به استحضار مي رساند كه اخيرا براي رفع كليه مشكالت مربوط به اينترنت ،اتوماسيون ،ايميل و ساير سامانهها
كه به نحوي به مركز فناوري اطالعات مرتبط مي باشند ،سامانه ي تيكت راه اندازي شده است كه در اين رابطه
توجه همكاران محترم را به نكات ذيل معطوف مي نمايد :
 )1كليه مشكالت شبكه اعم از نرم افزار  ،سخت افزار  ،اينترنت  Email ،و  ...را به مسئول شبكه واحد خود
اعالم فرمائيد و نتيجه را از مسئول مربوطه پيگيري نماييد.در اين خصوص نام و شماره تلفن مسئولين شبكه
مربوط به هر واحد در فايل پيوست درج شده است .
 )2كليه مشكالت مربوط به سامانه اتوماسيون اداري را ابتدا به رابط اتوماسيون واحد خود اعالم و نتيجه را
از مسئول مربوطه پيگيري نماييد .نام و شماره تلفن رابطين محترم اتوماسيون واحدها در فايل پيوست درج
شده است .
 )3با توجه به اينكه كليه امور مربوط به سامانه گلستان توسط اداره آموزش پاسخگويي مي شود لطفا كليه
مشكالت مربوط به اين سامانه را به اداره آموزش اعالم فرمائيد .
در صورت حل نشدن مشكل از طريق موارد فوق الذكر ،دانشگاهيان محترم مي توانند با سامانه تيكت

 http://tkt.iut.ac.irمشكل را به مركز فناوري اطالعات اعالم نمايند تا در اسرع وقت پيگيري الزم صورت
پذيرد.
همچنين در صورت تاخير بيش از نصف روز اداري در رسيدگي به تيكت ،عدم دسترسي به سامانه تيكت ،يا نياز
به پيگيري يک تيكت خاص  ،به روش زير مي توان اقدام نمود.
 )1عدم دسترسي به شبكه جهت ثبت تيكت در سامانه :
 مي توانيد از مسئول شبكه يا رابط اتوماسيون بصورت تلفني درخواست كنيد تا از طرف شما
تيكت ثبت كنند.

 با شماره  2211تيكت را بصورت صوتي ثبت نماييد(الزم به توضيح است كه رسيدگي به
تيكتهاي ثبت شده تحت وب معموال سريعتر قابل انجام مي باشد).

 )2در صورت بروز مشكل يا تاخير بيش از نصف روز كاري اداري مي توانيد از طريق تماس با 2211
وانتخاب گزينه  3شماره تيكت خود را به ناظر سامانه تيكت اطالع دهيد.
توجه  :اعالم شماره تيكت در اين مورد ضروري است و ناظر بدون شماره تيكت نمي تواند پيگيري كند.
الزم به توضيح است كه بسياري از همكاران گرامي ترجيح ميدهند مشكالتشان را از طريق تماس تلفني
و مستقيماً از طريق صحبت با يک اپراتور حل نمايند ،اين روش مسلماً سريعتر به نظر رسيده و باعث اتالف وقت
كمتري مي شود اما توجه همكاران محترم را به اين نكته جلب مي كنيم كه پاسخگويي تلفني در مركز فناوري
اطالعات ،نياز به تعدادي پرسنل ويژه براي جوابگويي دارد كه در حال حاضر با توجه به تعداد باالي سيستمها از

جمله ايميل  ،اتوماسيون  ،voip ،سامانه دروس ،آنتي ويروس و  ، ...همچنين تعداد زياد كاربران دانشگاهي و

محدود بودن تعداد كارشناسان مسئول سامانه ها ،پاسخگويي تلفني امكان پذير نمي باشد .به عبارت ديگر استفاده
از سيستم پاسخگويي تلفني مستقيم با پرسنل موجود درمركز منجر به اشغال شدن خطوط تلفن پاسخگويي در اكثر
زمان هاي روز و اتالف وقت و نارضايتي بيشتر كاربران محترم خواهد شد و در مجموع بهره وري كاهش خواهد
يافت  .بنابراين با توجه به اينكه امروزه تقريباً در تمامي مراكز و دانشگاه هاي مشابه از سيستم تيكت استفاده ميشود،
همكاران گرامي به استفاده از اين سيستم دعوت ميشوند.
در ضمن همان گونه كه ذكر شد ،بسياري از موارد را نيز مي توان قبل از ثبت تيكت با مسئول شبكه يا رابط
اتوماسيون هر واحد ارتباط تلفني يا حضوري برقرار و اشكال مورد نظر را مطرح نمود.
در اين رابطه الزم است توجه شود كه سامانه تيكت بخوبي مورد بهره برداري دانشگاهيان قرار گرفته و در حال
حاضر و پس از شروع فاز اول سامانه تيكت از ابتداي ارديبهشت سال جاري و فاز دوم آن از ابتداي آبانماه ،تاكنون
حدود  3333تيكت در سامانه ثبت و رسيدگي شده است .زمان رسيدگي به اكثر تيكتها كوتاه بوده و ضمنا برخي
تيكتها شامل چند درخواست يا چند مرحله با پاسخگويي مرحله اي بوده و يک بار در آمار به حساب آمده
است.
الزم به ذكر است كه با ثبت تيكت ،تاريخچه كارهاي انجام گرفته توسط كارشناسان مركز نگهداري گرديده
و دانشگاهيان قادر به پيگيري خواهند بود .به عالوه در صورت به تعويق افتادن كار ،هشدار مناسب داده ميشود.

نام دانشكده

نام و نام خانوادگي

تلفن ثابت

مسئول شبكه

رابط اتوماسیون

سلمان كمالي

اداره انتظامات

2910

رضوان قدوسي

اداره آموزش

5773

مجيد جزيني

اداره نقليه

2973



احمد هاشمي

ارتباط با صنعت

2290



عليمراد احد پور

آزمايشگاه مركزي

5313



زينب قديري

آموزش الكترونيك و آزاد

5323



زهرا پيرمراديان

آموزشهاي الكترونيكي و آزاد

5332



پروين زكي پور

پژوهشكده زير دريا

2266





زهرا كوروش وحيد

پژوهشكده فاوا

5299





زينب گنجي

پژوهشكده فوالد

3921



ژينوس جوادي

پژوهشكده نانو

2282








فدرا قاسمي

دانشكده برق و كامپيوتر

5389





زهره مجيري

دانشكده برق و كامپيوتر

5400





طاهره رحيم پور

دانشكده رياضي

3623



حسنعلي زراعتكار

دانشكده رياضي

3618



محمود غريبي

دانشكده شيمي

3278





ليال موسوي

دانشكده صنايع

5527





سهيال فروغي

دانشكده عمران

3852





فيروزه كوچكي

دانشكده فيزيك

3761





محمد اباذري

دانشكده كشاورزي

3313





سودابه سرائي

دانشكده كشاورزي

3310





خانم حاجي طاهري نيا

دانشكده معدن

5127





فريدون كبيري

دانشكده مكانيك

5241





اعظم زابليان

دانشكده منابع طبيعي

3556-7





اعظم كياني

دانشكده مهندسي شيمي

5628





طاهره مومني

دانشكده مواد

5734





سميرا قناعت

دانشكده نساجي

5038





حسن نيل فروشان

دفتر فني

5096



روشنك رضايي

روابط عمومي

3110



فرزانه قدمي

رياست

3102



محمدرضا ميرزائي

كارگاه آموزشي

2391



زبيده رحمتي

مركز تربيت بدني

2374



نفيسه صالحي

مركز مشاوره

2415



زهرا رفيعيان

مركز معارف

2892



منصور سپهر

معاونت اداري و مالي

3200



احد نصر

معاونت آموزشي

2300



مرضيه خردمند

معاونت پژوهشي

2593



مجتبي كريميان

معاونت دانشجويي

2400



اعظم جوهريان

معاونت فرهنگي

2582



زهرا صفايي

نوآوري و تجاري سازي

2742



اسماعيل عابديني

واحد تاسيسات

2224





