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 فضاي تبادل اطالعاتدستورالعمل ارتقاء امنیت 

 

اخیراً  ،) در فضاي مجازي"ها باج افزار" از قبیل( شیوع انواع جدید ویروس ها افزایش حمالت سایبري و به خصوص  عنایتبا 

، لذا جدي به اطالعات آنها وارد گردیده است آسیبقربانی این حمالت و ویروس ها شده و  مختلفسازمانهاي کاربران زیادي در 

 ئت علمی وی(دانشجویان، اعضاي ه کاربران شبکهکلیه در دانشگاه مقتضی است،  مشابه جهت پیشگیري از بروز مشکالت

 داشته باشند. ر این خصوصفناوري اطالعات دانشگاه دهمکاري الزم را با نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام نموده و کارمندان) 

 

 با رمز نگاري اطالعات، مبالغ هنگفتی را براي  اخیرًا شیوع بیشتري یافته و از ویروسها  هستند که یباج افزارها نوع خطرناک

بارت به ع نمی شود.ارسال کلید اطالعات، درخواست می کنند، که بعضًا حتی با دریافت مبلغ نیز کلید رمز گشایی ارسال 

 قابل برگشت نخواهد بود.   عمالً  ) غیر قابل استفاده گردیده و، فایل اجرایی و ...Word(عکس،  رایانه دیگر، اطالعات

 

   علیرغم اینکه وجود آنتی ویروس ها و بروز بودن آنها بسیار مهم و حیاتی است، ولی با توجه به تعویض مکرر شناسه هاي

  نیستند. تمام ویروس ها ییها به طور کامل قادر به شناسا روسیو یکدام از آنت چیهویروس هاي جدید، 

، )موتورهاي جستجو و... اتصال فلش هاي غیر مطمئن، ورود به سایتهاي ناشناس (از طریق ثلخطر مپر مات لذا انجام اقدا

 .دها شو آلودگی رایانهعلیرغم بروز بودن  آنتی ویروس  می تواند باعث  و .... ،از منابع غیر مطمئن  دانلود و اجراي برنامه ها

 

 یر امنیتی در حوزه مجازي، منجمله ، نسبت به تشدید تدابات دانشگاه موظف است در صورت افزایش خطراتفناوري اطالع

، اعمال محدودیت اینترنت)جدا سازي شبکه داخلی از اینترنت(در نظر گرفتن چند دستگاه جدا از شبکه جهت ارتباط با 

، کلیه کاربران موظف نماید. بدیهی است حسب شرایط اقداممقتضی  اماتاقد و سایر ) رایانه ها …,USBابزارهاي ورودي(

 خواهند بود.در این زمینه  به همکاري 
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که قطعاً کندي فرایندهاي اجرایی را نیز به دنبال خواهد داشت، مقتضی است، کلیه  تشدید اقدامات امنیتیاز  پیشگیريجهت 

 کارکنان، نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام نمایند.

 

  ،حتی ها و فایلهاي پیوست، ناشناس به خصوص لینک  هاي لیمیااز باز کردن هرگونه ایمیل ناشناس جداً خودداري گردد)

 باشند. ها میانتشار باج افزار یکی از منابع اصلی) …, Wordفایل هایی مانند 

  ،هاي در برنامه  ماکروهایکی از عوامل گسترش باج افزارهاOffice ، ),…Word,Excel (اجرايلذا الزم است،  ،می باشند 

 ).داردراهنماي غیر فعال سازي ماکروها در پیوست قرار غیر فعال گردد. (  Officeماکروها در کلیه برنامه هاي 

  تلگرام، وایبر، شبکه هاي اجتماعی)ICQ انتقال راه هاي در گروه ها و کانالها، یکی از  بخصوص لینک هاي ارسالی ...)و 

نرم افزارهاي مرتبط با شبکه اجتماعی در رایانه هاي متصل به شبکه دانشگاه اکیداً ممنوع هرگونه نصب  د، لذاویروس می باش

 صورت گیرد.دانشگاه نظارت مستقیم فناوري اطالعات ب می بایست با مجوز کتبی و مرات ضرورتدر صورت  بوده و

  از طریق موتورهاي جستجوبخصوص ناشناس  يها تیسامراجعه به)Google,….( رایانه خواهد گردیدآلودگی  منجر به. 

  ندنمایمی ایانه قربانی ربه ویروس بسیاري از سایتها در قالب مطالب تفریحی و سرگرم کننده، اقدام به انتقال. 

 .از اجراي هرگونه فایل ناشناس بخصوص فایل هاي دانلود شده خودداري گردد 

 یجانب يهااتصال دستگاه USB  مثلFlash Memory  ،MP3 Player می تواند منجر به انتقال سایر حافظه هاي جانبی  و

 حاصل نشده به رایانه هاي دانشگاه ممنوع می باشد.ویروس شود. لذا اتصال حافظه هایی که از سالمت آنها اطمینان 

  اطالعات دانشگاه ممنوع می  بدون مجوز فناوريشبکه اداري  اتصال گوشی هاي موبایل، تبلت و رایانه شخصی به

 باشد.

  ،دانشکده ها، خوابگاه ها و  مراکز (اصلی خود  حوزه کاريتنها در اعضاي هیئت علمی و دانشجویان

 باشند.می تا اطالع ثانوي از این امر مستثنی  )آموزشی درمانی
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 ز ادانشگاه، مسئولیت هر گونه سوء استفاده احتمالی،  نظارتیسامانه هاي  با توجه به ثبت وقایع در حوزه مجازي توسط

 بر عهده خود شخص می باشد.(اتوماسیون، اینترنت، ایمیل و...) حسابهاي کاربري 

 موارد می، د از سیستم به هر دلیل(بازنشستگی، انتقال، مرخصی و ماموریتهاي بلند مدت و ...)در صورت خروج افرا 

 اعالم گردد.فناوري اطالعات دانشگاه  به  "به صورت مکتوب"جهت غیر فعال سازي حساب کاربري بایست 

   حتی با اطالع وي تخلف محسوب می گردد. ،افراداین استفاده از حسابهاي کاربري اداري 

  الزامی است.  رایانه هاي اداري، براي تمام و اتصال به سرور مرکزي آنتی ویروس  دانشگاهرسمی آنتی ویروس استفاده از 

  نموده و یا تنظیمات آنتی ویروس خود را استفاده  آنتی ویروس متفرقهدر صورت مشاهده افرادي که به هر دلیل از

دسترسی رایانه ایشان  ،که و عدم امکان پایش حمالت و ویروس هااخالل در امنیت شبتغییر داده باشند، به دلیل 

 به شبکه قطع گردیده و با افراد متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 تی ویروس رایانه خود اطمینان حاصل کرده و در آن فعال و بروز بودناز  روزانه، موظفند قبل از فعالیت اداري کلیه کاربران

 مراتب را به رابط فناوري اطالعات مرکز اعالم نمایند.صورت وجود هر مشکل 

 استفاده شوند.   يکار ادار يتنها برا ستیباینت بوك، نوت پد و...) مهمراه ( ایو  يزیم يها انهی، اعم از رااداري يها انهیرا

 باشد. یممنوع م يادار يها انهیرا يبر رو  انجام امور غیر اداريو  یکردن هرگونه اطالعات شخص رهیذخ

 ترافیک شبکه، نظارت بر عملکرد کاربران از راه دور) ایو  ي(حضور ستمهایمجاز به کنترل تمام سدانشگاه، اطالعات  يفناور ،

غیر اطالعات برنامه و  هرگونهرایانه ها و حذف  يمورد نظر بر رو يو استاندارها ماتیاعمال تنظ نیو همچن در حوزه مجازي

 می باشند. نهیزم نیدر ا يموظف به همکارکاربران همه  باشد،ضروري از رایانه ها می 

 خارج از آن ها را دروي از فایل هاي مهم خود، به طریق مقتضی، پشتیبان تهیه نموده کلیه کاربران موظفند به صورت دوره ا 

 .نمایندسیستم نگه داري 

 


