
 تعالي بسمه

 مشهد فردوسي دانشگاه شبكه امكانات و اينترنت از استفاده نامه آيين

 1397مهرماه 
 

 بود: خواهد زير هايتبصره و جدول مطابق دانشگاه، اعضاي كليه به خدمات ارايه

 الكترونيك پست اينترنت عضويت نوع رديف
 صفحه

 شخصي
 پاد وبالگ

 

مكاتبات 

 اداری

 

 سدف

1  

 علمي هيات

 و شاغل  از )اعم

 بازنشسته(

 ( 1 )تبصره

  هات اسپات

 
 um.ac.ir@شناسه 

 دارد دارد دارد دارد دارد

 دارد
شدن به اعتبار شاغل: راكد 

محض قطع ارتباط به هر 

 دليل )انتقال، اخراج، فوت(

 مادام العمرباز نشسته: اعتبار 
اعتبار بر اساس تاريخ درج 

 دام العمر: مااعتبار  درخواستشده در نامه 

2  

 تمام التدريس حق

 وقت

 (2 )تبصره

 دارد هات اسپات

 دارد دارد دارد

 

 ندارد

 

 ندارد

 ماهه 6اعتبار 
اعتبار يک سال از زمان تخصيص 

 شناسه

 موردی التدريس حق  3
 هات اسپات

 دارد ندارد ندارد ندارد
 

 ندارد

 

 ندارد
 ماهه 6اعتبار 

4  

 فناوری متصدی

 اطالعات

 (3 )تبصره

 دارد هات اسپات

 دارد دارد دارد

 

 دارد

 

 دارد

 اعتبار تا پايان مدت همکاري همکاري مدت پايان تا اعتبار
اعتبار بر اساس تاريخ درج 

 شده در نامه درخواست

 پيماني و رسمي كارمند  5
 دارد um.ac.ir@شناسه  هات اسپات

 دارد دارد دارد
 

 دارد
 دارد

 همکاري مدت پايان تا اعتبار همکاري مدت پايان تا اعتبار
 



 

 پاد وبالگ شخصي صفحه الكترونيك پست اينترنت عضويت نوع رديف

 

مكاتبات 

 اداری

 

 سدف

 um.ac.ir@شناسه  هات اسپات كارمند قرارداد مشخص 6

 دارد

مشروط به گذشت 

سال از  2حداقل 

شروع كار و با 

 تاييد مدير مربوط

مشروط به 

گذشت 

 2حداقل 

سال از 

شروع كار و 

با تاييد 

 مدير مربوط

 

 

 دارد

 

 

 دارد

 دارد

 

اعتبار بر 

اساس تاريخ 

درج شده 

در نامه 

 درخواست

 همكار موقت 

 (4)تبصره 
  ندارد ندارد ندارد ندارد هات اسپات

 دارد

 داردن

 ماهه 6اعتبار 

دانشجوی تحصيالت  8

 تكميلي

 mail.um.ac.ir@شناسه  هات اسپات

 دارد

  دارد دارد دارد

 داردن

 

 داردن

اعتبار تا زمان راكد شدن در 

 سيستم آموزش

اعتبار تا 

زمان راكد 

شدن در 

سيستم 

 آموزش

 mail.um.ac.ir@شناسه  هات اسپات دانشجوی كارشناسي 9

 دارد

 داردن داردن دارد ندارد ندارد

اعتبار تا زمان راكد شدن در 

 سيستم آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پاد وبالگ شخصي صفحه الكترونيك پست اينترنت عضويت نوع رديف

 

مكاتبات 

 اداری

 

 سدف

 دانشجوی خارجي 10

 (5)تبصره 
 mail.um.ac.ir@ شناسه  هات اسپات

 دارد

  دارد ندارد ندارد

 ندارد

 

 ندارد

زمان راكد شدن اعتبار تا 

 در سيستم آموزش

 mail.um.ac.ir@ شناسه  ندارد دانش آموختگان 11

 دارد

  دارد ندارد ندارد

 ندارد

 

صفحه خانگي قبلي حذف  ندارد

 نمي شود

صفحه خانگي 

قبلي حذف نمي 

 شود

 تشكلهای دانشجويي 12
 هات اسپات

 mail.um.ac.ir@ شناسه 

 دارد

معاونت با تاييد 

 دانشجويي

با تاييد معاونت 

 دانشجويي

  ندارد

 ندارد

 

 ندارد

اعتبار بر اساس تاريخ درج شده 

در نامه، در غير اينصورت 

 ساله 2بصورت پيش فرض 
بر اساس تاريخ درج شده 

در نامه درخواست. در غير 

 ماهه 6اينصورت 

  ندارد ندارد ندارد دارد um.ac.ir@ شناسه  ندارد كنفرانسها 13

 ندارد

 

اعتبار بر اساس تاريخ درج شده  ندارد

در نامه، در غير اينصورت 

 ساله 2بصورت پيش فرض 

 دارد um.ac.ir@ شناسه  ندارد ژورنالها 14

 

  ندارد ندارد ندارد

 ندارد

 

 ندارد

اعتبار بر اساس تاريخ درج شده 

اينصورت در نامه، در غير 

 ساله 2بصورت پيش فرض 

 هات اسپات شركتهای مراكز رشد 15
  ندارد ندارد ندارد 

 ندارد

 ندارد

 



 

 شد. خواهند برخوردار علمي هيأت اعضاي برابر امکانات از باشند علمي هيأت عضو عنوان به استخدام شرف در هادانشکده از يک هر مديريت تأييد به كه افرادي .1 تبصره

 اند.داشته تدريس واحد چهل حداقل و ترم شش كم دست گذشته، ترم هشت طول در مربوط گروه تأييد به كه شودمي گفته مدرساني به وقت تمام التدريس حق .2 تبصره

 است.  ايرايانه امور و آمار اطالعات، مركز عهده بر "اطالعات فناوري متصدي" مصاديق تشخيص .3 تبصره

 دارد. همکاري مربوط حوزه با دانشگاه مديران از يکي تأييد به اما گنجندنمي جدول در شده ذكر قالبهاي از يک هيچ در او فعاليت نوع كه شودمي گفته كسي به موقت همکار .4 تبصره

 است. الملليبين و علمي همکاريهاي مديريت عهده بر خارجي دانشجويان معرفي .5 تبصره

 باشد.شده است و براي استفاده نياز به تغيير رمز اينترنت از طريق پرتال پويا مي Lockشناسه اينترنت دانشجويان بصورت پيش فرض  .6 تبصره

 خواهد يافت.خصيص شناسه اينترنت مراكز رشد فقط به نام مدير عامل شركت و با ذكر كد ملي داده خواهد شد. شناسه اعضا اين مراكز پس از ثبت در كارگزيني ت .7 تبصره

هد شد و يا در غير اينصورت اعتبار شناسه در صورت عدم ذكر تاريخ اعتبار براي شناسه هاي اينترنت تشکلهاي دانشجويي و شركتهاي مراكز رشد در نامه درخواست، نامه برگشت داده خوا .8 تبصره

 بصورت پيش فرض تنظيم خواهد شد.

 خيص داده خواهد شد و به هر فرد در مقاطع تحصيلي مختلف تنها يک شناسه پست الکترونيک تخصيص داده خواهد شد.ايجاد شناسه پست الکترونيک بر اساس كد ملي دانشجو تش .9 تبصره

 .تبار زماني خواهد بودبا اعشناسه اينترنت حق التدريس تمام وقت، موردي، كارمند قرارداد مشخص و همکار موقت، از تاريخ ثبت در سيستم كارگزيني  .10 تبصره

 


