فرم درخواست ميزباني وب سايت
جهت دریافت سرویس میزبانی وب ،فرم مذکور (دو صفحه) را تکمیل و پس از امضاء توسط باالترین مقام مسئول مجموعه
درخواست کننده ،به دفتر فاوا تحویل داده شود .مرکز فاوا پس از بررسی درخواست و در صورت وجود امکانات اقدام به تخصیص
سرویس مورد نیاز خواهد نمود.
مشخصات درخواست کننده:
نام واحد درخواست کننده................................. :
نام درخواست کننده ..................................... :شماره تماس  .................................. :پست الکترونیک.................................................. :
نام مسئول فنی ............................................... :شماره تماس .................................. :پست الکترونیک................................................... :
نام دامنه درخواستی.......................................... .iust.ac.ir :
نام کامل سایت (مانند کنفرانس ساالنه کامپیوتر ایران).......................................................................... :
تکنولوژي هاي مورد نياز:

□

.Net Framework v4.5 – SQL Server

□

□

SSL Certificate

□

PHP - MySQL

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)

توجه :فضاي ديسک اختصاص داده شده  3گيگابايت و پهناي باند اختصاص داده شده محدود مي باشد و قابل افزايش
نمي باشد.

نام و امضاء
باالترين مقام مجموعه درخواست کننده
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مقررات دريافت ميزباني 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 نظیر بروز نبودن سایت ،استفاده از اسکریپت های
غیر مطمئن و  ...بر روی این سرویس به عهده باالترین مقام مجموعه درخواست کننده می باشد و این امر نیز رافع مسئولیت
درخواست کننده سرویس نمی باشد .لذا درصورت بروز هرگونه مشکلی در این خصوص ،نامبردگان متضامنن مسئول بوده و
هرگونه پاسخ گویی به مراجع ذیربط را بر عهده خواهند داشت.
 .4در صورت مشاهده مغایرت بین موضوع سایت و محتوای سایت ،سرویس دهی بدون اطالع قبلی قطع خواهد شد.
 .5امکان ریدارکت کردن دامنه به هاست های بیرونی وجود ندارد و در صورت مشاهده ،دامنه و سایت بدون اطالع قبلی حذف
خواهد شد.
 .6پهنای 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 ،در مرحله اول بصورت تذکر و در مراحل بعدی با قطع
سرویس میزبانی اقدام خواهد شد.
 .7واحد دریافت کننده ،حق تودیع به غیر سرویس را نخواهد داشت و در صورت مشاهده ،سرویس مذکور قطع خواهد شد.
 .8مسئولیت فنی  -امنیتی سایت میزبانی شده بعهده شخص فنی معرفی شده می باشد و مرکز فاوا هیچ گونه کمک فنی و یا کار
اجرایی در این خصوص انجام نخواهد داد .در صورت تغییر مسئول فنی سرور ،این موضوع باید کتبا به اطالع مرکز فناوری
اطالعات و ارتباطات رسانیده شود.
 .9مسئول فنی معرفی شده وظیفه تهیه نسخه پشتیبان و بروزرسانی وب سایت را بعهده خواهد داشت.
 .10در 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.
 .11محتوای 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 می باشد.

مهر دانشکده  /معاونت

نام و امضاء

(درج مهر الزامي مي باشد).

باالترين مقام مجموعه درخواست کننده

---------------------------------------------------------------------------------------------------این قسمت توسط مرکز فاوا دانشگاه تکمیل می گردد.
امضاء مدیر مرکز فاوا

امضاء مسئول ثبت دامنه

امضاء ایجاد کننده وب سایت
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