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 علوم پزشکی بوشهردانشگاه  الکترونیک استفاده از پست نامهآیین
 

 

 

 :مقدمه
 

اقدام  ( واجد شرایطیا حقوقی اشخاص )حقیقی برایعلوم پزشکی بوشهر انشگاه داطالعات  فناوریمدیریت آمار و 

 استفاده از پست ینامهنماید. آیینمی bpums.ac.ir دامنه دانشگاه تحت الکترونیکیایجاد حساب پست به

 از امکانات و خدمات پست صحیح یو استفاده امنیت حفظ برای که است و ضوابطی قوانین ، مجموعهالکترونیک

در  نامهآیین شود. ایندانشگاهیان قرار داده می یدر اختیار مجموعه علوم پزشکی بوشهردانشگاه  الکترونیک

باالتر موجود  سطح و آموزشی مقررات اداری یو کلیه نیست قطعی ینامهآیین ، یکالکترونیک اده از پستاستف

 تأثیرگذار باشند. این نامهآیین توانند بر اینمی قانونی هایو محدودیت و تجهیزات دولتی در استفاده از منابع

 خواهد شد. روز و ویرایشدانشگاه وکشور به و ضوابط در طول زمان و بر اساس مقررات نامهآیین

 

 :شرایط .  واجدین١
 

(، و قراردادی ، پیمانیاز رسمی کارمندان )اعمدانشجویان، ، هیات عملی استفاده اعضای شده جهت ارائه ویسسر

 اعطای نامهساس آیینبر ا علوم پزشکی بوشهربا دانشگاه  مرتبط هایها و پروژهها، طرحهمایش واحدها، دبیرخانه

 ضوابط نموده و به دانشگاه را رعایت کاربران باید مقررات و ضوابط یباشد. کلیهدانشگاهیان می به خدمات اینترنتی

کشور  کلی ها، استانداردها و قوانینمحدودیت دانشگاه احترام گذارند، همچنین مختلف هایواحدها و بخش داخلی

 یند.نما را رعایت

 

 . حوزه کاربرد:٢
 

 هایپست ایجاد شده و محتوای کاربری هایدانشگاه، حساب الکترونیک خدمات پست مربوط به نامهآیین این

از  باشد و با مواردیشده می پیوست هایها و متن، فایلپستی های، متون، آدرسعناوین شامل و دریافتی ارسالی

 مرتبط الکترونیک چاپ شده پست هایخارج از دانشگاه و نسخه الکترونیکی ، پستآنالین هایسایر سرویس قبیل

 باشد.نمی

 

 شود:نامه شامل موارد زیر نمياین آیين. ٣
 

 های اینترنت غیر از پست الکترونیکیسرویس .1

 های پست الکترونیکی خارج از دانشگاهسرویس .2

 ی پست الکترونیکیشدههای چاپ نسخه .3
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 :. امنيت٤
 

باید در حدود اختیار  شناسه و رمز عبورشان هستند و از این کاربری یاز شناسه . کاربران مسئول حفاظت٤،1

 یو با اختیارات شناسه الکترونیک با استفاده از پست که تعامالتی یکاربر در برابر کلیه داده شده استفاده کنند. هر

 .دهد، مسئول استانجام می کاربریش

 

تغییر داده و در انتخاب رمز عبور، از  ایصورت دوره شود کاربران محترم، رمز عبور خود را به. پیشنهاد می٤،2

موظفند از رمز  سرویس خاص استفاده نمایند. کاربران این بزرگ، اعداد و کاراکترهایو  حروف کوچک ترکیب

آن بر عهده  مسئولیت شدن، کلیه عبور ساده و هک ساده استفاده ننمایند و در صورت استفاده از کلمه عبورهای

 باشد.کاربر می

 

 شود. شده یا فروخته داده امانت نباید به کاربری یشناسه به . دستیابی٤،3

 

 هرگونه نمایند. دانشـگاه در مورد بازیابی خود پشتیبان تهیه و اطالعات ضروری مهم های. کاربران باید از نامه٤،٤

 ندارد. باشد، مسئولیتی رفته کاربر از دست و یا کوتاهی توجهیبی علت به اطالعات که

 

اطالعات و  امنیت حفظ دانشگاه جهت آنالین هایاز طرف مسئول سرویس که . کاربران باید راهنماهایی٥،٤

نموده و  شود را مطالعهقرار داده می https://msi.bpums.ac.irآدرس  مرکز به پرتال این در کار، روی سهولت

 از موارد اعالم شده ننمایند. ابراز عدم آگاهی

 

 روز نمایند. آن را به خود استفاده نموده و مرتب کامپیوترهای روی ویروس مناسبکاربران باید از آنتی . همه٦،٤

 

 هاینامه شناسند هوشیار بوده و پیوستآنها را نمیفرستندگان  که هایی. کاربران باید هنگام باز کردن نامه٧،٤

رمزدار یا  هایها و پیوستنامه ینمایند، کلیه یابیناشناس را باز نکنند، در غیر اینصورت حتماً آنها را ویروس

 شوند. یابیویروس ، باز و سپسفشرده شده باید رمزگشایی
 

 

 :. محرمانگي٥
 

 باید کامالً محتاط باشند و نباید گمان شود محرمانه هاینامه برای الکترونیک پست . کاربران در استفاده از٥،1

از  ستبایحرمانه سازمانی نمیبندی مبرای اطالعات دارای طبقه .است و محرمانه کامالً شخصی الکترونیک پست

 ده شود.پست الکترونیک استفا

 

 پست باال از سیستم سطح با محرمانگی اطالعاتی ارسال یا دریافت الزم جهت مجوزهای . نباید بدون گرفتن٥،2

 گردد.استفاده  الکترونیکی

 

file:///F:/IT/MIS%20مدیریت%20آمار%20و%20فناوری%20اطلاعات/امنیت/پست%20الکترونیک/در%20کار،%20روی%20پرتال%20این
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 که هاییاالمکان نامهشوند و حتی از ارسال رمزنگاری و حساس حتماً قبل محرمانه هایکرد نامه . باید توجه٥،3

 ارسال نگردند. خارجی هایشبکه به الکترونیک پست هستند، توسط زیادی محرمانگی اراید

 

 

 هایشبکه روی شخصی کاربری حسابهای را به با محتویات حساس و محرمانه داخلی های. کاربران نباید نامه٤،٥

 شوند. رمزگذاری در هر دو زمان ارسال و ذخیره سازی ارسال نمایند؛ مگر اینکه خارجی
 

افراد یا تغییر  و در اختیار قرار دادن بدون مجوز اطالعات شخصی و آموزشی از اختیارات اداری. سوء استفاده ٥،٥

 به در دستیابی بیشتری هایمحدودیت باشد و عاملمی نامهآن، خالف آیین یا ضرر صاحب نفع اطالعات به

 .فرد خطاکار است اطالعات برای

 

 . سوء استفاده:٦

 

 موارد سوء استفاده از آدرس پست . در صورت مشاهدهیممنوع است الکترونیکی آدرس پست ء استفاده ازسو

باشند، موارد امکانات و خدمات می این گیریبازپس کامالً مجاز به ذیربط خود یا دیگران، مسئولین الکترونیکی

 :ذکر است قابل زمینه زیر در این

 

 اهداف غیرمعقول مانند موارد زیر استفاده شوند: برای نبایستی کالکترونی پست های. سرویس٦،1

 دیگران و آزاردهنده برای غیرمجاز، تبلیغاتی ها، مطالبارسال نامه -

 شده و مجاز باشند. دانشگاه تعریف مقررات اجرایی طبق ، مگر آنکهتجاری یهافعالیت -

 (Spam) گروهی هایو نامه ارسال هرزنامه -

 مغایر باشد. با هدف سازمانی که نحوی به شخصی یاستفاده -

 دانشگاه هایها و سیاستنامهمغایر با آیین هایاستفاده -

 ناشناس هایو نامه زنجیرهای هایارسال نامه -

 دیگران کاربری یشناسه با الکترونیکی هاینامه ارسال -

 از گیرندگان یا تعدادی یک به بصورت تکراری نامه یک ارسال غیرموجه -

 

 .دیگران ممنوع است کاربری یبا شناسه الکترونیکی های. ارسال نامه٦،2

 

 

یا  و آزار، سرقت . ترساندن، اذیتاکیداً ممنوع است غیرقانونی هایفعالیت برای الکترونیک . استفاده از پست٦،3

 ، مبادرت بهارتباط الکترونیکی هر سیستم کردن روی رخنه بادرت بهاطالعات، م غیرمجاز به دستیابی مبادرت به

، استفاده از نام و آرم دانشگاه غیر کپی از حق مجوز، تخطی بدون داشتن کردن هر نوع ارتباط الکترونیکی قطع

 .مجاز است
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 استفاده غیرمجاز بطور موقت مظنون بهافراد  از دسترسی دارد کهخود محفوظ می را برای حق . دانشگاه این٤،٦

 آورد. عمل به جلوگیری

 

 مجاز: هایو دستيابي . بازرسي٧

 

 باشد:کاربران را دارا می الکترونیکی پستاز محتویات اطالعات  و آگاهی بازرسی ی دانشگاه در موارد زیر اجازه

 

 دانشگاه حراستی . براساس قوانین٧،1

 

 دانشگاه آموزشی . بر اساس قوانین٧،2
 

 . دستور مقام قضایی٧،3
 

 راقانوناً دارا باشد. دستیابی چنین ی اجازه که شخصی . توسط٤،٧
 

وجود  باالدستی و مقررات دانشگاه یا قوانین از قوانین بر تخطیاثبات  ، مستند و قابلمنطقی . بر اساس دلیل٥،٧

 باشد. داشته
 

 یوسیله هیچ موارد به اطالعات الزم در این که در دانشگاه در صورتی کاری و نیاز بحرانی زمانی . محدودیت٦،٧

 نیاید. بدست دیگری
 

 هر نوع بازرسی الکترونیکی پست از طریق کنند بطور محترمانهمی سعی ذیربط ابتدا مسئولین مواقعی در چنین

 در مواردی آور باشد. کاربر الزم استزیان رسانی، اطالعهاییبازرسی در چنین کاربران اطالع دهند، مگر اینکه را به

آنان، با  رت بدون موافقتصوکند؛ در غیراین موافقت هاییبازبینی براساس مقررات ضرورت دارد، با چنین که

 شود.انجام می هاییبازرسی چنین قانونی هایپیگیری

 

 

 . تخلفات:٨
 

شود.  گیریگزارش داده شود تا در مورد آنها تصمیم نظارت و سرپرستی واحدهای به ت باید بصورت محرمانهتخلفا

، و پرسنلی علمی های در پرونده اعطا شده، ثبت الکترونیک پست هایشدن سرویس ، امکان باطلدر صورت تخلف

تواند در اینصورت می وجود دارد که قانونی و موارد الزم االجرای قضایی هایدانشگاه، پیگیری حراست به معرفی

 شود. حساب کاربری یا دائم مسدود شدن موقت باعث
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 :الکترونيک استفاده از پست و شرایط . قوانين٩
 

ارسال  اقدام به باشد. چنانچهمی (Quota) محدودیت دانشگاه دارای الکترونیک از پست . تعداد ارسال ایمیل٩،1

احتیاج  دانشگاه ارسال نگردند. چنانچه سرورهای شما توسط هایایمیل امکان وجود دارد که انبوه شود، این ایمیل

 سازید. اطالعات دانشگاه را مطلع مرکز فناوری انبوه دارید، از پیش ارسال ایمیل به

 

خواهد شد. در  متوقف ایمیل امکان ارسال و دریافت درصورت پرشدن فضای اختصاص داده شده به کاربر،  .٩،2

حذف نمایند و  Trash)و  Inbox) ،pentخود را از  اضافی های، کاربران محترم، ایمیلصورت الزم است این

صورت  توانند بهکاربران می باشد. البتهخود افراد می یعهده پر بودن فضا به علت به ایمیل عدم دریافت مسئولیت

 فرمایند. اطالعات و ارتباطات تماس حاصل فناوری مدیریتفضا با  این افزایش برای موردی
 

 گذاری اطالعات استفاده نمایند.کاربران نباید از بستر پست الکترونیک برای آرشیو و یا اشتراک  .٩،3
 

 د.نبندی محرمانه سازمانی استفاده نمایارسال دارای طبقهکاربران نباید از بستر پست الکترونیک برای   .٤،٩
 

 نام کاربری و رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار دهند.کاربران نباید   .٥،٩

 

ایشان با دانشگاه  کاربران تا زمان همکاری برای الکترونیکی خدمات پست مدت زمان فعال بودن و ارائه. ٦،٩

 الکترونیک پست شود، با اطالع قبلی دانشگاه قطع کاربر با ارتباط استخدامی هر دلیل به باشد. در صورتیکهمی

 ایشان غیرفعال خواهد شد.

 

 الکترونیک سال از پست از یک بیش که کاربرانی هایحساب که اطالعات مجاز است فناوری دیریتم. ٧،٩

 باشد. بر عهده کاربر می ها و مطالبحذف فایل مسئولیت اند را حذف نماید و کلیهاستفاده ننموده دانشگاهی

 

 

 


