
 ای نام تو بهترین سرآغاز

 امنیت در وبآموزشی درس  ینامهآیین

 به "انفورماتیک ایران مرکز گسترش"هایی که اینجانب در نامه فقط و فقط برای درساین آیین

روال کالس و جلوگیری از اتالف  سازیشفافصرفا نمایم تنظیم شده است و هدف از آن دانشجویان ارائه می

وقت کالس برای پاسخگویی به سواالت متداول دانشجویان عزیز در خصوص درس و امتحانات و ... تنظیم 

 لطفا با کمال دقت مطالعه شود. شده است.

 مشخصات درس:

 امنیت در وب نام درس:

 مهندس بابک حاج عظیم زنجانی استاد درس:

 _____ دستیار آموزشی:

 شود.در جلسه اول اعالم می درس:سرفصل 

 :منبع درس

 اسالید ابتدایی درس ذکر شده است.منبع اصلی و منابع کمک آموزشی درس در 

 ها در نمره نهایی درس:چگونگی ارزیابی نهایی و سهم فعالیت

 15 ترم نمره آزمون کتبی پایان 

 5  و کار و فعالیت کالسیطول ترم نمره تمرینات 

 2  (اختیاری)دقیقه  11ی شفاهی در کالس در حدود به همراه ارائهیا پروژه اضافی نمره پژوهش 

 نمره 22جمعا 

برای کمک  ،کار پژوهشینمره اضافی مربوط به  2و  بودنمره منظور خواهد  21نمره نهایی از  توجه مهم:

به دانشجویان برای جبران نمرات از دست داده در طول ترم و کمک به قبولی و باال رفتن نمره دانشجویان 

 .باشددر نظر گرفته شده است و کامال اختیاری می
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برای انتخاب  قبل از هر چیز دانشجو حتما الزم است یا پروژه اضافی کار پژوهشیبرای انجام  توجه مهم:

نتایج و سپس در تاریخ مربوطه تماس حاصل کرده  یق ایمیل یا به طور حضوری با استاد درساز طر موضوع

و مشورت قبلی با استاد  ای بدون هماهنگیو صرفا ارائه هرگونه مقاله و یا پروژه تحویل دهد پژوهش خود را

 .نیستپذیرفته  درس

 اهداف درس:

  مفاهیم پایه امنیتآشنایی با 

  امنیت چند آشنایی با( سطحیMLS) 

  هاانواع کنترل دسترسیآشنایی با 

  های امنیتی موجود در وبمکانیزمآشنایی با 

 ... و 

 زمان کالس:

 11الی  14ساعت  هاجمعه

 درس: وبسایتآدرس 

های آموزشی مورد استفاده در کالس، تمرینات و نمرات و همچنین اخبار مربوط به کلیه جزوات و فایل

خواهد شد و دانشجویان موظف به بازدید مرتب از این سایت و قرار گرفتن در کالس در آدرس زیر منتشر 

توانید اشکاالت درسی خود را نیز از طریق همین وبسایت شما همچنین می باشند.جریان وقایع درس می

 مطرح نموده و پاسخ خود را دریافت کنید.

njaniuast.mihanblog.comhttp://za  ها و استاندارهای امنیت اطالعاتمدلبخش (35uast) 

 ها، تمرینات و نمرات:کد درس و پسورد کلیه فایل

 است. uast35عبارت  درسدر سایت  درس نام کوتاهکد درس و 

 (بدون فاصله باشد. )همه حروف کوچک هستندمی uast35websecurity ها عبارتفایلکلیه پسورد 

http://zanjaniuast.mihanblog.com/
http://zanjaniuast.mihanblog.com/
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 ایمیل پاسخگویی با سواالت:

توانند در طول ترم از طریق این آدرس ایمیل با استاد درس در ارتباط باشند. هرگونه دانشجویان محترم می

های درس یا آپلود تمرینات و موارد این چنینی را نیز توسط همین ایمیل اطالع مشکل در دریافت فایل

 دهید تا مشکل برطرف گردد.

zanjani.uast@gmail.com 

( قرار دهید در غیر این صورت به uast35ایمیل ارسالی را کد درس )عبارت  subjectتوجه کنید عنوان یا 

 عدم پاسخگویی به ایمیل شما وجود دارد. احتمالهای ارسالی دلیل کثرت ایمیل

 دانشجویان: وظایف

 های درسیحترمانه و شرکت منظم در کالسرفتار م .1

و کسب آمادگی و مهارت الزم برای  هاآنمطالعه های کالس از وبسایت درس و دانلود جزوات و فایل .2

 رسیدن به اهداف ذکر شده در خصوص درس

 وبسایتاز طریق ایمیل و یا  تعامل با استاد درس در طول ترم و پرسش سواالت و اشکاالت احتمالی .3

 ر جریان اخبار و اتفاقات کالس قرار گرفتنو د درس

 (...ترم و ترم و پایانها )میانشرکت در کلیه آزمون .4

 تعیین شده زماندر  هاسایت درس و پاسخگویی و ارائه آندریافت تمرینات از وب .5

 (35uastاز عنوان کد درسی ) هبا استفاد فقط ارسال ایمیل و تمرینات و کلیه مکاتبات .6

 استاد درس: وظایف

 رفتار محترمانه با دانشجویان .1

 ی محتوی آموزشی برای درس و به روزآوری آنتهیه .2

 ها و بیان مطالب و مرور نکات مهم درسیتشریح سرفصل .3

 ترمترم و پایانطراحی و برگزاری امتحانات میان .4

 تصحیح اوراق و اعالم نمره دانشجویان و رسیدگی به اعتراضات .5

 های دانشجویانمقاالت و پروژهارزیابی و امتیازدهی  .6

 پاسخ به سواالت درسی دانشجویان از طریق ایمیل، وبالگ و کالس درس .1

mailto:zanjani.uast@gmail.com
mailto:zanjani.uast@gmail.com
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 ها و ...های پژوهشی، انجام پروژهمند برای فعالیتراهنمایی دانشجویان عالقه .8

 و ... هاپژوهشهای ویژه مانند زمان امتحانات، تحویل رسانی تاریخاطالع .9

 دانشجویان از طریق ایمیل ارسال قالب مقاالت برای .11

 

 

توانید از طریق ایمیل و یا حضوری با اینجانب در نامه دارید میچنانچه هرگونه ابهامی در خصوص آئین

 ارتباط باشید. پیشاپیش از همکاری شما در برگزاری موثر این درس کمال تشکر را دارم.

 

 مهندس بابک حاج عظیم زنجانی

 1393 بهمن  


