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 كد مدرک : هاشركت های اطالعاتی جهت ها و سیستمنام مدرک: درخواست دسترسی به سرویس
 SD-F03-P05-05 

 صفحه    از  

 تاریخ :                                                            شماره تماس :                                                                                                          نام  شركت  :

معرفی  / موقت  دسترسی به منابع زیر بصورت دائم  / تمدید  / ابطال  آقا/خانم ......................................................... را جهت اعطاء  این شرکت

و در صورت تخطی و عدم  داندریانوردی میشبکه اداره کل بنادر و دخود را متعهد به رعایت مفاد تعهدنامه امنیتی استفاده از خدمات  شرکت نماید. همچنینمی

 برخورد نماید.   این شرکترعایت مفاد تعهد نامه، اداره کل مجاز خواهد بود مطابق با دستورالعمل های انضباطی با 

 

 دسترسی به شبکه بندر شهید رجایی (       IMAS) سیستم جامع دریاییسامانه  CCS         سامانه Gcoms        سامانه :  سامانهدرخواست مجوز 

 
 

 امضا مدیر شرکت  مهر و                                                                                                                                                                   

 :امور شرکتها

 ران دریایی و بندری باتوجه به عدم شمول فعالیت موردنظر با آیین نامه های اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی، ارائه دسترسی نرم افزاری از نظر اموركارگزا

 بالمانع می باشد.  

 ت می باشد.این شركت تا تاریخ ................. در زمینه .............. در بندر شهید رجایی مجاز به فعالی 

 

 امضاءکارشناس مسئول اعطای مجوزها 

 تایيد ریيس اداره حراست
 

 امضاء

 :(GCOMS) / بندر خليج فارس تائيدیه رئيس اداره اموربندری

 . بالمانع است  ..................................................تا تاریخ   .................................................از تاریخ  / موقت   بصورت دائم  GCOMSدسترسی به سامانه 
 

 امضاء                                             

 (:CCSکانتينر )تائيدیه رئيس اداره امور

 . بالمانع است  ..................................................تا تاریخ   .................................................از تاریخ  / موقت  بصورت دائم  CCSدسترسی به سامانه 
 

 امضاء                                             

 (:IMASدریایي )تائيدیه رئيس اداره امور 

 . بالمانع است  ..................................................تا تاریخ   .................................................از تاریخ  / موقت  بصورت دائم  IMASدسترسی به سامانه 
 

 امضاء                                             

 :)دسترسي به شبكه بندر شهيد رجایي(رئيس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(  تایيد

 . بالمانع است  ..................................................تا تاریخ   .................................................از تاریخ  / موقت  بصورت دائم دسترسی به شبكه بندر شهید رجایی 
 

 امضاء                                         

 :  تائيد انجام کار

 

 امضاء و تاریخ                                                     
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 : تعهدنامه امنیتی استفاده از خدمات شبکه و اینترنت 2یوست پ

 SD_F02_P05-02کد مدرک :  نام مدرک : تعهدنامه امنیتی استفاده از خدمات شبکه و اینترنت
 

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

 زیر می باشند . 
 

 عمل آورند مسئولیت های امنیتی و حفاظتی پورت)نود( واگذار شده ، به عهده كاربر می باشد و الزم است كاربران نسبت به محافظت از آن دقت الزم به  •

 خود را تغییر دهند. كاربران باید بالفاصله بعد از دریافت مجوز )نام كاربری و كلمه عبور ( ، به سیستم متصل شده،در اولین اقدام اتصال به شبكه رمز عبور  •

مجوز ورود وی بدون اجازه استفاده می مسئولیت كامل استفاده از مجوز ورود به سیستم ، صرفاً متوجه صاحب آن مجوز می باشد . چنانچه كاربری احساس كند كه از  •

 ز آن خواهد بود .شود موظف است موارد را هر چه سریعتر به اداره فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( اطالع دهد .درغیر اینصورت مسئول تمام عواقب ناشی ا

 رمز عبور محرمانه است وكاربران نباید رمز خود را در اختیار دیگران قرار دهند .  •

 بران باید راجع به استفاده شخصی از سیستم، آگاهی كامل داشته باشند.كار •

 شخصی و .....  در شبكه بندر ممنوع می باشد . LAP TOP  ،FLASHاستفاده از تجهیزات شخصی مانند  •

 مایند :روش زیر از كامپیوتر خود محافظت ن 2الزم است كاربران در زمانی كه پشت كامپیوتر خود قرار ندارند به یكی از  •

 دقیقه یا كمتر از آن تنظیم گردد. 10، حفاظت شوند و زمان آن باید برروی  Screen Saverتوسط كلمه عبور  ⎯

 (از آن محافظت شود. Ctrl + Alt + Delكردن سیستم )با فشار دادن كلیدهای  log offبا  ⎯

 محل های مجاز اعالم شده  ممنوع می باشد.  اعمال تغییر یا حذف یا كپی نمودن هر گونه فایل بر روی درایوهای شبكه غیر از  •

باشد. كاربر باید قبل از انجام هر نوع تكثیر، موارد را به مراتب باالتر گزارش قانونی میای است، غیرافزار كه بر خالف قوانین حوزهافزار، اطالعات فنی، میانپخش نرم  •

 دهد.  

 باشد.های الكترونیكی و .... (، ممنوع میها، كدهای مخرب، بمب ها، كرم دهنده )مانند ویروس های مخرب در داخل شبكه یا سرویس استفاده از برنامه  •

اخالقی و یا ضد قوانین كاری كاربران است،  -استفاده از دارایی های رایانه ای سازمان بمنظور حصول یا انتقال اطالعات مهم و اساسی در مواردی كه ضد قوانین اسالمی  •

 باشد.ممنوع می

های متعلق به اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، با استفاده از نام آن، ممنوع تفاده از سرمایه های كامپیوتری سازمان بمنظور جعل و كپی عناوین یا سرویس اس •

 است. 

 باشدای به هر طریقی ، ممنوع مینقض تعهدات امنیتی یا از بین بردن ارتباطات شبكه •

 خارج از موارد استفاده اداری نظیر بازی ، سرگرمی ، فیلم ، موسیقی و  ..... ممنوع می باشد.    نصب هرگونه نرم افزار •

 اهد بود . مسئولیت سالم نگه داشتن كلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبكه نظیر كابل ، پریز شبكه، هابهای محلی و ... در اختیار كاربر متوجه وی خو  •

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

 باشد، ممنوع است.های سازمان میهای غیرمجاز، ارسال یا دریافت هرگونه فایل یا مستنداتی از اینترنت كه بر خالف سیاستمراجعه به سایت •

• Upload  یاdownload باشد.های غیرمرتبط با حیطه كاری افراد ممنوع میفایل 

 دسترسی به فایل های مغایر شئون اخالقی و ارزشهای اسالمی ممنوع می باشد و پیگرد انضباطی دارد .تالش برای  •

 كنند، خودداری كنند.های مشكوک كه از اینترنت دریافت میافراد باید از بازكردن فایل •

 باشد.ای ممنوع میایم رایانه های هک، جاسوسی و كلیه مضامین مرتبط با جراستفاده از اینترنت سازمان، جهت انجام فعالیت •

 باشد.آمیز یا غیرقانونی ممنوع میمنظور دانلود، پخش یا نمایش مطالب مستهجن، عقاید شخصی و نژادپرستانه، تهمتاستفاده از اینترنت سازمان، به  •

 باشد. شده افراد، ممنوع میغیرمرتبط با وظایف تعریفوكارهای الكترونیكی، تبلیغات ، ، كارهای شخصی و منظور انجام كسباستفاده از اینترنت سازمان، به  •

ضمن قبول مفاد این تعهد نامه ، به منظور استفاده از منابع تایید شده در پشت این برگه ، خود را ----- ------------------------------اینجانب 

رعایت این موارد ، اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مجاز خواهد بود عالوه بر موظف به رعایت اصول مندرج در آن می دانم. بدیهی است در صورت عدم 

سی به منابع شبكه  در  قطع دسترسی اینجانب ، مطابق با دستورالعمل های انضباطی این اداره كل با اینجانب رفتار نماید . همچنین تمام عواقب ناشی از قطع دستر

 اهد بود . این صورت به عهده اینجانب خو 

 تاریخ و امضاء  

 


