به نام خدا

مرکز فناوری اطالعات

فرم درخواست فضای میزبانی وب و سرور مجازی
به منظور دریافت فضای میزبانی وب در مرکز داده دانشگاه دامغان ،الزم است این فرم توسط درخواست دهنده تکمیل گردد .مرکز فناوری دانشگاه پس از بررسی
درخواست و در صورت وجود امکانات نسبت به تخصیص فضای میزبانی اقدام خواهد کرد .الزم است این فرم پس از امضا توسط متقاضی و معاونت/دانشکده مربوطه به
دفتر مرکز فناوری اطالعات تحویل داده شود.

شرایط و تعهدات
•

مشتری می بایست از بروز بودن و امنیت سرویسهای خود اطمینان حاصل کند

•

مسئولیت هر نوع محتوا و سرویس ارائه شده توسط سرور بعهده مشتری میباشد و مشتری ملزم به رعایت قوانین مربوطه دانشگاه و کشور میباشد.

•

مشتری حق واگذاری یا اجاره سرور خود به غیر را ندارد

•

مسئولیت مدیریت محتوای سرور بعهده مشتری میباشد مگر آنکه خالف آن توافق شود.

•

مشتری مجاز به ارائه سرویس یا محتوایی که ناقض قوانین کشوری و بین المللی باشد نیست

•

ارسال هرگونه داده غیرمجاز از قبیل هرزنامه ( )Spamبه هر منظور مجاز نیست

•

ایجاد اختالل در سرویسهای شبکه و یا دیگر سرویسهای دانشگاه مجاز نمی باشد

•

عدول از شرایط سرویس میتواند باعث تذکر یا قطع یک طرفه سرویس از سوی مرکز فناوری اطالعات شود

فرم درخواست فضای میزبانی وب

مشخصات سرویس:
نام اداره/واحد/مرکز/گروه متقاضی (به فارسی):

نام اداره/واحد/مرکز/گروه متقاضی (به التین):

مشخصات سرور مورد نیاز:

دامنه

نوع میزبانی

ویندوز

لینوکس

فضای مورد نیاز

اطالعات تماس متقاضی و نماینده فنی
شماره ثابت

نام

همراه

پست الکترونیک

متقاضی
نماینده فنی

اینجانب بدینوسیله متعهد میگردم که ضمن مطالعه دقیق و پذیرش موارد فوق الذکرمسئولیت نگهداری از محتوای ارائه شده را برعهده گرفته و در صورت بروز هرگونه
شکایت و دعا وی حقوقی درباره فعالیت یا محتوای مربوط ،مسئولیت قانونی آن را به عهده خواهم گرفت .

باالترین مقام دانشکده/معاونت )مهر و امضا(

نام و امضای درخواست دهنده

کارشناس مرکز فناوری اطالعات
درخواست فوق مورد تائید است

فرم درخواست فضای میزبانی وب

مدیر مرکز فناوری اطالعات
بله

خیر

