مدرییت محترم
تِ یاسی خذاًٍذ هتعال هشوض تخظظی اػپاد ػیؼتن تا تالؽ پشػٌل هتخظض ٍ واسآهذ فعالیت خَد سا دس اًجام ولیِ اهَس اًفَسهاتیه،
شثىِ ّای واهپیَتشی ٍ دٍستیي ّای هذاس تؼتِ ،ػیؼتن ّای حفاظتی ٍ تأهیي تجْیضات ػخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی آغاص ًوَدُ اػت .
پشػٌل ایي هشوض تا تخظض ّایی الصم پشٍطُ ّای هتعذدی سا دس ػاصهاى ّای گًَاگَى تِ اتوام سػاًذُ ٍ یا دس دػت اجشا داسًذّ .وچٌیي تا
عشضِ جذیذتشیي دٍستیي ّای هذاس تؼتِ ًیاصّای ٍالعی ػاصهاى ّا سا تأهیي هی وٌٌذ .خط هشی اطلی ایي ششوت تالؽ دساسائِ خذهات
هَثش ٍ تِ هَلع تا واسآ یی تاال ٍ جزب سضایت هشتشی تَدُ ٍ ایي اطل جض الیٌفه فعالیت ایي هشوض هی تاشذ  .اّن فعالیت ّای هشوض
تخظظی اػپاد ػیؼتن تِ ششح ریل هی تاشذ :



طشاحی ٍ پیادُ ػاصی تجْیضات فعال ٍ غیش فعال شثىِ.
هشاٍسُ  ،طشاحی ٍ پیادُ ػاصی اهٌیت شثىِ تَػط هتخظظیي تا هذسن تیي الوللی .CCNA ٍ MCSE



طراحی ي پیادٌ سازی ديرتیه َای مذار تستٍ ي سیستمُای امىیتی



طشاحی ٍ ػاخت اتاق ّای ػشٍس اػتاًذاسد.



فشٍؽ ٍ پیادُ ػاصی تجْیضات .CISCO



طشاحی ٍ پیادُ ػاصی شثىِ ّای تی ػین ،شثىِ ّای فیثش ًَسی.



تجْیضات ووه آهَصشی (ٍایت تشدّای َّشوٌذٍ ،یظٍاالیضسٍ ،یذیَ پشٍطوتَس) .



پشتیثاًی ٍ ًگْذاسی اًَاع ػشٍسّا



پشتیثاًی فٌی ،ػشٍیغ ٍ ًگْذاسی تجْیضات شثىِ ٍ دػتگاُ ّای سایاًِ ای



ًظة ٍ ساُ اًذاصی ٍ پشتیثاًی ػشصیغ ایٌتشًت پشػشعت DSL

 گسارش هطکل از طريق تلفي يا سايت


هطاٍرُ ٍ رفغ اضکاالت بصَرت تلفٌي)(Hot Line

 هراجؼِ در هحل هطتري)(Field Operation

 تْيِ ٍ فرٍش اًَاع لپ تاپ ٍPC


ًصب ضبکِ ّاي بيسين يا با سين



اًجام بازديدّاي هٌظن ٍ اصَلي جْت كاّص خرابيْاي احتوالي(PM).

 پطتيباًي ٍ ًصب سيستن ػاهل ّا
 پطتيباًي ٍ ًصب ًرم افسار ّاي كاربردي با تَجِ بِ ًياز هطتري
 استقرار سيستن پطتيباًي براي ثبت كليِ تواس ّاي كاربراى ٍ ارائِ خدهات بِ آًْا
 استفادُ از ًـرمافـسار ًگْداري ٍ تؼويرات پيطگيراًِ ٍ ارائـِ گـسارضات خاظ هديريت.
 بكبرگيري ضد ويروسهبي ) (Anti Virusداراي  Licenseمعتبر جهت جلوگيري از نفوذ انواعWorm ، Virusو  ...به داخل
شبكه و همچنين بكبرگيري كبمل امكبنبت آنهب در جهت نصب و بروزرسبني خودكبر ،سريع و مطمئن.
 گبرانتي خدمبت

تـرکیة ویريی َای مرکس تخصصی اسپاد سیستم :
پشػٌل ایي هشوض تحظیالت عالی داشتِ ٍ اص تخظض ّای هختلف ًشم افضاس ،ػخت افضاس ٍ شثىِ اص لثیل تشًاهِ ًَیؼی ،طشاحی ٍب  ،وٌتشل
پشٍطُ ٍ ویفیت ،استماء ػخت افضاسً ،ظة ٍ ساُ اًذاصی شثىِ ٍ هذیشیت پشٍطُ تشخَسداسًذ.
مُارت َای کارضىاسان اسپاد سیستم :
 هیاًگیي تجشتِ حذٍد  ۴ػال تشای ولیِ پشػٌل.
 تؼلط تواهی پشػٌل ششوت تِ هْاستْای ّفت گاًِ .ICDL
 واسشٌاػاى هجشب داسای هذسن A+. , MICROSOFT ,CISCO

تُیٍ ي تامیه اوًاع سريرَا ي تجُیسات کامـپـیـًتری ي ضـثکٍ :
 تْیِ ،تأهیيً ،ظة ٍ ساُ اًذاصی اًَاع ػشٍسّای هشوضی تا تشًذّای هعتثش اص لثیل , IBM، SUN ،HP ، INTEL

 ٍ SUPERMICROاسائِ ساُ حل ّای جاهع اًتخاب اًَاع ػشٍس (.) SERVER SIZING
 تأهیي  ،اسائِ  ،ساُ اًذاصی ً ،گْذاسی ٍ هذیشیت اًَاع تجْیضات فعال (ٍ )Activeغیشفعال ( )Passiveشثىِ اص لثیل اًَاع ػَئـیچ ،
سٍتش ، UPS،سن  ،پچ پٌل ٍ… .تا تشًذّای ػششٌاع ٍ هعتثش
 هشاٍسُ  ،طشاحی  ،تأهیي ٍ اسائِ ػخت افضاسّا ٍ ًشم افضاسّای پایِ ٍ ًظة ٍ ساُ اًذاصی هشاوض دادُ تا سعایت دلیك اػتاًذاسد
 تأهیي ٍ اسائِ ساُ حل ّای جاهع ٍ ًَیي جْت اًتخاب تجْـیضات رخیشُ ػاصی ( (STORAGE SOLUTIONاسائًِ ،ظة ،ساُ
اًذاصی ٍ پشتیثاًی اًَاع ًشم افضاسّای پیششفتِ ٍ خاص جْت واستشدّای هختلف ػشٍس ٍ  BACK UPگیشی

اهـداف و برنامه هایی نظیر :
 -۱تَجِ تِ تَلیذات داخلی ،خظَطا دس صهیٌِ هحظَالتی وِ تَاى ػاخت آى تَػط هتخظظیي ٍ واسشٌاػاى ایشاًی ٍجَد داسد .
 -۲حوایت اصطشح ّا ٍ ایذُ ّای علوی داًشجَیاى ٍ طٌعتگشاى وشَس ٍ ػشهایِ گزاسی جْت تالفعل ًوَدى اػتعذادّای تالمَُ جَاًاى
ایشاًی ٍ گؼتشؽ تَلیذ اختشاعات دس غالة شعاس ّویشگی ایشاًی هی تَاًذ .
 -۳اشتغال صایی اص طشیك تضسي وشدى ػاالًِ تذًِ ششوت ٍ اًتمال تجشتِ تِ جَاًاى ٍآیٌذُ ػاصاى وشَس
 -۴جزب تاصاسّذف ٍ سلاتت ػالن ٍ هفیذ تا ّوىاساى .

در پـایان تٍ تـرخـی از پـريشٌ َایـی کٍ تًسط کارضىاسان پريشٌ ای ایه مرکس تخصصی تٍ صًرت پیماوکاری اجـرا ضذٌ است اضارٌ
گردیذ:

-1

داوطگاٌ آزاد خمیىی ضُر

-2

سازمان زوذان َای کل استان اصفُان ي ادارات ياتستٍ

-3

داوطگاٌ اصفُان

-4

زیر سطحی ضاَیه ضُر

-5

پطتیثاوی مىاطق ضُرداری

-6

ضرکت َای ضُرک صىعتی جی ( اتلیمً واجی ي پیمان صىعت ي ) ....

-7

ضرکت َای ضُرک صىعتی امیر کثیر ( وًیه کلیپ – ملت صىعت ي )......

-8

ضرکت َای ضُرک صىعتی ديلت آتاد ( اطلس پمپ ي ) ...

-9

اتحادیٍ دامذاران ي کطايرزان استان اصفُان

 -11ضرکت َای خصًصی در زمیىٍ َای مختلف ( ضرکت ساختماوی فرجًد – ضرکت عمراوی الًان متذ وً و )...
 -11ضرکت صادرات ي تستٍ تىذی قیر عایق سپاَان
 -12صرافی َای معتثر اصفُان ( سپاَان – اقتصاد ) ....... -
 -13فريضگاٌ َا ي مراکس خریذ خصًصی

ومایىذگی اوحصاری ضذ يیريس پاديیص از
فريش مستقیم ديرتیه مذیریتی jrecam

ضرکت امه پرداز
(استان اصفُان ي فارس ي خًزستان ي جىًب کطًر)

از کطًر چیه

www.padvish-antivirus.com

فريش مستقیم ديرتیه مذار تستٍ

ومایىذگی اوحصاری ضذ يیريس ضیذ از ضرکت
ضیذ افسار رایاوٍ
( استان اصفُان – استان فارس )
www.sheedantivirus.com

فريش آوتی يیريس مًتایل از ضرکت F-secure
در کل کطًر تا مجًز فرَىگ ي ارضاد

