


 هک چیست ؟

در دنیــای واقعــی اگــر فــردی بــه رسقــت بانــک برود 

و یــا بــدون اجــازه وارد خانــه ی شــا بشــود در واقــع

شا را هک کرده است.

ــر اســتفاده  امــا از لغــت هــک در حــوزه ی کامپیوت

ــرار داده شــده. کــرده و مختــص آن ق

بصورت کلی به ورودی غیر مجاز هک گویند.

هکر کیست؟

هکــر هــا مثــل شــخصیت هــای داســتانی هــم مــی 

ــم  ــند و ه ــته باش ــوری داش ــخصیت منف ــد  ش توانن

ــک داســتان باشــند .   ــان ی ــد قهرم مــی توانن

انواع هکر ها:

می شــود  گفتــه  هکــری  بــه  ســفید:  کاله  هکــر 

ــود در  ــکالت موج ــردن مش ــدا ک ــور پی ــه منظ ــه ب ک

ــد  ــوذ می کن ــا نف ــه آن ه ــا ب ــرم افزاره ــا و ن رسوره

و پــس از گــزارش مشــکل بــه مســئولین در رفــع 

عیــب آن عیــب ســهیم اســت. هکرهــای کاله ســفید 

ــه  ــد ک ــت می کنن ــابقاتی رشک ــات در مس ــی اوق برخ

می کننــد. برگــذار  امنیتــی  رشکت هــای 

مثــال رشکــت گــوگل و تلگــرام بــرای گــزارش بــاگ بــه 

ــای کاله  ــد. هکره ــدی می دهن ــای نق ــران هدای کارب

ســفید می تواننــد از ایــن طریــق جوایــز ده هــا هــزار 

دالری و یــا حتــی چنــد صــد دالری برنــده شــوند.

بــه  نیــز  رسور هــا  و  ســایت ها  مدیــران  برخــی 

ــا  ــد ت ــی می دهن ــفید مبالغ ــک کاله س ــای ه گروه ه

ســعی کننــد آن سیســتم را هــک کننــد و عیب هــای 

ــد. ــزارش دهن ــود را گ موج

هکــر کاله ســیاه: بــه هکــری گفتــه می شــود کــه 

ــتم ها و  ــب وارد سیس ــا تخری ــاذی و ی ــور اخ ــه منظ ب

ســایت ها می شــوند. هکر هــای کاله ســیاه در همــه 

ــا  ــال آن ه ــتند و اع ــب هس ــت تعقی ــا تح ــای دنی ج

ــوند. ــی می ش ــون تلق ــالف قان خ

ــه  ــود ک ــه می ش ــری گفت ــری:به هک ــر کاله خاکس هک

ــال  ــی اع ــیاه و گاه ــای کاله س ــال هکر ه ــی اع گاه

ــد. ــام می ده ــفید را انج ــای کاله س هکره

هکــر کاله صورتــی: بــه افــراد آماتــوری گفتــه می شــود 

ــه  ــت ب ــود دس ــاوی خ ــس کنکج ــای ح ــرای ارض ــه ب ک

اعالــی می زننــد کــه یــا ســایت ها را تخریــب کننــد و 

یــا بــه اطالعاتــی دســت پیــدا کننــد کــه حــق دسرتســی 

بــه آن هــا را ندارنــد.

بــرای ورود بــه دنیــای هکــر هــا بایــد بــا اصطالحــات 

رایــج ایــن زمینــه آشــنا شــوید که بــه توضیــح مخترصی 

از آنهــا مــی پردازیــم:

واکر:بــه نفوذگــر کاله ســیاهی گفتــه می شــود کــه 

بــه منظــور رسقــت اطالعــات وارد سیســتم های دیگــر 

ــه  ــی ک ــاس سفارش ــر اس ــر ب ــک واک ــال ی ــود. مث می ش

می گیــرد وارد ســامانه ثبــت احــوال شــده و اطالعــات 

محــل ســکونت یــک شــخص را در اختیــار خــالف کاران 

می گــذارد.
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بیشــرتین  پریکر هــا  پیــش  دهه هــای  پریکــر:در 

شــبکه های  بــه  پریکر هــا  می دادنــد.  را  جــوالن 

اســرتاق  را  مکامله هــا  و  می کننــد  نفــوذ  تلفــن 

ــی را  ــت عملیات ــن اس ــا ممک ــن پریکره ــد. ای می کنن

ــد،  ــرا کنن ــکار اج ــی و خالف ــازمان های مخف ــرای س ب

بنابرایــن پریکــر بــودن یــک جــرم اســت و پریکرهــا 

و  محاکمــه  جهــان  حقوقــی  نظام هــای  متــام  در 

می شــوند. مجــازات 

ــرای خــود کار  ــا ب ــز تنه ــه برخــی از پریکر هــا نی البت

می کننــد و از دانــش خــود بــرای متــاس مجانــی 

می کننــد! اســتفاده 

مهندسی اجتامعی

خیلــی از افــراد فکــر می کننــد عملیــات هــک تنهــا بــا 

دانــش فنــی و تخصــص انجــام می پذیــرد در صورتــی 

کــه اصــال اینگونــه نیســت. بســیاری از  عملیــات هــای 

هــک بــزرگ بــا کمــک مهندســی اجتاعــی کــه کمک 

ــناریو  ــرد. س ــام می پذی ــت انج ــی اس ــن از قربان گرف

زیــر را بــا دقــت بخوانیــد:

ــری  یــک هکــر می خواهــد وارد یــک شــبکه کامپیوت

ــبکه  ــه ش ــی در ورود ب ــد ضعف ــی منی توان ــود ول ش

ــی  ــا یک ــد ب ــور می کن ــم را مام ــک خان ــد. ی ــدا کن پی

ــک  ــه او ی ــدان آن شــبکه دوســت شــود و ب از کارمن

فلــش بــا آهنگ هــای مــورد عالقــه بدهــد. در ســاعت 

کاری ایــن خانــم بــا کارمنــد شــبکه متــاس می گیــرد و 

ــا  ــش ب ــای موجــود در فل ــی از کلیپ ه ــد یک می گوی

نامــی معیــن را اجــرا کنــد چــون یــک آهنــگ نیســت 

بلکــه یــک پیغــام صوتــی عاشــقانه اســت.

کارمنــد شــبکه بــا ذوق و شــوق آن فلــش را بــرای 

ــد  ــر خــود می زن ــه کامپیوت ــی ب ــل صوت شــنیدن آن فای

ــبکه  ــته وارد آن ش ــرب را ناخواس ــروس مخ ــک وی و ی

ــی درد رس  ــوذی ب ــکان نف ــر ام ــرای نفوذگ ــد و ب می کن

را مهیــا می کنــد.

به سناریو باال مهندسی اجتاعی می گویند.

حمالت فیشینگ

ــا  ــط ب ــالت مرتب ــوان از حم ــینگ را می ت ــالت فیش حم

حــوزه مهندســی اجتاعــی دانســت. شــخص نفوذگــر 

بــا اســتفاده از فیشــینگ رشوع بــه رسقــت اطالعــات از 

حجــم عظیمــی از کاربــران می کنــد. یکــی از حمــالت 

معــروف فیشــینگ ارســال ایمیل هــای جعلــی از ســمت 

بانــک اســت. بدین نحــو که یــک نفوذگر ایمیــل جعلی 

ــر  ــادی کارب ــداد زی ــرای تع ــک را ب ــک بان ــمت ی از س

ایمیــل می کنــد و در آن یــک لینــک قــرار می دهــد کــه 

بــه جــای هدایــت بــه صفحــه اصلــی بانــک کاربــر را 

بــه صفحــه ای مشــابه صفحــه بانــک هدایــت می کنــد. 

کاربــر پــس از دیــدن صفحــه ای مشــابه صفحــه بانــک 

ــر  ــود در دام هک ــورد خ ــم و پس ــردن یوزرنی و وارد ک

می افتــد. در برخــی حمــالت فیشــینگ نــام کاربــری و 

رمــز عبــور هــزاران کاربــر بانــک بــه رسقــت می رونــد.

طریــق  از  اطالعــات  رسقــت  بــه  فیشــینگ  البتــه 

مکاملــات تلفنــی یــا پیــام کوتــاه نیــز اطــالق می شــود. 

بــه ایــن معنــا کــه گاهــی نفوذگــران بــا متــاس تلفنــی 

ــد. ــران دارن ــی کارب ــه اطالعات ــعی در تخلی س
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ــوع  ــال پســوردهای متن ــالیان س ــر س ــر هک ــی اگ حت

روی اکانــت اینســتاگرام شــا تســت کنــد بــه نتیجــه 

نخواهــد رســید.

 5QWwn+aW#qG=j%v4 منونه یک پسوردخوب

یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش 

امنیــت پیــج، ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن 

اینســتاگرام  در  را  خودتــان  مکانــی(  )موقعیــت 

ــد کــه  ــه شــا کمــک مــی کن ــد. ایــن ب خامــوش کنی

کســی هویــت شــا را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را 

از دســت ســارقان مخفــی کنیــد.

منونــه های بســیاری مشــاهده شــده اســت کــه دزدان 

از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد. وقتــی کــه 

شــا همیشــه موقــع انتشــار پســت موقعیــت مکانــی 

خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــر کــرده ایــد، مثــال 

ــافرت  ــه مس ــا ب ــتید ی ــه رس کار هس ــی ک ــان های زم

رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همــراه بــا عکــس 

بــوده اســت، دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــا را 

زیــر نظــر گرفتــه و خانــه شــا را خالــی کننــد.

ــن  ــدن رف ــی نش ــرای قربان ــدم ب ــن ق ــن، اولی بنابرای

ــس  ــردن رسوی ــوش ک ــل و خام ــات موبای ــه تنظی ب

ــت. ــتاگرام اس ــرای اینس ــی ب ــت مکان موقعی

ــه  ــاالی صفح ــد. ب ــود بروی ــل خ ــه پروفای ــه صفح ب

روی همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه 

 Settings صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و

را انتخــاب کنیــد. بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و 

 Photos گزینــه Privacy and security در قســمت

and videos of you را انتخــاب کنید. دکمه کشــویی 

Add Automatically را خامــوش کنیــد.

نکتــه : عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور 

هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید. 

ــا از  ــردن آن ه ــان ک ــرای پنه ــد ؛ ب ــه setting بروی ب

دیــد فالوورهایتــان Hide photos and videos را 

انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

ــا  ــتاگرام واقع ــه اینس ــردن ورود ب ــه ای ک ــا دو مرحل ب

ــد. ــال خــود را راحــت کنی خی

تایید هویت دو مرحله ای:

یــک  عنــوان  بــه   )Two-Factor-Authentication(

الیــه امنیتــی مضاعــف بــرای حفاظــت از حســاب شــا 

ــز  ــه شــخص دیگــر رم ــی ک ــد. در صورت عمــل مــی کن

ــاز هــم  حســاب اینســتاگرام شــا را متوجــه بشــود، ب

ــه  ــاز ب ــج شــا بشــود. چــرا کــه نی ــد وارد پی منــی توان

ــرای ورود دارد. ــور دوم ب ــک فاکت ی

فاکتــور دوم یــک کــد منحــر بــه فــرد و و قابــل انقضا 

اســت کــه شــا توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد 

ــک  ــط ی ــت توس ــر وق ــا ه ــتاگرام ش ــج اینس ــرد. پی ک

موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــا مــی خواهــد کــه 

ایــن کــد را وارد کنیــد.

البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه 

ــاز نداریــد،  یــک پســورد قــوی بــرای حســاب خــود نی

بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.

ــتاگرام  ــه ای اینس ــد دو مرحل ــردن تایی ــال ک ــرای فع ب

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــل زی مراح

بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد. بــاالی صفحــه روی 

همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت 

افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و Settings را انتخاب 

کنیــد. در قســمت Privacy and security مــی توانیــد 

Two-Factor-Authentication  را انتخــاب کنیــد و 

در صفحــه بعــد get started را بزنیــد.

دو روش به شا پیشنهاد داده می شود:

روش اول: از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــالم 

مــی کنیــد کــدی بــرای شــا ارســال مــی شــود. بــا وارد 

ــه  ــن ب ــد. از ای ــد کنی ــود را تایی ــاره خ ــد ش ــردن ک ک

بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن 

بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق 

پیامــک بــرای شــا ارســال مــی شــود.

تســت نفــوذ چیســت و چــه تفاوتــی بــا 

هــک دارد؟

عملیــات تســت نفــوذ بــر اســاس یکــری اســتاندارد 

هــا بــر روی پلتفــرم هــای مختلــف  امــا از نــوع  

ــا هــان  ــی ی ــد آن توســط هکــر هــای اخالق قانومنن

ــرد. ــی گی ــورت م ــفید ص کاله س

هکــر اخالقــی یــک متخصــص شــبکه کامپیوتــری 

اســت کــه امنیــت یــک ســازمان را بــر عهــده میگیــرد. 

ــد  ــازمان باش ــبکه س ــوذ ش ــت نف ــد تس کار او میتوان

تــا نقــص هــای احتالــی بــرای هــر نــوع نفــوذی بــه 

ســازمان را پیــدا کنــد. نکتــه کلیــدی کــه یــک هکــر 

ــن  ــرب دارد ای ــر مخ ــک هک ــه ی ــبت ب ــی نس اخالق

اســت کــه متــام کارهــای یــک هکــر اخالقــی بــا اجــازه 

مالکیــن ســازمان و بــدون هــر گونــه هــدف مخــرب 

انجــام شــود.

بعــد از فــرا گرفــن مهــارت هــای کافی، داشــن تجربه 

ــی  ــل زمان ــد. حداق ــی باش ــش کار م ــن بخ ــم تری مه

ــی  ــر اخالق ــک هک ــه ی ــد ب ــا بتوانی ــت ت ــه الزم اس ک

بــا تجربــه تبدیــل شــوید حداقــل 5 ســال مــی باشــد. 

و زمانــی جــواب خواهــد داد کــه فــرد عالقــه کافــی 

ــالش  ــه و ت ــس عالق ــد. پ ــته باش ــن کار داش ــه ای را ب

میتوانــد مهــم تریــن پیــش نیــاز هــای تبدیــل شــدن 

بــه یــک هکــر باشــد.

ــی  ــه ارزیاب ــر ب ــک ، هک ــوذ ه ــون نف ــال در آزم ح

 IT امنیــت ســایربی  در سیســتم هــای خــاص

مــی پــردازد و نقــص هــای امنیتــی سیســتم را از 

ــه در آن  ــرد هــای هــک، ک ــق بســیاری از رویک طری

تســت نفــوذ یکــی از ویژگــی هــای آن اســت ارزیابی

 می کند

تست نفوذ به دو روش زیر انجام می پذیرد:

White Box Testing .1

Black Box Testing .2

ــی  ــفید( : نوع ــٔه س ــت جعب White Box Testing)تس

ــی  ــا دسرتســی کامل ــه در آن م ــد تســت اســت ک فراین

بــه کدهــای نرم افــزار داریــم؛ کــه معمــوالً هــدف 

ــای  ــردن حفره ه ــدا ک ــت، پی ــوع تس ــن ن ــام ای از انج

امنیتــی، یافتــاری معاری هــای ضعیــف و آســیب پذیر 

نرم افــزاری، آزمــودن جریــان ورودی )و البتــه مشــاهدٔه 

خروجــی مــورد انتظــار(، ارزیابــی عملکــرد رشط هــای 

قــرار گرفتــه در منطــق نرم افــزار و در نهایــت آزمــودن 

هــر خــط از کــد، آبجکــت، تابــع و کالً هــر موجودیــت 

ــت. ــزار اس در نرم اف

Black Box Testing)تســت جعبــٔه ســیاه( : نوعــی از 

ــه ســورس کد  ــر دسرتســی ب ــا دیگ ــه م تســت اســت ک

نرم  افــزار نداشــته اســت؛ در تســت جعبــٔه ســیاه، 

و  راه انــدازی  ویژگی هــای  و  نیازمندی هــا  ابتــدا 

ــپس  ــرار داده س ــی ق ــورد بررس ــزار را م ــرای نرم  اف اج

ــزار  ــم نرم اف ــه ببینی ــرای اینک ــاز را ب ــای مج ورودی ه

آن هــا را بــه درســتی پــردازش می کنــد یــا خیــر، مــورد 

تســت قــرار می دهنــد.

ــی  ــٔه ســفید ســاختار داخل ــی تســت جعب ــه طــور کل ب

را ارزیابــی می کنــد در حالــی کــه تســت جعبــٔه ســیاه 

ــز اســت. ــزار متمرک ــر روی عملکــرد نرم  اف ب
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ــوع  ــال پســوردهای متن ــالیان س ــر س ــر هک ــی اگ حت

روی اکانــت اینســتاگرام شــا تســت کنــد بــه نتیجــه 

نخواهــد رســید.

 5QWwn+aW#qG=j%v4 منونه یک پسوردخوب

یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش 

امنیــت پیــج، ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن 

اینســتاگرام  در  را  خودتــان  مکانــی(  )موقعیــت 

ــد کــه  ــه شــا کمــک مــی کن ــد. ایــن ب خامــوش کنی

کســی هویــت شــا را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را 

از دســت ســارقان مخفــی کنیــد.

منونــه های بســیاری مشــاهده شــده اســت کــه دزدان 

از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد. وقتــی کــه 

شــا همیشــه موقــع انتشــار پســت موقعیــت مکانــی 

خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــر کــرده ایــد، مثــال 

ــافرت  ــه مس ــا ب ــتید ی ــه رس کار هس ــی ک ــان های زم

رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همــراه بــا عکــس 

بــوده اســت، دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــا را 

زیــر نظــر گرفتــه و خانــه شــا را خالــی کننــد.

ــن  ــدن رف ــی نش ــرای قربان ــدم ب ــن ق ــن، اولی بنابرای

ــس  ــردن رسوی ــوش ک ــل و خام ــات موبای ــه تنظی ب

ــت. ــتاگرام اس ــرای اینس ــی ب ــت مکان موقعی

ــه  ــاالی صفح ــد. ب ــود بروی ــل خ ــه پروفای ــه صفح ب

روی همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه 

 Settings صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و

را انتخــاب کنیــد. بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و 

 Photos گزینــه Privacy and security در قســمت

and videos of you را انتخــاب کنید. دکمه کشــویی 

Add Automatically را خامــوش کنیــد.

نکتــه : عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور 

هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید. 

ــا از  ــردن آن ه ــان ک ــرای پنه ــد ؛ ب ــه setting بروی ب

دیــد فالوورهایتــان Hide photos and videos را 

انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

ــا  ــتاگرام واقع ــه اینس ــردن ورود ب ــه ای ک ــا دو مرحل ب

ــد. ــال خــود را راحــت کنی خی

تایید هویت دو مرحله ای:

یــک  عنــوان  بــه   )Two-Factor-Authentication(

الیــه امنیتــی مضاعــف بــرای حفاظــت از حســاب شــا 

ــز  ــه شــخص دیگــر رم ــی ک ــد. در صورت عمــل مــی کن

ــاز هــم  حســاب اینســتاگرام شــا را متوجــه بشــود، ب

ــه  ــاز ب ــج شــا بشــود. چــرا کــه نی ــد وارد پی منــی توان

ــرای ورود دارد. ــور دوم ب ــک فاکت ی

فاکتــور دوم یــک کــد منحــر بــه فــرد و و قابــل انقضا 

اســت کــه شــا توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد 

ــک  ــط ی ــت توس ــر وق ــا ه ــتاگرام ش ــج اینس ــرد. پی ک

موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــا مــی خواهــد کــه 

ایــن کــد را وارد کنیــد.

البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه 

ــاز نداریــد،  یــک پســورد قــوی بــرای حســاب خــود نی

بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.

ــتاگرام  ــه ای اینس ــد دو مرحل ــردن تایی ــال ک ــرای فع ب

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــل زی مراح

بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد. بــاالی صفحــه روی 

همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت 

افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و Settings را انتخاب 

کنیــد. در قســمت Privacy and security مــی توانیــد 

Two-Factor-Authentication  را انتخــاب کنیــد و 

در صفحــه بعــد get started را بزنیــد.

دو روش به شا پیشنهاد داده می شود:

روش اول: از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــالم 

مــی کنیــد کــدی بــرای شــا ارســال مــی شــود. بــا وارد 

ــه  ــن ب ــد. از ای ــد کنی ــود را تایی ــاره خ ــد ش ــردن ک ک

بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن 

بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق 

پیامــک بــرای شــا ارســال مــی شــود.

هکــر اخالقــی بایــد دارای دانــش گســرده و کامــل از 

مهــارت برنامــه نویســی و ســخت افــزار باشــد.

CEH

CEH)Certified Professional Ethical Hacker(

گواهــی نامــه ای اســت کــه بیشــرت هکــر هــا ی 

اخالقــی بــه دنبــال کســب آن مــی باشــند.

ــی کــه یــک هکــر اخالقــی  ــواع گواهــی نامــه های ان

ــد : ــد دریافــت  کن مــی توان

SANS GIAC گواهینامه

 Certified Vulnerabilit( ارزیابی آســیب پذیری هــا

)Assessor

 Certified Professional( ــه ای ــی حرف ــر اخالق هک

)Ethical Hacker

 Certified Penetration( مهندســی تســت نفــوذ

)Testing Engineer

و...

بعــد از فــرا گرفــن مهــارت هــای کافی، داشــن تجربه 

ــی  ــل زمان ــد. حداق ــی باش ــش کار م ــن بخ ــم تری مه

ــی  ــر اخالق ــک هک ــه ی ــد ب ــا بتوانی ــت ت ــه الزم اس ک

بــا تجربــه تبدیــل شــوید حداقــل 5 ســال مــی باشــد. 

و زمانــی جــواب خواهــد داد کــه فــرد عالقــه کافــی 

ــالش  ــه و ت ــس عالق ــد. پ ــته باش ــن کار داش ــه ای را ب

میتوانــد مهــم تریــن پیــش نیــاز هــای تبدیــل شــدن 

بــه یــک هکــر باشــد.

همونطــور کــه اکــرا میدونیــد هــر کســی در هــر 

زمینــه ای مهــارت کافــی را داشــته باشــد میتوانــد بــه 

ــرای کار و  ــی ب ــس رشط اصل ــد. پ ــی برس ــد کاف درآم

ــد.  ــام میباش ــی ش ــارت کاف ــد، مه ــه درآم ــیدن ب رس
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لیست اعضای انجمن :
لیال نوری) دبیر انجمن (

مریم زهره وند

محیا کریمی

مبینا حاجی اسمعیلی

مهشید احمدی

عرفان بختیاری) نائب دبیر (

محمدرضا رسائی

نویسنده:
محیا کریمی

تهیه کنندگان :
لیال نوری )رسدبیر نرشیه(

محیا کریمی

ماهنامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر 

نظــر معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه 

ــد ــاد دماون ــی ارش ــوزش عال آم

موفقیت انتهای مسیر نیست, شکست آنقدرها وخیم نیست.

مهم این است که شجاعت ادامه دادن

داشته باشی!

 وینستون چرچیل    

شاره هشتم مگیت

فروردین  1399


