
    

 

 
 

 
 شماره دانشجویی:*
 Name  :                                                                                                                             نام:            *
 Family name :                                                                                                            نام خانوادگی:*
 

 رشته تحصیلی:*
 مقطع تحصیلی:*
 

 ( نوشتن ادرس دقیق الزامی است.)آدرس منزل*
 استان :                                         شهرستان:                                          روستا/شهر:

 
 ن:                                       کوچه:                                               پالك:خیابا 
 

 تلفن منزل:
 حتما قید شود) تلفن همراه : (شماره تلفنی که بتوان در صورت لزوم سریعا با شما تماس گرفت*

 :ایمیل
 تلفن محل کار:ادرس و 

 
 ) user idشماره دانشجویی(*

 

 
 

 عددصورت پذیرد 8تا  3) می بایست بین passwordتوجه: کلمه رمز عبور (
 
 )password(کلمه عبور    * 

           

        



 تعهد نامه
 

 اینجانب                              با پذیرش مقررات زبر متعهد میشوم که کلیه شرایط و ضوابط مندرج را رعایت     
 سقم اطالعات ظهر این برگه را به عهده گیرم.نموده و مسئولیت کامل صحت و 

 
 در رد یا قبول تقاضاي اشتراك افراد مختار خواهد بود.معاونت پژوهشی دانشگاه  -1
در صورت تخطی کاربر از مقررات و ضوابط مربوطه عالوه بر معرفی به کمیته انظباطی و  -2

ضبط مبالغ ابونمان و جریمه نقدي ، حق شکایت به مراجع ذیصالح و ادعاي خسارت نیز 
 محفوظ خواهد بود. معاونت پژوهشیبراي 

غامهاي ارسالی و دریافتی صرفا متوجه کلیه مسئولیتهاي ناشی از نامه ها و فایلهاي رد و بدل شده و نیز پی -3
 شخص کاربر خواهد بود.

دسترسی به پایگاههاي خالف اخالق و نیز رد و بدل کردن عکسها و مطالب مبتذل ، ارتباط با مراکز -4
جاسوسی ، پایگاههاي گروهکها و نیز موارد مخل امنیت نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران مجاز نبوده و با 

 رفتار خواهد شد. 2اساس بند کاربر خاطی بر 
اخالل سخت افزاري و نرم افزاري و انتقال ویروس و کال هر گونه عملی که موجب بروز مشکالت فنی در  -5

 رفتار خواهد شد. 2شبکه شود با کاربر خاطی براساس بند 
برخورد  2رابر بند استفاده اشتراکی ، واگذار نمودن ویا فروش خط به غیر ، مجاز نبوده و با کاربر متخلف ب-6

 خواهد شد.
در صورت عدم  یک ساعت می باشد به پایگاه عرضه حداکثر زمان استفاده در هر بار مراجعه -7

 وجود متقاضی قابل تمدید خواهد بود.
در  نوشتن کلیه اطالعات خواسته شده در برگه زمانبندي استفاده از کامپیوتر الزامی است -8

 شما سلب می گردد.غیر اینصورت ارائه خدمات از 
 
 امضا وتاریخ                                       امضا  وتاریخ                                   امضا  وتاریخ  

 متقاضی                                           ITمسئول آموزش                                  مسئول 
 
 
 


