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معرفی دوره آموزشی 

:عنوان دوره

هاي کنترل صنعتیسیستمسایبريامنیت: فارسی
ICS:انگلیسی Cyber Security

:درباره دوره

یندهاي صنعتی و عملکردهاي فیزیکی ار رایانه هستند که براي کنترل فرهایی مبتنی بیستم، سهاي کنترل صنعتیسیستم

گیري نوع جدیدي از هاي حیاتی کشور، موجب شکلها و سامانهها در زیرساختز این سیستماستفاده گسترده ا.شونداستفاده می

هاي اخیر اي مشهور و شناخته شده آن در سالهعتی کشورمان شده است که از نمونههاي بزرگ صنحمالت سایبري به شبکه

.نت اشاره کرده استاکستوان بمی

راهکارهاي اجرایی براي ارایه هاي کنترل صنعتی،سیستمامنیتی و مشکالتهابررسی چالشدر این دوره آموزشی، ضمن 

اي هبهترین تجربهآشنایی با،المللیبیناستانداردهايبر اساس سازي آنها نهاي امروش،هاامنیتی این سیستماهش مخاطرات ک

خصوص، از دیگر موارد مطرحدر اینایران الزامات ملی بررسیو همچنینهاي کنترل صنعتیجهانی در حوزه حفاظت از سیستم

.در این دوره است

:اهداف دوره

هاي کنترل صنعتیسیستمیت سایبريامنآشنایی با راهکارهاي-1
هاي کنترل صنعتیها و مشکالت امنیتی در سیستمآشنایی با چالش-2
هاي کنترل صنعتیها و مخاطرات امنیتی سیستمپذیريآشنایی با آسیب-3
هاي کنترل صنعتیهاي مدیریت مخاطرات در سیستممتدولوژيآشنایی با -4
هاي کنترل صنعتیآشنایی با مراکز مهم پژوهشی در رابطه با امنیت سیستم-5
هاي کنترل صنعتیسازي سیستمآشنایی با الزامات ملی کشورمان در حوزه امن- 6
نعتیهاي کنترل صسازي سیستمهاي جهانی در حوزه امنآشنایی با بهترین تجربه-7
هاي کنترل صنعتیسازي سیستمالمللی در خصوص امنآشنایی با استانداردهاي بین-8
هاي کنترل صنعتیوري امنیت در سیستمآها و سازوکارهاي اجرایی فراهمشآشنایی با رو-9
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:مخاطبان دوره

،هاي کنترل صنعتیسیستمو راهبرانمسئوالنمدیران
هاي کنترل صنعتیامنیت سیستمان فناوري اطالعات وسمدیران و کارشنا
هاي صنعتیسان فناوري اطالعات و امنیت شبکهمدیران و کارشنا
هاي صنعتیمدیران و کارشناسان حراست و پدافند غیرعامل سازمان
اطالعاتو فناوريمدیران و کارشناسان امنیت
هاي کنترل صنعتیمشاوران امنیت اطالعات سیستم
منیت اطالعاتسایر عالقمندان به مباحث ا

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:محتویات دوره

هاي حیاتی و غیرحیاتیسامانهآشنایی با -1
هاي کنترل صنعتیهاي امنیتی سیستممشکالت و چالش-2

هاي کنترل صنعتیمفاهیم امنیتی سیستم
هاي کنترل صنعتیضرورت توجه به امنیت سیستم
کنترل صنعتیهايرخدادهاي امنیتی سیستم
هاي کنترل صنعتیانواع بدافزارهاي سیستم
هاي کنترل صنعتیهاي موجود در سیستمپذیريآشنایی با آسیب
هاي کنترل صنعتیاي حیاتی در طراحی محصوالت سیستمهپذیريآشنایی با آسیب

oپذیري آئورورا آسیب)Aurora(
oپذیري بوریاس آسیب)Boreas(

پذیر از طریق اینترنتکنترل صنعتی آسیبهاي نحوه شناسایی سیستم
هاي کنترل صنعتیدر سیستمو مخاطرات امنیتی آشنایی با انواع تهدیدات
هاي صنعتیی انواع حمالت سازمانی در شبکهبررس
صنعتیهايشبکهو بستر ارتباطی، سیستم کنترلی، تجهیزاتمشکالت امنیتی در معماريبررسی
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هاي کنترل صنعتیتمهاي امنیتی سیسبررسی چالش
هاي کنترل صنعتیجلوگیري از تهدیدات امنیتی سیستمهاي معرفی روش
 هاي کنترل صنعتیدر سیستمبررسی رویکرد واکنشی به امنیت سایبري

هاي کنترل صنعتیتاریخچه حمالت سایبري به سیستم-3
هاي کنترل صنعتیاستانداردهاي امنیتی سیستم-4

ISO

CPNI

NIST

NERC

DHS

DOE

ISA

)مطالعه موردي(حیاتی در سایر کشورها هاي هاي کنترل صنعتی و زیرساختامنیت سیستم-5
هاي فناوري اطالعاتهاي کنترل صنعتی و سامانهبررسی امنیت در سیستم- 6

هاي فناوري اطالعاتهاي کنترل صنعتی و سامانهدر سیستمهاي امنیتی بررسی وصله
هاي فناوري اطالعاتنسبت به سامانهنعتیصهاي کنترلسیستمهايبررسی پیچیدگی

هاي کنترل صنعتی امنیت سیستم-7
هاي کنترل صنعتیپذیري در سیستمفاکتورهاي بروز آسیب
هاي صنعتی با شبکه داخلی سازمانهاي کنترل فرایند سیستمیل امنیتی  مربوط به ارتباط شبکهمسا
هاي کنترل صنعتیداري از سیستمبرمربوط به طراحی، استقرار و بهرهمسایل امنیتی
هاي کنترل صنعتیسیستمهاي اختصاصی مسایل امنیتی مربوط به پروتکل
هاي کنترل صنعتینرم افزارهاي کنترل کننده سیستمهاي غیرمجاز بهمسایل امنیتی مربوط به دسترسی
مسایل امنیتی مربوط به کارمندان ناراضی داخل سازمان
 سیستم تلفن سوئیچ عمومی، (هاي کنترل صنعتیهاي ارتباطی سیستمرسانهمسایل امنیتی مربوط به

)سیم و اینترنتارتباطات بی
هاي کنترل صنعتی سازي سیستمامنباالدستی کشور در خصوصکز االزامات مر-8
هاي کنترل صنعتیسایبري سیستممخاطراتهاي مدیریت متدولوژيبررسی -9

هاي کنترل صنعتی ر سیستمآوري امنیت دهاي اجرایی فراهمروش-10
هاي امنیتیرالعملهاي اجرایی و دستوها، روشمشینحوه تدوین خط
 هاي کنترل صنعتیسازي سیستمدر امنمخاطرهمدیریتبررسی نقش
هاي کنترل صنعتیهاي امنیتی در سیستمچگونگی وضع کنترل
هاي سیستم کنترل صنعتیسازي برنامهچگونگی ایمن
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هاي کنترل صنعتیی سیستمازي تجهیزات ارتباطسچگونگی امن
هاي کنترل صنعتیپردازش و بازیابی اطالعات سیستمهاي ذخیره،سازي محیطچگونگی امن
هاي کنترل صنعتیهاي اجرایی مناسب در سیستمنامهچگونگی طراحی ضمانت
هاي کنترل صنعتیها در سیستمها و نقصهاي اخطاردهی و گزارش نقضکارگیري سیستمه چگونگی ب
هاي کنترل صنعتیهاي احراز هویت در سیستمروش
هاي کنترل صنعتیامنیتی سیستمها و تجهیزاتآشنایی با سیستم
هاي کنترل صنعتیهاي امنیتی سیستمچگونگی سنجش اثربخشی کنترل
 صنعتیهايرسانی امنیتی در شبکهآگاهیآموزش و
هاي کنترل صنعتیور به سیستمدهاي از راهسازي دسترسیننحوه ام
هاي کنترل صنعتیامنیت فیزیکی و محیطی سیستم
صنعتیهايامنیتی در شبکهرخدادها و حوادثهاي واکنش بهگروهنحوه تشکیل
هاي کنترل صنعتیبازیابی از وضعیت خرابی در سیستمهاي تداوم کسب و کار و چگونگی تدوین طرح
هاي کنترل صنعتیسازي سیستممرجع در امنهاي امنیتی ایی با معماريآشن
هاي کنترل صنعتیهاي امنیتی محصوالت سیستمپذیريسازي آسیبنحوه برطرف
هاي کنترل صنعتیهاي امنیتی سیستملیستآشنایی با نحوه تهیه و تدوین چک
هاي کنترل صنعتیسازي سیستمهاي دفاع در عمق در امنبررسی استراتژي

هاي کنترل صنعتی سازي سیستمات پژوهشی در حوزه امنها و مؤسسانجمن-11

:هاي دورهویژگی

امکان صدور گواهینامه معتبر حضور در دوره آموزشی

 تخفیف در صورت ثبت نام گروهی% 10برخورداري از


