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 مقدمه

 باشندیمکه حاوی اطلاعات متنوع  ارتباطی کامپيوتری کوچک و بزرگ هایشبکه شماریبیاينترنت از پيوند تعداد 

لکه جزئی از ب ،باشدنمیاينترنت  گرنظارهو اينترنت تنها  رسانیاطلاعيک فرد متصل به شبکه  .گرددمیتشکيل 

ال به اينترنتی اتص خدمات کنندهارائهيک شرکت يا موسسه  .با آن تبادل اطلاعات نمايد تواندمی اينترنت است و

  .باشدیمضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اينترنت  و جزء آوردمیو اينترنت را فراهم  رسانیاطلاعشبکه 
 در هر کشور شدهمشخصقوانين  و اينترنت تحت ضوابط و رسانیاطلاعخدمات  کنندهارائه مؤسساتو  هاشرکت

ارتباط با شبکه اينترنت به فرآوری اطلاعات پرداخته و به مشتريان خود  مستقلًا و يا در توانندمیو  نمايندمیفعاليت 

 .نمايند عرضه

ز نمايد، اعم اافراد و اشخاصی که در موسسه تحصيلات عالی خواجه عبدالله انصاری از اينترنت استفاده میمام ت

 .باشداستاد، کارمند و دانشجو همه تابع اين طرز العمل است و بر مبنای آن مجاز به استفاده از اينترنت می

 

 مبنا .اولماده 

رشد و انکشاف خدمات اينترنت، تأمين مناسبات  منظوربهطرز العمل در روشنی احکام مواد صدم قانون اساسی اين 

 .ترنت وضع گرديده استاين کنندگاناستفادهبين اداره و 

 اهداف .دومماده 

 از: اندعبارتاين طرز العمل اهداف 

 به خدمات اينترنتی؛دانشجويان، استادان و کارمندان دسترسی  .1
 کردن اطلاعات از طريق اينترنت؛ ردوبدل .2
 .و پژوهش از طريق اينترنت و دسترسی به منابع علمیتحقيق  .3

 اصطلاحات .سومماده 

 :اندشدهگرفتهها و اصطلاحات در اين طرز العمل در معانی زير بکار واژه

 .باشدمی متحرکيا ثابت اعم از صوت و متن  (DATA) داده هرگونه: اطلاعات (1)
، Chat Room،Homepage ،اتساپ، چت روم، تلگرام، و: مواردی چون پست الکترونيکخدمات (2)

 .باشدآن می و موارد مشابه On-line ارتباطات

و نيز  MISسيستم  کاربران از طرف فضايی بر روی حافظه سخت کامپيوتر برای آوردنبه معنای فراهم  (3)

ISP باشدمیغيره  ، تجاری وتحقيقاتی ،ارائه اطلاعات شخصی منظوربه. 



Page 2 of 5 
 

 .اندمشغولاطلاعات و افرادی است که در محيط اينترنت موسسه  کنندگانارائه کاربران: (4)
 کنندهعيينتبوده و توسط  دسترسیقابلسايت: صفحه الکترونيکی است که از طريق شبکه اينترنت وب (5)

 .گرددمی( مشخص URLسايت )وب
 .دهدقرار می مورداستفادهکنده يا مشترک: شخصی است که انجام خدمات اينترنت را تقاضا و استفاده  (6)
: انتشارات راديويی است که سبب بروز خطر در خدمات اينترنت شده و سبب انقطاع اينترنت غيرمجازاخلال  (7)

 .گرددمی
 .گرددیميا وای فای عرضه  کابلاينترنتی: خدماتی است که به شکل انتقال قسمی يا اساسی از طريق خدمات  (8)
 .دهدرا انجام می خابراتیز اينترنت و ساير ابزارهای مای است که توزيع، کنترل و نظارت اداره :تی .آی (9)

 شرایط استفاده از اینترنت .ارمچهماده 

 استفاده از ابزارهای نظير کامپيوتر وکتبی خود را با  درخواست اينترنت بايد خدمات اده ازفستامتقاضی  (1)

 .به اينترنت مؤسسه دسترسی داشته باشدتی ارائه نموده تا از اين طريق يا تبلت به مديريت آی موبايل
 نام کاربری و رمز عبور .باشدمی نياز به نام کاربری و رمز عبوربرای استفاده از امکانات اينترنت  (2)

 .شودمیآنان اختصاص داده و اطلاع داده  انشجويان در ترم اول ورود به دانشکده بهد

 در برايشانو استادان نيز برای ورود نياز به نام کاربری و رمز عبور دارد که از طرف آی تی کارمندان  (3)

 .شودیقرار داده م اختيارشانو در  شدهگرفتهنظر 

عبور به غير به هر دليلی  مختص وی بوده و در اختيار گذاشتن نام کاربری و رمز هر شخصنام کاربری  (4)

ی از نام کاربر سوءاستفادهجهت جلوگيری از  .باشدمیممنوع و عواقب استفاده از اشتراک به عهده کاربر 

 .يداقدام نما فرضپيشيير کلمه عبور تغ در اولين فرصت نسبت به

 اینترنت کنندگاناستفادهعه جام .نجمپماده 

 هد:دهای زير تشکيل میلله انصاری را گروهاينترنت موسسه تحصيلات عالی خواجه عبدا کنندگاناستفادهجامعه 

 ؛دانشجويان .1

 ؛دائمی و قراردادی دانشگاه علمیهيئتساتيد و اعضاء ا .2

 ؛راردادیق و ارکنان رسمیک .3

 .عاونت تحقيقات و امور فرهنگیم تائيدو  نامهمعرفیساير افراد با ارائه  .4
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 اینترنت کنندگاناستفادهمیزان  .شمشماده 

 ؤسسه تحصيلات عالی خواجه عبدالله انصاریم، دانشجويان و کارکنان تادانز استفاده از اينترنت برای اسميزان مجا

 به شرح ذيل خواهد بود:

 نامحدوددانشگاه  علمیهيئتاساتيد و اعضاء    .۱    

 در هفته گيگابايت ۴ امپيوتر ساينسکدانشجويان     .۲

 در هفته گيگابايت 3رشته انگليسی و انجنيری دانشجويان     .۳

 در هفته گيگابايت ۲.۵ها ساير رشتهدانشجويان     .۴

 در هفته گيگابايت 11 دائمی ارمندان اداریک    .۵

 در هفته گيگابايت 5کارمندان اداری قراردادی     .۶

 در هفته گيگابايت 3ارمندان غير اداری ک    .۷ 

 اینترنتسرعت  .هفتم ماده

تواند باشد و در شرايط زير يک وسيله میثانيه می( فی512kb/secکنندگان )ثابت سرعت اينترنت استفاده طوربه

 مطالبه سرعت بيشتری داشته باشد:

 سمينار و کنفرانس از طريق وبينار؛رائه ا .۱
 در کنفرانس و سمينارهای آنلاين؛شرکت  .۲
 ؛اطلاعات بار گزاریو دانلود  .۳

 تخلفات .هشتمماده 

 .شد صورت استفاده دانشجو از نام کاربری ديگران دسترسی وی به شبکه اينترنت قطع خواهدر د (1)
ه دسترسی دستگاه کاربر به شبک ،بدون هماهنگی با بخش آی تی اکانتاز بيش از يک  در صورت استفاده (2)

 .باشدمیقابل بازگشت ن عنوانهيچبهقطع گرديده و 
تا مشخص شدن و رفع علت آن اختلال )عمدی يا سهوی( در شبکه، دسترسی  هرگونهدر صورت ايجاد  (3)

 .گرددمی غيرفعال

ز طرف کميته فنی مشخص و دانشجوی نامبرده به کميته در صورت عمدی بودن، مدت قطع دسترسی وی ا (4)

 .گرددمیانضباطی معرفی 
 . باشدمیممنوع  (... و هافيلترشکن) غيرمجاز افزارنرماستفاده از هرگونه  (5)
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و  و دانلود فيلم باشدمیپژوهش  جهت بهبود و توسعه امر آموزش و هارايانهاولويت استفاده از اينترنت و  (6)

 .باشدمیتخلف  ... و هابازی، ارتباط تصويری،  ...موسيقی و

ی و خاط شودمیاست جرم محسوب  شدهتصويب افغانتان کود جزایکه توسط  ایرايانهارتکاب به جرائم  (7)

 .گرددمیمعرفی  ظم و دسپليننبه کميته 

 وباریبندبی، ترويج عفت عمومی از قبيل تصاوير مستهجنهر محتوايی که شامل موضوعات خلاف اخلاق و  (8)

 .گرددیمبه کميته نظم و دسپلين معرفی  ندهکناستفادهممنوع است و شخص  اسلامی باشدو مغاير شئون 
 .گرددمیکميته نظم و دسپلين معرفی  ممنوع بوده و به هر محتوايی که مروج مصرف مواد مخدر باشد (9)

 محرمانهاطلاعات  .نهم ماده

 .د ممنوع استباش (مواد تخريبی )منفجره و يا محترقهتوايی که شامل آموزش ساخت هر مح .1
د وحريم شخصی افراد تلقی ش بهبهز هر محتوايی که افشاء کننده روابط خصوصی اشخاص بوده و تجاو  .2

 .محرمانه تلقی شده و ممنوع است
 .اشدباستفاده و نشر آن ممنوع می دولتی و حکومتی باشد شدهبندیطبقههر محتوايی که متضمن اطلاعات  .3
 الکترونيکپست  هایصندوق های خاص و ياافزارنرماطلاعاتی  هایبانکرمز  اطلاعاتی که دارای کليدهای .4

 .باشد ربطذی بدون مجوز صاحبان هاآنديگران و يا روش شکستن 

 غیرقانونیتجارت و عملیات مالی  .دهمماده 

 .باشدمیممنوع  .... از قبيل اختلاس و اينترنت رسانیاطلاعاز طريق شبکه  غيرقانونی هایفعاليتکليه  .1
 .دارند قانونیو تبليغات برای کليه کالاهايی که منع  خريدوفروش .2
 .باشدمیمغاير با منافع ملی  قانونمعاملات تعهدآور که طبق  هرگونهانجام  .3

 های مخربفعالیت .یازدهمماده 

 زبه مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رم غيرمجازنفوذ  هرگونه .1

 .هادستگاه
 .هاآنو اينترنتی ديگران جهت از کار انداختن و با کاهش کارايی  رسانیاطلاعحمله به مراکز  هرگونه .2
اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به ديگران تعلق  هایبستههرگونه تلاش جهت انجام شنود و بررسی   .3

 .دارد بدون مجوز صاحبان آن
و تخطی از طرز العمل رعايت مقررات اين  نحوه برخورد قانونی و اعمال مجازات در صورت عدم .دوازدهمماده 

 .ودخواهد ب کميته نظم و دسپلينو ارجاع به  ينترنتاتخلف شامل تذکر، قطع  مندرج در آن با توجه به نوع موارد
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 : نظارتیزدهمسماده 

 ی تی و کميته نظم وآبر عهده  رز العملطمندرج در اين ه استفادمسئوليت بازرسی و نظارت بر حسن انجام کار و 

 .باشدمی دسپلين دانشگاه

 چهاردهم. انفاذماده 

 باشد.می اجراقابلطرز العمل طی چهارده ماده تدوين گرديده است که از زمان تصويب آن اين 

( شورای علمی موسسه تحصيلات عالی ۱1طی پروتکل شماره ) ۳3/۱3/۱۳11طرز العمل در جلسه مورخ ين ا

 خواجه عبدالله انصاری تصويب گرديده است.

 

 اسدالله رادمنددکتر 

 

 مؤسسه تحصيلات عالی خواجه عبدالله انصاریرئيس 
 


