
 
 

   
 

99اسفند  –  5ه نسخ –در خواست میزبانی وب فرم   

 ت يوب سا يزبانيفرم درخواست م

( را تکمیل و پس از امضاء توسط باالترین مقام مسئول مجموعه صفحه  دوجهت دریافت سرویس میزبانی وب، فرم مذکور )

تخصیص درخواست کننده، به دفتر فاوا تحویل داده شود. مرکز فاوا پس از بررسی درخواست و در صورت وجود امکانات اقدام به  

 سرویس مورد نیاز خواهد نمود. 

 مشخصات درخواست کننده: 

  .................................  نام واحد درخواست کننده:

 ...................... ............................  ک:یپست الکترون.....................    .... .........  شماره تماس :   ..................................... :درخواست کنندهنام 

 ................ ... ....... ............... .......... ک:یپست الکترون...    ........... .................... شماره تماس: .  ..... .........................................  : ینام مسئول فن

 ......... .................................iust.ac.ir.  :یدرخواستنام دامنه 

 ............................... ................................... ........  :  (مانند کنفرانس ساالنه کامپیوتر ایران )  تینام کامل سا

 از: يمورد ن يها  يتکنولوژ  

 

 گيگابايت و پهناي باند اختصاص داده شده محدود مي باشد و قابل افزايش    3اختصاص داده شده   فضاي ديسکتوجه: 

 نمي باشد. 

 

 نام و امضاء                     

 باالترين مقام مجموعه درخواست کننده 
      

 

 

□ .Net Framework v4.5 – SQL Server □ PHP - MySQL 

    

□ SSL Certificate □ 

 دسترسي سايت تنها در شبکه دانشگاه 

)با انتخاب این گزینه سایت و محتوای آن تنها در شبکه  

داخلی دانشگاه در دسترس مراجعه کنندگان قرار خواهد  

 گرفت( 



 
 

   
 

99اسفند  –  5ه نسخ –در خواست میزبانی وب فرم   

 وب  ي زبانيم  افتيمقررات در

 .وب دانشگاه را دارند   یزبانی امکان ارائه درخواست استفاده از خدمات م  یستاد   یتنها واحدها  .1

 .شود  یارائه م (iust.ac.ir) مجموعه دانشگاه   ریبا دامنه ز  یتهایسا  یوب صرفا برا   یزبانیم .2

  ی ها   پتیاستفاده از اسکر  ت،یبروز نبودن سا  نظیر  یتی قرارداده شده و مشکالت امن  یمحتوا   ییو عواقب قضا  یحقوق  تیمسئول .3

و این امر نیز رافع مسئولیت    باشد  یمباالترین مقام مجموعه درخواست کننده  به عهده    سی سرو  نیا  ی بر رو  و ...    مطمئن  ریغ

نامبردگان متضامنن مسئول بوده و    ،در این خصوص   یمشکل  هرگونهدرصورت بروز  لذا    درخواست کننده سرویس نمی باشد. 

 را بر عهده خواهند داشت.   ربطیمراجع ذبه  هرگونه پاسخ گویی  

 .قطع خواهد شد  یبدون اطالع قبل  یده  سیسرو  ت،یسا  یو محتوا   تیموضوع سا  نیب  رتیدر صورت مشاهده مغا .4

حذف    یبدون اطالع قبل  تیوجود ندارد و در صورت مشاهده، دامنه و سا  یرونیب  یکردن دامنه به هاست ها  دارکتیامکان ر .5

  د.خواهد ش 

  ی زبانی م  ری مجاز، نظ  ریو در صورت مشاهده هرگونه استفاده غ  دهیگرد  توریباند و منابع سرور مورد استفاده بصورت مداوم مان  یپهنا  .6

با قطع    یخارج از دانشگاه، در مرحله اول بصورت تذکر و در مراحل بعد  یها  تیدادن به آنها در سا  نکیبزرگ و ل  یها  لیفا

 .خواهد شد  داماق  یزبانیم  سی سرو

 .مذکور قطع خواهد شد  سیرا نخواهد داشت و در صورت مشاهده، سرو  سیسرو  ریبه غ  عیکننده، حق تود  افتیواحد در .7

کار  ایو   یگونه کمک فن چیه فاواباشد و مرکز  یشده م یمعرف یشده بعهده شخص فن یزبانیم تیسا یتیامن - یفن تیمسئول .8

ا  ییاجرا باید کتبا به اطالع مرکز فناوری    .خصوص انجام نخواهد داد  نیدر  این موضوع  در صورت تغییر مسئول فنی سرور، 

 شود.   هاطالعات و ارتباطات رسانید

 .را بعهده خواهد داشت  تی وب سا  بروزرسانی  ن وابینسخه پشت  هیته  فهیشده وظ  یمعرف  یمسئول فن .9

مشکل قطع شده و تا    یدارا  تیسا  سیهاست شده، سرو  یها   تیوب سا  ریسا  تیجهت حفظ امن  ،یتیدر صورت بروز مشکل امن .10

و    تیسا  ،مذکور قطع خواهد بود و در صورت تکرار  س یو ارائه راهکار نحوه حل آن، سرو  یتیزمان برطرف نمودن مشکل امن

 .حذف خواهد شد  یآن بدون اطالع قبل  یمحتوا 

مذکور حذف و   ت یسا  نصورتیا ریگردد ودر غ یباالگذار  دی با یپس از درخواست م کماهیحداکثر تا   یدرخواست تیسا یمحتوا  .11

 .باشد  یبه درخواست م  ازیمجدد ن  یفعال ساز  یبرا 

 

 

 

 ءنام و امضا                 مهر دانشکده / معاونت    

 درخواست کننده  باالترين مقام مجموعه          )درج مهر الزامي مي باشد.(     
      

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 این قسمت توسط مرکز فاوا دانشگاه تکمیل می گردد. 

 

 امضاء ایجاد کننده وب سایت   امضاء مسئول ثبت دامنه  امضاء مدیر مرکز فاوا 


