بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
دانشكده ي پزشكي

سياست هاي كلي فناوري اطالعات (  ) ITدانشكده ي پزشكي گناباد ()1400
يكي ار ابعاد مهم بشر ،توانايي او در بحث ارتباطات بوده است .به نحوي كه از ديرباز ،از وسايل گوناگون در جهت برقراري ارتباط با
سايرين استفاده نموده است .با پيشرفت جوامع بشري ،ابعاد اين مساله ،بسيار گسترده گرديده و منجر به انقالب عظيمي در حوزه ي
ارتباطات و فناو ري اطالعات در قرن بيست و يكم شده است .در همين راستا ،علوم پزشكي نيز تحت تاثير اين تحول قرار گرفته و در
عرصه هاي آموزشي ،بهداشتي و درماني منجر به خلق فرآيندهاي نوين و بي سابقه اي گرديده است كه از آن ميان مي توان به
« دوره هاي آموزش مجازي آنالين همزمان و غيرهمزمان » « ،وبينارهاي آموزشي» « ،تله كنفرانس هاي آموزشي» « ،پزشكي از راه
دور » ،و  ....اشاره كرد .با عنايت به اين موضوع ،و اهميت فناوري اطالعات (  ) ITدر آموزش ،پژوهش و درمان ،سياست هاي كلي
فناوري اطالعات دانشكده ي پزشكي گناباد ،به شرح زير اعالم مي گردد:

-1تامين زيرساخت هاي الزم جهت توسعه ي فرآيندهاي مبتني بر فناوري اطالعات :
الف) تامين اينترنت با پهناي باند مناسب جهت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در دانشكده ي پزشكي در دانشكده.
ب) تامين رايانه هاي متناسب با فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده ي پزشكي در دانشكده .
ج) تامين فضاي فيزيكي كافي و مناسب جهت استفاده ي دانشجويان و اساتيد از رايانه و اينترنت در محيطي امن و آرام .
د) تامين نيروي انساني متخصص و متبحر در زمينه ي پشتيباني و ترويج فناوري اطالعات .
ه) تامين اينترنت پهناي باند در عرصه هاي بهداشتي و درماني مرتبط با دانشكده ي پزشكي اعم از بيمارستان هاي آموزشي و مراكز
بهداشتي درماني روستايي و شهري با همكاري معاونت هاي ذي ربط.
و) تامين رايانه هاي متناسب با فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در بيمارستان و مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري با
هماهنگي معاونت هاي ذي ربط .
ز) تامين فضاي فيزيكي كافي و مناسب جهت استفاده ي دانشجويان و اساتيد از رايانه و اينترنت در بيمارستان هاي آموزشي .
ح) تامين فضاي فيزيكي ،رايانه ،وبكم ،سيستم صوتي ،سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نياز جهت برگزاري وبينارها و كنفرانس هاي
آنالين در دانشكده و بيمارستان هاي آموزشي .

ط) تامين سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نياز براي توسعه ي ارتباطات آنالين ديداري و شنيداري همچون وبكم ،سيستم صوتي،
ويدئوپروژكتور ،فضاي كالسي ،سرورهاي مورد نياز ،اتاق سرور ،نرم افزار ادوبي كانكتLMS ،و  ،...به منظور برگزاري وبينارهاي
آموزشي ،تله كنفرانس ها ،مورنينگ ريپورت هاي آنالين ،تله گراندراند و
ي)ايجاد) WorkFolderفضاي ابري( ويژه اساتيد جهت بارگزاري فايل هاي تدريس و دسترسي به فايل ها در تمامي كالس ها و
فضاهاي آموزشي
ک)امكان برگزاري آزمون هاي آنالين و  PMPدر مركز آزمون هاي الكترونيک دانشگاه با ظرفيت  80نفر و مطابق با باالترين
استانداردهاي وزارت متبوع
 -2پرتابل و چابك سازي فرآيندهاي مبتني بر فناوري اطالعات در دانشكده و بيمارستان با شعار « هر كالس ،يك واحد
فناوري اطالعات – هر فراگير ،يك متخصص فناوري اطالعات » :
الف) تهيه ي لپ تاپ هاي سبک و قابل نقل و انتقال .
ب) تجهيز كالس هاي دانشكده به ويدئو پروژكتور .
ج) تامين وبكم ها و اسپيكرهاي ارزان قيمت پرتابل .
د) پوشش كامل فضاي كالس ها و راهروهاي دانشكده با اينترنت وايرلس .
ه) تهيه ي مودم مبتني بر اينترنت همراه .
و) اجازه ي دسترسي به عنوان ميزبان جلسات وبيناري به نمايندگان منتخب دانشجويان براي برگزاري وبينارهاي آموزشي.

 -3تمركز بر اقتصاد مقاومتي و صرفه جويي هزينه ها در توسعه ي فناوري اطالعات:
الف) استفاده ي بهينه از فضاهاي اشتراكي دانشكده ي پزشكي با ساير دانشكده هاي حوزه ي پرديس ( همچون نت لب (Net Lab
مركز آموزش مجازي ،و ...به منظور كاهش هزينه ها .
ب) رعايت اصل هزينه – اثربخشي در خريدهاي مرتبط با توسعه ي فناوري اطالعات .
ج) استفاده از نيروي انساني داوطلب و كم هزينه در جهت اجراي پروژه ها ..

 -4توسعه ي فناوري اطالعا ت به عنوان بستري در جهت ارتقا كيفيت آموزش و كاهش هزينه هاي آموزشي :
الف) استفاده از وبينارها و تله كنفرانس هاي آموزشي در جهت استفاده از كالس هاي نئوري اساتيد مطرح داخل و خارج از كشور
طبق تفاعم نامه هاي منعقد شده.

ب) كاهش تردد اساتيد مدعو و جايگزيني آن ها با كالس هاي آنالين آموزش از راه دور .
ج) غني سازي علمي مورنينگ ريپورت ها (گزارش هاي صبحگاهي) و راندهاي آموزشي با استفاده از حضور آنالين اساتيد برجسته
ي داخل و خارج از كشور در مورنينگ ريپورت هاي آنالين و تله گراند راندهاي بيمارستان هاي آموزشي .
د) استفاده از وبينارهاي مديريتي به جاي جلسات مديريتي حضوري به منظور كاهش تردد و ماموريت هاي خارج از شهرستان.

 -5توسعه ي « بين المللي سازي فرآيندهاي آموزشي دانشكده ي پزشكي » بر مبناي ارتباطات بين المللي آنالين :
الف) استفاده از وبينارهاي آموزشي ،تله كنفرانس ها ،مورنينگ ريپورت هاي آنالين و تله گراندراندها با اساتيد برجسته ي خارجي و
اساتيد ايراني االصل مقيم خارج از كشور.
ب) ارايه ي خدمات آموزشي بين المللي آنالين به موسسات آموزشي خارج از كشور باالخص در گستره ي جغرافيايي خاورميانه و
آسياي مركزي (همچون افغانستان ،پاكستان ،تركمنستان و )...

 -6استفاده از فناوري اطالعات به عنوان بستري در جهت كسب مرجعيت علمي در ايران و جهان:
ا لف) توسعه ي جلسات بين المللي آنالين همچون تله كنفرانس ها ،مورنينگ ريپورت ها و تله گراندراندهاي آنالين بين المللي به
منظور ارتباط با مراكز برتر آموزشي و پژوهشي جهان .
ب) ارايه ي خدمات آموزشي ،پژوهشي و درماني آنالين به كشورهاي كمتر توسعه يافته ي منطقه به منظور تثبيت موقعيت علمي
دانشكده ي پزشكي در سطح خاورميانه و آسياي مركزي .
ج) ارايه ي دستاوردهاي دانشگاه در زمينه ي فناوري هاي نوين آموزشي به صورت موثر و دامنه دار بر روي وبسايت و بستر اينترنت
به منظور آشنايي ساير موسسات آموزشي با پيشرفت هاي دانشكده ي پزشكي.
د) استفاده از ظرفيت هاي شبكه هاي اجتماعي به منظور انتشار اخبار ،فعاليت ها و فرآيندهاي آموزشي پژوهشي دانشكده ي پزشكي
با رعايت اصول اخالقي ،حراستي و امنيت .IT

 -7تربيت نيروي انساني باانگيزه ،جوان ،پرانرژي ،ارزان قيمت ،مشتاق همكاري و آشنا به حوزه ي فناوري اطالعات :
الف) حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي مرتبط با حوزه ي « سالمت الكترونيک».
ب) برگزاري كالس هاي آموزشي استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با آموزش آنالين (همچون ادوبي كانكت) ،مديريت جلسات وبينار،
و ...

ج) ايجاد مشوق هاي الزم جهت به كارگيري دانش جويان عالقمند همچون تعريف كار دانشجويي و  ...به منظور ترويج و توسعه ي
استفاده از فناوري اطالعات در حوزه ي سالمت ،كاهش هزينه ها ،افزايش اثربخشي و ...

 -8توسعه ي « پزشكي از راه دور (تله مديسين) » در بيمارستان هاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني روستايي و
شهري جهت ارايه ي خدمات بهداشتي ،درماني ،آموزشي و پژوهشي :
الف) راه اندازي كلينيک مجازي به منظور اتصال مراكز بهداشتي شهري و روستايي به بيمارستان هاي آموزشي و دريافت مشاوره از
متخصصين عضو هيات علمي دانشگاه در كنار ارايه ي آموزش پاسخگو به كارآموزان و كارورزان حاضر در كلينيک .
ب) استفاده از تله گراندراندهاي داخلي و بين المللي جهت استفاده ي مشورتي از نظرات اساتيد برجسته ي داخل و خارج از كشور
در كنار ارايه ي آموزش باليني به كارآموزان و كارورزان حاضر در روتيشن هاي مربوطه .
ج) ايجاد شبكه ي متخصصين باليني آنالين به منظور راه اندازي و توسعه ي « كلينيک هاي مشترک «  : Clinic Jointو استفاده
ي آنالين همزمان از نظرات مشورتي اساتيد رشته هاي مختلف در خصوص بيماران پيچيده .
د) بستر سازي جهت ارايه ي خدمات پزشكي از راه دور به منظور خدمت رساني به ساير كشورهاي در حال توسعه ي خاورميانه،
آسياي مركزي و آفريقا و بهره وري آموزشي از تنوع بيماران حاصله.

 -9مديريت صحيح ،بهينه و منطقي دسترسي فراگيران به اينترنت:
الف) دسترسي فراگيران در تمام فضاهاي فيزيكي دانشكده ي پزشكي و حوزه ي پرديس به اينترنت وايرلس.
ب) دسترسي فراگيران در تمام فضاهاي فيزيكي خوابگاه به اينترنت وايرلس.
ج ) عدم دسترسي فراگيران به اينترنت وايرلس در بخش هاي آموزشي بيمارستان هاي آموزشي به دليل پرهيز از اختالل تمركز در
امر تشخيص و درمان و حفظ پهناي باند بيمارستان جهت برگزاري مورنينگ رپيورت هاي آنالين ،تله گراند راند و ...
د) دسترسي فراگيران به اينترنت كابلي در مركز آموزش مجازي حوزه ي پرديس ،نت لب و كتابخانه ي مركزي .
ه) دسترسي فراگيران به اينترنت كابلي در بيمارستان هاي آموزشي در پاويون ها ،كتابخانه ي بيمارستان و مركز پژوهش هاي باليني
).( CRDU
و) دسترسي فراگيران به اينترنت كابلي در خوابگاه ها در محل مخصوص.

 -10مديريت صحيح ،بهينه و منطقي دسترسي اساتيد به اينترنت :
الف) دسترسي اساتيد در تمام فضاهاي فيزيكي دانشكده ي پزشكي و حوزه ي پرديس به اينترنت وايرلس .

ج) دسترسي اساتيد در فضاي فيزيكي بيمارستان هاي آموزشي با استفاده از پسورد سفارشي شده و با ارايه ي درخواست به واحد
 ITبيمارستان.
د) دسترسي اساتيد به اينترنت كابلي در كالس هاي درس ،مركز آموزش مجازي حوزه ي پرديس ،نت لب و كتابخانه ي مركزي .
ه) دسترسي اساتيد به اينترنت كابلي در بيمارستان هاي آموزشي در اتاق گروه هاي آموزشي ،كتابخانه ي بيمارستان و مركز پژوهش
هاي باليني ( . ) CRDU
 -11مديريت صحيح ،بهينه و منطقي دسترسي فراگيران به رايانه:
الف) دسترسي فراگيران به رايانه در مركز آموزش مجازي حوزه ي پرديس ،نت لب و كتابخانه ي مركزي.
ب ) دسترسي فراگيران به رايانه در بيمارستان هاي آموزشي در پاويون ها ،كتابخانه ي بيمارستان و مركز پژوهش هاي باليني
( .) CRDU
ج ) دسترسي فراگيران به رايانه در خوابگاه ها در محل مخصوص.

 -12مديريت صحيح ،بهينه و منطقي دسترسي اساتيد به رايانه :
الف) دسترسي اساتيد به رايانه در كالس هاي درس ،مركز آموزش مجازي حوزه ي پرديس ،نت لب و كتابخانه ي مركزي .
ب ) دسترسي اساتيد به رايانه در بيمارستان هاي آموزشي در اتاق گروه هاي آموزشي ،كتابخانه ي بيمارستان و مركز پژوهش هاي
باليني ).( CRDU
ج) دسترسي اساتيد به لپ تاپ هاي واحد آموزش دانشكده ي پزشكي در صورت نياز به استفاده از لپ تاپ در كالس هاي خاص .

 -13رعايت مسايل اخالقي ،رازداري و محرمانه ماندن اسرار بيمار:
الف) ممنوعيت استفاده از تبلت ها و گوشي هاي شخصي فراگيران و اساتيد جهت ثبت و ضبط تصاوير بيمار ،پرونده ها ،آژمايش هاي
پاراكلينيک ،و تصاوير راديوگرافيک.
ب) توسعه ي  HISو  PAXبه منظور دسترسي گسترده و امن به اطالعات بيمار در راستاي بهبود فرآيندهاي آموزشي و درماني .
ج) استفاده از ديتاهاي موجود در  HISو  PAXبا هماهنگي معاونت آموزشي بيمارستان ،اساتيد و رضايت بيمار .
د) استفاده از اسكنرهاي پرتابل معاونت آموزشي بيمارستان به منظور تصويربرداري از مدارک چاپي بيمار ،با رعايت محرمانگي و
كسب رضايت از وي.

ه) استفاده از  Tool Snippingويندوز به منظور ثبت و كپي تصاوير آژمايش ها يا گرافي هاي موجود در  HISو  PAXجهت ارايه
در مورنينگ ريپورت ها ،مورنينگ ريپورت هاي آنالين ،تله گراندراند و  ...پس از هماهنگي با معاونت آموزشي بيمارستان و كسب
رضايت آگاهانه ي بيماران.
و) عدم درج و محو نمودن نام ،نام خانوادگي و مشخصات بيماران در تصاوير ضبط شده بر روي اسكنرهاي پرتابل ،يا فايل هاي تصوير
اخذ شده به وسيله ي  Tool Snippingويندوز در زمان ارايه ي در مورنينگ ريپورت ها ،مورنينگ ريپورت هاي انالين ،تله گراندراند
و  ....به منظور حفظ اسرار بيماران .
ز) حذف و پاک كرد از  Bin Recycleتمامي تصاوير اسكن شده ،يا اخذ شده به وسيله ي  Tool Snippingويندوز يا پاورپوينت
هاي تدوين شده ي منبعث از اطالعات بيمار ،بالفاصله پس از اتمام مورنينگ ريپورت ها ،مورنينگ ريپورت هاي انالين ،تله گراندراند
و ...
ح) پرهيز از ارايه و انتشار مشخصات هويتي بيمار همچون نام ،نام خانوادگي ،شماره شناسنامه ،كد ملي و  ...در حين تبادل اطالعات
در مورنينگ ريپورت هاي آنالين ،تله گراندراندها و ...

 -14رعايت مسايل احتياطاتي و امنيتي در حوزه ي به كارگيري فناوري اطالعات:
الف) انتقال اطالعات بين رايانه هاي مختلف ،صرفا از طريق اتوماسيون اداري يا فلش مموري هاي رسمي متعلق به دانشكده ي
پزشكي.
ب) حذف فوري و سريع (ترجيحا  Formatكردن اطالعات مندرج در فلش مموري ) پس از انتقال اطالعات بين دو رايانه ي اداري .
ج) خودداري از به كارگيري فلش مموري و ساير تجهيزات شخصي در انتقال اسناد و اطالعات اداري .
د) خودداري ا ز به اشتراک گذاري پسورد هاي شخصي ورود به اتوماسيون اداري ،ايميل ،سامانه ي خدمات الكترونيک كارمندان
اطالعات ،رمز پنل كاربري دستري به  Wifiدانشكده و بيمارستان ،رمز مديريت وبسايت و  ...با ساير افراد .
ه) ممنوعيت استفاده از پروكسي هاVPN ،ها و نرم افزارهاي مقابله با فيلترينگ در محيط دانشكده و بيمارستان و در رايانه و شبكه
ي اينترنت دانشگاه .
و) ممنوعيت استفاده از پيام رسان ها باالخص پيام رسان هاي غيرايراني در انتقال اسناد رسمي ،نامه هاي اداري و ساير مدارک داراي
سربرگ ،تاريخ ،شماره نامه ،مهر و امضا .
ز) پرهيز از استفاده از رمز عبور مشترک براي اكانت هاي مختلف .
ح) پرهيز از اختصاص رمزهاي عبور ساده و غيرپيچيده براي ورود به اكانت ها و پنل هاي كاربري .
ط) اطالع فوري به واحد مديريت فناوري اطالعات دانشگاه و واحد حراست  ، ITدر صورت مفقود شدن يا افشا رمز عبور .
ي) لزوم خاموش نمودن رايانه قبل از ترک اتاق يا محل كار .

ک) تعريف سطوح مختلف دسترسي براي مديران وبسايت و مديران جلسات وبينار.

 -15برنامه ريزي در جهت توانمند سازي اساتيد و فراگيران در خصوص استفاده از فناوري اطالعات :
ا لف) برگزاري كارگاه هاي آموزشي و استفاده از پوسترها ،بروشورها ،اطالعيه هاي الكترونيک و  ...در زمينه ي آشنا نمودن فراگيران
و اعضا هيات علمي با فناوري اطالعات و مسايل مرتبط با آن.
ب) استفاده از ظرفيت انجمن هاي علمي دانشجويي در جهت آشنايي فراگيران با فناوري اطالعات ،موارد استفاده ،تهديدها و فرصت
ها .
ج) برگزاري كارگاه هاي دوره اي در خصوص آشنايي اساتيد و فراگيران با مسايل مرتبط با امنيت. IT

 -16فراهم نمودن تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري پشتيبان (  ) Back upجهت برگزاري مداوم ،بي وقفه و با
كيفيت برنامه هاي آموزشي آنالين همزمان:
الف) تهيه ي  UPSبراي تامين برق سرورها ،رايانه ها ،ويدئو پروژكتور Access Point ،ها و  ...در مواقع اضطراري همچون قطع
برق و ....
ب) تهيه اينترنت پشتيبان پرتابل ( ترجيهاٌ از نوع مبتني بر مودم . ) SIM CARD
ج) تهيه اكانت اجاره اي محدود " ادوبي كانكت" جهت پشتيباني از نرم افزار " ادوبي كانكت" تحت تملک دانشگاه در مواقع قطع
برق و اختالالت سرور.
د) تهيه ي لپ تاپ هاي داراي مشخصات و نرم افزارهاي مورد نياز برگزاري جلسات وبيناري آنالين و همزمان در مواقع بروز اختالل
در رايانه هاي مختص استفاده در وبينار.
ه) تهيه ي وبكم تله كنفرانسي و اسپيكر پرتابل جهت پشتيباتي از تجهيزات تله كنفرانسي موجود به منظور جايگزيني در مواقع
اضطراري .
و ) تهيه ي ديتاپروژكتور و پرده ي پروژكتور قابل حمل و پرتابل به منظورپشتيباني از تجيهزات اصلي و استفاده از آن ها در مواقع
اضطراري.

تهيه كننده  :دكتر عليرضا محمدزاده ،مجتبي ازقندي شهري،مرتضي نامي
اين سياست در تاريخ  1400/12/3در شوراي آموزشي دانشكده پزشكي مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت.

قواعد کلی استفاده از منابع و زیرساخت  ITدر دانشگاه علوم پزشکی گناباد
➢ دانشجویان محترم در بدو ورود به دانشگاه و پس از طی مراحل ثبت نام و تکمیل
آن الزم است با در دست داشتن کارت دانشجویی به واحد فن آوری اطالعات
حوزه پردیس مراجعه نمایند تا نام کاربری و رمز عبور اینترنت خود را دریافت
نمایند.
➢ در صورتی که دانشجو متقاضی دریافت ایمیل سازمانی باشد در مراجعه به واحد
فناوری اطالعات درخواست خود را مطرح نماید.
➢ تمامی دانشجویان به صورت پیش فرض می توانند از خارج از دانشگاه با استفاده
از  VPNبه منابع داخلی دانشگاه متصل شده و از منابع کتابخانه استفاده
کنند(.آموزش کامل در آدرس  )IT.GMU.AC.IRموجود می باشد.
➢ میزان حجم تخصیص داده شده به دانشجویان کاردانی و کارشناسی ماهیانه 10
گیگ و دانشجویان ارشد و پزشکی هفته ای  5گیگ می باشد.
➢ استفاده از امکانات و سیستم های موجود در نت لب و آموزش مجازی منوط به
ارائه کارت شناسایی معتبر می باشد.

