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کُذ  يبٌ کًک يياطت کّ ثّ کبرفزيب يٍ رٔػيک رَٔذ رٔ ثّ رػذ اطت. ايکبرکُبٌ اس خبَّ  يکبر ثزا يآساد

جذاة داراي لبثهيت کبرکُبٌ  يکبر در خبَّ ثزا يزا راحتيثزتز را جذة ٔ حفظ کُُذ، س يتب اطتؼذادْب

 . اطت، يُبطت ش کبْغ دْذيَرا  کبرصبحجبٌ  يْب ُّيتٕاَذ ْش ييضًٍ ايُكّ اس آَجب كّ  ،اطت

 

بس يجبد کبر در خبَّ َيا يک ػزکت ثزايحًبيت رْب كُيذ. ذ کبركُبٌ دٔر ًْكبر را ثذٌٔ يتٕاَ يايب ػًب ًَ

 .بطت يؼخص دارديثّ ط

اس تب ًْكبر را تؼييٍ كُذ دٔر كُبٌکبر اَّرٔس کبرايكبٌ َظبرت ثز ذ يثب ًْكبري ييبطت دٔر يک طي

 ارايّخبَّ طيبطت كبر اس ّ يتٓدر يٓى  ياس فبکتٕرْب يز، ثزخي. در سي يُبطت اعًيُبٌ حبصم ػٕدٔر ثٓزِ

 .ػذِ اطت

  
 

، دٔر ًْكبري يْب تييٕلؼ يثزاكبر يؤثز َخٕاُْذ داػت، اس ايُزٔ ثب َظبرت اَذک كُبٌ ًّْ کبراس آَجبكّ 

ػزايظ سَذگي ٔ  اَذ دادَِؼبٌ اس خٕد کبر  ي يُبطجي دراخالليٕاسيٍ کّ ػَٕذ اَتخبة كُبَي ذ کبريثب ييفمظ 

َظى ٔ دارا ي ، يطبيبَذْثبيذ لبدر ثّ  يي، ييم ثّ دٔر ًْكبري دارَذکّ كُبَي . کبردچبر آػفتگي َيظت آَٓب

يُبطت دٔر ًْكبري  يذ ثزايثب ييش يآَٓب ًَْچُيٍ ػزايظ . ثزاي ايُكبر داػتّ ثبػُذشِ ئ اَضجبط ٔ اَگ

ثّ حضٕر  يبسيَتب ثبػُذ رٔػٍ  يف ػغهئظبداراي ذ يثب ييکُُذ  يکّ اس خبَّ کبر ي كبركُبَيثبػذ. 
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ضًٍ ايُكّ ايكبٌ ذ. يکُ يٍ يييتؼ ًْكبر بٌ دٔركًُّْ کبر يرا ثزا ئاضحرٔػٍ ٔ ذ اَتظبرات ييغًئٍ ثبػ

 .ذيعٕر رٔساَّ اَجبو دّْ ٍ کبر را ثي، اكبركُبٌاس  يثزخ يثزايبثذ تب  دارد ضزٔرت

 

اس ايكبٌ ثزلزاري ارتجبط  كبركُبٌ يميذ ثّ كبرَذ ٔاطت کّ  ييْب ػبيم طبػتاس سيبٌ اَجبو كبر اَتظبرات 

 ثزگشارياس ثزَبيّ ثبيذ اس لجم  را يي كبركُبٌ. ييظز اطتب تهفٍ ي يزي، چت تصٕيفٕر يبو رطبَيك پيعز



 

 

ْب در  يرطبَ رٔس ْب ٔ ثّ تيأنٕٔ اعالع اس ارتجبعبت،  يثزاثبيذ ًْٕاردِ  ايؼبٌ ييذ ٔ يجهظبت يغهغ کُ

 ُذ.دطتزص ثبػ

ْز يك اس را کّ  ييْب ذ. َگزع ٔ يٓبرتيٍ کُييتؼرا  َفزْز اس کبر اَتظبرات  يت ٔ ثبسدْيفيکافشايغ  يثزا

اَجبو ُبٌ اس ياعً يذ. ثزايکُ ييػُبطبدُْذ را ػًب اَجبو  يثب اطتبَذاردْب َذ تبلبدر ًْكبر دٔر كبركُبٌ

 .ذيٍ کُييتؼ اطت، زيپذ ايکبٌكّ را در ْز کجب ييشاٌ كبر ب ييؼمٕل  يْب ، يٓهتدٔر ًْكبر كبركُبٌ تؼٓذات

 

  

 .ْب در يذيزيت كبركُبٌ يجبسي اطت ارتجبط يٕثز يکي اس ثشرگتزيٍ چبنغ

 يْب بويْظتُذ، يًکٍ اطت پ يبثيلبثم دطت يتبنيجيم دئطب اس عزيك فمظ ًْكبر ٌ دٔر كُباس آَجب کّ کبر

اس دطت دُْذ. ْب ْظتُذ ثّ طيظتىز يؼکالت يزثٕط ثّ اتصبل يب درگي كّ طزگزو كبر ييٓى را ُْگبي

را كبركُبٌ دٔر ًْكبرٍ ػکم ارتجبط ثزلزار ػٕد. يذ چُذيثب يي، يّ ثز يجبدالت يتُيتک يجب ثّثُبثزايٍ 

ِ دارَذ ٔ در جهظبت يُظى اس بَگ ثزاي ارتجبط ثب ايؼبٌ آسادٔ ػذِ خٕد را ػبرژ  يذ تهفٍ ْبيك کُيتؼٕ

 .ػزکت کُُذ ييٕيذيك َزو افشار کُفزاَض ٔيعز

اس رٔس کبرػبٌ  يثخؼًْچُبٌ م ٔ جهظبت يًي، ايتهفُ يْب ذ ثذاَُذ کّ تًبصيثب دٔر ًْكبر يي كبركُبٌ

 ئ رٔاثظ کبر ي، ًْکبردائىارتجبعبت ٍ داػت. ثذٌٔ ثبيذ ثّ درطتي در كبر رٔساَّ آَٓب ثجت ػٕد اطت ٔ يي

 .ػٕد يدػٕار ييغهٕة دٔر ًْكبري  

 

 

ثب اطتفبدِ اس دطتگبِ  كبركُبٌتبل اطت. يجيت دي، ايُدٔر ًْكبرکبر  يزٔييزثٕط ثّ َ يْب ياس َگزاَ يکي 

ػًب در اختيبر اگز دطتگبِ را  ي. حتاَتمبل دُْذْب را ثّ ػجکّ ػزکت  زٔصيخٕد يًکٍ اطت طًٕٓا ٔ يْب

کّ ثبرگذاري كُُذ را اس خبَّ  ييْب ثزَبيّْب ٔ يب  ْب فبيم احتًبل دارد آَٓب ثب ايٍ دطتگبِ،  ُْٕس لزار دْيذ

 ثذافشار داػتّ ثبػذ.

داػتّ ثبػذ اس طغح  يکّ ثّ ػجکّ ػًب دطتزط يُبٌ حبصم کُذ کّ ْز دطتگبْيذ اعًيػًب ثب IT ىيت

ٔ  يزٔص، ريشگذاريضذ ٔ يزٔال ْب ، َزو افشارْبيٍ ػبيم فبيدر يحم ثزخٕردار اطت. ا ييحبفظت کبف

 .ػًب اطت يافشار در دطتگبِ ْز کبرثز ٔ طزٔرْب ز اػکبل يحبفظت اس َزويطب

م ياس لج يردٍ ػبيم يٕايذ. اييغًئٍ ػٕ يتيايُ ياطبط يْب بطتيدر طدٔر ًْكبر  كبركُبٌآيٕسع  يثزا

  WiFi. اطت يػًٕي WiFi اس يزيظتى اس دطتگبِ خٕد ٔ جهٕگيًٍ ، خزٔج اس طيا يْب ٔاژِ گذر

ػجکّ ) VPN کياطتفبدِ اس  بَذاسد.يػزکت را ثّ خغز ث يت دادِ ْبيتٕاَذ ايُ يَبايٍ اطت ٔ ي يًٕيػ



 

 

يبيم ْظتُذ اس کّ كبركُبٌ دٔر ًْكبر  يک کبَبل يغًئٍ ثزايذ تب اس يزي( را در َظز ثگييجبس يخصٕص

 .ُبٌ حبصم ػٕديکبر کُُذ، اعًفضبي خٕد 

ذ ْبرد يتٕاَثٍ رٔع يثب اتب ذ. يرا َصت کُدٔر ًْكبر پبک کُُذِ  يذ راِ حم ْبيثبيي ٍ يػًب ًْچُ

 .ذيب طزلت ػذِ را پبک کُيهّ گًؼذِ يْز ٔط يْب ظکيد

 

 

 

ْبي يزتجظ ثب رفت ٔ آيذ رٔساَّ صزفّ  در حبني کّ كبركُبٌ دٔر ًْكبردر يصزف ثُشيٍ ٔ طبيز ْشيُّ

ْبي ثيؼتزي در خبَّ دارَذ. ايُتزَت پز طزػت ، تهفٍ ، ثزق ٔ طبيز ٔطبيم  ْشيُّدر يمبثم کُُذ ،  جٕيي يي

 .کُُذ ججزاٌ کُذ اَذاس يي ػذِ پض ارتجبعي ٔ نٕاسو اداري يًکٍ اطت پٕني را کّ در يظبفت پيًٕدِ

عٕر لغغ  يًکٍ اطت ثخٕاْيذ ثزاي ايٍ کبر ، يک کًک ْشيُّ کبريُذ يجبسي يب پزداخت جبيگشيٍ کُيذ. ثّ

ثزاي  صٕرت رايگبٌ يٕرد َيبس ثّ ْبيَزو افشاراس ثٓزِ ٔري ثزاي کظت ٔ کبر ػًب ثبيذ ثّ داليم ايُيتي 

ْبيي کّ ثزاي كبركُبٌ دٔر  ْب ٔ يحذٔديت يذ کّ ثب َٕػتٍ تًبو ْشيُّ. يغًئٍ ثبػگزددرائّ ايؼبٌ تبييٍ ٔ ا

 .رٔػٍ خٕاْيذ ػذْب  در يٕرد ْشيًُّْكبر ارائّ خٕاْيذ داد، 

ْب يب  ْب ، جبيگشيُي تٕاَيذ ثزاي درخٕاطت ٔجِٕ اضبفي ، يمذيبتي را ثزاي ثّ رٔسرطبَي ًْچُيٍ يي

 .ت خٕد را لجم اس ػزٔع کبر اس خبَّ ايضب کُُذفزآيُذْب ايجبد کُيذ. اس كبركُبٌ ثخٕاْيذ رضبي

 

تٕاَذ يک يشيت رلبثتي ثبػذ. ثب ايٍ حبل ، ػًب ثبيذ تؼييٍ کُيذ کّ  ثّ عٕر خالصّ، ارتجبط دٔر ًْكبر يي

آٔري ْبي يٕثزي ثزاي ايُيت طبيجزي ٔ ارتجبعبت فزاْى  تٕاَذ اس خبَّ کبر کُذ ٔ ًْچُيٍ فٍ چّ کظي يي

ْبيي کّ لصذ تأييٍ آٌ را داريذ ، كبيال رٔػٍ ثبػيذ. ثب  کُيذ. در يٕرد اَتظبرات خٕد اس ػًهکزد ٔ ْشيُّ

 .تز خٕاْيذ ثٕد ػٕد، ػًب ٔ كبركُبَتبٌ راضي کبرْبيي کّ در يٕرد طيبطت كبر در خبَّ اَجبو يي

 


