سیاست های قانونی
 -1توضیح واژه ها
کلمات "باید"" ،نباید"" ،الزم است"" ،میتواند"" ،توصیه میشود" و "اختیاری" در این مستند بر اساس
تعاریف  RFC 2119مورد استفاده قرار گرفتهاند.

 -2اهداف و حوزه شناخت
هدف فدراسیون ملی احراز هویت علمی  IR FEDفراهم آوردن امکان استفاده از سرویسهای
فدراسیون برای کاربران سازمانهای پژوهشی و علمی در جمهوری اسالمی ایران است .این هدف از
طریق ایجاد زیربنای ساختار احراز هویت درفدراسیون تحقق مییابد.
هدف "سیاست های قانونی" شفاف سازی دربارهی تعهدات قانونی بین مسئول اجرائی و اعضاء
فدراسیون میباشد.
حوزه شناخت این سیاستها شامل همه فناوریهای مبتنی برامنیت احرازهویت در فدراسیون است که
درمتن مشخصات هر فناوری توضیح داده شده است.

 – 3اعضای فدراسیون ملی احراز هویت IR FED
برای عضویت در این فدراسیون ،سازمان متقاضی "باید" یک سازمان پژوهشی و علمی باشد که به
تائید وزارتخانه مربوطه رسیده است.
اعضای فدراسیون ،سرویسهای فدراسیون را به کاربران خود ارائه میدهند .کاربران هر سازمان شامل
دانشجویان ،کارمندان و اعضای هیئت علمی آن سازمان میشوند .هر عضو فدراسیون مسئول کاربران
خود میباشد.
پژوهشگاه دانشهای بنیادی و ایرانت هیچگونه تعهدی برای برآورده کردن نیازهای قانونی استفاده از
سرویسهای فدراسیون را ندارند.

اعضای فدراسیون مسئول ایجاد پایگاههای پاسخگوئی برای کاربران خود میباشند .این امرالزمه
عضویت در فدراسیون نمیباشد ولی قویا توصیه میشود که افرادی برای پاسخگوئی و رفع اشکال
کاربران ،حداقل در ساعات اداری ،در نظر گرفته شود.

هر کاربر"الزم

است" که از طرف حداقل یک عضو فدراسیون قابل شناسائی باشد.

هر عضو فدراسیون "الزم است" که راهنمای استفاده از سرویسها منتشر نماید .این راهنما "باید"
شامل هرگونه سیاست و خط مشی داخلی برای نحوه استفاده کاربران از سرویسها باشد.
هر عضو فدراسیون "باید" سیاستهای حفظ حریم خصوصی کاربران را منتشر سازد.

 -4بازرسی
قوانین و سیاستهای فدراسیون ملی احرازهویت علمی  IR FEDنیاز به بازرسی ندارند.

 -5حق عضویت
مسئول اجرائی فدراسیون ( ایرانت ) دربارهی حق عضویت تصمیم میگیرد .حق عضویت در صورت
وجود ،برای پوشش دادن به هزینههای اجرائی و عملیاتی فدراسیون میباشد و جنبه انتفاعی ندارد.

 -6تعهدات
پژوهشگاه دانشهای بنیادی خدمات فدراسیون را به همان صورتی که در جامعه بینالمللی ارائه میشوند
در اختیار اعضا قرار میدهد و هیچگونه تعهدی در برابر اعضا و کاربران آنها ندارد.
پژوهشگاه دانشهای بنیادی و ایرانت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارتهای احتمالی که در اثر استفاده
اعضای فدراسیون و کاربران آنها بوجود میآیند ،ندارند.

اعضای فدراسیون "الزم

است" که از قوانین جمهوری اسالمی ایران تبعیت کنند.

 -7قوانین حاکم و رفع اختالف
قوانین جمهوری اسالمی ایران حاکم برمفاد این مستند میباشند.
هرگونه اختالف "باید" بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران بررسی و حل و فصل شود.

