
     

                                   

 :برگزار می نماید با همکاری اداره استاندارد استان اصفهان  رکت معیار دانش پارسش

 مجازی آنالین )به صورت غیر حضوری با سامانه اسکای روم( دوره آموزشی

 امنیت اطالعات و تهدیدات سایبری
 ن سازمان های دولتی و خصوصی که با کامپیوتر و شبکه در ارتباطند ()ویژه مدیران ، کارشناسان و کلیه کارمندا 

 محتوای دوره:

  اصول و مقدمات امنیت اطالعات 

  استاندارد مدیریت امنیت اطالعات 

 ( فواید استفاده از سیستم امنیت اطالعاتISMS)چیست؟ 

 تهدیدات امنیتی شبکه 

 ایمن سازی ارتباطات شبکه 

  رمزگذاری اطالعات  

 گیری و بازیابی اطالعات  پشتیبان 

 امنیت در اینترنت 

 ایمن سازی ارتباطات شبکه 

 ایمن سازی تراکنش های آنالین 

 ایمن سازی ارتباطات ایمیل 

 سرویس رمز گذاری آنالین ایمیل 

  ابزار های امنیتی ایمیل 

  مهندسی اجتماعی و سرقت هویت 

 الزامات قانونی امنیت اطالعات 

 ؟ وندبد افزارها چگونه منتشر می ش 

 مشخصات دوره آموزشی

 )ویژه مدیران ، کارشناسان و کلیه کارمندان سازمان های دولتی و خصوصی که با کامپیوتر و شبکه در ارتباطند (مخاطبین 
 (33الی    9ساعت )  شریور ماه 3و مردادماه  62و62جلسه  سه :دورهمان برگزاری زمحتوای دوره:

  : شاور و مهندس امنیت اطالعات از دانشگاه م) مهندس حسین ملک زادهمدرس دورهSapienza   University رم– 

دارای مدرک مشاور ارشد امنیت -NOC،SOC، ISMSطراح و مشاور و مجری پروژه های شبکه و امنیت اطالعات-ایتالیا

عضو انجمن مهندسین -از امریکاCISA ، CISSPدارای مدرک سطح عالی امنیت اطالعات -از امریکاSSCP سیستمی 

اجرایی و –سال سابقه آموزشی  ISACA-31عضو انجمن ممیزان امنیت اطالعات -(ACM، IEEEکامپیوتر و فناوری امریکا)

 مدیریتی در زمینه پروژه ای شبکه و امنیت در داخل و خارج از کشور(

   : تخفیف می باشد(01سازمان شامل  نفر از هر3)ثبت نام بیش از ریال 09......0هزینه برگزاری دوره %  

   به نام شرکت معیار  6163230163969616 یا شماره کارت مهر ایران 1015359919110قابل پرداخت به شماره حساب جاری ملی

  (با امتیاز اداره استاندارد گواهینامه معتبرهمراه با اعطای  )دانش پارس می باشد .

  نمی گردد. عودت ز برگزاری دوره امکان پذیر می باشد در غیر اینصورت هزینه مورد نظر ساعت قبل ا 89انصراف از ثبت نام تا 

 جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال فیش واریزی و معرفی نامه  با شماره های* 

و  به شماره فکس )تماس و واتس آپ (9321191292.و  9321191696./حبیب الهی 3.1داخلی 3393.9.322.  

 حاصل نماییدتماس 3339391391.


