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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

سيد -محمد مهدي قوچاني-جناب آقايان داود حسين پور"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك  " امير موسوي كاليي

  اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  ینمؤلف مقدمه
شکاف  ایجاد براي ها انسان پذیر آسیب رفتارهاي از برداري بهره هنر عنوان بهکه  اجتماعی مهندسی موضوع
امنیت  حوزه در مهم مباحث از یکی عنوان به امروزه شود، می شناخته فرد سوي از گمانی و ظن هیچ بدون امنیتی

 فرصت هاي تا شده باعث سازمان تکنولوژي هاي و اطالعات فناوري توسعه و رشد است.  مطرح شده سازمان ها

در این کتاب در فصل اول و دوم سعی در . شود ایجاد ها سازمان در افراد و اطالعات از سوءاستفاده بسیاري براي
است.  بیان اهمیت اینترنت و امنیت فضاي مجازي، معرفی مهندسی اجتماعی و هستی شناسی این مفهوم نموده

در فصل سوم ریشه یابی و روش هاي مهندسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم 
ونگی مقابله با این حمله ها تشریح شده است. فصل پنج این کتاب به بیان وضعیت کنونی مهندسی اجتماعی گچ

  . ددر این حوزه می پردازجهانی و رویدادهاي مختلف ها در شرکت ها، دانشگاه 

افزایش خطر حمالت مهندسی این کتاب با توجه به گسترش استفاده از ابزارهاي نوین در سطح سازمانی و 
اجتماعی، سعی در بیان اجمالی از ادبیات مهندسی اجتماعی نموده است که بدین واسطه بتوان آگاهی در این 

کامل شدن این کتاب، تحقیق میدانی در زمینه را ارتقاء داد به منظور ارائه یک مدل مفهومی در این زمینه و 
 بصورت که مواردي بتوان تا ؛خصوص مهندسی اجتماعی صورت گرفت که در فصل ششم ارائه شده است

 و داد قرار بررسی و نقد مورد حوزه این اندیشمندان و نظران صاحب را با اند گرفته قرار مطالعه مورد تئوریک
 مطالعه یک از استفاده قطعاً کرد.  بندي اولویت کشور داخلی وضعیتبه  توحه با را تحقیق مدل هاي شاخص

   .باشد کتاب تئوریک براي بخش خوبی بسیار مکمل تواند می موردي

مطالعۀ  این کتاب براي مدیران و کارشناسان حوزه فضاي سایبري و به بیان دیگر براي هرکاربر فضاي مجازي 
   مهم است؛ پیشنهاد می گردد.که حفظ و امنیت اطالعات شخصی و سازمانی 

پس از حمد و سپاس خداوند متعال، به رسم ادب از شرکت صنایع امنیت فضاي تبادل اطالعات و همچنین ناشر 
بی تردید متن حاضر خالی از اشکال و خطا نیست، از خوانندگان محترم این کتاب قدردانی به عمل می آید. 

را بر ما ببخشایند و با ارسال نظرات و دیدگاه هاي ارزشمند شان ما را در  گرامی خواهشمنداست ایرادات احتمالی
  بهبود این کتاب یاري نمایند. 


