
 بیانیه حریم خصوصی

حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه،  .عات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب میشودالاط

یتهای جاری میگردد . هدف النه تنها موجب حفظ امنیت کاربران میشود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فع

عاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب الی استفاده از اطی نوع و نحوهشما دربارهاز این بیانیه، آگاه ساختن 

 .شما دریافت میگردد

ی اداری مورخ الشورای ع 1127128تصویب نامه شماره  7براساس ماده های علمی و صنعتی ایران پژوهشسازمان 

عات الکاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطخود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و  1395/ 28/12

را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت میکند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران 

 .خودداری می نماید

صرفاٌ برای بهبود کیفیت  شکایت، و پیشنهاد ،انتقادو  نظرسنجی هایدر بخش آوری شده از بازدیدکنندگانعات جمعالاط

ی ع و اجازهالعات شخصی شما را بدون اطالگیرند و هیچ بخشی از اطایت مورد استفاده قرار میخدمات و محتوای س

 ت.گذاش ی دیگری در میان نخواهیمقبلی، با فرد یا مؤسسه

 اطالعات کاربران

عاتی از کاربر دریافت ، اطالشکایت و پیشنهاد ،انتقادتنها در بخش  های علمی و صنعتی ایرانپژوهشسازمان در پرتال 

 ی بوده و سایر موارد اختیاری است.خانوادگی و ایمیل اجبارشود که در میان آنها نام و ناممی

 ، ابزارمرورگرنوع و نسخه ، IPاطالعات سیستمی از قبیل با ورود کاربران به هر بخش از پرتال سازمان،  ،به جز مورد فوق

به و ... مورد استفاده رزولوشن ابزار مدل و ، همانم کشورنام ، لسیستم عام، (، تبلتموبایلکامپیوتر، تفاده کاربر)مورد اس

پرتال سازمان استفاده عملکرد های آماری جهت بهبود اطالعات در قالب گزارششود. که این میطور خودکار اخذ 

  .دنشومی

 امنیت اطالعات

 ،شما عاتالاط یو افشا رمجازیغ یاز هر نوع دسترس یریگجلو یبراو  میینما نیعات شما را تضمالاط تیکه امن میمتعهد

توجه داشته باشید که برخی از  حفظ شود. ،شده یگردآور عاتالاط تیتا امن میکنیزم استفاده مال یهاوهیاز همه ش

کنید، می لاارس های اجتماعییا شبکهو  ی آنالینگفتگوعات شخصی شما، هنگامی که پیام و یا مطلبی را در بخش الاط

 لای و ارسلاهای احتماستفاده عات، خارج از کنترل ما موجب سوءالممکن است این اطدر اختیار عموم قرار گرفته و 

 .های ناخواسته از سوی دیگران شودپیام

 هایکوک

. شوندیم رهیشما ذخ انهیرا یبر رو دیکنیم دیازدکه از آن ها ب ییهاتیکه توسط سا هستند یکوچک یهالیفا هایکوک

 ند.خطر یشما کامال ب انهیرا یبرا یتیکه از نظر امن هستندشما  انهیسرور و را نیب یارتباط یهالیفا هایکوک



 هاتیسا گریبه د وندیپ

 شوید،از طریق پرتال ما به سایت دیگری منتقل میکه  یهنگامدیگر دارد و  یهاتیسا هب ییهاوندیپ پرتال سازمان

است  یهیکنند، بد افتیرا از شما در یگریممکن است که اطالعات د هاتیسا نی. ادیهست دیجد تیسا نیمشمول قوان

 .دییتماس برقرار نما ربطیذ یهاتیبا سا دیشتر بایجهت کسب اطالعات ب

 تیسا یهااستیدر س رییتغ

 میکنیم شنهادیبه شما پ. میده رییتغ ایخود را بهبود و  یکار یها استیو خدمات ما س هاسیسرو رییاست با تغ ممکن

 .دیما آگاه شو یهااستیس یاحتمال راتییتا از تغ دیصفحه را مطالعه کن نیا کباریکه هر چند وقت 

 


