
 آيين نامه پايگاه عرضه اطالعات

 

 اسالمي ضروري است. در پایگاه عرضه اطالعات رعایت شئونات .1

 پایگاه عرضه اطالعات از پذیرفتن افراد غيز از دانشجویان علوم پزشكي سبزوار معذور مي باشد. . 2

 براي استفاده از سایت همراه داشتن كارت دانشجویي الزامي است. . 3

 رمز عبور یكدیگر ممنوع مي باشد. خود مي باشد. استفاده از شناسه و Password و  Usernameهر دانشجو موظف به استفاده از .4

 .بخواهيد كمك اینترنت مسئول از Log on در صورت عدم آشنایي با .5

 استفاده از اینترنت فقط در مورد سایتهاي مجاز امكان پذیر مي باشد. . 6

 توقيف شخص كارت  ورت تكرار،ص در و شده داده شفاهي تذكر فرد به اول بار اخالقي غير و مجاز غير سایتهاي از استفاده صورت در . 7

 كميته انضباطي اعالم مي گردد. به موارد و شده

 .باشد نمي مجاز اطالعات عرضه پایگاه محل در Chat استفاده از نرم افزارهاي . 8

 لطفا سكوت را رعایت نموده و از تردد غير ضروري در قسمت پایگاه عرضه اطالعات خودداري نمایيد. .9

 ت و اسكن تصاویر علمي در محل سایت امكان پذیر مي باشد .پرینت مقاال .10

 .مقدور نمی باشدامتحان در سایت  کارت ورود به جلسه پرینت امكان . 11

 .كنيد Log off هنگام ترك سایت حتما كامپيوتر را . 12

 .دهيد قرار خود جاي در را ها صندلي  پس از استفاده از سایت حتما .13

 ایت را رعایت فرمایيد.لطفا نظافت در س. 14

 نفر پشت هر سيستم خودداري نمایيد. 2نفر مي باشد. لطفا از تجمع بيش از  2تعداد كاربران مجاز هر سيستم . 15

 .باشد مي ممنوع...(  و فيلم علمي از اینترنت )دانلود موسيقي، بدليل استفاده علمي و پژوهشي و محدودیت امكانات، استفاده غير. 16

روز قبل مسئول  2رنامه هاي كاربردي بر عهده مسئول پایگاه عرضه اطالعات مي باشد . براي نصب برنامه مورد نظر حداقل ب نصب .17

 تا در صورت امكان آن را بر روي سيستم نصب نماید. پایگاه را مطلع نمایيد


