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بسمه تعالي

گزارش کارآموزي

محل کارآموزي  :بیمه آسیا
موضوع  :سخت افزار  ،پارتیشن بندي  ،نرم افزار

نام و نام خانوادگي دانشجو :
رشته/گرايش/مقطع  :تکنولوژي کامپیوتر  /نرم افزار  /کارشناسي

استاد کارآموزي :
تاريخ ارائه گزارش :
ترم :
سال :
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تقدير و تشکر
باسپاس وتشکر فراوان از پدر ومادرم که در راه علم آموزي  ،مرا ياري نمودند و همچنین ضمن تشکر و با
سپاس فراوان از مسئولین مؤسسه غیرانتفاعي لیان بوشهر که در طول دوران تحصیل از هیچ کوششي
کوتاهي نکرده اند :
جناب اقاي  ------------نیا  ----------،و ساير کارکنان محترم مؤسسه و با سپاس از اساتید محترم
مؤسسه  ،امیدوارم با ارائه اين گزارش گوشه اي از زحمات اين بزرگواران را جبران کنم.
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مقدمه
به طور عام کامپیوترها از دو جزء سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده اند .هر دو اين قسمتها الزم و ملزوم
يکديگرند  .از آنجا که نرم افزارهاي رايانه اي به سرعت در حال تغییر و تحول هستند  ،ضرورت کسب مهارت
در کار با نسخه هاي جديدتر نرم افزارها  ،بیش از پیش احساس مي شود  .در اين راستا  ،گروه درسي رايانه
ي دفتر برنامه ريزي و تالیف کتاب هاي درسي عمومي و نظري  ،اقدام به بازنگري کلي کتاب کار دانش آموز
مباني علم رايانه نموده .
از ديگر کاربردهاي کامپیوتر واينترنت که به تازگي وارد سیستم بانکداري شده است استفاده از نرم افزار
بازرسي وحسابرسي مي باشد نرم افزاري که امکان بازرسي ازراه دور وچگونگي مراجعه ي بازرسان به شعبه را
میسر مي کند بااين امکان جديد هرگونه تغیري در سیستم قابل رديابي است ومي توان امور جاري بانک را
کنترل کرد در اين سیستم هرکاري به سرعت قابل رديابي است به عنوان مثال طي  03ثانیه مي توان فهمید
که مشتريان چند نوع تسهیالت دريافت کرده اند اين نرم افزار شامل دوبخش است نظارت وبازرسي از راه
دور وبازرسي درون شعبه دراين سیستم مي توانیم با همه ي شعبي که زير ساختهاي مخابراتي مناسبي
دارند ارتباط برقرار کنیم وهمه ي فعالیت هاي آنها را ازهمین جا مورد بازرسي وحسابرسي قرار دهیم اين
نرم افزار امنیت فايلهاي اطالعاتي شعب را باال برده است .
همچنین گزينش روشهاي نوين علمي وفناوريهاي پیشرفته اي همچون فناوري اطالعات وارتباطات)(ICT
در جهت ايجاد بیشترين تسهیالت خدماتي بانکي براي مردم مورد توجه بانکها قرار گرفته .
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