻣﺸﻜﻞ و ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ رﻓﻊ

١

ثبت مشکل در سامانه
وزارتی جيرا

ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻻزم ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ

اعالم نتيجه

