سياستهاي استفاده از شبكه اينترنت در

دفتر مديريت آمار فناوري اطﻼعات

دانشگاه علوم پزشكي ايران

مديريت فني
واحد زيرساخت
تاريخ تدوين١٣٩٧/١٠/١٦ :

کد فايلIUMS_IT_INTERNET :

اين مستند با هدف تعيين روشها و قواعد دسترسي به اينترنت در شبكه گسترده دانشگاه علوم پزشكي ايران تدوين شده است.
با توجه به تهدبدات ،آسيبپذيريهاي متعدد و امنيت پايين تبادل اطﻼعات بر بستر اينترنت به دليل امكان نفوذ ،استفاده و شنود توسط افراد
غيرمجاز ،اين مستند با رويكردهاي ذيل تدوين شده است:
(١

رعايت بخشنامههاي ابﻼغي از مراجع باﻻدستي در خصوص جداسازي شبكه داخلي از شبكه اينترنت.

(٢

مديريت و كاهش هزينهها با بهرهبرداري حداكثري از پهناي باند اينترنت تامين شده.

(٣

تامين حداكثري امنيت تبادل اطﻼعات اينترنت در شبكه دانشگاه.

(٤

رعايت مواد  ٣٢و  ٣٣قانون جرايم رايانهاي در راهبري زيرساخت شبكه دانشگاه با تاكيد بر لزوم ثبت هويت كليه كاربران هنگام استفاده
و دسترسي به اينترنت.

دسترسي به شبكه دانشگاه به دو بخش تقسيم بندي ميشود:
 (١شبكه داخلي :شامل دسترسي عمومي به رايانههاي شخصي ،سرورها و سامانههاي ميزباني شده در مركزداده دانشگاه)اتوماسيون و .(...
 (٢شبكه اينترنت :شامل دسترسي به كليه منابعي كه خارج از شبكه داخلي و گسترده دانشگاه قراردارند.
متقاضيان استفاده از شبكه اينترنت در دو گروه ذيل طبقهبندي ميگردند:
 (١كاربران دائمي :افراد داراي رابطه استخدامي با دانشگاه و دانشجويان.
 (٢ميهمانان :كليه كاربران غير دائمي.
با توجه به موارد فوق دسترسي به شبكه براي هر گروه كاربران بصورت زير پيادهسازي ميگردد:
 (١كاربران دائمي – شبكه با سيم :كاربران دائمي با رايانههاي متصل به شبكه باسيم به شبكه داخلي دسترسي خواهند داشت.
همچنين با استفاده از نامكاربري و رمزعبور تخصيص يافته در سامانه احراز هويت يكپارچه دانشگاه)يكتا( )سند (IUMS_IT_SSOو مطابق با
دستورالعمل مندرج در بخش »خدمات الكترونيك« سايت دانشگاه) ،(iums.ac.irدسترسي به شبكه اينترنت براي كاربر امكانپذير خواهد بود.
 (٢كاربران دائمي – شبكه بيسيم) :(WiFiشبكه داخلي از طريق شبكه بيسيم) (WiFiدر دسترس نبوده و كاربران ميتوانند با استفاده از
نامكاربري و رمز عبور دسترسي اينترنت خود)بند  (١و با اتصال به شناسه بيسيم  IUMS-Hotspotاز شبكه اينترنت استفاده كنند.
 (٣ميهمانان – شبكه با سيم :جهت رعايت امنيت شبكه داخلي ،اين دسترسي برقرار نميشود.
 (٤ميهمانان – شبكه بيسيم) :(WiFiميهمانان با اتصال به شناسه بيسيم  IUMS-Hotspotو استفاده از گزينه »ميهمان« ،پس از ثبت
مشخصات ﻻزم ،نامكاربري و رمزعبور دسترسي موقت اينترنت را از طريق پيام كوتاه دريافت كرده و امكان استفاده از اينترنت با زمان و حجم
محدود را خواهند داشت.
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سياست دسترسی به شبکه
اينترنت

دفتر مديريت آمار و فناوری
اطﻼعات ستاد دانشگاه

مديريت فنی

لزوم حفظ محرمانگي نام كاربري و رمزعبور دسترسي اينترنت:
مطابق با مواد مندرج در قانون جرائم رايانهاي ،دارنده نامكاربري و رمزعبور اينترنت مسئول پاسخگويي در خصوص نحوه استفاده از آن به مراجع قضايي بوده
و جهت رعايت مواد  ٣٢و  ٣٣قانون جرائم رايانهاي تنها كاربراني امكان استفاده از اينترنت را خواهند داشت كه مشخصات هويتي آنان)بطور ثابت يا موقت(
ثبت شده باشد.

يادآوري مواد  ٣٢و  ٣٣قانون جرائم رايانهاي:
ماده٣٢ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت موظفند دادههاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطﻼعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك
نگهداري كنند
تبصره١ـ داده ترافيك :هرگونه دادهاي است كه سامانههاي رايانهاي در زنجيره ارتباطات رايانهاي و مخابراتي توليد ميكنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته
باشد .اين دادهها شامل اطﻼعاتي از قبيل مبدأ ،مسير ،تاريخ ،زمان ،مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه ميشود.
تبصره٢ـ اطﻼعات كاربر :هرگونه اطﻼعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات ،امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن ،هويت ،آدرس جغرافيايي يا پستي
يا پروتكل اينترنتي) ، (ipشماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده٣٣ـ ارائهدهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطﻼعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را

حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
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