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-6هدف  :باسديذ پيطگيزاوٍ اس تجُيشات راياوٍ ای ي باسديذ اس پزتال

-7دامنه :ضزكت تًسيغ بزق استان گلستان
-8مراجع :بىابز استاوذاردَای ISO 9001: 2008 ، OHSAS 18001 :2007، ISO 14001 :2004

 -9تعبریف:

 -:مسئولیت :كارضىاسان سخت افشار در دفتز فىايری اعالػات ي ارتباعات

; -روش انجبم کبر:
 :;-6بررسی دستگبه هبی مرتبط بب سرور
 -6-1-1در ابتذای َز ماٌ رابغيه راياوٍ مذيزيتُای تًسيغ ضمه باسديذ اس اتاق سزير ي بزرسی ايستگاَُای كاری فزم
ضمارٌ (فزمُای  14FM09ي  )14FM07را در اتًماسيًن اداری تكميل می ومايىذ .پس اس تكميل فزم بٍ صًرت
اتًماتيک بزای كارضىاس متىاظز ستادی ارجاع می گزدد.
 : 6-1-2كارضىاسان دفتز فىايری اعالػات ي ارتباعات فزم َا را بزرسی ومًدٌ ي در صًرت مطاَذٌ مطكل با رابغيه
راياوٍ مذيزيتُا ي يا پيماوكاران جُت رفغ آن َماَىگی َای السم را اوجام می دَىذ .
 : 6-1-3در صًرت ػذم مطاَذٌ مطكل كارضىاس دفتز فىايری اعالػات ي ارتباعات فزم را تاييذ می ومايذ ،فزم پس اس
تاييذ بٍ صًرت اتًماتيک بزای مذيز دفتز فه آيری اعالػات ي ارتباعات ي مذيز ضُزستان ارجاع می گزدد.
 :;-7پطتیببن گیری از سرورهب
 :6-2-1كارضىاسان دفتز فه آيری اعالػات ي ارتباعات بٍ صًرت سٍ بار در َفتٍ سزيرَای مًجًد در ستاد ضزكت را اس
لحاػ پطتيبان گيزی بزرسی ومًدٌ ي فزم ضمارٌ ( )14FM01ثبت ي بايگاوی می گزدد .
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 :-;-8ببزدید و سرویس دوره ای Ups
 6-3-1در پايان َز ضص ماٌ پيماوكار با وظارت كارضىاس دفتز فىايری اعالػات يا رابغيه راياوٍ در سغح مذيزيتُای
تًسيغ ضمه باسديذ اس دستگاَُای  upsفزم ضمارٌ ( )14FM08را تكميل ي بٍ دفتز فه آيری اعالػات ي ارتباعات
ارسال می ومايىذ.
 : 6-3-2كارضىاسان دفتز فىايری اعال ػات فزم َا را بزرسی ومًدٌ ي در صًرت مطاَذٌ مطكل با رابغيه راياوٍ
مذيزيتُای تًسيغ ي يا پيماوكاران جُت رفغ آن َماَىگی َای السم را اوجام می دَىذ .
 -;-9فرم چك لیست تنظیف و سرویس دوره ای ایستگبه کبری
 : 6-4-1قبل اس ضزيع فصل تابستان پيماوكار با وظارت كارضىاس دفتز فىايری اعالػات يا رابغيه راياوٍ در سغح
مذيزيتُای تًسيغ ضمه باسديذ ي سزييس ديرٌ ای راياوٍ َا ي تجُيشات جاوبی ،فزم َای ضمارٌ ( )14FM05ي
( )14FM02را تكميل میومايىذ.
 : 6-4-2پس اس بزرسی تًسظ كارضىاسان دفتز فه آيری اعالػات  ،فزمُا بايگاوی می گزدد.
 :;-:ببزبینی کلی سرورهب
 :6-6-1كارضىاسان دفتز فه آيری اعالػات ي ارتباعات بٍ صًرت دي بار در َفتٍ سزيرَای مًجًد در ستاد ضزكت
بزرسی می ومايىذ.
:6-6-2پس اس بزرسی سزيرَا اعالػات مزبًط بٍ آوُا در فزم( )14FM14ثبت ي بايگاوی می گزدد .
; :;-بروز رسبنی پرتبل
 :6-7-1كارضىاس اعالع رساوی ي پزتال دفتز فه آيری اعالػات ي ارتباعات بٍ صًرت ماَياوٍ محتًا ي بخطُای مختلف
پزتال ضزكت را بزرسی می ومايىذ.
 :6-7-2پس اس بزرسی پزتال اعالػات مزبًط بٍ آوُا در فزم ضمارٌ ( )14FM15ثبت ي بايگاوی می گزدد.
 :6-7-3بزاساس فزم تكميل ضذٌ ( ،)14FM15در صًرت بٍ ريس وبًدن اعالػات َزيک اس بخطُا با ياحذ مزبًعٍ
مكاتبٍ صًرت می پذيزد تا اعالػات را بٍ ريس ومايىذ.
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< -فرمهب و سوابق:

كذ مذرك

ضمارٌ
ييزايص

محل وگُذاری

مذت وگُذاری

1

فزم پطتيبان گيزی اس سزيرَا

14FM01

00

فه آيری اعالػات

 3سال

2

چک ليست سزييس ديرٌ ای

14FM02

00

فه آيری اعالػات

 3سال

3

فزم گشارش سزييس ديرٌ ای

14FM05

00

فه آيری اعالػات

 3سال

4

چک ليست ييزيس يابی ايستگاَُای كاری

14FM07

00

فه آيری اعالػات

 3سال

5

فزم سزييس ديرٌ ای UPS

14FM08

00

فه آيری اعالػات

 3سال

6

فزم بزرسی دستگاٌَای مزتبظ با سزير

14FM09

00

فه آيری اعالػات

 3سال

7

فزم باسبيىی كلی سزيرَا

14FM14

00

فه آيری اعالػات

 3سال

8

فزم بٍ ريسرساوی پزتال

14FM15

00

فه آيری اعالػات

 3سال
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