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کرد. مماجهه مهی   Patchمحافظبی خود را

تواند یک سیهبه را کنبرل کند و انواع آسیب 

  2صفحه  -تا را مه وجود آورد. 

 7931فروردین  -شماره پانزدته 

 نقص هسته در برابر حفاظت از بدافزار

Adobe روز سه شنبه چمار آسهیهب  صبح

 Flashپذیری ممه را در مهحهالهو   

Player   وInDesign  مه عنوان مخشی از

 April Securityمولبن امنیبی ماه آوریل 

Bulletin   که مه طور منظه مرنامه ریهزی

شده است، مرطهر  کهرد. در مهعهمهوع، 

Adobe  73   نهخه را مرای محالو تی از

 Adobe Experienceجهههمههه هههه 

Manager ،Adobe InDesign CC ،

Adobe Digital Editions   و

PhoneGap Push   .صفحه  -منبشر کرد
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بر طرف شدن چهار آسیب  ذبریبر  

 Adobeاساسی در محصوالت 

ی طهو نهی از دنیای کامپیوترتا تاریخهههه

مدافزارتایی تمهههون جهاسهوز افهزارتها، 

تا و تب یغ افزارتا دارد. در تحقیهقها  ویروز

اخههههیههههر از سههههوی تههههیههههه 

MalwareHunterTeam  مه مورد جالبهی

تای مرخورده است. ماج افزار جدیدی که فایل

کارمهران را تها زمهانهی کهه آنهان مهازی 

PlayerUnknown's Battlegrounds 

 -را اجرا نکنند، رمزنگاری خهواتهد نهمهود. 

 4صفحه 

بدافزار  که کامپیوتر شما را تبا زمبان 

، گروگان خبواهبد  PUBGنص  باز 

 گرفت. 

محققان یک آزمایشگاه امنیبهی در آلهمهان 

تحقیقا  تازه ای را شروع کرده اند. مهدهد از 

ممندسی مدکوز مرروی کد سیهبه عهامهل 

و  Karsten Nohlگوشی مومایهل،  7211

Jakob Lell  مبوجه شدند کهه مهرخهی از

-تای تولید کننده در خالوص وصه ههشرکت

 -تای امنیبی روند درسبی را طی نکرده اند. 

  2صفحه 

برخی از فروشندگان گوشی ها  اندروید 

در خصوص وصله ها  امنیبتبی رونبد 

 درستی ندارند

نویهندگان مدافزار لزوما نیاز مه فریب کارمران مرای فدال کردن ماکروتا مرای اجرای کدمخهر  

ندارند. یک تکنیک جایگزین وجود دارد که یکی از مزایای دیگر ویژگی تای دفاتر قانونی است. 

نامیده می شود و اجازه مهی  (DDE)این ویژگی مه نام تبادل اطالعا  دینامیکی مایکروسافت 

و  6صفحا   -دتد که یک مرنامه آفیس، دیباتایی را از اپ یکیشن آفیس دیگر مارگذاری کند. 
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 نقص هسته در برابر حفاظت از بدافزار

مایکروسافت نقص مهمهه تههبهه مهرنهامهه 

کرد. مماجهه مهی   Patchمحافظبی خود را

تواند یک سیهبه را کنبرل کند و انواع آسیب 

 تا را مه وجود آورد.

مایکروسافت یک آسیب پذیری اکبیهو از راه 

دور را که مر روی سیهبه محافظت فای همهای 

تاثیر می گهذارد را  mpengine.dllمخر  

patch  که قهامه هیهت اسهکهن،  -کرده است

شناسایی و تمیز کردن مرای نرم افهزار تهای 

مخب ف ضهد ویهروز و ضهد جهاسهوسهی 

 Windowsمههایههکههروسههافههت از جههمهه ههه

Defender .را فراته می کند 

آسیب پذیری تا محرانی حیاتی ته هقهی مهی 

 شوند.

مایکروسافت می گوید مرای ممره مهرداری از 

آسیب پذیری، یک فایل مه طور خاص ساخبه 

 unpatchedشده ماید توسط یک نهخه ی

 Malware Protectionاز مایکروسافهت

Engine  اسکن شود. مماجه می تواند فایل

مها  -را مه طرق مخب ف راه اندازی کهنهد 

اسبفاده از یک و  سایت مخر  ،از طهریه  

ایمیل، ما آپ ود آن مه یک پوشه مشبرک یها 

 حبی از طری  یک سرویس پیام رسانی.

مماجه که ما موفقیت از آسیب پذیری سهو  

اسبفاده می کند می تواند سیهبه کهارمهررا 

کنبرل کرده و اقدام مه نالب نرم افزار کنهد. 

مماجمین مد تر نیز می توانند داده تها را 

مشاتده، تغییر یا حذ  کهنهنهد و حهبهی 

میبوانند حها  تای جدید ما دسهبهرسهی 

 کامل  مرای کارمرایعاد کنند.

مه گفبه مایکروسافت، مه روز رسانی تهبهه،  

Microsoft Malware Protection  

مررسی و اسکن فایل تای ویژه  را اصهال  

 می کند.

 Microsoftمه روز رسانی تهای تههبهه 

Malware Protection  مدمو  یکبهار در

ماه منبشر می شوند، گرچه در مواردی ماننهد 

 این، اسبثنائاتی نیز وجود دارد.

خوشبخبانه، تیچ اقدامی توسط کارمران نمایی 

 زم نیهت. مکانیهه سهاخهبهه شهده مهرای 

شناسایی و اسبقرار مه روز رسانی ماید این پهچ 

ساعت پس از  44را مه طور خودکار در عرض 

انبشار منبشر کند، ترچند مایکروسافت مهی 

گوید که زمان دقی  آن مهبگی مه نهرم افهزار 

مورد اسبفاده، اتالال اینبرنت شما و تنظیما  

 زیرساخت دارد.

 گردآورنده: سمیه نیاخلیلی

1396فروردین ماه  -شماره پانزده   
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 Adobeبر طرف شدن چهار آسی  ذریر  اساسی در محصوالت 

Adobe روز سه شنبه چمهار آسهیهب  صبح

 Flash Playerپذیری ممه را در محالو   

مه عنوان مخشی از مهولهبهن  InDesignو  

 April Securityامنیهبهی مهاه آوریهل 

Bulletin   که مه طور منظه مرنامهه ریهزی

 شده است، مرطر  کرد. 

نههخهه را مهرای   Adobe  73در معموع، 

 Adobe Experienceمحالو تی از جم ه 

Manager ،Adobe InDesign CC ،

Adobe Digital Editions   و

PhoneGap Push  .منبشر کرد 

از تر گونه سو اسبهفهاده ” ،   Adobeمر طب 

مرای تر مهئ ه ای که در ایهن کنبرل نشده 

عالوه “.  مروزرسانی تا مطر  شده اطالع ندارد

تنوز   CVEمر این، جزئیا  خاصی مرای تر 

 منبشر نشده است.

 Adobeجدی ترین اشکا   مرمهو  مهه 

Flash Player23.1.1.779  و نهخه تهای

ممره مهرداری ” ذکر کرد:  Adobeقب ی است. 

موفقیت آمیز می تواند منعر مه اجهرای کهد 

 “ دلخواه در سیهبه کارمر شود.

نهخه تای تحت تاثیر ف ش پ یر عبارتنهد از 

Adobe Flash Player  Desktop 

Runtime ،Adobe Flash Player  مرای

 Adobe Flash Playerگوگل کهروم و 

شهامهل  IE 11و  Microsoft Edgeمرای 

CVE-2018-4932  تههاCVE-2018-

4938. 

سه مورد  از چمار آسیب پهذیهری ای کهه 

دارای اتمیت تهبند عبارتنهد از آسهیهب 

-use-after-free   (CVE-2018پذیری 

( که می تواند یک حم ه کهد از راه 4932

دور را مه وجود آورد، آسیب پذیری دیگهر )

CVE-2018-4935 شهرایهط را مهرای )

افشای اطالعا  ناخواسبه فراته میکهنهد و 

-CVEیک خطای خهارج از مهحهدوده )

( ایعاد می کند که می توانهد 2018-4937

شرایط مناسب مرای حمال  انعام شهده مها 

 کد را ایعاد کند. 

Mateusz Jurczyk  وSilvanovich  از

مرای پیهدا  Google Project Zeroگروه 

 Adobe Flashکههردن چههمههار اشههکههال

Player  قدردانی شدند .از لهیهن وانهز از

نیز مرای کشف یکی از  Beihangدانشگاه 

)  Flash Playerآسیب پذیری تای ممه  

CVE-2018-4932.قدردانی شد ) 

Adobe   از کهارمهرانAdobe Flash 

Player Desktop Runtime  مهههرای

ویندوز، مکینباش و لینوکس درخواست کرد 

 Adobe Flashمرای مه روز رسهانهی در

Player 23.1.1.741  از طری  مکانیزم مهه

روز رسانی محالو   یا ما مراجده مه مهرکهز 

اقههدام  Adobe Flash Playerدانهه ههود 

 کنند. 

Adobe Flash Player   مرای مایکروسافهت

Edge نیز مددا در روز  77و اینبرنت اکهپ ورر

 سه شنبه منبشر خواتد شد. 

یکی دیگر از آسیب پذیری تای ممه، تهوسهط 

Honggang Ren  از آزمهههایشهههگهههاه

FortiGuard Fortinet  شناسایی شد کهه

یهک اشهکهال  Adobe  InDesign CCدر

( را CVE-2018-4928فیزیکی حافظهه )

شناسایی کرد که می تواند یک حم ه اجهرای 

 کد دلخواه ایعاد کند.

Adobe    :این مه روز رسهانهی یهک ” نوشت

-CVEآسیب پذیری ممه فیزیکی حافظهه )

( را که توسط تعزیه نامناسهب 2018-4928

مه طور خاص سهاخهبهه شهده  inxیک فایل 

توصیه می شود کارمهران “  است، حل می کند.

نالب نرم افزار خود را از طری  نرم افزار مه روز 

، و یها  Creative Cloud desktopرسانی 

و ک یک  InDesignما رفبن مه منوی راتنما 

 مروزرسانی کنند.“ Update“مر 

 

 گردآورنده: حسین علیمراد 

1396فروردین ماه  -شماره پانزده   

https://helpx.adobe.com/security.html
https://helpx.adobe.com/security.html


دانشگاه خوارزمی“ آپا”خبرنامه   

4 

، گروگان  PUBGبدافزار  که کامپیوتر شما را تا زمان نص  باز 

 خواهد گرفت. 

ی طهو نهی از دنیای کامپیوترتا تاریخهههه

مدافزارتایی تمهههون جهاسهوز افهزارتها، 

تا و تب یغ افزارتا دارد. در تحقهیهقها  ویروز

اخههههیههههر از سههههوی تههههیههههه 

MalwareHunterTeam  مه مورد جالبهی

تهای مرخورده است. ماج افزار جدیدی که فایل

کارمهران را تها زمهانهی کهه آنهان مهازی 

PlayerUnknown's Battlegrounds 
 را اجرا نکنند، رمزنگاری خواتد نمود.

 BleepingComputerمهههه گهههزارش

reportsافههههههزار، مههههههاجPUBG 

RansomWare  مه کامپیوتر شما حهمه هه

تای موسیقی، تالهاویهر و خواتد کرد و فایل

اسناد قرمانی را رمزگذاری خواتد کرد. فرمهت 

تهغهیهیهر  PUBGتا تمهنین مه این فایل

خواتد کرد. زمانی که این فرآیند پایان یافت، 

-این ماج افزار مه شما یک پیغام نمایش مهی

طهریه   2دتد که قرمانی تنما قادر است از 

تای خود را مازگرداند. یکی از این راه تها فایل

مه مد  یکهاعت است.  PUBGاجرا و مازی 

تا راه حل دوم وارد نمودن کد مازگردانی فایل

ماشد که در تمان صفحه مهه قهرمهانهی می

 شود.نمایش داده می

ی این ماج افزار یک پیغام غافل گیر نویهنده

تها، فایل” دتد: کننده را مه کارمر نمایش می

تای موزیک و اسهنهاد شهمها تالاویر، فایل

تای شما توسط ماج اند. فایلرمزگذاری شده

اند. اما نهگهران رمزگذاری شده PUBGافزا 

تای رمزنگهاری شهده نباشید، مازکردن فایل

دشوار نیهت. من مه پول احبیاج ندارم. تنما 

 “را مازی کنید. PUBGمرای یک ساعت 

، شهمها BleepingComputerمراساز 

ثانیه اجهرا کهرده و  9توانید مازی مرای می

تای شما رمزگشایی خواتند شد و تمامی فایل

 تمه چیز مه حالت نرمال مرخواتد گشت.

ما این وجود این مرنامه جزو دسهبهه مهنهدی 

گیرد. زیرا کامپیوتر شمها را خطرناک قرار می

دتد و آن را تا زمانی که مدون اجازه تغییر می

شما کارتای خواسبه شده را انعام ندتید مهه 

 دارد.عنوان یک قرمانی نگه می

آنهه در این زمان مشخص نیهت، این اسهت 

که چگونه کارمر در امبدا ما این مدافزار مهواجهه 

می شود )یدنی چه سایت تا یا صفحاتی آن را 

گهبرش می دتند(، یا تنما عالقممنهدان مهه 

اند تهنهمها که آن را نالب کرده PUBGمازی 

 این مد افزار مواجه شده اند.

 

 

 گردآورنده: محمد مرتضو 

1396فروردین ماه  -شماره پانزده   
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برخی از فروشندگان گوشی ها  اندروید در خصوص وصله ها  امنیتی 

 روند درستی ندارند

محققان یک آزمایشگاه امنیبهی در آلهمهان 

تحقیقا  تازه ای را شروع کرده اند. مهدهد از 

ممندسی مدکوز مرروی کد سیهبه عهامهل 

و  Karsten Nohlگوشی مومایهل،  7211

Jakob Lell  مبوجه شدند کهه مهرخهی از

-تای تولید کننده در خالوص وصه ههشرکت

 تای امنیبی روند درسبی را طی نکرده اند.

ما توجه مررسی کد توسط محققین کهه آیها 

تای مومایل مه تای امنیبی مرروی گوشیوص ه

درسبی نالب شده است یا خیر، در اکثر موارد 

محققین مه این نبیعه رسیدند که این وص هه 

 تای امنیبی مرروی مومایل تا وجود ندارد.

مر اساز یافبه تا مرندتایی تمهون شیائومی، 

تها  7وان پالز و نوکیا مه طور میانگین فاقد 

وص ه نرم افزاری مودند. دسبگاه تایی از اچ  9

تی سی، موتورو  و ال جی مه صور میانگهیهن 

وص ه امنیبی مودند. تمهههنهیهن  4تا  9فاقد 

فاقد میهش از  TCLو  ZTEگوشی تایی از 

 وص ه امنیبی مودند. 4

این شرکت امنیبی تمهنین ارتباطهی مهیهن 

فقدان وص ه تای امنیبی ما قدر  پهردازنهده 

کشف کرد. مه طور ساده، گوشی تهای ارزان 

قیمت ما پردازنده تای ضهدهیهف تهر دارای 

میشبرین آمار فقدان وص ه ی امنیبی موده اند. 

گوشی تایی ما پردازنده ی سامهونهز دارای 

کمبرین فقدان وص ه تای امنیبی مودند ایهن 

در حالی است که گوشی تایی مها پهردازنهده 

MediaTek  3.1مه طور میانگین فهاقهد 

 وص ه ی امینیبی مودند.

میان کرده اسهت کهه از  Wired گوگل مه

قدردانی می کند اما اشهاره  SRL تحقیقا 

کرده است که مرخی از ت فهن تهای مهورد 

مررسی ممکن است دسبگاه تایی فاقد تایید 

اندروید ماشند و منامرایهن اسهبهانهداردتهای 

امنیبی گوگل نرسیده اند. تمهنین گهوگهل 

اشاره نمود که گوشی تای اندرویدی جدیهد 

دارای ویژگی تای امنیبی تهبند که از نفوذ 

تکرتا مه آن ج وگیری می کند، حبی اگهر 

این گوشی تا آپدیت شده نباشند. از طهر  

دیگر گوگل اعالم نمود کهه وصه هه تهای 

امنیبی ممکن است مرروی گوشی مهوجهود 

نباشند زیرا فروشندگان می توانند ویهژگهی 

آسیب را مه طور کامل از روی گوشی پهاک 

کنند و نیازی مه نالب وص ه و تدهمهیهر آن 

 نباشد.

 ما این وجود، گوگل گفت که در حال کار ما

SRL مرای مررسی میشبر این موضوع است. 

Karsten Nohl  میانا  گوگل را تایید کرد

و تمهنین میان نمود که در حهال حهاضهر 

حبی تک کردن گوشی تای مدون وصه هه 

تای امنیبی نیز مهیار دشوار می ماشد و از 

اقداما  امنیبی مهیاری در گوگل اسبهفهاده 

میهان نهمهود:  Karsten Nohlمی کنند. 

حبی اگر مرروی گوشی تها وصه هه تهای ” 

امنیبی نالب نشده ماشد، امها ایهن مهدیهن 

منظور نیهت که شما قادر مه سو اسبفهاده از 

 “.آنان می ماشید

گوگل در رامطه ما این موضوع میانیه زیر را مهه 

The Verge :صادر کرد 

و  Karsten Nohlما می خهواتهیهه از ” 

Jakob Lell مخاطر تالش تای مداوم خهود ،

مرای تقویت امنیت اکوسیهبه آندروید تشکهر 

کنیه. ما ما آنما تمکاری داریه تا مکانیزم تای 

تشخیص خود را ممبود مخشیه تا شرایطهی را 

ایعاد نماییه که دسبگاه مه جای مه روز رسانی 

از یک  Googleامنیبی پیشنماد شده توسط 

مه روز رسانی امنیبی مبناو  داخ ی اسبفهاده 

کند. مه روز رسانی تای امنیبی یکی از  یهه 

تای مهیاری است که مهرای مهحهافهظهت از 

دسبگاه تای اندرویدی و کارمران اسبفاده مهی 

شود. پ ت فرم تای حفاظبی ساخهبهه شهده، 

مانند سندماکس نرم افزاری و خدما  امنیبهی 

، نهیهز مهه Protect  Google Playتمانند 

تمان اندازه اتمیت دارند. ایهن  یهه تهای 

امنیبی تمراه ما تنوع فوق الداده اکوسیهههبهه 

اندرویدی، مه نبیعه گیری محققان می انعامد 

که سو اسبفاده از دسبگاه تای انهدرویهدی از 

 ”راه دور تمهنان یک مشکل اساسی است. 

 

 

 

 گردآورنده: محمد مرتضو 
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نویهندگان مدافزار لزوما نیاز مه فریب کارمران 

مرای فدال کردن مهاکهروتها مهرای اجهرای 

کدمخر  ندارند. یک تکنیک جایگزین وجهود 

دارد که یکی از مزایای دیگر ویهژگهی تهای 

دفاتر قانونی است. این ویژگی مه نام تهبهادل 

 (DDE)اطالعا  دینامیکی مایکهروسهافهت 

نامیده می شود و اجازه می دتهد کهه یهک 

مرنامه آفیس، دیباتایی را از اپ یکیشن آفیهس 

دیگر مارگذاری کند. مه عنوان مهثهال ، یهک 

فایل ورد می تواند یک جدول که مه وسهیه هه 

کشیدن دیبا از یک فهایهل اکههل را مهرای 

ترماری که فایل ورد ماز می شهود  آپهدیهت 

یک ویژگی قدیمهی اسهت ولهی   DDEکند.

DDE   تنوز ته توسط مرنامه تهایoffice 

پشبیبانی می شود و مه کارمران این امکان را 

می دتد که دسبورالدمل تای  ساده ای را مها 

کشیدن داده تا و اطالعاتی که مه سند جدید 

تزری  می کنند  وارد کنند. مشکل این اسهت 

که نویهندگان مدافزار می توانند فایهل تهای 

ایعاد کنند   DDEورد مخر  را ما حوزه تای 

که مه جای مازکردن یک مرنامه آفیس دیهگهر، 

خط فرمان راماز کرده و کدمخر  را اجهرا 

کنند. در شرایط عادی، مرنامه تای آفهیهس، 

 دو اخطار را نشان می دتند.

اولین تشدار در مورد سند حاوی لینک مهه  

سایر فایل تاست. درحالی که خطای دوم در 

مورد مازکردن یک خط فرمهان از راه دور 

 Senseاست. مه گفبه دو محق  امنیبی از 

Post ، پنعره دوم را می توان غیرفدال کهرد

تا تشدار ،فقط مرای مار اول نشان داده مهی 

شود. این عامل مه شد  قام یت اسبفهاده از 

DDE  افزایش می دتد. را 

 مایکروسافت : این یک آسیب پذیری نیهت.

Sense Post   در اوایههل سههال جههاری مهها

مایکروسافت ارتبا  مرقرار کرد  اما این شرکت 

آسیب پذیری را در نظر نگرفت. دلیل ایهنهکهه 

مهه عهنهوان را  DDEمایکروسافت حمال  

مهئ ه امنیبی نمی داند این است که آفهیهس 

قبل از مازکردن فایل تا، تشدار را نشان مهی 

دتد. این تنما مورد دیگری است کهه در آن 

نویهندگان مدافزار، یک راه خالقانه مرای سهو  

و   OLEاسبفاده از یک ویژگی مشروع، مانند 

ماکرو  پیدا کرده اند که مایکهروسهافهت تهه 

چنین مه کارمران قبل از اجرا تشدار می دتد. 

 Vesselinکارشناسان امنیبی مانند دکبهر 

Bontchen    ما تالمیه مهایهکهروسهافهت در

مهوافهقهت   DDEخالوص دسبه مندی حم ه 

 می کنند.

 

 ادامه در صفحه مدد.

 گردآورنده: حسین علیمراد 
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Microsoft office  تروجان را بدون نیاز به ،Macroاجرا می کند    ها
 )ادامه...(

 مورد اسهبهفهاده در گهروه، DDEحمال  

FIN7 

میالدی آغهاز  31این نوع حمال  از اوایل دته

مدرفی شد  ولی اخیهرا   DDEشد. زمانی که 

، تنگامی که یک تهحهقهیه  2171در مارز 

منبشر شهد  یهک   PwnDizzامنیبی مانام 

گزارش در مورد راه تایی که نهویههنهدگهان 

مدافزار می توانهبند از اسناد آفهیهس مهرای 

مارگذاری تای پرداخهبهی مهرسهنهد  وجهود 

داشت.این گزارش شامل مهاکهروتها، اجهزای 

OLE ، اجههزایActive X  اقههدامهها ،

 David.  اسههت DDEپههاورپههویههنههت 

Longenecken   یک آموزش در مورد نحهوه

از را  DDEشناسایی حمال  گذشبهه ی 

 Davidمنبشر کرد.    Logs Eventطری  

Stevens   معموعه ای از قوانینYARA را

منبشر کرد که شکارچیان مدافزار می توانند از 

شناسایی اسناد آفیس ما اسبفاده از حهمهال  

DDE   اسبفاده کنند. درحال حاضهر، اکهثهر

فروشندگان آنبی ویروز، آفیس را مها حهوزه 

مه عنوان مشکوک یها مهخهر    DDEتای 

 تشخیص نمی دتند.

Kevin Beaumont  تایی را کهه تکنیک

مورد اسهبهفهاده   FIN7حمال  زنده توسط 

قرار گرفت را کشف کرد. گروتی از تکهرتها 

که در مرخورد مها سهازمهان تهای مهالهی 

تعهزیهه و   Cisco Tabsمبخالص مودند. 

تح یل دقی  تر از این حمال  انعهام شهده 

توسط تمان گروه که قبال توسده دتنده نرم 

مههودنههد    DNS Messengerافههزارتههای

منبشر نمود. در حال حاضر کهامهران مهایهد 

مراقب مازکردن فایل تای آفیس ما لهیهنهک 

در صورتی که اسناد را از طری    DDEتای 

ایمیل از افراد ناشناز دریافت می کهنهنهد  

 ماشند.

اگر آن تا فایل را از یک فرسبنده شناخهبهه 

شده دریافت کرده ماشند  چون ایمیل تهای 

جد ی مهیار شایع تهبند  کهارمهران مهایهد 

دوماره فرسبنده را چک کرده و مطمئن شونهد 

 که آن تا واقدا فایل را ارسال نموده اند.

 گردآورنده: حسین علیمراد 
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 مرکز آذا دانشگاه خوارزمی

 

 رییس مرکز:

 دکبر امید ممدی عبادتی

 

 اعضا  هیات علمی:

 دکبر احهان م کیان

 دکبر امید ممدی عبادتی

 

 کارشناسان مرکز:

 محمدحهین خدامی

 سمیه نیا خ ی ی

 محمد مرتضوی

 امین زمانی

 حهین ع یمرادی

 شیوا ممادری

 محهن نادری

 نژادمحهن یزدی

 

 

 

 دانلود رایگان:

 

تها از دان ود رایگان معموعه کامل خبهرنهامهه

 طری  اسکن کد زیر در دسبرز است.

 نشانی:

ی کهبهامهخهانهه -دانشگاه خوارزمی  -کرج 

 مرکز آپا -ی تمکف طبقه -مرکزی 

 

 تلفن:

94717172126 

02634575018 

 12694713611(  2622)داخ ی 

 

 ذست الکترونیک:

cert@khu.ac.ir 
 

 وب سایت:

http://cert.khu.ac.ir/ 

 

 کانال مرکز آذا خوارزمی:

@khu_cert 
 

 

 

 

Kharazmi CERT Coordinator Center 
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