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دوره آموزشی معرفی 

:عنوان دوره

امنیت اطالعات: فارسی
Information Security:انگلیسی

:درباره دوره

گیري از ابعاد گسترده آن در امر خدمات رسانی و حتی ها و بهرهامروزه با گسترش روز افزون فناوري اطالعات در سازمان

ها پدید آمده که مهمترین دارایی آن سازمان نیز به شمار پیکره سازمانتولید محصوالت، عنصر ارزشمندي به نام اطالعات در 

باعث متمایز طالعات، به عنوان ابزاري قدرتمندهاي ذخیره و پردازش امندي از سیستماستفاده از فناوري اطالعات و بهره. رودمی

اند در زمان مناسب خویش، به بهترین نحو ه توانستهبدیل فناورانهاي بیو آنهایی که از این فرصتشدهها از یکدیگر شدن سازمان

بنابراین در دنیاي رقابتی . اندگوي سبقت را از سایر رقبا ربوده و موجب سودآوري کسب و کار خود شدهکنندبرداري ممکن بهره

هاي حفاظتی مناسب جهت ها به شدت به آن وابسته است نیازمند راهکارامروز، اطالعات به عنوان عنصري حیاتی که بقاي سازمان

.استیا ایجاد وقفه در خدمات جلوگیري از تخریب، دستکاري، حذف

در دوره آموزشی امنیت اطالعات، با نگاهی ویژه به امنیت اطالعات و تمرکز بر حفظ و نگهداشت اطالعات، مخاطبان 

.گیرندهاي الزم را در این خصوص فرا میآموزش

:اهداف دوره

و مفاهیم امنیت اطالعاتبا اصول آشنایی.1
آشنایی با راهبردهاي جامع امنیتی.2
آشنایی با تهدیدها و حمالت امنیتی.3
هاي سازمانیسازي سیستم عامل و سرویسآشنایی با راهکارهاي امن.4
هاي اجرایی امنیت اطالعاتها و روشها، دستورالعملمشیآشنایی با اصول تدوین خط.5
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:مخاطبان دوره

کارشناسان فناوري اطالعاتن و مدیران، راهبرا

هاي خصوصی و دولتیها و شرکتکارمندان سازمان

سایر عالقمندان به مباحث امنیت اطالعات

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:محتویات دوره

هاي امنیت اطالعاتتعاریف و اصطالح

ها و همچنین نحوه پاکسازي و مقابله با آنهارمها و کها، ویروسکیتها، درهاي پشتی، روتآشنایی با تروجان

هاي جلوگیري از آنهاهاي شکستن پسوردها و روشبررسی تکنیک

سازمانهاي مبتنی بر وبمعرفی ابزارهاي آزمون نفوذپذیري و ارزیابی آسیب پذیري نرم افزارها و برنامه

هاي نوین تخلیه اطالعاتیبررسی حمالت مهندسی اجتماعی و روش

و چگونگی مقابله با آنها منیت در حمالت تزریق کد ا)SQL Injection & XSS(

هاي مقابله با آنهاآشنایی با حمالت سازمانی و روش

سیمهاي بیامنیت شبکه

هاي ویندوز و لینوکسسازي سیستم عاملایمن

 و کارگزار کنترل کننده دامنهآشنایی با تنظیمات امنیتی اکتیو دایرکتوري

حمالت انکار سرویس و نحوه مقابله با آنهاتحلیل

امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی
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هاي امنیتی مناسب، مطابق با الزامات خاص کسب و کارهاي اجرایی و کنترلها، روشمشینحوه تنظیم خط

ها، بررسی نحوه عملکرد آنها و چگونگی پیکربندي آنها در معماري شبکه سازمانپاتمعرفی هانی

فیزیکی و منطقی مرکز داده سازمانامنیت

هاي آتش و پیکربندي امنیتی آنهاآشنایی با دیواره

هاي وقایع، خطاها و مستندات امنیتی در سازمانآشنایی با نحوه تنظیم گزارش

امنیت شبکه و پایش امنیتی آن

آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات و الزامات امنیتی آن

هاي کنترل دسترسیهاي کاربري و الزامابمدیریت کلمه عبور حس

ها و مخاطرات امنیتی در سازمانمدیریت آسیب پذیري

مدیریت امنیت اطالعات کارکنان

هاهاي جلوگیري از آنهاي ویندوز و بررسی روشآشنایی با نحوه کرك کردن پسورد انواع سیستم عامل

نگی جلوگیري از آنآشنایی با نحوه کرك کردن رمز عبور بایوس سیستم و چگو

امنیت مبتنی بر مرورگر و وبگردي امن

امنیت تجهیزات داخلی و بیرونی سازمان و نگهداري ایمن تجهیزات

و خطوط ارتباطی شبکه سازمانکشی امنیت کابل

هاي امن امحاي اطالعاتآشنایی با روش

آشنایی با نحوه جلوگیري از نشت اطالعات سازمانی

:هاي دورهویژگی

کان صدور گواهینامه معتبر حضور در دوره آموزشیام
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