ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه:
ﻧﺎم واﺣﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه................................. :
ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ....................................... :

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس  ...................................... :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ.................................................. :

ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ................................. :

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ........................................ :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ................................................ :

ﻧﺎم داﻣﻨﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ................................. :ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان( ........................................................ :
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز) :ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ(.

□

 .Net Frameworkﻧﺴﺨﻪ .............

□

PHP

□

SQL Server

□

MySQL

ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ…………… :
ﺗﻮﺟﻪ :

ﻣﻬﺮ واﺣﺪ  /داﻧﺸﮑﺪه  /ﻣﻌﺎوﻧﺖ:

·

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺪت 6
ﻣﺎه ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

·

درج ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

·

ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه:

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد:
·

اﻣﻀﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

·

·

اﻣﻀﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ

IP:

اﻣﻀﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه وب ﺳﺎﯾﺖ

مقررات دریافت میزبانی وب
 .1تنها واحدهای ستادی امکان ارائه درخواست استفاده از خدمات میزبانی وب دانشگاه را دارند.
 .2میزبانی وب صرفا برای سایتهای با دامنه زیر مجموعه دانشگاه ) (iust.ac.irارائه می شود.
 .3مسئولیت حقوقی و عواقب قضایی محتوای قرارداده شده و مشکالت امنیتی ناشی از بروز نبودن سایت ،استفاده از
اسکریپت های غیر مطمئن و  ،...بر روی این سرویس به عهده شخص درخواست دهنده و واحد تایید کننده این فرم می
باشد .درصورت بروز چنین مشکلی ،این فرم به مراجع ذیربط ارجاع داده خواهد شد.
 .4مدت اعتبار میزبانی جهت واحدهای غیر ستادی ،حداکثر یکسال بوده و پس از پایان مدت اعتبار ،دسترسی به سایت بصورت خودکار
قطع گردیده و جهت استفاده مجدد ،نیاز به درخواست مجدد می باشد.
 .5در صورت مشاهده مغایرت بین موضوع سایت و محتوای سایت ،سرویس دهی بدون اطالع قبلی قطع خواهد شد.
 .6امکان ریدارکت کردن دامنه به هاست های بیرونی وجود ندارد و در صورت مشاهده ،دامنه و سایت بدون اطالع قبلی حذف خواهد
شد.
 .7پهنای باند و منابع سرور مورد استفاده بصورت مداوم مانیتور گردیده و در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیر مجاز ،نظیر میزبانی
فایل های بزرگ و لینک دادن به آنها در سایت های خارج از دانشگاه و  ،....در مرحله اول بصورت تذکر و در مراحل بعدی با قطع
سرویس میزبانی اقدام خواهد شد.
 .8واحد دریافت کننده ،حق تودیع به غیر سرویس را نخواهد داشت و در صورت مشاهده ،سرویس مذکور قطع خواهد شد.
 .9مسئولیت فنی  -امنیتی سایت میزبانی شده بعهده شخص فنی معرفی شده می باشد و مرکز کامپیوتر هیچ گونه کمک فنی و یا کار
اجرایی در این خصوص انجام نخواهد داد.
 .10مسئول فنی معرفی شده وظیفه تهیه نسخه پشتیبان – بروزرسانی وب سایت و  .....را بعهده خواهد داشت.
 .11در صورت بروز مشکل امنیتی ،جهت حفظ امنیت سایر وب سایت های هاست شده ،سرویس سایت دارای مشکل قطع شده و تا زمان
برطرف نمودن مشکل امنیتی و ارائه راهکار نحوه حل آن ،سرویس مذکور قطع خواهد بود و در صورت تکرار سایت و محتوای آن بدون
اطالع قبلی حذف خواهد شد.
 .12محتوای سایت درخواستی حداکثر تا یکماه پس از درخواست می باید باالگذاری گردد ودر غیر اینصورت سایت مذکور حذف و برای
فعال سازی مجدد نیاز به درخواست مجدد می باشد.

اینجانب  …………………..…………………………..در خواست کننده میزبانی وب با دامنه  ، …………………… .iust.ac.irمقررات فوق
را خوانده و آنها را می پذیرم.

امضاء درخواست کننده:

مهر واحد درخواست کننده:

