
  بسمه تعالي

  ١٨/٥/٧٨: تاريخ 

  خ ك :                                                                                                                                      شماره 

  دارد:                                                 پيوست                                                                                    

  جناب آقاي مهندس صفائي مطلق

   ٢٠٠٠مسئول گروه سال 

  

   خدمات كامپيوتر تا كنون٢٠٠٠جمع بندي عملكرد گروه سال : موضوع 

  

  

  

  با سالم 

 از تاريخ   ٢٠٠٠      احتراماً به پيوست گزارش كلي كارهاي انجام شده در رابطه با حل مشكل سال             

  .  تا كنون ارائه مي گردد١/٩/٧٧

  

  

  

  

                                                                                    

              با تشكر                                                                                                                           

                                                                                                                                   مجتبي رمضاني

                            رئيس خدمات كامپيوتر                                                                                              



  : شامل ده مرحله زير مي باشد٢٠٠٠همانطور كه ميدانيم پروژه حل مشكل سال 

  تشكيل گروه )١

  افزايش آگاهي افراد گروه و سايرين )٢

  تهيه فهرست اموال )٣

  بررسي ميزان تاثير پذيري در مؤسسه و نتيجتاً اولويت بندي )٤

  برنامه ريزي و بودجه بندي )٥

  يافتن محل اشكال و راه حلها و پياده سازي بهترين راه حل )٦

  آزمايش راه حلها )٧

  انتقال راه حلها به سيستم )٨

  پشتيباني پس از نصب سيستمهاي جديد )٩

  برنامه ريزي وقايع احتمالي )١٠

در رابطه با سيستمهاي كامپيوتري شركت سهامي پتروشيمي اراك مراحل فـوق بـه شـرح                

  : انجام مي باشدذيل انجام گرفته و يا در حال 

 مطالعه و جمع آوري اطالعات از منابع خبري و دانـشگاهي توسـط              ١٣٧٧از ابتداي آذر سال     

) ٢٢/٩/٧٧مورخه  (كارشناسان واحد خدمات كامپيوتر آغاز شد و قبل از برگزاري سمينار نفت             

 اطالعاتي در اختيار يكي از نمايندگان  شركت پتروشيمي اراك جهت شـركت در سـمينار قـرار       

در  ) ٧/١٠/٧٧مورخـه   (پيرو تشكيل اولين جلسه در ارتباط با اين موضوع در مجتمـع             . داده شد 

 خدمات كامپيوتر تشكيل گرديد و در راستاي افـزايش آگـاهي            ٢٠٠٠ گروه سال    ١٦/١٠/٧٧تاريخ  

سپس ليست اوليه اي از سيـستمهاي اسـتفاده كننـده از ريـز              . افراد گروه مشكل تبيين گرديد    

تهيه و با توجه به ميـزان اهميـت و تـاثير سيـستمها  در      )  ITبخش ( ي كامپيوتري پردازنده ها

عملكرد بخشهاي مختلف مجتمع اولويت بندي انجام شد و براي حل مشكل ، خصوصاً در مـورد                 

 مرحله اول  به صـورت       ٥سيستمهاي خيلي مهم ، برنامه ريزي كلي صورت گرفت و بدين شكل             

ن مراحل بعدي در مورد سيستمها به تفكيك انجام شده و يا درحال             ليك. كلي انجام گرفته است     

  : انجام مي باشد كه مختصراً در شرح زير آمده است

بخش بسيار مهم و اصلي كار يعني مشخص كردن سيستمهاي داراي مـشكل و يـافتن محـل                  

 باشد كه ممكن است در سطح سخت افزار يا نرم افزار سيستم و يا نرم افزار كاربردي               ( اشكال  

از هفته  ) كه بستگي تام به محل اشكال دارند      ( و مطالعه ، تحقيق و بررسي براي يافتن راه حلها           ) 

پـس از   . دوم كار گروه باجديت آغاز شد كه هنوز هم در مورد برخي از سيستمها ادامـه دارد                

يين آن براي سيستمهائي كه راه حلهاي رفع مشكل آنها مشخص گرديده بود ، بهترين راه حل تع                

و پياده سازي گرديد و به تبع آن عمليات الزم براي آزمايش راه حلهـا صـورت گرفتـه كـه در            

در پايان الزم به توضيح است كـه خوشـبختانه بـراي            . مورد برخي از سيستمها هنوز ادامه دارد      

تعدادي از سيستمها مشكل برطرف گرديده و در حال كار مـي باشـند و عمليـات پـشتيباني و                    

  . آنها در صورت بروز وقايع احتمالي  نيز به نحو مقتضي در حال انجام استادامه كار 


