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 ثِ ّش شخص تٌْب یک حسبة کبسثشی دادُ هی شَد.
 شخص دسخَاست کٌٌذُ لبًًَب" هسئَل ّش گًَِ سَء استفبدُ اص حسبة کبسثشی هی ثبشذ.
ّ یچ کس ثذٍى کست هجَص اص هذیشیت فٌبٍسی اطالعبت داًشگبُ اجبصُ ٍاگزاسی حسبة کبسثشی ٍ یب اهتیبص استفبدُ اص
خذهبت ثِ دیگشی سا ًذاسد ٍ دس ّش صَست دسخَاست کٌٌذُ خذهبت هسئَل ّش گًَِ استفبدُ ًبثجب خَاّذ ثَد.
 استفبدُ کٌٌذُ اص خذهبت هذیشیت فٌبٍسی اطالعبت هلضم ثِ سعبیت لَاًیي عوَهی داًشگبُ ٍ لَاًیي دٍلت دس صهیٌِ فضبی
سبیجشی هی ثبشذ .
 الصم است کبسثشاى اص رخیشُ ًوَدى ًبم کبسثشی ٍ کلوِ عجَس ثش سٍی دستگبُّبی عوَهی ًظیش کبهپیَتشّبی داخل
سبیتّبی داًشکذُّب جذا" خَدداسی ًوبیٌذ.
ّ ش کبسثش سٍصاًِ هحذٍد ثِ استفبدُ اص تشافیک هجبص تعشیف شذُ ثِ اکبًت ٍی هیثبشذ ٍ دس صَست اتوبم تشافیک دس سٍص ثعذ
هجذدا" شبسط هیگشدد.
 داًشگبُ هختبس است دس صَست هشبّذُ ّش گًَِ سَء استفبدُ اص حسبة کبسثشی (اص جولِ هَاسد ریل) ثذٍى اخطبس لجلی
الذام ثِ تعلیك ٍ یب حزف حسبة کبسثشی ًوبیذ.
 oاستفبدُ اص حسبثْبی کبسثشی ثِ هٌظَس صذهِ صدى ثِ سشٍیسْبی داًشگبُ ٍ یب هضاحوت ثشای کبسثشاى دیگش.
 oعذم سعبیت هَاسد اهٌیتی هبًٌذ استفبدُ اص کلوِ عجَس سبدُ کِ هَجت خسبست ثِ اهٌیت سیستن ّبی داًشگبُ ٍ
کبسثشاى شَد .
 oعذم سعبیت لَاًیي عوَهی هشثَط ثِ ّش یک اص خذهبت هذیشیت فٌبٍسی اطالعبت
 گضاسش کبسکشد کبسثشاى ٍ استفبدُ سٍصاًِ آًْب اص ایٌتشًت ثب جضئیبت ثش سٍی سشٍسّبی داًشگبُ رخیشُ ٍ ًگْذاسی هیگشدد.
 دس صَست دسخَاست هشاجع لضبئی اص سَاثك کبسکشد ّش کبسثش ،داًشگبُ ًسجت ثِ دس اختیبسگزاشتي گضاسش الصم الذام
هیًوبیذ.
هذیشیت فٌبٍسی اطالعبت
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