
 اينرتنت سايت                          

(INTERNET) 

 متقاضي مشخصات        
 

 شوبرُ داًشجَیی:

 Name  :                                                                                                                                     ًبم:            

 Family name :                                                                                                                    خبًَادگی:ًبم 

 

 رشتِ تحصیلی:

 همغع تحصیلی:
 

 ) ًَشتي ادرس دلیك الشاهی است.(آدرس هٌشل

 شْزستبى:                                          رٍستب/شْز:استبى :                                         

 

 خیبببى:                                       کَچِ:                                               پالن: 

 

 تلفي هٌشل:

 تلفه َمراٌ : 

 (قیذ شًد)شمارٌ تلفىی کٍ بتًان در صًرت لسيم سریعا با شما تماس گرفت حتما 

 :ایویل

 تلفي هحل کبر:ادرس ٍ 

 

  

 ( user idشمارٌ داوشجًیی)

 صَرت پذیزد عذد 8تا  3بیه  ( هی ببیستpasswordکلوِ رهش عبَر )تًجٍ: 

 

 (passwordکلمٍ عبًر    ) 

        

        



 تعُذ وامٍ
 

 ایٌجبًب                              بب پذیزش همزرات سبز هتعْذ هیشَم کِ کلیِ شزایظ ٍ ضَابظ هٌذرج را رعبیت     

 ًوَدُ ٍ هسئَلیت کبهل صحت ٍ سمن اعالعبت ظْز ایي بزگِ را بِ عْذُ گیزم.

 

 در رد یب لبَل تمبضبی اشتزان افزاد هختبر خَاّذ بَد.هعبًٍت پژٍّشی داًشگبُ  -1

در صًرت تخطی کاربر از مقررات ي ضًابط مربًطٍ عاليٌ بر معرفی بٍ کمیتٍ اوظباطی  -2

ي ضبط مبالغ ابًومان ي جریمٍ وقذی ، حق شکایت بٍ مراجع ریصالح ي ادعای خسارت ویس 

 محفًظ خًاَذ بًد. معايوت پژيَشیبرای 
غبهْبی ارسبلی ٍ دریبفتی صزفب هتَجِ کلیِ هسئَلیتْبی ًبشی اس ًبهِ ّب ٍ فبیلْبی رد ٍ بذل شذُ ٍ ًیش پی -3

 شخص کبربز خَاّذ بَد.

دستزسی بِ پبیگبّْبی خالف اخالق ٍ ًیش رد ٍ بذل کزدى عکسْب ٍ هغبلب هبتذل ، ارتببط بب هزاکش -4

جبسَسی ، پبیگبّْبی گزٍّکْب ٍ ًیش هَارد هخل اهٌیت ًظبم همذس جوَْری اسالهی ایزاى هجبس ًبَدُ ٍ بب 

 رفتبر خَاّذ شذ. 2اسبس بٌذ کبربز خبعی بز 

اخالل سخت افشاری ٍ ًزم افشاری ٍ اًتمبل ٍیزٍس ٍ کال ّز گًَِ عولی کِ هَجب بزٍس هشکالت فٌی  -5

 رفتبر خَاّذ شذ. 2در شبکِ شَد بب کبربز خبعی بزاسبس بٌذ 

 2زابز بٌذ استفبدُ اشتزاکی ، ٍاگذار ًوَدى ٍیب فزٍش خظ بِ غیز ، هجبس ًبَدُ ٍ بب کبربز هتخلف ب-6

 بزخَرد خَاّذ شذ.

در صَرت  یک ساعت می باشذ بٍ پایگاٌ عرضٍ حذاکثر زمان استفادٌ در َر بار مراجعٍ -7

 عذم ٍجَد هتمبضی لببل توذیذ خَاّذ بَد.

 وًشته کلیٍ اطالعات خًاستٍ شذٌ در برگٍ زماوبىذی استفادٌ از کامپیًتر السامی است -8

 شوب سلب هی گزدد.در غیز ایٌصَرت ارائِ خذهبت اس 

 

 ًبم ٍ اهضب ٍ هْز                                          ًبم ٍ اهضب                         اهضب ٍتبریخ    

 داًشکذُ  ITکبرشٌبس                   هتمبضی                             کبرشٌبس آهَسش داًشکذُ       


