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واحد درخواست كننده موظف به معرفي شخصي بعنوان مسول سيستم مي باشد .اين شخص بايد قابليت كاركردن با برنامه هاي تحت وب را داشته باشد.
كليته اعاتتا پايته كنرتران  ،متديريت كتاربران ،ارستال
مسول سيستم ،موظف به يادگيري سيستتم و متديريت ن متي باشتد ايتن متديريت شتامن افت ودن و ويتراي
مقاال و داوري مي باشد .در صتور ووتود هرگونته ميتدلي در سيستتم وي موظتف استت هرتته ستريعتر مراتتد را اعتا دهتد تتا در وقتت رفتد ميتدن اقتدا گتردد.
تواقد تد اعا رساني بموقد بر تقده وي خواهد بود.
بررسي و پيگري در مورد ايجاد پست الدترونيك درخواستي و صحت كاركرد ن بر تقده مسول سيستم مي باشد.
موظف به انتخاب كلمه تبور مناسد مي باشد و بايد در حرظ و نگقداري از ن نقايتت دقتت را بته تمتن ورد  .توصتيه متي شتود در بتازه هتاي
مسول سيستم كنرران
يك ماهه اقدا به تغيير كلمه تبور نمايد.
هتاي ديگتر
هتايي از سيستتم متي باشتد كته بته وي متوزس داده شتده استت و مجتاز بته تغييتر بخت
تنقا مجتاز بته متديريت و تغييتر بخت
مسول سيستم كنر ران
سيستم نمي باشد .
هتا
را در اختيتار مرکت کتامايوتر قراردهتد تتا در بانت م قتاال کنرتران
از برگت ار کنرتران  ،ستی د مقتاال کنرتران
موظف است پ
مسول سيستم کنرران
دانيگاه استراده شود.
از ایتن زمتان مرک ت کتامايوتر تعقتتد در قبتال پيتتتيبانی و
فعتال خواهتتد بتود .و پ ت
از برگت ار کنرتتران
و ایميتتن متورد تقااتتا حتداک ر  8متتاه پت
سيستتم کنرتران
از  8ماه قابن بررسی می باشد.
پاسخگویی در این زمينه ندارد .درخواست زمان بي
از تایيد نقایی عراحی می گردد .لذا تا قبن از تایيد نقایی از ارا یه این فر ها خوددار
پيينقاد توسط کميته برگ ار کننده پ
فر ها ثبت نا و داور و لوگو
نمایيد.
متي رستد .يتك نستخه ن در محتن مركت كتامايوتر و نستخه ديگتر ن در
اين تعقتد نامته در دو نستخه تقبته شتده استت و بته املتاي مستول سيستتم و دبيتر كنرتران
نگقداري مي شود.
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