باسمه تعالی

کاربرگ توجیهی چهره به چهره مذیران و نخبگان دانشگاه
با اَدای سالم ي عرض خداقًت بٍ شما َمکار گرامی؛
برخی وکات حفاظتی ي امىیتی خدمت جىابعالی بر اساس محًرَای حفاظتی ي امىیتی زیر ارائٍ می گردد .امیدد اسدت بدا اسدتعاوت از
خدايود متعال ،ایه وشست آگاٌ سازی چُرٌ بٍ چُرٌ ،مًجب ًَشیاری ي ًَشمىدسازی بدی

از یدی

جىابعدالی در حدًزٌ مسدائ

حفاظتی ،امىیتی ،مفاسد اقتصادی ي ...ي خىثیسازی خدعٍ َا در مًاجٍُ با دشمىان گردد.

محورهای حفاظتی و امنیتی ارائه شذه:
 مخاعشات امىیتی متشتة اص سًی ایشاویان خاسج اص کشًس ي یا افشاد متشدد (ديستان ،اقًام ي )...تٍ خاسج اص کشًس؛
 اػالم تماسَای خاسج اص کشًس ي اشتغال تستگان دسجٍ یک خًد ي َمسش دس سفاستخاوٍ َا ي یا مًسّسات ياتستٍ تٍ تیگاوگان ي
استثاط تا آوُا؛
 گضاسش تستگان دي تاتؼیّتی دسجٍ یک خًد یا َمسش تٍ حفاظت اعالػات؛
 سػایت مقشسات مشتًط تٍ اخز گزسوامٍ ي سیش مشاحل قاوًوی اخز مجًص خشيج اص کشًس؛
ًَ شیاسی دس تشاتش اوجام تخلیٍ تلفىی ي دسیافت ایمیل َای مشکًک ي اوؼکاس مًاسد تٍ حفاظت اعالػات؛
 مخاعشات ػضًیت دس سایت َای کاسیاتی ایىتشوتی؛
 ػذم تاسگزاسی اعالػات ساصماوی ي داسای عثقٍ تىذی دس شثکٍ َای اجتماػی ي مشاقثت اص صیشخاکشی تا َذف تخلیٍ اعالػاتی دس ایه
شثکٍ َا؛
 مخاعشات اسائٍ ي تاسگزاسی سصيمٍ دس فضای ایىتشوت ي تستشَای مجاصی ي لضيم سػایت قًاویه ي ضًاتظ داوشگاٌ دس اسائٍ مقالٍ؛
 ممىًػیت اوجام خشيطٌ َای مشتثظ تا داوشگاٌ تش سيی لح تاج غیشساصماوی؛
 ػذم اسجاع ي ياگزاسی َشگًوٍ خشيطٌ مشتثظ تا داوشگاٌ ي اجشا ي ػملیاتی ومًدن آن تش سيی لح تاج شخصی ،تلفه َمشاٌ ي...؛
 لضيم اوجام َماَىگی قثلی تا حفاظت اعالػات دس خصًص تشقشاسی استثاط تا اتثاع تیگاوٍ ،خیماوکاسان ،ششکت َا ي فشيشگاٌ َای
خاسجی عشف قشاسداد تا داوشگاٌ؛
 اَتمام تٍ اوجام تشسسی َای فىی ي امىیتی اص سًی مثادی ریشتظ دس خصًص اقالم ي تجُیضات خشیذاسی شذٌ اص خاسج اص کشًس؛

 جشم تًدن تؼامل ي َمکاسی تا کاوال َای ضذ اوقالب ي تشخًسد ساحفا تا متخلفیه؛
 اعالع سساوی تٍ مًقغ ي سشیغ َشگًوٍ ػذم حضًس مشکًک کاسکىان تحت امش ي دیگش َمکاسان تٍ حفاظت اعالػات؛
 لضيم سػایت دقیق قاوًن مىغ مذاخلٍ کاسکىان دس مؼامالت ديلتی ي خشَیض اص يسيد تٍ مًضًػات اقتصادی مىغ شذِ قاوًوی؛
 لضيم جلًگیشی اص َمکاسی تا ششکت َای فاقذ گًاَیىامٍ سمتا ي تًجٍ تٍ ستثٍ ي وًع قشاسداد َمکاسی ششکت مذوظش تا داوشگاٌ؛
 ممىًػیت فؼالیت دس احضاب ي گشيٌ َای سیاسی تشای شاغلیه داوشگاٌ؛
 اعالع سساوی تٍ مًقغ يقًع َشگًوٍ مًاسد مشکًک تٍ حفا.
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 ....................................................................................................................................ضمن اعالم آگاه و توجيه کا ل نسبت به وارد اشاره ش ه باال و دريافت پاسخ ناس
به سواالت طزح ش ه اينجان

 ،تعه

تحتا ز نتقل نموده و در طول خ
ع م انجام اين هم ،عواق
تاریخ :

گزدم ضمن رعايت اصول حفاظت
ت و ا وريت ،هماهن

و بزخوردهاي قانون آ را
/

امضای توجیه کننذه:

/

و ا نيتب  ،وضبوعات فبو را ببه دي بز همابارا

و همااري السم را با حفاظت اطالعات داشته باشم ،ضمناً در صورت

پذيزم.
تاریخ :

/

/

امضای توجیه شونذه:

