خربنامو امنيت رايانو ای
کميتو امداد امام مخينی(ره)
سال اًل ،ضواره نٌزدىن

نيوو دًم دی ىطتاد ً ضص

دفتر آهار ً فناًری اطالعات
شـذٍ
هطابق رًّذ هعوْل در بحث اهٌيـت راياًَ ای ّ شبکَ ای ايي خـبـزًـاهـَ شـه
است شا حذ اهکاى هطالب بَ سباى سادٍ ّ قابل فِن بزای ُوَ ّ بز هبٌای ًزم افشارُا ّ سخـت
افشارُايی بَ طْر هعوْل در راياًَ ُای فعلی هْجْدًذ بياى شْد ّ بـا ايـي ّجـْد هـطـالـب
خبزًاهَ بزای افزاد با شجزبَ ًيش حاّی ًکات ّ هطالب جذيذی باشذ.
شوا ًيش هی شْاًيذ ًياسُای خْد را جِت طزح ّ پاسخ ّ يا هطالب ّ هـاـا ت خـْد را
جِت درج با ًام خْد در ايي خبزًاهَ با ارسال بَ دفتز آهار ّ فٌاّری اطهعات هـززـش بـا هـا در
هياى بگذاريذ.
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پزسشِای خْد را در ُز سهيٌَ هزشـبـب بـا  ّ ITرايـاًـَ اس طـزيـق پ ـت
الکتزًّيک يا ًاهَ بَ دفتز آهار ّ فٌاّری اطهعات هززش با ها در هياى بگذاريذ شا پاسخ آًـِـا را
در ُويي خبزًاهَ دريافت زٌيذ.
ُوچٌيي در صْرشی زَ عهقوٌذ بَ ُوکاری با ايي خبزًاهَ هی باشيذ ،هی شـْاًـيـذ
هاا ت ّ هطالب خْد را اعن اس شأليف يا شزجوَ در قالب يک فايـل  Wordبـَ صـْرت پ ـت
الکتزًّيک يا بز رّی  CDبَ دفتز آهار ّ فٌاّری اطهعات ارسال ًواييذ شا پس اس بزرسی با ًام
خْد شوا در ايي خبزًاهَ درج شْد.

تييو ضده در دفتر آهار ً فناًری اطالعات
با ىوکاری ضرکت گسترش فناًری اطالعات ً ارتباطات خاًرهيانو

نگارش ً هطاًره علوی :احساى رياضی اصفيانی
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