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هتعذ هي شَم                        هذسک ٍ شغل سبصهبًي                                بب کذ هلي                                            ايٌجبًب خبًن/ آقبی        

دس صهبى فعبليت خَد دس ايي بيوبسستبى هَاسد صيش سعبيت ًوَدُ ٍ هسئَليت عذم سعبيت هَاسد هششٍحِ صيش سا دسصَست اهضبء دس اًتْبی 

هختبسخَاٌّذ  HIS اسبسٌبهِ هطببق بب تصويوبت سبصهبًي ٍ اداسی بِ عْذ بگيشم . دس صَست عذم پزيشش هَاسد ريل،کبسشٌبسبى ًبظش بش

 .                                                 بَد تب ًسبت بِ هسذٍد کشدى سهض کبسبشی ايٌجبًب ٍ اعالم بِ هسَليي بيوبسستبى اقذام ًوبيٌذ 

ش دادُ ٍ دس گضاس ITدس ضیفت اداسی اص طشیق تواس تلفٌی بِ کاسضٌاساى  سا دس ٌّگام کاس باسیستن سایاًِ ای اتفاقات سیستوی .1

غیش ساعات اداسی بِ اطالع سَپش ٍایضس ٍقت سساًذُ ضَد تا دس غَست لضٍم آًکال هشبَطِ فشاخَاًی ضَد ٍ فشم هشبَط بِ بشٍص 

 دٌّذ. ITسخذاد سایاًِ ای سا پش ًوایٌذ ٍ تحَیل کاسضٌاساى 

ا باص ًوَدُ دس غَست هطاّذُ باص پطت سیستن س هجاص ًیستٌذپطت تواهی کیس ّا پلوپ ضذُ هی باضذ ّیچ یک اص ّوکاساى  .2

 ضذى پلوپ پطت سیستن هسؤلیت عَاقب ًاضی اص آى بش عْذُ ضخع کاسبش)تحَیل گیشًذُ سیستن( هی باضذ.

اص افشاد آضٌا بِ داًص کاهپیَتشی کِ بِ ایي هشکض هشاجعِ ًوَدُ ًبایستی بشای سفع هطکالت سیستوی ٍ یا سفع هحذٍدیت ّای  .3

 ،ًػب ًشم افضاس ٍ ...( استفادُ ًوایٌذ.USBُ بش سٍی سیستن ّا)عذم دستشسی بِ ایٌتشًت،باص کشدى قفلاداسی ٍ قاًًَی اعوال ضذ

اص آًجاییکِ دس غَست بشٍص ّش گًَِ هطکل ٍ دسخَاست هذیشیت،اهکاى سدگیشی فعالیت ّای سایاًِ ای کاسبشاى ٍجَد داسد. لزا  .4

هسؤلیت عَاقب ًاضی اص افطای ًام کاسبشی ٍ  .ٍ سهض عبَس خَد هی باضٌذ، هَظف بِ استفادُ اص ًام کاسبشی    HISتواهی کاسبشاى

  سهض عبَس ّش کاسبش  بعْذ خَد کاسبش هی باضذ.

ٍ  هحذٍد کشدى دستشسی دس خػَظ  هسؤلیت عذم اطالع ، دس غَست تغییش بخص یا اتوام فعالیت کاسبش دس ّش ٍاحذ یا بخص .5

خَاّذ بَد لزا هسؤلیي هحتشم بخطْا ٍ ٍاحذ ّای بیواسستاى بایستی فشم  ى ٍاحذ یا بخصآل ؤى کاسبش بِ عْذُ هسآ تغییش بخص

 اسائِ ًوایٌذ. ITکاسبش هشبَطِ سا تکویل ٍ بِ ٍاحذ  یا تغییش بخص هخػَظ اعالم هحذٍدیت
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 ITهتٌاسب با فعالیت ضغلی ٍ ضشح ٍظایف ایطاى ًیست هشاتب سا بِ اطالع ٍاحذ HISدس غَستی کِ سطَح دستشسی کاسبشاى .6

 .ًذُ تا اص بشٍص عَاقب هسؤلیت ّای غیش ساصهاًیطاى جلَگیشی بِ عول آیذ سسا

ّوِ  اسایِ خذهات بِ بیواساى ٍ هشاجعیي دس یاد آٍسی ٍ تاکیذ هی ضَد کِ با تَجِ بِ سیستواتیک بَدى ٍ پیَستگی سًٍذ کاسی  .7

ِ ّش کاسبش بش کل سًٍذ خذهت سساًی سایشیي ٍ ایٌکِ عذم سعایت ٍ اًجام ٍظایف هحَل با یکذیگش ،ٍاحذّا ٍ بخطْای بیواسستاى 

ذ هی ضَم کِ ٍظایف هحَلِ خَد بِ ًحَ احسي ٍ غحیح اًجام دادُ ٍ هساعذت الصم سا با سایش ْلزا هتع ؛ًیض اثش گزاس خَاّذ بَد

ّای ٍ سایش ّوکاساى دس ٍاحذّای دیگش اتخار ًوَدُ ٍ دسغَست لضٍم اجاصُ خَاّن داد کِ سایش ّوکاساى اص سیستوْا ٍ پشیٌتش

دس هَاقعی کِ دچاس هطکل سیستوی ضذُ اًذ تاسفع هطکل اص جاًب کاسضٌاساى  فعالیت ایٌجاًباهکاًات هَسد لضٍم دس بخص 

 دس جْت تسشیع دس اهَس خذهت سساًی استفادُ ًوایٌذ . HISًاظش بش 

 

 

           : هتشٍى    یا  اهضاء هذیش                           ًام ٍ ًام خاًَادگی کاسبش :                            تاسیخ ٍ اهضاء:                


