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 مقدمه

دانشگاه و  دیتاسنترهایدر مجموعه  ارائهقابلخدمات  روزافزونبا توجه به توسعه 

، بنا به مصوبه شورای  گیرندگانسرویسگسترش دامنه این خدمات و افزایش تعداد 

 هارائقابلچگونگی خدمات  سازیشفافجهت  نامهشیوهفناوری اطالعات دانشگاه این 

و گیرنده خدمت تدوین  دهندهارائهو وظائف طرفین  هامسئولیتتدقیق تعاریف،  نیزو 

 .گرددمیو ابالغ 

 دیتاسنتری در مجموعه هاسامانهسرورها و  اندازیراهصدور مجوز نصب و  پسازاین

 صورت نامهشیوهمبنی بر اطالع از مفاد این  کنندهدرخواستدانشگاه پس از تائید 

 خواهد پذیرفت.

 د.گرد ترمناسباز گذشته و  رتایحرفه رسانیخدمتفضای  ترتیباینبهامید است، 
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  دیتاسنتریخدمات  نامهشیوه

 تعاریف مفاهیم

 مرکز:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت آمار و فناوری اطالعات

 مشترک:

 .نمایدمی دیتاسنتریشخص حقیقی یا حقوقی که از مرکز درخواست دریافت خدمات  

 سرویس:

 توسط مرکز ارائهقابل، فنی و ارتباطی افزارینرم عبارت است از کلیه خدمات ثبتی،

 امنیت اطالعات:

 بردارینسخهاستفاده، افشاء، خواندن، نفوذ، دسترسی،  از قبیل ) های غیرمجازاطالعاتی از فعالیت هایدستگاهحفاظت اطالعات و 

 .(کاریدستیا ضبط، خراب کردن، تغییر، 

 محرمانگی:

 .غیرمجازافراد  و دسترسی جلوگیری از افشای اطالعات

Firewall: 

نفوذ دیگران و  از شبکه در برابر ترافیک ناخواسته حفاظت  وسیاست امنیتی شبکه  بنا برکنترل دسترسی به یک شبکه تجهیزات 

 . مشترک سروربه 

 :سرور فیزیکی

 .امکان داشتن ترافیک  و اختصاصیفضای نگهداری  با  کبرای مشترسرور اختصاصی 

 سرور مجازی:

مربوطه  افزارهاینرم وسیلهبهآن  افزاریسختسرور خصوصی مجازی تمامی امکانات یک سرور اختصاصی را دارا بوده ولی حدود 

اجرایی همانند سرور اختصاصی  هایقابلیتکارایی و  ازنظراز سرور اختصاصی بوده اما  ترپایینهزینه این خدمات  .شودمیجدا 

 .کندمیعمل 

  گیری:فضای پشتیبان

 .شودمیدر اختیار مشترک قرار داده  از اطالعات سرور گیریکه جهت پشتیبانSAN ،NAS،  Tape ,DASهریک از فضاهای
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 :RAMمنابع 

) وقتی که کاربران آن کنندمی دهیسرویس مشترکسایت / سامانهمیزان استفاده از حافظه اصلی سرور یا سرورهایی که به 

 بر حسب مگابایت. سامانه در حال استفاده و مشاهده آن سایت باشند(

 :CPUمنابع 

نسبت به کل  سامانهینامیک آن او اجرای کدهای د هادرخواستمیزان استفاده از پردازنده سرور یا سرورهایی که جهت پردازش 

ت ( به سامانه/ سایهستند سامانهدر حال استفاده و مشاهده آن  سامانهکاربران آن  کهوقتی) درصد  صورتبهتوان پردازنده سرور 

  .کنندمی دهیسرویسمشترک 

Disk space: 

ن چنیداده و هم هایپایگاه،  هاایمیل، سایتوبمشترک اعم از  هایفایلبرای ذخیره کلیه  توسط هر سامانه میزان فضایی که

 .گرددمیمصرف  هاآنهای الگ

Data Transfer: 

ر مگابایت د برحسب مشترکسامانه به  دهندهسرویسرور یا سرورهای سامانه و ساطالعات بین کاربران  تبادلمیزان تجمعی 

  .یک بازه زمانی مشخص

Bandwidth: 

یزان همچنین م بر ثانیه. برحسب مگابیت سامانهو سرور جهت نمایش و عملکرد یک  سامانهاطالعات بین کاربران  تبادلمیزان 

 باشد. سامانهبه کاربران آن  دهیسرویس منظوربهاین اطالعات  کهدرصورتی راطالعات بین دو سرو تبادل

 باال بودن سرور:

مختلفی که روی یک  هایسرویسنقطه مختلف از دنیا بسته به  2در دسترس بودن عمومی سرور در شبکه اینترنت در حداقل 

 باشد: گوپاسخزیر  هایتستباید  . در این حالتسرور قرار دارد

 وب سرور:    

Ping   از طریق  08سرور روی پورت  دهیپاسخعمومی سرور یاtelnet 

 دیتابیس سرور:    

  my sql و ms sql serverسرور روی پورت  دهیپاسخ
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Uptime: 

 معموالً)دهیسرویسبه کل مدت قرارداد  باشدمیمشترک در شبکه اینترنت باال  سامانه هایسرویسنسبت میزان زمانی که کلیه 

ند در یداد به حالت تعلیق درآرقرا های اینبه دلیل عدم رعایت بند هاسرویسیا برخی از  سامانه  کهدرصورتی .سالیانه( به درصد

 .شودنمیاین زمان محاسبه 

 :1 اتاق سرور

 واقع در طبقه اول ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران اتاق سرور

 :2 اتاق سرور

 ( دانشگاه علوم پزشکی تهرانشناسیجنیندانشکده پزشکی)ساختمان  4واقع در ساختمان شماره  اتاق سرور

 :مرکزی دیتاسنتر

  ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران B2واقع در طبقه  دیتاسنتر

 :دیتاسنتریخدمات 

  و دیتاسنتر مرکزی. 2و  1سرور  هایاتاقبه مشترک در  ارائهقابل هایسرویس
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 مدیریت آمار و فناوری اطالعات دیتاسنتریخدمات 

هداری نگ ایگونهبهدر محیطی مناسب و فضای اختصاصی  مشترکتمام تجهیزات و فناوری اطالعات  مارمدیریت آدر دیتاسنتر 

 4ه ب مرکزتوسط  شدهارائه هایسرویس .امکان دسترسی به این تجهیزات را نداشته باشند غیرمجازکه افراد  شودمیو حفاظت 

 :گرددمیدسته ذیل تقسیم 

 سرویس نگهداری فیزیکی

 ترمطلوبجهت دستیابی به سطح باالتری از کیفیت و ضریب اطمینان  توانندمی "Rackفضای  اختصاص" سرویسمتقاضیان  

برق و پهنای باند  مسیرهای، استانداردهاهای جدید مطابق آخرین  Rack از کنندهخنکشرایط محیطی، تهویه و سیستم  ازنظر

 .دگردن مندبهرهد از فضای دیتاسنتر زمان و سیستم مانیتورینگ پیشرفته جهت نگهداری تجهیزات خوهم طوربهمختلف 

 است:سرور مشمول موارد ذیل  اندازیراهنصب و 

 (Network configurationپیکربندی شبکه)  -1

 Traffic Shaperکارگذاری   -2

 (Rack درنصب سرور  ، شبکه وبه برق اتصال سرور مشترک نصب فیزیکی سرور )  -3

 

 :(co-location)میزبانی سرورو اختیارات  مرکز برای  تعهدات

کارشناسان  دتائی، مطابق با استاندارهای مرکز و پس از بررسی فنی و یپذیرش و نصب سرور فیزیکی مشترک در دیتاسنتر مرکز

 خواهد بود. پذیرامکانمرکز 

  خواهد شد داده تخصیصمشترک فضای مناسب برای میزبانی سرور. 

  گرددیم نیتأم امنیت فیزیکی سرور باالترین سطح. 

 ند یو بر فرآ شدهدادهتخصیص در صورت درخواست مشترک  پشتیبان تهیه نسخهجهت  مستقل یسازرهیذخی فضا

 .دیآیمبه عمل نظارت  ،گیری توسط خود مشترکپشتیبان

 گرددیم نیتأم( %99 بیش از برق پایدار )با ضریب اطمینان. 

  سیستمcooling   گرددیمارائه  مناسب. 

 گرددیم نیتأم هفته روز 7 ساعت 24 اینترنتی الزم باند پهنای. 

 گرددیمارائه  یتیب گایگ شبکه پورت. 

  گرددیم نیتأمشبکه  امنیت باالترین سطح. 

 دسترسی ، باند پهنای مصرف بر نظارت جهت MONITORING   گرددیم ارائهشبکه. 

  مراتب توسط  مرکزدر سرور مشترک و در صورت اطالع  یافزارسختو  یافزارنرمدر صورت بروز هرگونه مشکل

 .استساعت  12مکتوب به اطالع مشترک رسیده و مشترک موظف به رفع آن ظرف  صورتبهکارشناسان فنی 
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  مالکیت و کنترل شمارهIP حق هرگونه تغییر و جابجایی هر شماره  مرکزو  مرکز بودهها تحت نظرIP  را در هر زمان

 و در مواقع ضروری این تغییرات طی اطالع کتبی با مشترک هماهنگ خواهد شد. دینمایمبرای خود حفظ 

  هر زمان صالح بداند با هماهنگی  تواندیم مرکز، این  مرکزکنترل کیفیت تجهیزات در دیتاسنتر  ضرورتبهبا توجه

 .استالزم  یهایهمکارمشترک نیز موظف به انجام  ،مشترک جهت انجام امور کنترل کیفیت اقدام نماید

  از طریق برقراری دسترسی  2و1 سرور یهااتاقموجود در  یسرورهادسترسی بهRemote  و سرورهای موجود در

 .خواهد بود ریپذامکان IP KVMدیتاسنتر مرکزی از طریق 

  و زیر نظر  مجوزو  با   2و1 سرور یهااتاقدر  فقطدر صورت ضرورت( تنها )دسترسی فیزیکی مشترک به سرور خود

و در صورت ضرورت پس از  نبوده ریپذامکانحضور فیزیکی در دیتاسنتر مرکزی  .ردیگیمصورت  مرکزکارشناسان 

 .گرددیم فراهماین امکان  2و  1 سرور یهااتاق تعمیرات واقع در یهاستگاهیا ال سرور به یکی ازقانت

 رد عمل و یریگمیتصم هرگونه به مجاز مرکز بحرانی شرایط در و بوده عادی شرایط به مربوط خدمات مذکور کلیه 

 .است سرور خصوص

 :تبصره*

وجود امکان واگذاری خدمات  شرطبه( افزاریسختو  افزارینرم)در صورت درخواست کتبی مشترک مبنی بر ارتقاء خدمات

 انجام خواهد پذیرفت. توسط کارشناسان مرکز مربوطه توسط مشترک هایهزینهپرداخت  تائیدپس از  ، مراتبدرخواستی

 

 تعهدات مشترک:

 .مشترک حق انتشار مطالبی که موجب تخریب و یا تضییع حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد را ندارد 

  ویروسی ارسال کرده و اجازه کارهای تخریبی نظیر هک را ندارد گونهچیهمشترک اجازه ندارد. 

  را در اختیار مرکز قرار داده و  هاآنالزم برای تغییر تجهیزات و تنظیمات  یهایدسترسمشترک موظف است تمامی

 عمل آورد.را بهسازی آن وردههمکاری الزم جهت برآ

  سرور مشترک پس از اخذ مجوز از مرکز توسط  افزارسختچنین و هم افزارهانرمانجام هرگونه تغییر در تنظیمات

 خواهد بود.  ریپذامکانمشترک 

 وی و شماره تماس جهت دسترسی  الکترونیک پست با همراه خود فنی نماینده عنوانبه رانفر  یک مشترک است زمال

 .برساند مرکزبه اطالع  مجدداًرا مراتب  ،نماید و در صورت تغییر نماینده معرفی مرکز به کتباً ایشانساعته به 24

 معرفی یک نفر جایگزین جهت شرایط اضطراری ضروری است. تبصره:*

  در صورت بروز هرگونه مشکل که توسط نماینده مشترک در حین کار ایجاد شود و یا باعث اختالل در سیستم دیگر

 مشترک است. عهدهبهمشترکان گردد، مشترک مسئول بوده و ضرر و زیان ناشی از آن 

 کشور در حوزه فضای مجازی  صالحیذابالغی توسط نهادهای  یهابخشنامه مقررات و قوانین رعایت به موظف مشترک

 .است ارتباطی زیرساخت یهاشبکهو 

 دهد انجام را شبکه در اختالل هرگونه بروز از جلوگیری جهت الزم اقدامات است موظف مشترک. 
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  اقدامات و تغییراتو باید کلیه  مرکز بوده یهاپروتکلمطابق با امنیت اطالعات سرور خود  نیتأممشترک موظف به 

 برساند. اطالع مرکزصورت گرفته در این راستا را به 

  صورت گرفته در این  اقداماتو باید کلیه  بودهموجود در سرور خود  یهادادهمحرمانگی کلیه  نیتأممشترک موظف به

 برساند. مرکزراستا را به اطالع 

 ک مشتر اولیه سرور، یاندازراهپس از نصب و و  بوده مشترک به عهده سرور یهاداده و هابرنامه از نگهداری و پشتیبانی

 .باشدیم، قرارگرفتهخود موظف به انجام امور پشتیبانی و اداره محتویات سرور مزبور از طریق دسترسی که در اختیار وی 

 خود را به فضای  ازیموردناطالعات  هرلحظه تواندیم و بودهخود  یهادادهموظف به تهیه نسخه پشتیبان از  مشترک

ن فضا به ای هالیفاارسال اطالعات و  ارسال نماید. مرکز(توسط گیری)تجهیزات خود مشترک یا فضای واگذاری پشتیبان

 .مشترک است عهده ه ب

  گیری از پشتیبان پروتکلگیری بوده و باید مرکز در خصوص نحوه پشتیبان یهادستورالعملمشترک موظف به رعایت

 سرور خود را مشخص و به اطالع مرکز برساند.

  گیری امنیت و محرمانگی و نحوه پشتیبان نیتأمفنی مرکز در خصوص  یهاهیتوصمشترک موظف به پیروی از نظرات و

 است. یافزارسختو تغییرات 

 مشترک اجازهshut down   سرور خود را بدون اطالع مرکز ندارد.کردن 

  دینمایمرا پرداخت  موردتوافقمصوب و  یهانهیهزمشترک. 

 

 سرور فیزیکی اجارهسرویس 

 که از آن جمله شودمیفراهم  گیرندهسرویسامکانات متنوعی برای  از مرکز، با اجاره سرور فیزیکی در این نوع سرویس 

 .اشاره کرد بیشتر، امکان داشتن ترافیک اختصاصی، فضای نگهداری کبه اختصاصی بودن سرور برای مشتر توانمی 

 :استمشمول موارد ذیل  یسرور فیزیک اندازیراهنصب و 

 مرکز موردنظردرخواست مشترک و استانداردهای  بر بنا Array ConfigurationوRam،CPU، HDD یاندازراهنصب و  -1

 (Network configuration)پیکربندی شبکه -2

 Traffic Shaperکارگذاری  -3

 (Rack دربه برق و شبکه،نصب سرور  اتصال فیزیکی سرور )نصب  -4

 درخواست مشترک صورت در عاملستمیسنصب  -5

 

 :فیزیکیسرور  اجاره   برای مرکزو اختیارات  تعهدات

 شودیمداده  ختصاصا ات مرکزامکانو با توجه به ک مشتری درخواست مشخصات فنی برحسب فیزیکی سرور. 

  یافزارسختپیکربندیRam  ،CPU ،HDD تنظیمات مربوط به  و  شدهانجامArray  ردیگیمانجام. 

  گرددیم نیتأم فیزیکی سرور امنیت باالترین سطح. 
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 گرددیم نیتأم (%99 بیش از برق پایدار )با ضریب اطمینان. 

  سیستمcooling   گرددیمارائه  مناسب 

 گرددیمتأمین  هفته روز 7 ساعت 24 اینترنتی الزم باند پهنای. 

 گرددیمارائه  یتیب گایگ شبکه پورت. 

  گرددیم نیتأمشبکه  امنیت باالترین سطح. 

 دسترسی ، باند پهنای مصرف بر نظارت جهت  MONITORING  گرددیم شبکه ارائه. 

  ابدییماختصاص  پشتیبان هت ذخیره اطالعات و تهیه نسخهج یسازرهیذخفضای. 

 گرددیمنصب  مرکزمرسوم درخواستی توسط  یهاعاملستمیس 

  مالکیت و کنترل شمارهIP حق هرگونه تغییر و جابجایی هر شماره  و مرکز ،بوده مرکزها تحت نظرIP  را در هر زمان

 و در مواقع ضروری این تغییرات طی اطالع کتبی با مشترک هماهنگ خواهد شد. ،دینمایمبرای خود حفظ 

 وجود امکان واگذاری  شرطبه( یافزارسختو  یافزارنرم) در صورت درخواست کتبی مشترک مبنی بر ارتقاء خدمات

 مربوطه توسط مشترک انجام خواهد پذیرفت. یهانهیهزپرداخت  دیتائپس از  مرکزخدمات درخواستی، مراتب توسط 

 دسترسی برقراری طریق از 2و1سرور  یهااتاق در موجود یسرورها به دسترسی Remote در موجود سرورهای و 

 بود خواهد ریپذامکان IP KVM طریق از مرکزی دیتاسنتر

 رد عمل و یریگمیتصم هرگونه به مجازمرکز  بحرانی شرایط در و  بوده عادی شرایط به مربوط مذکور خدمات کلیه 

 است. سرور خصوص

 

 : تعهدات مشترک

  ندارد.مشترک حق انتشار مطالبی که موجب تخریب و یا تضییع حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد را 

  ویروسی ارسال کرده و اجازه کارهای تخریبی نظیر هک را ندارد گونهچیهمشترک اجازه ندارد 

  را در  هاآنالزم برای تغییر تجهیزات و تنظیمات  یهایدسترسبهتر موظف است تمامی  یدهسیسرومشترک جهت

 اختیار مرکز  قرار داده و همکاری الزم جهت برآورده سازی آن را به عمل آورد.

  کاربردی و راهبری سرور و سامانه  یافزارهانرمعبور،  یهاشناسه، عاملستمیسمشترک مجاز به اعمال تغییرات در

 بدون مجوز مرکز نیست.

 سیدستر جهت تماس شماره و وی الکترونیک پست با همراه خود فنی نماینده عنوانبه را یک نفر مشترک است الزم 

 .اندبرس مرکز اطالع به مجدداً را مراتب خود نماینده تغییر صورت در و نماید معرفی مرکز به کتباً را وی به ساعته24

  گر دیدر صورت بروز هرگونه مشکل که توسط نماینده مشترک در حین کار ایجاد شود و یا باعث اختالل در سیستم

 عهده مشترک است.ه مشترکان گردد، مشترک مسئول بوده و ضرر و زیان ناشی از آن ب

 معرفی یک نفر جایگزین جهت شرایط اضطراری ضروری است. تبصره:*

 کشور در حوزه فضای مجازی  صالحیذابالغی توسط نهادهای  یهابخشنامه مقررات و قوانین رعایت به موظف مشترک

 .است ارتباطی زیرساخت یهاشبکهو 

 دهد انجام را شبکه در اختالل هرگونه بروز از جلوگیری جهت الزم اقدامات است موظف مشترک. 
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  اتاقدامو باید کلیه  مرکز بوده یهاپروتکلمطابق با  در اختیار خودامنیت اطالعات سرور  نیتأممشترک موظف به 

 برساند. مرکزصورت گرفته در این راستا را به اطالع 

 و باید کلیه امکانات صورت  بودهخود در اختیار موجود در سرور  یهادادهمحرمانگی کلیه  نیتأمبه  مشترک موظف

 مرکز برساند.گرفته در این راستا را به اطالع 

  سرور،مشترک خود موظف به  و در اختیار گذاشتن اولیه یاندازراهمرکز مالک سرور یا سرورها است و پس از نصب و

 .خواهد بود، قرارگرفتهکه در اختیار وی  ییهایدسترسانجام امور پشتیبانی و اداره محتویات سرور مزبور از طریق 

 خود را به فضای  ازیموردناطالعات  هرلحظه تواندیم و ،بودهخود  یهادادهموظف به تهیه نسخه پشتیبان از  مشترک

 ه عهدهببه این فضا  هافایلارسال اطالعات و  ارسال نماید. قرارگرفتهکه از طریق مرکز در اختیار وی گیری پشتیبان

 خود مشترک است

  یری از گنحوه پشتیبانگیری بوده و باید مرکز در خصوص نحوه پشتیبان یهادستورالعملمشترک موظف به رعایت

 سرور خود را مشخص و به اطالع مرکز برساند.

  استیافته ت محدوده استفاده از منابع تخصیصموظف به رعایمشترک. 

 Shut down یا Restart  گیرد.مرکز صورت  و هماهنگی توسط مشترک باید با مشورتسرور 

  دینمایمرا پرداخت  موردتوافقمصوب و  یهانهیهزمشترک. 

 

 

 سرور مجازیسرویس ارائه 

ه مربوط افزارهاینرم وسیلهبهآن  افزاریسختسرور خصوصی مجازی تمامی امکانات یک سرور اختصاصی را دارا بوده ولی حدود 

اجرایی همانند سرور اختصاصی  هایقابلیتکارایی و  ازنظراز سرور اختصاصی بوده اما  ترپایینهزینه این خدمات . شودمیجدا 

 مکان فراهم نمودن دسترسیا و ،بودهبازیابی قابل تهیه و  ترسهلپشتیبان از سرور مجازی  هاینسخه. عالوه بر آن کندمیعمل 

Administrative دارد.فایل مجازی امنیت بیشتری  ،با توجه به مجزا بودن سیستم. نمایدمیان فراهم کرا برای مشتر 

 سرور مجازی مشمول موارد ذیل است: اندازیراه

 مرکز موردنظردرخواست مشترک و استانداردهای  بر بنا Ram،CPU،HDDاختصاص  -1

 (Network configuration)یکربندی شبکهپ -2

 Traffic Shaperکارگذاری  -3

 درخواست مشترک صورت در عاملستمیسنصب  -4

 

 مرکز:(Virtual Private Server)    سرور اختصاصی مجازی ارائه تعهدات

  اشتراکی افزارسختو دسترسی به منابع در  ماشین اصلی به مشترکتخصیص فضای مناسب در 

 مربوطه توسط مشترک، هایهزینهپرداخت  تائیدپس از  ءارتقا ،مشترک و وجود امکانات کتبی در صورت درخواست 

 .گیردمیصورت 

http://www.afranet.com/fa/services/datacenter/vps/
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  خود  گیری توسطیند پشتیبانو بر فرآ شدهدادهتخصیص  پشتیبان مستقل جهت تهیه نسخه یسازرهیذخفضای

 .دیآیممشترک نظارت به عمل 

 گرددیم نیتأم( %99 بیش از برق پایدار )با ضریب اطمینان. 

  سیستمcooling    گرددیممناسب ارائه. 

 گرددیم نیتأم هفته روز 7 ساعت 24 اینترنتی الزم باند پهنای. 

 گرددیمارائه  یتیب گایگ شبکه پورت. 

  گرددیم نیتأمشبکه  امنیت باالترین سطح. 

 دسترسی ، باند پهنای مصرف بر نظارت جهت  MONITORING  گرددیم شبکه ارائه. 

 شماره کنترل و مالکیت  IPشماره هر جابجایی و تغییر هرگونه حق مرکز و بوده مرکز نظر تحت ها IP زمان هر در را 

 .شد خواهد هماهنگ مشترک با کتبی اطالع طی تغییرات این ضروری مواقع در و نمایدمی حفظ خود برای

 ازجملهتوسط کاربر مرسوم درخواستی  یهاعاملستمیس : 

(CentOS, Debian, Ubuntu, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2) گرددمی نصب. 

 رد عمل و یریگمیتصم هرگونه به مجاز مرکز بحرانی شرایط در و بوده عادی شرایط به مربوط مذکور خدمات کلیه 

 .باشدمی سرور خصوص

 

  تعهدات مشترک:

 ندارد را هک نظیر تخریبی کارهای اجازه و نماید ارسال ویروسی گونههیچ ندارد اجازه مشترک 

 ندارد را گردد حقوقی یا حقیقی اشخاص حقوق تضییع یا و تخریب موجب که مطالبی انتشار حق مشترک. 

  باشدیم افتهیصیتخصمشترک موظف به رعایت محدوده استفاده از منابع. 

 در را هاآن تنظیمات و تجهیزات تغییر برای الزم هایدسترسی تمامی است موظف بهتر دهیسرویس جهت مشترک 

 باشد. داشته آن سازی برآورده جهت الزم همکاری و دهد قرار مرکز اختیار

  دینمایمرا پرداخت  موردتوافقمصوب و  یهانهیهزمشترک. 

  رتصو مرکز الزامی بوده و در تررانهیگسختامنیتی  یهادستورالعملرعایت  ،یافزارسختبا توجه به اشتراک منابع 

 رکانمشت دیگر سیستم در اختالل باعث یا و شود ایجاد کار حین در مشترک نماینده توسط که مشکل هرگونه بروز

 .است مشترک عهدهه ب آن از ناشی زیان و ضرر و بوده مسئول مشترک گردد،

 یدسترس جهت تماس شماره و وی الکترونیک پست با همراه خود فنی نماینده عنوانبه را یک نفر مشترک است الزم 

 .اندبرس مرکز اطالع به مجدداً را مراتب خود نماینده تغییر صورت در و نماید معرفی مرکز به کتباً را وی به ساعته24

 معرفی یک نفر جایگزین جهت شرایط اضطراری ضروری است. تبصره:*

 مجازی فضای حوزه در کشور صالحیذ نهادهای توسط ابالغی یهابخشنامه مقررات و قوانین رعایت به موظف شترکم 

 .است زیرساخت ارتباطی یهاشبکه و

 دهد. انجام را شبکه در اختالل هرگونه بروز از جلوگیری جهت الزم اقدامات است موظف مشترک 
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  و باید کلیه اقدامات و تغییرات مرکز بوده  یهاپروتکلامنیت اطالعات سرور خود مطابق با  نیتأممشترک موظف به

 صورت گرفته در این راستا را به اطالع مرکز برساند.

  صورت گرفته در این  و باید کلیه اقداماتموجود در سرور خود بوده  یهادادهمحرمانگی کلیه  نیتأممشترک موظف به

 راستا را به اطالع مرکز برساند.

 یپشتیبان امور انجام به موظف خود مشترک و هست مشترک عهدهبه سرور یهاداده و هابرنامه از نگهداری و پشتیبانی 

 است. ،قرارگرفته وی اختیار در که دسترسی طریق از مزبور سرور محتویات اداره و

 ایفض به را خود ازیموردن اطالعات هرلحظه تواندیم و باشدیمخود  یهادادهموظف به تهیه نسخه پشتیبان از  مشترک 

به  افض این به هالیفا و اطالعات ارسال.نماید است ارسال شدهدادهکه توسط مرکز در اختیار وی قرار  گیری پشتیبان

 است مشترک خود عهده

  مرکز در خصوص نحوه پشتیبان گیری بوده و باید نحوه پشتیبان گیری از  یهادستورالعملمشترک موظف به رعایت

 سرور خود را مشخص و به اطالع مرکز برساند.

 

 سرویس  نگهداری ومدیریت 

 مرکز: سرویسعهدات نگهداری ت

  شورای  دیتائدر صورتIT  در  8-188اصلی دانشگاهی را در محدوده  یهاسامانهدانشگاه ، مرکز مدیریت و راهبری

 .قبال تخصیص اعتبارات مربوطه به عهده خواهد گرفت

 معاونت  ،بین مرکز جانبه 3 یانامهتفاهممطابق  هانهیهزو چگونگی پرداخت ، مصوبه شورا مذکور با حدود خدمات

 توسعه و مشترک تعیین خواهد شد.

 

 حوادث غیرمترقبه)فورس ماژور(:**

و سایر عوامل خارج از کنترل مرکز از قبیل اعتصاب، اغتشاش عمومی، صاعقه،  غیرمترقبهدر صورت بروز هرگونه حوادث 

و  غیرممکنکه انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را برای مرکز  ایگونهبه، هاایندر محیط و مانند  مؤثریا حوادث  سوزیآتش

 .است سرور خصوص در عمل و گیریتصمیم هرگونه به مجاز یا با اشکال مواجه نماید، مرکز


