
                                                        
  

  استفاده از اینترنتفرم درخواست                                                  
  ...................... محترم رییس/ معاون 

  با سالم و احترام
  بــه  تلفـن همــراه داراي  ............................ملــی بـه شــماره ......................فرزنــد ..............................اینجانـب  

ــماره ــل   ............................. ش ــه در بخــش................................................و آدرس ایمی ــد/ک   ......................واح
ضمن تعهد بـه   .اینترنت دارمداراي نیاز به استفاده از ف اجهت انجام تکالی ،مشغول به خدمت می باشم

  .فرماییدرعایت مفاد زیر خواهشمند است دستور الزم صادر 
      

در اختیار هیچ شخصی قرار نخواهم بنابراین آنرا  ،اینجانب بوده اختصاصی براي ،من می دانم که نام کاربري و رمز عبور -1
کوچک و بزرگ  استفاده از حروف( .خواهم دادورود کلمه عبور خود را تغییر  در اولین تعهد نموده ورا  آنهاحفاظت از . داد

  ).کاراکتر براي رمز عبور توصیه می گردد 8با حداقل  اعداد و
شود و در صورت نیاز در اختیار مراجع قانونی قرار می ثبت و ضبط می من می دانم که فعالیتهاي اینجانب در اینترنت  -2

  .را رعایت خواهم کردانه اي جرایم رای قانون ضاي مجازي و اداري از جمله بنابراین قوانین مرتبط با ف. گیرد
کـه جنبـه   ... از اینترنت دانشگاه فقط براي مقاصد علمی و اداري استفاده خواهم کرد و از انجام بـازي، دانلـود فـیلم و     -3

  .تفننی دارد پرهیز خواهم کرد
استفاده  براي ،س از رفع نیاز به اینترنتاز کامپیوتري که اطالعات حساس اداري دارد به اینترنت متصل نخواهم شد و پ -4
  .سایر برنامه ها ارتباط خود با اینترنت را قطع خواهم کرداز 
، ، نفـوذ اطالعات هرگونه سرقتهمواره از آنتی ویروس سازمانی و به روز استفاده خواهم کرد و  اداريدر کامپیوترهاي  -5

  .عات گزارش خواهم کردتبی به کارشناسان فناوري اطالکرا به صورت ... و  ویروسی شدن
بـر روي   Telegram Desktopاپلیکیشـنهاي اسـتفاده از شـبکه هـاي مجـازي ماننـد       اسـتفاده از من می دانم کـه   -6

  .بنابراین از آنها در سیستمهاي اداري استفاده نخواهم کرد. کامپیوترهاي اداري ممنوع می باشد
 .یمنمامی فیلم بر روي رایانه اداري خودداري  س وقرار دادن هرگونه فایل شخصی از قبیل عکاز  -7

  
  تاریخ                    متقاضیامضا تمامی مفاد باال مورد تایید اینجانب می باشد   نام و       

  
  فناوري اطالعات و ارتباطات  ،آمار محترم مدیر

  با سالم و احترام
  .لطفا اقدام فرمایید .ستمورد تایید ا نیاز ایشان به اینترنت و صحت نام و امضاي نامبرده

            ریـیس / ي معـاون امضـا                                                                                                
     


