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دوره آموزشی معرفی 

:عنوان دوره

امنیت سایبريممیز: فارسی
Auditor:انگلیسی Cyber Security

:درباره دوره

شود و حفاظت از اطالعات در برابر در عصر فناوري اطالعات محسوب میهاي اصلینیت اطالعات، یکی از چالشامروزه ام

این شدت.رودبه شمار میهابراي تمامی سازمانناپذیرانکاریک ضرورت افشا، انکار و، تحریفدسترسی غیرمجاز، تخریب، تغییر

هیچ گاه توانند تضمین کنند کهنمیهمهاي امنیتی با بهترین زیرساختهاییحتی سازمانکه استگاهی به حدي حمالت 

عدي جرایم سایبري و افزایش حمالت درون از سوي دیگر، با رشد تصا.بدخواهانه بر روي شبکه آنها اتفاق نخواهد افتاداقدامات

اتخاذ از اینرو، .تبدیل شده استها ی در بقاي کسب و کار سازمانحیاتبه عنوان عنصري ، امنیت اطالعات هاي اخیردر ماهسازمانی

آنها قبل سازيشناسایی نقاط آسیب پذیر و برطرفممیزي امنیتی تمام سطوح سازمانی جهتبه منظور حسابرسی و راهبردهایی

از اي و موردي هاي دورهالزم است در مراحل مختلف، ممیزيبنابراین. اي برخوردار است، از اهمیت بسیار ویژهوقوع هر تهدیدياز 

.امنیت سایبري سازمان به عمل آیدوضعیت 

هاي مطبوع ها و شرکتامنیت سایبري سازمانممیزي وص هاي الزم را در خصدر این دوره آموزشی، مخاطبان آموزش

.گیرندفرا میکشورمانقوانین باالدستیمربوطه و همچنینها و استانداردهايمنطبق با رویه،هاخویش یا سایر سازمان

:اهداف دوره

امنیت سایبريروش هاي ممیزي باآشنایی.1

امنیت سایبريممیزياجرا و فرایندهاي نحوهباآشنایی.2

هاسازمانها و شرکتدر امنیت سایبريیزي ممفرایند آشنایی با چگونگی راهبري .3

امنیتدر حوزه ممیزي مانقوانین و الزامات ملی کشورهاي جهانی و همچنین استانداردها و بهترین تجربهآشنایی با .4
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:مخاطبان دوره

امنیتران و کارشناسان فناوري اطالعات ومدیران، راهب

عات و پدافند غیرعاملمدیران و کارشناسان حراست فناوري اطال

هاسازمانها و شرکتي امنیت اطالعات در ممیزمتولیکارشناسان

ممیزي امنیت سایبريسایر عالقمندان به مباحثو یت اطالعاتمشاوران امن

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:محتویات دوره

 فرایند ممیزي امنیت سایبريمعرفی کلی

 ممیزي امنیت سایبريهايروشبهو بررسی استانداردها

 ممیزي امنیت سایبريمراحل اجرایی آشنایی با

هاي ممیزي و وظایف هر یک از اعضاي آناصول مهم در تشکیل تیم

محلی و گسترده ، شامل شبکههاي مختلف مورد بررسیدر حوزه(سایبري امنیت هاي ممیزي لیستنحوه تهیه چک

)LAN & WAN(مرکز دادهافراد و ، فیزیکی، ، ارتباطات، عملیات(

امنیت سایبريچگونگی تهیه برنامه ممیزي)Cyber Security Audit Plan(

هاي مصاحبه، مشاهده و بررسی شواهد و مستندات در ممیزي امنیت سایبرياصول و تکنیک

هاي امنیتیو اسناد در ممیزيمستندات نحوه بررسی

 ممیزينددر اثربخشی فرایکلیدينکاتآشنایی با

هاي امنیت سایبريز رویکردهاي روانشناختی در ممیزيگیري ابهرههاي معرفی روش

امنیت سایبرينویسی فرایند ممیزيگزارشآشنایی با تکنیک

هادهی عدم انطباقآشنایی با فرایند گزارش
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امنیت سایبريهاي ممیزي لیستها و چکبه همراه نمونه فرم

:دورههايویژگی

صدور گواهینامه معتبر حضور در دوره آموزشیامکان

 تخفیف در صورت ثبت نام گروهی% 10برخورداري از


