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 :اداره کل  استان

 اداره کل کارگزاریهای رسمی

 سالم علیکم 

 ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد

با عنایت به اهمیت و ضرورت رعایت قوانین و ضوابط مقرر در حوزه عملکرد کارگزاریهای رسمی و بمنظور ایجاد    

آیندهای واگذار شده در این بخش اعم از امور وحدت رویه و یکپارچه نمودن امور مکانیزه کارگزاریها و اجرای صحیح فر

 .بشرح ذیل ابالغ می گرددمکانیزه کارگزاریها امور  وظایف مسئولنرم افزاری و سخت افزاری و شبکه، بدینوسیله 

 :مکانیزه کارگزاریهاامور  سئولم  - (1 

و یا مدارك مرتبط با امور ( افزار سخت یا ارافز نرم مهندسی) کامپیوتر کارشناسی مدرك فردی است که در دفتر کارگزاری با    

 .است ایشان عهده بر فناوری اطالعات کارگزاری به امور مربوط کلیه مسوولیت رایانه مشغول فعالیت بوده و

بدیهی .شاره مسئول کارگزاری مکلف به بکارگیری فرد حائز شرایط وفق مفاد مذکور می باشد ستناد بند صدر االبه ا  :تبصره

نماید مسئولیت اقدام فوق الذکر باشد، ی فاقد شرایط اعالمکه فردی  جذبه انچه مسئول کارگزاری به هر علتی نسبت باست چن

 .کلیه امور مربوطه به این حوزه بر عهده مدیریت دفتر خواهد بود

 :مکانیزه کارگزاریهاامور شرح وظایف مسئول  - (2

 : وظایف عمومی : الف

  .وب پروژه ها و امور مرتبط با حوزه فناوری اطالعات درسطح مجموعه کارگزاری متبوعهدایت و کمک جهت انجام مطل .1

شعبه مادر و دریافت آخرین اطالعات و رهنمودهای اداره کل استان در  های ارتباط مستمر با مسئول فرابری داده .2

 .در سطح کارگزاری ء آنرابطه با فناوری اطالعات و اجرا

 ءاداره کل امور کارگزاریها در خصوص مسائل حوزه انفورماتیک و پیگیری الزم جهت اجرا دریافت بخشنامه ها و نظرات .3

 .در سطح کارگزاری

اعالم نیاز آموزشی به مسئول کارگزاری و رابط امور کارگزاری استان و ارتقا سطح علمی و عملی با طی دوره های  .4

  .الزم در هر سال یآموزش

اری دوره آموزشی مربوط به فناوری اطالعات مورد نیاز کاربران کارگزاری با الزم جهت برگزو اقدام فوری پیگیری  .5

 هماهنگی مسئول فرابری داده های شعبه و مسئولین کارگزاری 

 مکانیزه امور  شرح وظایف مسئول: موضوع

 حوزه  ی رسمی تامین اجتماعی کارگزاریها

 فنی و درآمد

 

 

 دستور اداری
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 به موجود افزارهای نرم شناسنامه و شبکه خطوط و تجهیزات ، ای رایانه تجهیزات شناسنامه داشتن نگاه روز به و تهیه .6

و ارسال آن به اداره کل امور کارگزاریها به صورت سالیانه از  واحدها در مستقر جهیزاتت اطالعات ساماندهی منظور

 (شعبه متبوع و سپس رابط امورکارگزاری استان)استان مربوطهطریق مبادی 

جهت رفع مشکالت سیستمی حادث شده در سطح کارگزاری از طریق مبادی ذیربط منجمله پیگیری و اقدام فوری  .7

ده های شعبه و شرکت خدمات ماشینی تامین و تهیه و ارائه گزارش جامع از فرآیند انجام کار به مسئول فرابری دا

شعبه متبوع و )استان مربوطهساعت پیگیری از طریق مبادی  72شعبه و در صورت عدم رفع مشکل پس از مدت 

 (سپس رابط امورکارگزاری استان

نرم افزار ،  تنظیم فرمهای تاییدیه پشتیبانی خصوص در  ذیربط  هماهنگی و همکاری با مسئول فرابری داده های شعبه .8

 .شبکه و آنتی ویروس سرور کارگزاری مربوط به شرکت مشاور مدیریت وخدمات ماشینی تامین به صورت ماهیانه

جمع آوری، دسته بندی و انعکاس پیشنهادات و انتقادات کاربران و مسئولین کارگزاریها در خصوص امور مربوط به  .9

شعبه متبوع و سپس )استان  مربوطهوزه فناوری اطالعات به اداره کل امور کارگزاری های رسمی از طریق مبادی ح

 (رابط امورکارگزاری استان

 : وظایف در حوزه شبکه: ب      

  .براساس استانداردهای فن آوری اطالعات  passiveو  activeصحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم ازنگهداری  .1

 .نوع ارتباط و غیره, ستندات جامع شبکه شامل فهرست تجهیزات و پریزهای شبکه ، خطوط ارتباطی تهیه م .2

 .آگاهی کامل از نحوه ارتباطات کابلی و بی سیم و نحوه دسترسی به شبکه اینترانت و اینترنت .3

زمان تامین اطالعات شرکای اجتماعی سا ه بودنایجاد و مدیریت شبکه ای رایانه ای مستقل جهت حفظ محرمان .4

اجتماعی و پیگیری جهت تهیه تجهیزات الزم و رفع اشکاالت سخت افزاری با هماهنگی مسئول فرابری داده شعبه 

 .متبوع

تامین امنیت اطالعات محرمانه موجود در کارگزاری بر اساس رهنمودها و ضوابط ابالغی از سوی اداره کل امور  .5

 .بکه کارگزاریها در مقابل ورود و خروج غیر مجاز اطالعاتکارگزاریها و ادارات کل ذیربط و صیانت از ش

 .آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و رسیدگی به مشکالت احتمالی .6

 شبکه مسائل مرتبط بادر  شعبه و رابط امور کارگزاری استان از هرگونه تغییرهای مطلع نمودن مسئول فرابری داده  .7

 .ه سیستمهای کامپیوتری موجود در کارگزاریعیب یابی و رفع مشکل شبکه ای کلی .8

  وظایف در حوزه نرم افزار: ج          

 .شعبها هماهنگی مسئول فرابری داده ب ضروری و اداری افزارهای نرم افزارها، سخت درایور ، عامل سیستم نصب .1

 .های  شعبهویروس با هماهنگی مسئول فرابری داده  آنتینصب و به روزرسانی نسخه مطمئن نرم افزار  .2

 .ی موجود در کارگزاری و سخت افزارهای مربوطه در حد آموزشهای داده شدهآشنایی فنی با نرم افزارها .3

سایتهای مرتبط با امور کارگزاری جهت پیگیری  نرم افزارها و( تحت پوششحیطه و نوع فعالیتهای )از کلیات  آگاهی .4

 مناسب تر  مسائل مربوطه

 . کاربران به اشکال رفع و افزار نرم آموزش های مورد استفاده در سطح کارگزاری جهتنرم افزار با کاربردی آشنایی .5

 .مستندات با همراه افزاری نرم تحول و تغییر گونه هر از بودن مطلع .6
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از طریق کارشناس کارگزاری و پیگیری ( ورود کاربر جدید – فعال)کاربران  رسانی در خصوص حیطه دسترسی اطالع .7

  .برای کلیه کاربران فعال و غیر فعال نمودن رمز کاربرانی که ترك کار نموده اند جهت اخذ رمزشعبه 

و انطباق آن با (طبق راهنمای نگارش موجود در سیستم)مختلف نصب شده نگارش هایپیگیری و مالحظه مستمر  .8

 .دستورالعملها و بخشنامه های صادره

  :وظایف در حوزه سخت افزار: د        

 .و اعالم مراتب به مسئول فرابری داده های شعبه  علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای برای کارگزاری بررسی کارشناسی .1

   .نظارت کامل بر روند خرید تجهیزات رایانه ای مورد نیاز کارگزاری .2

با بررسی قطعات و تجهیزات از حیث فنی و شرایط گارانتی و کارت ضمانت ارائه شده و خدمات پس از فروش و تطبیق  .3

 .لیست تهیه شده و فاکتور فروش آن 

 :اینترنت و پایگاه اطالع رسانی اداره کل امور کارگزاریهای رسمی حوزه در وظایف: ه       

 .و نرم افزارهای جانبی FTP ,FTP2و استفاده از امکانات اینترنت  VPNآشنایی با نحوه ساختن  .1

 .های سیستم جهت اتصال به اینترنت خطاهای شناسایی .2

  .اخت و آشنایی با میزان پهنای باند کارگزاری و ارائه مشکالت مربوط به این بخش به رابطین امورکارگزاری استانشن .3

به گونه ای که مسئول کارگزاری ( MIS)اطمینان از ایجاد و برقراری امکان اتصال به سایت معاونت فنی و درآمد  .4

 .یام سایت مذکور دسترسی مداوم داشته باشدآخرین اخبار و اطالعات را دریافت نموده و به صندوق پ

معاونت به روز نگه داشتن اطالعات و داده های مرتبط به دفتر کارگزاری تابعه با مراجعه مرتب به پایگاه اطالع رسانی  .5

 فنی و درآمد و اداره کل امور کارگزاری های رسمی

ین بیمه ای ، روسا و کارشناسان ارشد امور فرابری داده ها ، مسئول حسن اجرای این دستور اداری ، مدیران ، معاون             
، مسئول فرابری داده های شعبه مادر دارای کارگزاری، کارشناس (رابطین ادارت کل)کارشناسان ارشد کارگزاریهای رسمی 

 .دنمی باشو سایر واحدهای مرتبط و مسئولین دفاتر کارگزاریهای رسمی (رابط کارگزاری)کارگزاری شعب 
 

 محمدحسن زدا 

  معاون فنی و درآمد

 

 

 

 


