
 بيانيه حريم خصوصي

 حفاظت بيشتر از حقوق. عات شخصي هر فرد، بخشي از حريم خصوصي وي محسوب مي شودالاط:  اهداف بيانيه 

در  شخصي افراد در شبكه، نه تنها موجب حفظ امنيت كاربران مي شود، بلكه باعث اعتماد بيشتر و مشاركت آنها

است كه در  العاتيهدف از اين بيانيه، آگاه ساختن شما درباره ي نوع و نحوه استفاده از اط. فعاليتهاي جاري مي گردد

   .هنگام بازديد از تارنماي سازمان، از جانب شما دريافت مي گردد

 در نظامتصويب نامه حقوق شهروندي  7اين سازمان بر اساس ماده :  موارد قانوني مرتبط با حريم خصوصي

ملزم به  شوراي عالي اداري و مقررات مرتبط با آن، خود را 28/11/1395مورخ  1127128اداري موضوع مصوبه شماره 

فقط به منظور  را كه العاتحفظ و رعايت حريم خصوصي همه افراد و كاربران تارنما دانسته و از كاربران آن دسته از اط

شخصي افراد، از انتشار آن يا  و با پيش بيني تمهيدات الزم براي حفظ مداركارائه خدمات كفايت مي كند، دريافت كرده 

   .در اختيار قرار دادن آن به ديگران خودداري مي نمايد

ات جمع آوري شده از بازديد كنندگان، صرفاً براي العاط :ات كاربران العهدف از جمع آوري برخي از اط

 سريع مراجعين به خدمات، مورد استفاده قرار مي گيرند و هيچ كيفيت خدمات و محتواي تارنما و دسترسي بهبود

   .گذاشت و اجازه قبلي، با فرد يا مؤسسه ي ديگري در ميان نخواهيم طالعات شخصي شما را بدون االعبخشي از اط

ت مورد نياز خود از العااين تارنما جهت جمع آوري اط :ات العفناوري هاي مورد استفاده در دريافت اط

بر روي ديسك سخت و يا در  والاست، كه معم طالعاتكوكي حجم كوچكي از ا. كوكي استفاده مي كند فناوري

از آنجايي كه كوكي ها فاقد هر . بر روي حافظه موقت كامپيوتر شما از جانب سرويس دهنده نوشته مي شود مواردي

 كامپيوتري نبوده و لذا نمي تواندداده اي جهت اجراي فرامين و كدهاي كامپيوتري است، ناقل ويروس هاي  گونه

پست  همچنين كوكي بكارگرفته شده در اين سايت، قابليت كشف و ثبت نشاني. كامپيوتر شخصي شما را آلوده سازد

  .الكترونيك شما را ندارد

 ت مربوطالشما به ما كمك مي كند تا در تشخيص و رفع مشك IP ثبت نشاني :كاربران  العاتثبت برخي از اط

   .يس دهنده و كنترل بهتر آن اقدام كنيمبه سرو

 شخصي شما، هنگامي كه پيام و يا مطلبي را در بخش العاتتوجه داشته باشيد كه برخي از اط :هشدار امنيتي 

 ست ايناختيار عموم قرار گرفته و ممكن ارهاي گفتگو و يا شبكه هاي اجتماعي بومي ار سال مي كنيد، در التا

 .شود ما موجب سوء ا ستفاده هاي احتمالي و ار سال پيام هاي ناخوا سته از سوي ديگران ، خارج از كنترلالعاتاط


