پارک علم و فناوری استان مرکزی

درخواست رایانامه ()Email
(ویژه شرکت های مستقر در پارک و مرکز رشد)

نام شرکت (فارسی)
نام شرکت (التین)
نام و نام خانوادگی مدیر عامل /نماینده (فارسی)
نام و نام خانوادگی مدیرعامل /نماینده (التین)
شماره تلفن همراه
وضعیت استقرار

 پیش رشد  رشد  پارک

رایانامه ( )Emailفعلی مدیرعامل /نماینده
رایانامه ( )Emailپیشنهادی شما (ترجیحاً متناسب با نام شرکت).......……………………….@astp.ir :
توجه :کلمه عبور حساب کاربری پیشنهادی به رایانامه ( )Emailدرج شده در جدول فوق ارسال خواهد شد.

قوانین و مقررات:
 -1شرکت های مستقر در پارک و مرکز رشد می توانند با دامنه اینترنتی پارک به آدرس  yourname@astp.irصاحب رایانامه ( )Emailگردند.
 -2آدرس رایانامه ( )Emailشما با پیشنهاد مدیرعامل یا نماینده آن شرکت ارسال می گردد.
 -3ترجیحاً حساب کاربری( )Accountپیشنهادی با نام شرکت متناسب باشد.
 -4هر شرکت دارای یک حساب کاربری ( )Accountمی باشد .دسترسی به آن از طریق آدرس  http://mail.astp.irامکان پذیر می باشد.
 -5اعتبار حساب کاربری ( )Accountشما در طول دوره استقرار شما در پارک یا مرکز رشد معتبر می باشد ،بدیهی است بالفاصله پس از تسویه حساب و یا
درخواست پارک ،مرکز رشد یا شرکت ،حساب کاربری غیر فعال خواهد شد.
 -6تهیه پشتیبان از حساب کاربری ( )Accountشما بر عهده آن شرکت خواهد بود و پارک مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 -7استفاده از حساب کاربری ( )Accountبا هدف ارسال هرزنامه و ارسال نامه های گروهی که منجر به  spamمی شود ،ممنوع می باشد .همچنین استفاده نامناسب
با هدف آسیب به سیستم های پارک و اعمالی که موجب خدشته به اعتبار پارک می گردد ممنوع می باشد.
 -8مسئولیت حفظ و نگهداری از حساب کاربری ( )Accountبه عهده مدیرعامل یا نماینده آن شرکت می باشد.
 -9مسئولیت هرگونه سوء استفاده در اثر افشاء کلمه عبور و یا سایر موارد امنیتی و همچنین عدم رعایت قوانین پارک علم و فناوری و قوانین کشوری و سایبری
مرتبط بر عهده مدیرعامل یا نمایند آن شرکت می باشد.

تاریخ تکمیل درخواست:

مهر و امضاء

خواهشمند است پس از تکمیل این درخواست ،تصویر آن به آدرس  webmaster@astp.irارسال گردد.

