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آموزشیدورهمعرفی 

:دورهعنوان 

)ايهاي امداد رایانهتیمعملی اندازي نحوه راه(مدیریت حوادث سایبري : فارسی
Incident Management:انگلیسی (CSIRT Implementation)

:دورهدرباره 

اي یافته ها اهمیت ویژهدادهبا پیشرفت و گسترش روز افزون فناوري اطالعات و ارتباطات در دنیاي امروز، بحث حفاظت از

تر تر و پیچیدهمهمنیز مسئله حفاظت از امنیت اطالعات یابدهاي ارتباطی افزایش میهاي دسترسی و روشهر چه راه. است

که طوريه بمورد توجه افراد سودجو بوده استهموارهي فناوري اطالعات، هاهاي امنیتی در سیستمها و نقصوجود حفره. شودمی

. استبسیار بیشترها و گسترش سیستماز سرعت پیشرفت،در مقاطعی از زمان، سرعت افزایش تعداد حمالت صورت گرفته

وجود مراکزي مستقل براي تأمین امنیت فضاي فناوري اطالعات،با نگاهی به آمار منتشر شده و وضعیت فعلی پیشرفتبنابراین

. رسدیاتی و ضروري به نظر میامري حهادر سازمان)افتا(تبادل اطالعات

بلکه باید از ردها وجود نداامنیت سیستمآوريفراهمیک راهکار امنیتی واحد براي کهاندها دریافتهسازمانامروزه بیشتر

اد یکایجگیرندامنیتی خود در نظر میراهبردها در هایی که بیشتر سازمانیکی از الیه. استراتژي امنیتی چند الیه بهره گرفت

»گوهر«هاي ایرانی با ناماست که در سازمانتیم پاسخگویی به رخدادهاي امنیتی رایانهمرکز مدیریت رخدادهاي امنیتی و تشکیل

ازآموختنوپاسخگوییارزیابی،قابلیتتأمین،تیممرکز مدیریت رخدادهاي امنیتی و تشکیل این هدف از ایجاد. شودشناخته می

ها تواند کمک شایانی را به سازمانمیصحیح رخدادهاي امنیتی در سازماناین مرکز با مدیریت. طالعات استاامنیترخدادهاي

.کندو شهرت آن سازمان هدر کاهش صدمات مالی و مهمتر از همه، وجه

با ،هاي ایرانیاندر سازمايهاي امداد رایانهها و اصول ایجاد تیمچارچوبآشنایی با ضمن مخاطبان آموزشی، دورهدر این 

اي را در هاي امداد رایانهتوانند تیمشده و میآشنا به صورت کاملهاتیماندازي این راههاي اجرایی طراحی، تشکیل و روش

.کنندسازي هاي خویش پیادهسازمان
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:دورهاهداف 

هاامنیتی در سازمانبروز حادثهکاهش و به حداقل رساندن -1
هاسازماناي در رایانهزمان پاسخ به حوادثدن کاهش و به حداقل رسان-2
هاسازماناي در رایانهمیزان خسارت حوادثکاهش و به حداقل رساندن -3

:دورهمخاطبان 

و امنیتاطالعاتو کارشناسان فناوريمدیران، راهبران

ايرایانههاي پاسخ به حوادث امنیتیو گروههاي امدادارشناسان تیممدیران و ک

 عالقمندان به مباحث امنیت اطالعاتسایر

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:دورهمحتویات 

اندازي مرکز گوهرتشکیل و راه

o گوهر(معرفی مرکز گروه واکنش هماهنگ رخداد(

oهادر سازمانکشور در خصوص تشکیل مرکز گوهرآورالزاماسناد باالدستی

oاندازي مرکز گوهراهداف راه

oاندازي مرکز گوهراي راهمزای

oها و وظایف مرکز گوهرمأموریت

oسازي مرکز گوهرسطوح پیاده

oمراحل تکامل مراکز گوهر

در سازماناندازي و تشکیل مرکز گوهرراههاي گام
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o و ارتباط آن با سایر واحدهاسازمانچارت جایگاه مرکز گوهر در

oهاي آنساختار مرکز گوهر و تیم

oاي افرادهها و مسئولیتنقش

oتعیین مکان فیزیکی مرکز گوهر

تعامالت مرکز گوهر

o مرکز گوهر با مرکز عملیات امنیت تعاملنحوه)SoC(

oمرکز گوهر با سایر گوهرهانحوه تعامل

oمرکز گوهر با مراکز ماهر و آپانحوه تعامل

o و غیرهاص سوم، اشخگذارانمشتریان، بیمههمکاران، (سازماننفعانگوهر با ذيمرکز تعاملنحوه (

o گذارو قانون، نهادهاي امنیتیباالدستیهايسازمانا مرکز گوهر بتعاملنحوه

مرکز گوهرامنیتی هاي سرویس

oخدمات پیشگیرانه

oخدمات واکنشی

oخدمات مدیریت کیفی امنیت

امنیت مرکز گوهرآوري فراهم

oامنیت شبکه

oامنیت فیزیکی

oامنیت منابع انسانی

ارهاي مورد استفاده در مرکز گوهرابزارها و نرم افز

در گوهرمدیریت رویدادها و حوادث امنیتی

oدر گوهرت رخدادها و حوادث امنیتیچرخه مدیری

oگوهرهايچگونگی گردش کار بین تیم

oنحوه رصد و تشخیص نفوذ به سازمان
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oنحوه شناسایی رخدادهاي امنیتی در سازمان

oهانحوه شناسایی آسیب پذیري

oهاي امنیتیاز تجهیزات شبکه و سامانهگزارشات و هشدارهاريآونحوه جمع

 حوادث امنیتی در گوهررویدادها ودربارهگیريو تصمیمارزیابی

oمتدولوژي رسیدگی به حوادث امنیتینحوه تعیین

oطرح ارزیابی و تصمیم اولیهنحوه تدوین

oطرح ارزیابی و تأیید رویدادهاي امنیتینحوه تدوین

o بندي رویدادهاي امنیتیطرح ردهنحوه تدوین

پاسخگویی به رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر

oطرح پاسخگویی به حوادث امنیتینحوه تدوین

oاقدامات الزم در خصوص پاسخگویی فوري به حوادث امنیتینحوه تعیین

o تعیین اقدامات الزم در خصوص پاسخگویی ثانویه به حوادث امنیتینحوه

o هاي ویژه موقعیتها باات الزم در خصوص پاسخگویین اقدامتعیینحوه

o تعیین طرح محدودسازي اثرات نامطلوب حوادث امنیتینحوه

oهاي سازمانی مطلوب و مورد نیاز براي پاسخگویی به رویدادهاي امنیتیچگونگی طراحی زیرساخت

o تدوین طرح استمرار کسب و کارنحوه

oکردن اطالعات رویدادهاي امنیتیمتدولوژي مناسب جهت روز آمد نحوه تعیین

oهاي امنیتی در رابطه با رویدادهاي امنیتینحوه تعیین کنترل

oهاي امنیتی بکار گرفته شدهنحوه تعیین متدولوژي ارزیابی کنترل

o تتعیین روش تحلیل امور قانونی امنیت اطالعانحوه

نحوه اعالم هشدار در مورد رخدادهاي امنیتی

مرکز گوهرد نیازهاي مورنحوه تهیه فرم

در گوهرزیابی از حوادثفرایندهاي ترمیم و با
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گذاري اطالعات و پایگاه دانش حوادثچگونگی اشتراك

در گوهرامنیتیو حوادثدهی رویدادهاگزارش

oدهی رخدادهاي امنیتی به گوهرنحوه گزارش

oدهی رخدادهاي امنیتی از گوهر به سایر نهادهانحوه گزارش

یدادها و حوادث امنیتی در گوهریادگیري از رو

o رسانیهاي آموزشی و آگاهیهبرنامتدوین نحوه

o تدوین متدولوژي مستندسازي رویدادهاي امنیتینحوه

oهاي مدیریتی امنیت اطالعات نحوه تدوین روش بازنگري

oواره بهبود در کاربرد نظارت امنیت اطالعاتنحوه تدوین طرح

ی مرکز گوهرها و ساختار پرتال سازمانویژگی

عملکرد مرکز گوهرو ممیزي هاي ارزیابی روش

 مرکز گوهراندازي و تشکیلدر خصوص راهي جهانیلگوها و استانداردهابهترین امعرفی

:هاي دورهویژگی

امکان صدور گواهینامه معتبر حضور در دوره آموزشی

 تخفیف در صورت ثبت نام گروهی% 10برخورداري از


