آییننامهاستفادهازسایترایانهدانشكدهعمران 


هدف سايت رايانه دانشکده مهندسی عمران ،ايجاد محيط و امکانات مناسب برای دانشجويان دانشکده
جهت استفاده از رايانه به منظور افزايش کارآيی و توان علمی ،انجام پروژه های آموزشی و تحقيقاتی،
دسترسی به اطالعات و مدارک علمی و موارد مشابه میباشد.
سيستم شبکه رايانهای ،نرمافزارهای نصب شده بر روی شبکه و منابع رايانهای تماما بصورت
تسهيالتی در خدمت کاربران میباشد ،بنابراين کاربران میبايست قوانين و مقررات موجود را رعايت
نموده و خود را با شرايط آن تطبيق دهند.
ايجاد و حفظ محيط مناسب در سايت تنها با مشارکت و همکاری تمامی کاربران سايت امکانپذير
است .کاربران میبايست حقوق سايرين را محترم شمرده و آييننامه پيش رو را رعايت نمايند.

ضوابط
انجام موارد زير منجر به اعمال محدوديت و حتی منع کاربر از استفاده از سايت شده و در مراحل
بعدی ،منجر به پيگيری انضباطی خواهد شد.
 جابه جا کردن ميزها برداشتن کابل شبکه متصل به رايانهها قطع کابل برق مانيتور يا رايانه باز کردن سينی پايين پرينترهای سايت استفاده از رايانهها برای محاسبات طوالنیمدت بدون حضور کاربر ،بدون هماهنگی با مسوولسايت مطابق آييننامه مربوطه
 ايجاد سرو صدا و مزاحمت در سايت و برهمزدن نظم و آرامش عدم رعايت حقتقدم و نوبت گرفتن برای استفاده از دستگاهها به منظور انجام محاسباتطوالنیمدت
  Log offکردن دستگاه در حال اجرا ،در صورتی که شامل دستگاههای رزرو بدين منظورباشند
  Lockکردن سيستم بدون همانگی با مسوول سايت ايجاد اخالل و برهمزدن تنظيمات رايانهها ،شبکه و ساير تجهيزات تالش برای اتصال به سرور و ايجاد اختالل در سرور تالش برای وارد شدن با رمز  Administratorدر سيستم و اختالل در تنظيمات و برنامههای سيستم
 پاک کردن و يا تغيير دادن فايلهای مربوط به نرمافزارهای نصب شده استفاده از شبکه رايانهی دانشکده برای اتصال به سيستمها و سايتهای غيرمجاز تالش برای دستيابی به اطالعات محرمانه و غير مجازصفحه  1از 2

-

نصب برنامههای رايانهی مخرب و ويروس
تغييردادن و يا پاک کردن اطالعات ساير کاربران
عدم ارائه کارت شناسائی و اطالعات شناسه کاربر به درخواست مسووالن سايت
خوردن و آشاميدن در سايت
ريختن هرگونه پسماند موارد خوراکی ،کاغذی و غيره در سايت
عدم توجه به تذکرات مسووالن سايت

اقدامات انضباطي
در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات سايت با فرد خاطی بسته به مورد به يکی از روشهای عمل
خواهد شد:
 -1تذکر شفاهی
 -2اخطار کتبی با ثبت در پرونده
 -3مسدود نمودن شناسه کاربر به مدت يك هفته با ثبت در پرونده
 -4مسدود نمودن شناسه کاربر به مدت سه ماه با ثبت در پرونده
 -5معرفی به رياست دانشکده ،کميته انضباطی دانشگاه ،يا حراست دانشگاه بسته به مورد جهت
اقدامات بعدی همراه با گزارش کتبی
 تبصره  :1تکرار تخلف ظرف مدت کمتر از يك هفته موجب برخورد با يك درجه باالتر ازبرخورد قبلی میباشد
 تبصره  :2اقدامات  1و  2توسط مسووالن سايت قابل انجام بوده و اقدامات مرحله  3به بعد ازطريق سرپرست سايت انجام خواهد شد

صفحه  2از 2

