فرم درخواست ایمیل سازمانی دانشگاه آل طه
ریاست محتزم مؤسسه آموسش عالی آل طه
با سالم
احتزاماً  ،اینجانب …………………………….با سمت عضو هیأت علمی
دانشجو

مدرس حق التدریس

 ،جهت.............................................نیاس به استفاده اس ایمیل ساسمانی دانشگاه آل طه دارم.

لطفأ دستور السم را مبذول فزمایید.

امضاء متقاضی

لطفأ  ،جهت استفاده اس ایمیل ساسمانی ،فزم سیز را تکمیل نمایید.
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نام پدر

آدرس ایمیل

مقطع تحصیلی

آدرس منشل

کد ملی

آدرس ایمیل پیشنهادی

رشته تحصیلی

شماره تماس

مدیز گزوه
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امضاء

امضاء

آدرس ایمیل ……………………………………..@aletaha.ac.ir:

معاونت پژوهشی و فناوری

امضاء

ریاست مؤسسه

امضاء

قوانین و شرایط استفاده از ایمیل دانشگاه آل طه
 پست الکترًٍیکی هؤسسِ جْت استفبدُ در هقبصذ ٍ اّذاف داًشگبّی صبدر شذُ ٍ از آى ًویتَاى استفبدُّبی تجبری غیرهرتجط ثب
داًشگبُ داشت.
 ارسبل ّرزًبهِ ( )spamاز پست الکترًٍیکی داًشگبُ شذیذا هوٌَع هیثبشذ ٍ ثب هتخلفیي ثرخَرد اًضجبطی هتٌبست ثب سطح تخلف
صَرت هی گیرد.
 تؼذاد ارسبل پست الکترًٍیکی از پست ّبی الکترًٍیک داًشگبُ دارای هحذٍدیت ( )quotaهیثبشذ .چٌبًچِ اقذام ثِ ارسبل پست
الکترًٍیک اًجَُ شَد ،ایي اهکبى ٍجَد دارد کِ پستّبی الکترًٍیک شوب تَسط سرٍرّبی داًشگبُ ارسبل ًگردًذ.چٌبًچِ احتیبج
ثِ ارسبل پست الکترًٍیک اًجَُ داریذ ،از قجل هرکسفٌبٍری اطالػبت داًشگبُ را هطلغ سبزیذ.
 دارًذگبى پست الکترًٍیکی داًشگبُ اػن از حقیقی ٍ حقَقی اجبزُ ارسبل پست الکترًٍیکی ثِ لیست افرادی کِ داٍطلت دریبفت
پست الکترًٍیکی در هَضَع خبص ًجَدُاًذ ًیستٌذ .ثِ ػجبرت دیگر ارسبل پست الکترًٍیکی اًجَُ ثِ لیست افرادی کِ از هٌبثغ
دیگری ثِ دست آهذُ ٍ رضبیت خَد جْت دریبفت پست الکترًٍیکی در آى هَضَع را اػالم ًکردُاًذ هجبز ًیست.
 کلیِ داًشجَیبى هقبطغ کبرشٌبسی ارشذ ٍ دکتری هی تَاًٌذ درخَاست ایویل ثب شٌبسِ آل طِ را داشتِ ثبشٌذ  ،داًشجَیبى هقبطغ
دیگر در صَرت ًیبز ثبیستی دالیل تَجیْی خَد را ثِ دفتر اًفَرهبتیک ارائِ دٌّذ.
 اطالػبت شٌبسِ آل طِ ًسد هرکس فٌبٍری اطالػبت هحفَظ است ٍ از آى ثطَر هستقین یب غیرهستقین ّیچ استفبدُ ای خبرج از
اّذاف داًشگبُ اًجبم ًخَاّذ گرفت.
 هسئَلیت حفع ٍ ًگْذاری از اطالػبت کبرثری شٌبسِ آل طِ ثؼْذُ کبرثر است.
 کبرثر شٌبسِ آل طِ هسئَل هستقین ّر ًَع استفبدُ یب فؼبلیتی کِ ثب آى شٌبسِ اًجبم شَد ،هی ثبشذ.
 داشتي ثیش از یک شٌبسِ آل طِ ثرای افراد حقیقی هجبز ًیست.
 سَء استفبدُ از شٌبسِ آل طِ ثرای خَد یب دیگراى هوٌَع ثَدُ ٍ هٌجر ثِ قطغ سرٍیس هیگردد.
 چٌبًچِ اطالػبت شٌبسِ آل طِ (ًظیر ًشبًی پست الکترًٍیک ،شوبرُ ّوراُ )... ،تغییر کٌذ ،دارًذُ حسبة ثبیذ آًرا در سبهبًِ
ثِ رٍز کٌذ یب هرکس فٌبٍری اطالػبت را از آى هطلغ گرداًذ.
 چٌبًچِ دارًذُ شٌبسِ آل طِ ًسجت ثِ اهٌیت حسبة خَد هظٌَى شَد ،هی ثبیست هراتت را ثِ اطالع هرکس فٌبٍری اطالػبت
هؤسسِ ثرسبًذ.
 دارًذگبى شٌبسِ هؤسسِ هلسم ثِ رػبیت سبیر قَاًیي هرثَطِ داًشگبُ ٍ کشَر است.
 تخلف از شرایط استفبدُ هی تَاًذ هٌجر ثِ قطغ هَقت یب دائوی شٌبسِ آل طِ گردد.
ایٌجبًت

توبهی هَارد ثبال را هطبلؼِ ًوَدُ ٍ هتؼْذ ثِ قَاًیي ایویل هَسسِ خَاّن ثَد .
اهضبء

تبریخ تکویل فرم :

مرکز انفورماتیک دانشگاه آل طه

