
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397 هبُ هْش تصَیشی ػولکشد ٍ گضاسؽ  

ؿْشداسی اسٍهیِ( ٍ استببطبت )ػبصهبى فٌبٍسی اطالػبت   



 هٌْذع ٍ ػبصهبى افضاس ًشم ٍاحذ سئیغ صادُ بیگ هٌْذع حضَس

 ؿَسای ًـؼت ؿـویي دس 3 هٌطقِ ؿْشداسی it هؼئَل پَسقلی

 ّوذاى - کـَس کالًـْشّبی اطالػبت فٌبٍسی ػبصهبًْبی

  اسٍهیِ ؿْشداسی اختصبصی ًَسی فیبش ٍ داکت گزاسی حفبسی ػولیبت



 
 ؿَسا ؿْشی خذهبت کوؼیَى جلؼِ دس ػبصهبى ػبهل هذیش حضَس



 ًوبصخبًِ دس فبٍا ػبصهبى ضببًیهی بِ ػبؿَسا صیبست هشاػن بشگضاسی

 هشکضی ؿْشداسی



 بشسػی جْت ػوشاًی فٌی هؼبًٍت ٍ اطالػبت فٌبٍسی ػبصهبى هـتشک جلؼِ

 اسٍهیِ ؿْشداسی اختصبصی ًَسی فیبش پشٍطُ اجشای سًٍذ ّوبٌّگی ٍ



 ػبصهبى سئیغ بب اسٍهیِ ؿْشداسی اطالػبت فٌبٍسی ػبصهبى سیبػت دیذاس

 ًـبى آتؾ سٍص تبشیک بشای هشکضی ایؼتگبُ دس ًـبًی آتؾ



)  اسٍهیِ ؿْشداسی ًَسی فیبش اختصبصی پشٍطُ ٍقفِ بذٍى اجشایی ػولیبت

 (گزاسی داکت هشاحل



 ّفتِ گشاهیذاؿت بوٌبػبتدیذاس بب یگبًِ پؼش جبًببص جٌگ تحویلی 

 هقذع دفبع



 چْل جوغ دس اسٍهیِ ؿْشداسی اطالػبت فٌبٍسی ػبصهبى ّوکبساى حضَس

 ػبؿَسایی اقتذاس سصهبیؾ ػٌَاى بب غشبی آرسببیجبى بؼیجیبى ّضاسًفشی

 ( ف) اهلل سػَل هحوذ بؼیج



 بِػشٌّگ ًصشتی سئیغ پلیغ فتبی اػتبى آرسببیجبى غشبی دیذاس بب 

 اًتظبهی ًیشٍی ّفتِ هٌبػبت



 ػبختوبى دس(  IT ّبی پشٍطُ هذیشیت) سٍصُ ػِ آهَصؿی دٍسُ شگضاسیب

 اػتبى صٌؼتی هذیشیت



 کَدک سٍصجْبًی بوٌبػبت هْش ؿیشخَاسگبُ اص دیذاس



 فبٍا ػبصهبى دس اسٍهیِ ؿْشداسی ًَیي ّبی پشداخت کبسگشٍُ جلؼِ



 اسٍهیِ ؿْشداسی ػوشاًی ٍ فٌی هؼبًٍت ًقـِ تْیِ ٍ ػشٍس اتبق دّی ػبهبى



 ًَسی فیبش ؿذُ گزاسی داکت ّبی هؼیش آػفبلت تشهین ػولیبت

 اٍسهیِ ؿْشداسی اختصبصی



 سٍص هٌبػبت بِ ػبصهبى ّوکبساى بیي دی ٍیتبهیي ّبی قشف تَصیغ

 اػتخَاى پَکی اص پیـگیشی جْبًی



 هٌبػبت بِ ػبصهبى ّوکبساى بیي داست ٍ پٌگ پیٌگ هؼببقبت بشگضاسی

 بذًی تشبیت ّفتِ



 حضَس دس هشاػن گشاهیذاؿت ّفتِ دفبع هقذع دس هحل ببؽ سضَاى اسٍهیِ



 هطبلؼبت هشکض سئیغ ٍ ؿَسا سئیؼِ ّیئت ػضَ  بخـبیـی حؼیي بب دیذاس

 اسٍهیِ ؿْش اػالهی ؿَسای پظٍّـْبی ٍ



 بِ آهَصؿی ّبی اًیویـي فـشدُ لَح ٍ ػبیبشی ّبی تَصیِ بشٍؿَستَصیغ 

 ی بب هـبسکت پلیغ فتبی اػتبىبِ هٌبػبت ّفتِ ًیشٍی اًتظبه آهَصاى داًؾ



 ؿْشداسی ؿْشی فضبّبی ببصآفشیٌی ٍ ػوشاى ػبصهبى هذیشیتی داؿبَسدساُ اًذاصی 



 

  اسٍهیِ ؿْشداسی کبسکٌبى حقَقی فیؾ ػبهبًِاستقب ٍ بشٍصسػبًی 


