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کارشناس محترم امور فناوری نسبت به راهاندازی حساب کاربری اقدام فرمایید.
امضاء مدیر امور فناوری

با سمه تعالی

شرايط و مقررات استفاده از سایت کاویپمرت و سرويس اينترنت
 )1امكان استفاده از اینترنت در محیط سایت و موسسه به منظور تأمین نیازهای علمی دانشجویان و در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی و
علمی با اولویت تحقیق ،انجام امور درسی و کاربرد های علمی میباشد.
 )2به منظور ایجاد امكان استفاده برابر همه دانشجویان ،مقدار حجم ماهیانه مصوب و در نظر گرفته شده برای دوره کاردانی 500مگابایت،
کارشناسی 750مگابایت و کارشناسی ارشد  1گیگابایت بصورت ماهیانه می باشد( .این اعتبار صرفاً در همان ماه قابل استفاده بوده و به
ماه بعد منتقل نخواهد شد).
 )3تعداد ب سیار زیادی از نرم افزار های مورد نیاز دان شجویان از قبیل نرم افزار های مورد نیاز در سی  ،ابزار های مختلف ،آنتی ویروس و
فایل های آپدیت به صورت آفالین از طریق سرور اشتراك گذاری شده و برای همه دانشجویان در دسترس می باشد و نیاز به دانلود آنها
توسط هر شخص نیست ،لذا پیش از دانلود هرگونه نرم افزار ،فرد می تواند با مراجعه به فایل های به اشتراك گذاری شده بر روی سرور
از وجود نرم افزار مورد نظر خود اطمینان حا صل کند و در صورت در د سترس نبودن به م سئول سایت اطالع داده تا جهت افزودن نرم
افزار مورد نظر اقدام گردد.
 ) 4در صورت نیاز به دانلود فایل های حجیم با انجام هماهنگی با م سئول سایت فایل های مورد نظر بر روی سرور دانلود خواهد شد و
در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.
 ) 5حفظ و نگهداری نام کاربری و رمز عبور هر یك از دانشجویان بر عهده خود شخص بوده و مسئولیت استفاده دیگران از اکانت هر
شخص بر عهده خود او میباشد ( .در صورت مفقود شدن یا فراموش شدن نام کاربری و کلمه عبور به کارشناسان امور فناوری مراجعه
کنید).
 )6به جهت مسئولیتی که متوجه مؤسسه میباشد ،دستگاههای رایانهای موجود در کارگاه ها و سایت همواره تحت نظارت و کنترل
مسئول مربوطه میباشد.
* ورود به سایتهای غیر مجاز (سایتهای که بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران فیلتر شدهاند) و همچنین عبور از فیلترینگ به
هر وسیله و با هر دلیل و کاربرد  ،اکیداً ممنوع میباشد .در صورت مشاهده و تشخیص تخلف مطابق قوانین موسسه با دانشجوی متخلف
برخورد خواهد شد.
 )7به دلیل استفاده عمومی و همگانی از دستگاه های موجود در سایت و کارگاه ،مؤسسه هیچ مسئولیتی در مورد اطالعات شخصی ذخیره
شده بر روی دستگاهها ندارد و اکیداً توصیه میشود که دانشجویان از ذخیره و نگهداری هرگونه اطالعات حائز اهمیت از قبیل اطالعات
شخصی و یا پروژههای درسی بر روی سیستمها خودداری کنند.
* کلیه سیستم های موجود در سایت و کارگاه ها  freezمی باشد که در نتیجه با خاموش شدن یا ریست دستگاه کلیه اطالعات ذخیره
شده در درایو ها حذف خواهد شد.
 )8ارتباط وایرلس تنها برای دانشجویان تحصیالت تكمیلی میسر بوده و گروه های دیگر می توانند جهت استفاده از اینترنت ،سامانه
های موسسه یا اتصال لپ تاپ شخصی ،به سایت ساختمان  5مراجعه نمایند.
 )9جهت دسترسی به پنل کاربری و مشاهده ریز مصرف و تغییر رمز عبور میتوانید به آدرس  net.safahan.ac.irمراجعه نمایید.
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