باسمه تعالی

دادکشنه زپشکی فسا
سیاست های فناوری اطالعات
 -1دانشکده پزشکی فسا امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محیط های مختلف دانشگاهی (دانشکده و
کالس های درس ،آزمایشگاه ها ،بیمارستان های آموزشی ،کتابخانه ،خوابگاه ،سلف سرویس ،سالن های
ورزشی و  )...را برای تمامی اعضای هیأت علمی ،کارمندان و دانشجویان فراهم می آورد .شماره اشتراک
اختصاص داده شده به دانشجویان ،شماره دانشجویی ایشان و شماره اشتراک اعضای هیأت علمی و کارمندان،
شماره ملی ایشان خواهد بود .اشتراک دانشجویان در پایان تحصیل خاتمه می یابد.
 -2اعضای هیأت علمی ،کارمندان و دانشجویان ،به محض آغاز فعالیت خود در دانشکده پزشکی فسا می توانند
برای عضویت و استفاده از سامانه های کاربری دانشگاه (اتوماسیون آموزشی (سما) ،اتوماسیون اداری ،تغذیه،
حضور و غیاب و  )...اقدام نموده و نام کاربری اختصاصی دریافت نمایند .رمز عبور کاربران در این سامانه ها
از استانداردهای امنیتی الزم برخوردار خواهد بود و مرتبا به روز رسانی خواهد رردید.
 -3دانشکده پزشکی فسا امکان استفاده از سایت های زیر مجموعه دانشگاه بدون نیاز به اتصال به شبکه اینترنت را
فراهم می نماید .این قابلیت تنها در هنگام کار با سیستم های موجود در دانشگاه قابل استفاده می باشد.
 -4با هدف آموزش با کیفیت و به روز ،تمامی کالس های درس دانشکده پزشکی فسا به سخت افزارها (ویدئو
پروژکتور ،کامپیوتر و اینترنت  Wirelessو کابلی) و نرم افزارهای ضروری و مورد نیاز مدرسان و دانشجویان
مجهز شده و در زمان های مشخص از این امکانات پشتیبانی الزم به عمل می آید.
 -5دانشکده پزشکی فسا دسترسی دانشجویان پزشکی و پزشکان به سامانه های اطالعات سالمت مرتبط با امور
بهداشتی و درمانی (مثل  PACS ،HISو  )...را تأمین می نماید.
 -6در راستای اجرای اصول اخالق حرفه ای ،حفظ اسرار و رعایت حقوق بیماران ،سطح دسترسی پزشکان و
دانشجویان به اطالعات شخصی بیماران در سامانه های اطالعات سالمت از محدودیت های الزم برخوردار
می باشد .دانلود اطالعات شخصی بیماران برای پزشکان و دانشجویان ،ممنوع است .سیاست ها و فرآیندهای
بازدارنده جهت پیشگیری و برخورد با موارد افشای اطالعات بیمار توسط دانشجویان ،طراحی و اجرا خواهد
رردید.

 -7دانشکده پزشکی فسا دسترسی اعضای هیأت علمی و دانشجویان به منابع الکترونیکی مرتبط با امور آموزشی
و پژوهشی (پایگاه های اطالعاتی مانند  Web of Sciences ،Up To Dateو  )...را از طریق شبکه و IP
دانشگاه فراهم می نماید.
 -8انتشار محتوای الکترونیکی و مطالب تألیفی ،فقط با اجازه صاحب اثر مجاز می باشد.
 -9دانشکده پزشکی فسا خود را متعهد می داند تا بودجه و امکانات الزم جهت بهره مندی آموزش دانشجویان
پزشکی از فناوریهای نوین آموزشی (شبیهسازهای پیشرفته و واقعیت مجازی) را فراهم نماید.
 -11به منظور ارتقاء کیفیت ارزیابی دانشجویان ،دانشکده پزشکی فسا امکان بررزاری آزمون های مجازی و تحلیل
این آزمون ها را ضمن رعایت امنیت آزمون فراهم می نماید.
 -11دانشکده پزشکی فسا به منظور توانمندسازی اعضای هیأت علمی ،پزشکان و دانشجویان برای استفاده صحیح
از ابزارهای جدید فناوری اطالعات ،آموزش های الزم را ارائه می نماید.
 -12با توجه به نیازهای ویژه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دستیاری) ،دانشکده پزشکی
حجم بیشتری از اینترنت (حدود دو برابر سایر دانشجویان) به ایشان اختصاص می دهد.
سیاست های فناوری اطالعات دانشکده پزشکی فسا در جلسه مورخ  97/12/7کمیته آمار و فناوری اطالعات
دانشکده پزشکی تدوین رردید و در جلسه مورخ  97/12/18هیأت رئیسه دانشکده پزشکی به تصویب رسید.
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