
 

 بیانیه حفظ حریم خصوصی

ــه وب ســایت دانشــگاه  ــران ب ــانی ای ــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی درم ــد.عل ــن دانشــگاه 		خــوش آمدی ــراي ای ب

حــریم خصوصــی کــاربران خــود ارزش فــراوان قائــل اســت. در ایــن بیانیــه شــرح مــی دهــیم کــه چــه اطالعــاتی و 

اینکــه ایــن اطالعــات بــه چــه منظــوري مــورد چگونــه از کــاربران ایــن مجموعــه دانشــگاهی دریافــت مــی گــردد و 

 استفاده قرار گرفته و چگونه از آن محافظت می گردد.

  امنیت اطالعات :

مــا حفــظ حــریم شخصــی کــاربران خــود را تضــمین مــی نمــاییم، اطالعــات دریافــت شــده کــه جنبــه شخصــی 

داشــته باشــند و یــا کــاربر بــا نمــایش عمــومی آن موافــق نباشــد بــه هــیچ عنــوان بــه اشــتراك گذاشــته نشــده و در 

 جهــت		م معرض نمایش عمــوم قــرار نمــی گیــرد . بــراي حفــظ امنیــت اطالعــات از بــه روزتــرین شــیوه هــاي مرســو

 کــاربران کــه اســت ذکــر بــه الزم 		گــردد مــی اســتفاده سیســتم بــه نفــوذ و مجــاز غیــر هــاي دسترسی از جلوگیري

 کــار الویــت آنهــا شخصــی اطالعــات حفــظ کــه باشــند مــی دانشــجویان و کارکنــان اســاتید، شــامل مجموعــه ایــن

  .ماست

ــانتیکــه هو میبخــواه یتارنمــا از شــما اطالعــات نیــ. اگــر در هنگــام اســتفاده از امیکنیمــ نیشــما را تضــم یشخصــ میحفــظ حــر مــا را  ت

. در هــر حــال تعهــدات شــودیاســتفاده م هیــانیب نیــکــه از آن تنهــا بــر اســاس اصــول مطــرح شــده در ا دیمطمــئن باشــ دیــتوانیآشکار کند م

 ایــ رمترقبــهیغ يدادهایــحــوادث و رو ایــو امکانــات مــا بــوده و مــا در قبــال اقــدامات مجرمانــه و  هــاییانامــا محــدود بــه تو يهاتیو مســئول

 داشت. مینخواه يتعهد ایو  تیاز اقدامات ما نباشد، مسئول یناش ایکه منتسب  یاتفاقات

 هیــانیشــده در ب جــادیا راتییــصــفحه از تغ نیــبــا مراجعــه بــه ا دیــتوانیســند اعمــال شــود. شــما م نیــدر ا راتییــتغ نــدهیاســت در آ ممکــن

 .دیما مطلع شو یشخص میحفظ حر

 

 م؟یکنیم يرا گردآور یاطالعات چه

 :میینما افتیاطالعات را از شما در نیممکن است ا ما

 مشخصات مخاطب  •

 کیرس نامه الکتروناطالعات تماس از جمله آدرس و آد  •

 یرساناطالع يو نحوه یبانیپشت يبرا یاطالعات  •

 از مخاطبان یاطالعات مرتبط با نظرسنج  •

 

 



 م؟یکنیچه م میریگیکه م یاطالعات با

ــاده  براســاس ــه شــماره  بیتصــو 7م ــال يشــورا 1127128نام ــورخ  يادار یع ــه رعا 28/12/1395م ــزم ب ــخــود را مل  یخصوصــ میحــر تی

ــه خــدمات کفا  افــتیدر کنــد،یم تیــهمــه افــراد و کــاربران وبگــاه دانســته و از کــاربران آن دســته از اطالعــات را کــه فقــط بــه منظــور ارائ

 .دینما یم يخوددار گرانیقرار دادن آن به د اریدر اخت این کرده و از انتشار آ

 

 اطالعات تیامن

اطالعــات شــما از همــه  يو افشــا رمجــازیغ یاز هــر نــوع دسترســ يریجلــوگ يبــرا میینمــا نیاطالعــات شــما را تضــم تیــکــه امن میمتعهــد

 حفظ شود. م،یکنیم يگردآور نیرا که به صورت آنال یاطالعات تیتا امن میکنیالزم استفاده م يهاوهیش

 

 گرید يهاتیبه سا وندیپ

توجــه  د،یشــویمــا خــارج م ياز تارنمــا هــانکیل نیــا قیــکــه شــما از طر یشــود. وقتــ نــکیل يگــرید يهاتیما ممکن اســت بــه ســا يتارنما

 .دییآنها مراجعه فرما یشخص میحر هیانیبه ب ستیبا یم هاتیسا نی. درباره امیکنترل ندار هاتیسا گریکه ما بر د دیداشته باش

  

 اطالعات تماس:

ــران دانشــگاه  ــانی ای ــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی درم ــوا عل ــانیب" ينظــرات شــما در خصــوص محت ــظ حــر هی ــا "یخصوصــ میحف  نی

ــ ــگاه را گرام ــ یدانش ــاد داردیم ــه انتق ــر گون ــت ه ــ. جه ــنهادیپ ای ــوص ا ش ــدر خص ــانیب نی ــا آدرس  هی در  adminsite@iums.ac.irب

 .دیتماس باش


