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 كذ هذرک : ّب ضزكتّبی اطالػبتی جْت ّب ٍ سیستنًبم هذرک: درخَاست دستزسی ثِ سزٍیس
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 صفحِ    اس 

 تبریخ :                                                          ضوبرُ توبس :                                                                                                          ًبم  ضزكت  :

هعرفی  / هَقت  دسترسی بِ هٌابع زیر بصَرت دائن  / توذیذ  / ابطال  آقا/خاًن ......................................................... را جْت اعطاء  ایي شرکت

ٍ در صَرت تخطی ٍ عذم  داًذ ریاًَردی هیشبکِ ادارُ کل بٌادر ٍ دخَد را هتعْذ بِ رعایت هفاد تعْذًاهِ اهٌیتی استفادُ از خذهات  شرکت ًوایذ. ّوچٌیي هی

 برخَرد ًوایذ.   ایي شرکترعایت هفاد تعْذ ًاهِ، ادارُ کل هجاز خَاّذ بَد هطابق با دستَرالعول ّای اًضباطی با 

 

 بِ شبکِ بٌذر شْیذ رجاییدسترسی  (       IMAS) سیستن جاهع دریاییساهاًِ  CCS        ساهاًِ Gcoms       ساهاًِ :  ساهاًِدرخَاست هجَز 

 
 

 امضب مدیر شرکت مهر و                                                                                                                                                                 

 :امور شرکتهب

 راى دریبیی ٍ ثٌذری ثبتَجِ ثِ ػذم ضوَل فؼبلیت هَردًظز ثب آییي ًبهِ ّبی اجزایی سبسهبى ثٌبدر ٍ دریبًَردی، ارائِ دستزسی ًزم افشاری اس ًظز اهَركبرگشا

 ثالهبًغ هی ثبضذ. 

 ت هی ثبضذ.ایي ضزكت تب تبریخ ................. در سهیٌِ .............. در ثٌذر ضْیذ رجبیی هجبس ثِ فؼبلی 

 

 امضبءکبرشنبس مسئول اعطبی مجوزهب

 تبیيد ریيس اداره حراست
 

 امضبء

 :(GCOMS) تبئيدیه رئيس اداره اموربندری

 .ثالهبًغ است  ..................................................تب تبریخ   .................................................اس تبریخ  / هَقت  ثصَرت دائن  GCOMSدستزسی ثِ سبهبًِ 
 

 امضبء                                             

 (:CCSکبنتينر )تبئيدیه رئيس اداره امور

 .ثالهبًغ است  ..................................................تب تبریخ   .................................................اس تبریخ  / هَقت  ثصَرت دائن  CCSدستزسی ثِ سبهبًِ 
 

 امضبء                                             

 (:IMASدریبیي )تبئيدیه رئيس اداره امور 

 .ثالهبًغ است  ..................................................تب تبریخ   .................................................اس تبریخ  / هَقت  ثصَرت دائن  IMASدستزسی ثِ سبهبًِ 
 

 امضبء                                             

 :به شبكه بندر شهيد رجبیي()دسترسي رئيس اداره فنبوری اطالعبت و ارتببطبت )فبوا(  تبیيد

 .ثالهبًغ است  ..................................................تب تبریخ   .................................................اس تبریخ  / هَقت  ثصَرت دائن دستزسی ثِ ضجكِ ثٌذر ضْیذ رجبیی 
 

 امضبء                                       

 :  تبئيد انجبم کبر

 

 امضبء و تبریخ                                                   
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 : تعْذًاهِ اهٌیتی استفادُ از خذهات شبکِ ٍ ایٌترًت2یَست پ

 SD_F02_P05-02کذ هذرک :  ًام هذرک : تعْذًاهِ اهٌیتی استفادُ از خذهات شبکِ ٍ ایٌترًت
 

پیمانکاران كه از خدمات شبکه و اینترنت اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمسگان استفاده می نمایند ، ملسم به رعایت اصول تمامی پرسنل و 

 زیر می باشند .
 

  ثِ ػول آٍرًذ هسئَلیت ّبی اهٌیتی ٍ حفبظتی پَرت)ًَد( ٍاگذار ضذُ ، ثِ ػْذُ كبرثز هی ثبضذ ٍ السم است كبرثزاى ًسجت ثِ هحبفظت اس آى دقت السم 

  خَد را تغییز دٌّذ. كبرثزاى ثبیذ ثالفبصلِ ثؼذ اس دریبفت هجَس )ًبم كبرثزی ٍ كلوِ ػجَر ( ، ثِ سیستن هتصل ضذُ،در اٍلیي اقذام اتصبل ثِ ضجكِ رهش ػجَر 

  احسبس كٌذ كِ اس هجَس ٍرٍد ٍی ثذٍى اجبسُ استفبدُ هی هسئَلیت كبهل استفبدُ اس هجَس ٍرٍد ثِ سیستن ، صزفبً هتَجِ صبحت آى هجَس هی ثبضذ . چٌبًچِ كبرثزی

 س آى خَاّذ ثَد .ضَد هَظف است هَارد را ّز چِ سزیؼتز ثِ ادارُ فٌبٍری اطالػبت ٍ ارتجبطبت )فبٍا( اطالع دّذ .درغیز ایٌصَرت هسئَل توبم ػَاقت ًبضی ا

 قزار دٌّذ . رهش ػجَر هحزهبًِ است ٍكبرثزاى ًجبیذ رهش خَد را در اختیبر دیگزاى 

 .كبرثزاى ثبیذ راجغ ثِ استفبدُ ضخصی اس سیستن، آگبّی كبهل داضتِ ثبضٌذ 

  استفبدُ اس تجْیشات ضخصی هبًٌذLAP TOP  ،FLASH . ضخصی ٍ .....  در ضجكِ ثٌذر هوٌَع هی ثبضذ 

  َتز خَد هحبفظت ًوبیٌذ :رٍش سیز اس كبهپی 2السم است كبرثزاى در سهبًی كِ پطت كبهپیَتز خَد قزار ًذارًذ ثِ یكی اس 

  تَسط كلوِ ػجَرScreen Saver دقیقِ یب كوتز اس آى تٌظین گزدد. 10، حفبظت ضًَذ ٍ سهبى آى ثبیذ ثزرٍی 

  ثبlog off  ثب فطبر دادى كلیذّبی( كزدى سیستنCtrl + Alt + Del.اس آى هحبفظت ضَد) 

 َّبی ضجكِ غیز اس هحل ّبی هجبس اػالم ضذُ  هوٌَع هی ثبضذ.  اػوبل تغییز یب حذف یب كپی ًوَدى ّز گًَِ فبیل ثز رٍی درای 

 ثبضذ. كبرثز ثبیذ قجل اس اًجبم ّز ًَع تكثیز، هَارد را ثِ هزاتت ثبالتز گشارش  قبًًَی هی ای است، غیز افشار كِ ثز خالف قَاًیي حَسُ افشار، اطالػبت فٌی، هیبى پخص ًزم

 دّذ.  

 ِثبضذ. ّبی الكتزًٍیكی ٍ .... (، هوٌَع هی ّب، كذّبی هخزة، ثوت ّب، كزم دٌّذُ )هبًٌذ ٍیزٍس ل ضجكِ یب سزٍیسّبی هخزة در داخ استفبدُ اس ثزًبه 

 اخالقی ٍ یب ضذ قَاًیي كبری كبرثزاى است،  -استفبدُ اس دارایی ّبی رایبًِ ای سبسهبى ثوٌظَر حصَل یب اًتقبل اطالػبت هْن ٍ اسبسی در هَاردی كِ ضذ قَاًیي اسالهی

 ثبضذ. وٌَع هیه

 ّبی هتؼلق ثِ ادارُ كل ثٌبدر ٍ دریبًَردی استبى ّزهشگبى، ثب استفبدُ اس ًبم آى، هوٌَع  استفبدُ اس سزهبیِ ّبی كبهپیَتزی سبسهبى ثوٌظَر جؼل ٍ كپی ػٌبٍیي یب سزٍیس

 است.

 ِثبضذای ثِ ّز طزیقی ، هوٌَع هیًقض تؼْذات اهٌیتی یب اس ثیي ثزدى ارتجبطبت ضجك 

  ّزگًَِ ًزم افشار خبرج اس هَارد استفبدُ اداری ًظیز ثبسی ، سزگزهی ، فیلن ، هَسیقی ٍ  ..... هوٌَع هی ثبضذ.   ًصت 

 َاّذ ثَد .هسئَلیت سبلن ًگِ داضتي كلیِ تجْیشات فؼبل ٍ غیز فؼبل ضجكِ ًظیز كبثل ، پزیش ضجكِ، ّبثْبی هحلی ٍ ... در اختیبر كبرثز هتَجِ ٍی خ 

 استفاده از اینترنت باید به موارد زیر توجه نمایند :كاربران در 
 

 ثبضذ، هوٌَع است. ّبی سبسهبى هیّبی غیزهجبس، ارسبل یب دریبفت ّزگًَِ فبیل یب هستٌذاتی اس ایٌتزًت كِ ثز خالف سیبستهزاجؼِ ثِ سبیت 

 Upload  یبdownload ثبضذ. ّبی غیزهزتجط ثب حیطِ كبری افزاد هوٌَع هیفبیل 

  ثزای دستزسی ثِ فبیل ّبی هغبیز ضئَى اخالقی ٍ ارسضْبی اسالهی هوٌَع هی ثبضذ ٍ پیگزد اًضجبطی دارد .تالش 

 كٌٌذ، خَدداری كٌٌذ.ّبی هطكَک كِ اس ایٌتزًت دریبفت هیافزاد ثبیذ اس ثبسكزدى فبیل 

 ثبضذ. ای هوٌَع هیثب جزاین رایبًِّبی ّک، جبسَسی ٍ كلیِ هضبهیي هزتجط استفبدُ اس ایٌتزًت سبسهبى، جْت اًجبم فؼبلیت 

 ِثبضذ.آهیش یب غیزقبًًَی هوٌَع هیهٌظَر داًلَد، پخص یب ًوبیص هطبلت هستْجي، ػقبیذ ضخصی ٍ ًژادپزستبًِ، تْوت استفبدُ اس ایٌتزًت سبسهبى، ث 

 ِثبضذ.ضذُ افزاد، هوٌَع هیصی ٍ غیزهزتجط ثب ٍظبیف تؼزیفٍكبرّبی الكتزًٍیكی، تجلیغبت ، ، كبرّبی ضخ هٌظَر اًجبم كستاستفبدُ اس ایٌتزًت سبسهبى، ث 

ضوي قجَل هفبد ایي تؼْذ ًبهِ ، ثِ هٌظَر استفبدُ اس هٌبثغ تبییذ ضذُ در پطت ایي ثزگِ ، خَد را ----- ------------------------------ایٌجبًت 

رػبیت ایي هَارد ، ادارُ كل ثٌبدر ٍ دریبًَردی استبى ّزهشگبى هجبس خَاّذ ثَد ػالٍُ ثز هَظف ثِ رػبیت اصَل هٌذرج در آى هی داًن. ثذیْی است در صَرت ػذم 

سی ثِ هٌبثغ ضجكِ  در قطغ دستزسی ایٌجبًت ، هطبثق ثب دستَرالؼول ّبی اًضجبطی ایي ادارُ كل ثب ایٌجبًت رفتبر ًوبیذ . ّوچٌیي توبم ػَاقت ًبضی اس قطغ دستز

 اّذ ثَد .ایي صَرت ثِ ػْذُ ایٌجبًت خَ

 تبریخ ٍ اهضبء  

 


