فرم درخواست فعال سازی کاربری برای استفاده از شبکه  Wirelessدانشگاه
نام خانوادگی:

نام:

كد ملی:

كد استادي:

رشته تحصیلی:

گرایش:
تلفن یا همراه(جهت تماس ضروري):

پست الکترونیکی:
( از این پست الکترونیک براي ارسال اطالعات كاربري و محرمانه به شما استفاده خواهد شد)

نام و امضاء

قوانین و مقررات استفاده از اینترنت شبکه داخلی دانشگاه
بدینوسیله متعهد می شوم که در بهره برداری از اینترنت نسبت به تولید یا عرضه موارد زیر اقدام ننموده و مسئولیت هرگونه فعالیت صورت پذیرفته با این کلمه کاربری را
عهده دار می شوم :
.1

نشر مطالب الحادي ومخالف موازین اسالمی

.2

اهانت به دین اسالم و مقدسات آن

.3

ضدیت با قانون اساسی وهر گونه مطلبی كه استقالل وتمامیت ارضی كشور را خدشه دار كند

.4

اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقلید

.5

تحریف یاتحقیر مقدمات دینی  -احکام مسلم اسالم -ارزشهاي انقالب اسالمی و مبانی تفکرسیاسی امام خمینی (ره)

.6

اخالل در وحدت و وفاق ملی

.7

القا بدبینی و ناامیدي در مردم نسبت به مشروعیت و كارآمدي نظام

.8

اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی

.9

انتشار اسناد و اطالعات طبقه بندي شده دولتی در امور مربوط به مسائل امنیتی نظامی و انتظامی

.11

اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خالف اخالق و عفت عمومبی

.11

ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر

.12

ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی وحقوقی

.13

افشا روابط خصوصی افراد وتجاوز به حریم اطالعات شخصی آنها

.14

انتشار اطالعات حاوي كلیدهاي رمز بانکهاي اطالعاتی خاص – صندوق هاي پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها

.15

فعالیتهاي تجاري ومالی غیرقانونی وغیر مجاز از طریق شبکه اطالع رسانی و اینترنت از قبیل جعل – اختالس -قمار و......

.16

خریدوفروش و تبلیغات در شبکه اطالع رسانی و اینترنت از كلیه كاالهایی كه منع قانونی دارند

.17

هر گونه نفوذ به مراكز دارنده اطالعات خصوصی و محرمانه و تالش برایشکستن قفل رمز سیستمها

.18

هر گونه حمله به مراكز اطالع رسانی و اینترنتی دیگران براي از كار انداختن و كاهش كارایی آنها

.19

هر گونه تالش براي انجام شنود و بررسی بسته هاي اطالعاتی در حال گذر در شبکه كه به دیگران تعلق دارد.

.21

ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا وسیما

نام و امضا استاد
کارشناس محترم فناوری دانشگاه
با سالم ،به استحضار می رساند كه مبلغ  111/111ریال در حساب استاد بابت اشتراك اینترنت ثبت گردید .لذا خواهشمند است نسبت به فعال سازي كاربري اینترنت بی
سیم نامبرده با مشخصات زیر تا پایان ترم اقدام مقتضی صادر فرمایید:

امضاء حسابداری اساتید
----------------------------------------------------------------------------------------------------

برگه اعالم كلمه كاربري و رمز عبوراینترنت دانشگاه
کلمه کاربری:
رمز عبور:
*این كاربري شبکه  wirelessتا زمان همکاري با دانشگاه اعتبار دارد*
نحوه استفاده :ابتدا با به سایت دانشگاه به آدرس iaubah.ac.irمراجعه و پس از وارد كردن نام كاربري و پسوورد از سامانه استفاده نمایید.
لطفا در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود از طریق منوي تغییر پسورد كه بر روي صفحه ورود به اینترنت مشاهده می شود اقدام نمایید.

