شرح وظايف اداره پژوهش و فناوري اطالعات

نيازسنجي و تعيين اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه محيط زيست با توجه به ضرورتها و نيازهاي استاني و همكاري معاونت

هاي تخصصي و تالش در زمينه تصويب طرح ها و پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي در سطح استان و سازمان

انتشار نتايج و دستاوردهاي طرح ها و پروژه هاي پژوهشي -گزارش ساالنه محيط زيست استان

تشويق و حمايت از محققان و فعاالن عرضه حفاظت از محيط زيست استان (جايزه ملي محيط زيست)

همكاري با ستاد در بهره گيري از فناوري هاي نوين محيط زيست و بكارگيري آن در مديريت منابع و حفاظت

تشكيل هسته مشورتي و علمي -پژوهشي با همكاري دانشگاهها و مراكز پژوهشي استان

ساماندهي امور مربوط به نيازهاي سخت افزاري ،نرم افزاري ،پشتيباني و حفاظت سيستم رايانه اي اداره كل اعم از نصب و راه

اندازي ،طراحي نرم افزارها ،عيب يابي و رفع نواقص در بستر شبكه ارتباطي ،پشتيبان گيري از پايگاه هاي اطالعاتي

تهيه و سازماندهي و بروز رساني سيستم هاي اتوماسيون اداري ،اطالع رساني و ساير نرم افزارهاي عمومي و اختصاصي

بررسی و اعالم نيازمنديهای کامپيوتری پرسنل اداره کل و واحدهای تابعه

بررسی امنيت سيستمهای کامپيوتری و اقدامات الزم جهت ويروس يابی

آموزش کاربران در استفاده هر چه بهتر و امکانات کامپيوتری

آموزش پرسنل جديد الورود جهت کار با اتوماسيون اداری

مشاوره فني خريد دستگاهای رايانه جهت تجهيز کردن اداره کل و ادارات تابعه

به روز نمودن آنتی ويروس بر روی رايانه ها و سرورهای اداره کل بصورت آنالين

به روز نمودن آنتی ويروس بر روي رايانه هاي اداره محيط زيست شهرستان تهران بصورت آنالين با سرور مجزا

به روز نمودن آنتی ويروس بر روي رايانه هاي معاونت پايش بصورت آنالين با سرور مجزا

نگهداری و ارتقاء سيستم ها و شبکه داخلی ( فايروال ،سرور ،آنتی ويروس  ،شبکه  ،سوييچ  ،روتر )

سرويس و تعويض باطری های  UPSبخش اتاق سرور واحد فناوری اطالعات

پشتيباني فني نرم افزار اتوماسيون اداره كل

