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معرفی دوره آموزشی 

:عنوان دوره

هاي حیاتی کشورسازي زیرساختراهبردهاي امن: فارسی
Infra Security:انگلیسی

:درباره دوره

امنیتبهمربوطمباحث،کشورمانکلیديمنابعوحیاتیهايزیرساختدرنوینهايفناوريافزونروزگسترشباهمزمان

حساسهايزیرساختاینبهجديآسیبهرگونهکهچرااستبرخوردارباالییبسیاراهمیتازکارایی،عین وجوددرنیزآنها

.باشددربرداشتهشهرونداناززیاديشمارها و همچنین آن سازمانبرايراناپذیريلطمات جبرانتواندمی

باآنهادراستفادهموردامنیتیتجهیزاتوحیاتیهايبا زیرساختآشنایی کاملضمنمخاطبانآموزشی،دورهایندر

آشناجهانیهايو بهترین تجربهالمللیي بیناستانداردهاباحیاتی، مطابقهايزیرساختدرامنیتتأمینوسازيامنراهکارهاي

مراکزایندر،استدر کشورمانهاي حیاتیزیرساختاصلینیازهايدربرگیرندهکهراامنیتیجامعهايطرحتوانندمیوشده

.ي کنندسازپیادهواجراکلیدي،

:اهداف دوره

هاي حیاتی و تجهیزات امنیتی مورد استفاده در آنهازیرساختآشنایی با-1
هاي حیاتیسازي زیرساختهاي جهانی در حوزه امنآشنایی با بهترین تجربه-2
هاي حیاتیسازي زیرساختامنهايی با استانداردها و چارچوبآشنای-3
هاي حیاتیهاي کاهش ریسک در زیرساختا متدولوژيآشنایی ب-4
هاي حیاتیسازي زیرساخترویکردهاي دفاع در عمق، جهت امناي وهاي الیهآشنایی با استراتژي-5
هاي حیاتی کشورهاي مورد بررسیسازي در زیرساختامنجامعآشنایی با راهکارهاي- 6
کشورمانهاي حیاتی درسازي زیرساختآشنایی با راهبردهاي امن-7
هاي حیاتی کشورمان هاي امنیتی زیرساختتحلیل نیازمندي-8
هاي حیاتی کشورمانآشنایی با چگونگی تدوین نقشه راه امنیتی در زیرساخت-9
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هاي حیاتیل صنعتی مورد استفاده در زیرساختهاي کنترسازي سیستمآشنایی با راهکارهاي جامع امن-10
سازي آنهاتی در ایران و راهکارهاي برطرفهاي حیاسازي زیرساختهاي امنآشنایی با چالش-11
کشورمانهاي حیاتیسازي راهکارهاي جامع امنیتی در زیرساختیادهپچگونگی -12

:مخاطبان دوره

هاي حیاتی  مدیران و مسئوالن زیرساخت

هاي حیاتیمدیران و کارشناسان فناوري اطالعات و امنیت زیرساخت

هاي حیاتیرساختمدیران و کارشناسان حراست زی

هاي صنعتیمدیران و کارشناسان فناوري اطالعات و امنیت شبکه

 مدیران و کارشناسان امنیت و فناوري اطالعات

هاي حیاتیمشاوران امنیت اطالعات زیرساخت

سایر عالقمندان به مباحث امنیت اطالعات

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:محتویات دوره

اي حیاتی و غیرحیاتیهسازمان.1

هاي حیاتی و غیرحیاتی، تمایز قایل شد؟توان میان سازمانآیا می

حیاتیتعاریف زیرساخت

هاي حیاتیهاي امنیتی سازمانمهمترین جنبه

هاي حیاتیاي به زیرساخترویکرد شبکه

هاي حیاتیبندي زیرساختاي شناسایی و طبقهمتدولوژي ه
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و منابع کلیديهاي حیاتیآشنایی با سازمان.2

هاي حیاتیگانه زیرساخت18بندي طبقه

هاي حیاتیاي موجود در  هر گروه از زیرساختهحوزه

حیاتیهايزیرساختازهر گروهها و نهادهاي مسئول حفاظت اززمانسا

هاي حیاتیهاي مهم فناوري اطالعات در سازمانزیرساخت.3

هاي حیاتیاختفناوري اطالعات در زیرسبه اهمیت ویژهدالیل

هاي حیاتیعات در تولیدات و خدمات زیرساختنقش فناوري اطال

هاي حیاتیفناوري اطالعات در زیرساختامنیتلزوم توجه به

هاي حیاتیي مهم فناوري اطالعات در زیرساختهازیربخش

آشنایی با مفاهیم امنیت اطالعات.4

اجزاي اصلی امنیت اطالعات

امنیت اطالعاتکلیديهاي عناصر و مؤلفه

ها و واژگان امنیت اطالعاتاصطالح.5

هاي حیاتی مهم است؟چرا امنیت اطالعات در سازمان.6

 هاي حیاتی اطالعات در بقاي سازمانحفاظت از جایگاه

هاي حیاتیتهدیدها و مخاطرات متوجه زیرساخت

هاي حیاتیی به رخدادهاي امنیتی در زیرساختهاي پاسخگویروش

هاي حیاتی در طول زمانمالت به سازمانبردار تکامل ح

هاي حیاتینفوذ به سازمانسازوکارهاي

 هاي حیاتیبدافزارهاي مشاهده شده در سازمانانواع

هاي حیاتیضرورت توجه به امنیت اطالعات در سازمان.7
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 هاي حیاتیامنیتی در زیرساختنحوه گزارش رخدادهاي

تیهاي حیاتشخیص تهدیدات در زیرساختچگونگی

هاي حیاتیم براي تشخیص تهدیدات در زیرساختهاي الززمان

هاي حیاتینشده در بروز تهدیدات در زیرساختهاي لیست نقش دارایی

هاي حیاتینواحی خطر متوجه زیرساخت

هاي حیاتیثیرگذار بر امنیت در زیرساختعوامل تأ

هاي حیاتی با فضاي سایبرزیرساختارتباط.8

هاي حیاتیري به سازمانتاریخچه حمالت سایب.9

 حمله به سیستم کنترل فاضالبMaroochy

هاي حیاتی آمریکاهاي اسکاداي زیرساختحمله به سیستم

نتحمله استاکس

حمله سایبري خاموشی آمریکایی

هاي حیاتیهایی از حمله سایبري به سازماننمونه.10

هاي حیاتی آشنایی با انواع حمالت در سازمان.11

ف حمله سایبريمفاهیم و تعاری

هاي سیستمپذیريها و سوءاستفاده از آسیباکسپلویت

هاي حیاتیحمالت قابل انجام در زیرساخت

هاي حیاتی بررسی انواع حمالت سازمانی در سازمان.12

 هاي حیاتیداخلی و حمالت بیرونی به زیرساختحمالت

 هاي حیاتیحمالت داخلی و بیرونی به زیرساختاهداف و تأثیر

هاي حیاتیر حمالت شایع به زیرساختدیگ
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هاي حیاتیري و مقابله با حمالت به زیرساختهاي جلوگیروش

هاي حیاتی پذیري و نفوذ به سازمانآشنایی با انواع آسیب.13

پذیريمفاهیم آسیب

هاي حیاتیري در سامانهپذیعناصر تشکیل دهنده آسیب

4حیاتیهايهاي زیرساختروش اصلی براي نفوذ به سیستم

هاي حیاتیمتدولوژي نفوذ به شبکه سامانه

هاي حیاتیجلوگیري از نفوذ به شبکه سامانههايروش

هاسازمانپذیري و تهدیدات امنیتیآشنایی با انواع آسیب.14

هاي حیاتیدالیل توجه به امنیت سازمان.15

هاي حیاتی در خدمات رسانیش حساس سازماننق

هاي حیاتیمانسازهدیدات و حمالت نوظهور درت

هنگی و سیاسی تأثیرات اقتصادي، فر

هاي حیاتیپذیري در زیرساختپیامدهاي ناشی از انتشار آسیب

هاي حیاتی در شرایط بحرانیارزیابی عملکرد سازمان

هاي حیاتیهاي امنیتی سازمانجنبه.16

هاي کنترل صنعتینرم افزارهاي کنترل کننده سیستمدسترسی غیرمجاز به

در بروز تهدیدات داخلیدان ناراضیارمنثیر کتأ

هاي حیاتیحفاظت از زیرساختمسایل مرتبط با امنیت ملی در

هاي حیاتیهاي نیازهاي امنیتی سازمانمهمترین اولویت.17

هاي حیاتیارتباطات اضطراري در زیرساخت

هاي حیاتیزیابی خطر در زیرساختار
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اتیهاي حیش اولین پاسخ دهندگان در زیرساختآموز

هاي حیاتیامنیت سایبر در زیرساخت

هاي حیاتیسنجی در زیرساختامنیت بیومتریک و هویت

هاي جلوگیري از آنهاو روشهاي حیاتیمهمترین مخاطرات امنیتی سازمان.18

SANSهاي حیاتی از دیدگاه مخاطرات امنیتی کارمندان سازمان.19

ضرورت توجه به آموزش کارکنان براي گزارش حوادث امنیتی.20

پذیرند؟آسیبابر مخاطرات امنیت اطالعاتهاي حیاتی در برچرا سازمان.21

هاي حیاتی در مواجهه با مخاطرات امنیتیسازمانوظایف.22

آوري شواهد وقوع رخدادهاي امنیتینحوه شناسایی مخاطرات و جمع

 هاي حیاتیخدمات سازمانبر تدوین طرح تداوم اصول حاکم

هاي حیاتیزیابی از وضعیت خرابی در زیرساختهاي بابرنامه

هاي حیاتیهاي سایبري در زیرساختهاي حیاتی و داراییدارایی

ISO/IEC 27005پنج قدم مهم در مدیریت مخاطرات، بر اساس .23

هاي حیاتیهاي امنیتی فراروي سازمانچالش.24

هاي حیاتییزات مورد استفاده سازماندر تجههاي موجودپذیريسیبآ

هاي حیاتیهاي سازمانکالت امنیتی معماري شبکه و سیستممش

 مشکالت امنیتی استفاده از بسترهاي فناوري اطالعات

هاي حیاتیها به زیرساختپذیريمربوط به حمالت و آسیبهايگزارش

هاي حیاتییرساختزدردادهاي امنیت سایبري هاي امنیتی و رختناسب بین کنترل

سازي اقدامات جبرانی براي تهدیدهاي جدیدپیاده

دهی به تهدیدات نقش زمان در پاسخ
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هاي حیاتیبروز تهدیدات امنیتی به زیرساخترسان در هنگامهاي یاريوظایف سازمان

هاي حیاتیمهمترین مشکالت امنیتی سازمان.25

هاي حیاتی در آمریکاامنیت سازمان.26

هاي حیاتی ملیامنیت زیرساختاي پیشین درمورهوظایف رئیس ج

هاي حیاتییگاه کنگره ملی در امنیت زیرساختجا

نقش  امنیت سایبر در امنیت ملی آمریکا

هاي حیاتی آمریکاسازي زیرساختاقدامات اوباما در حوزه امن

هاي حیاتیبري آمریکا جهت حفاظت از زیرساختنیروهاي نظامی سای

هاي حیاتی سایر کشورهای ارتش سایبري آمریکا به زیرساختمهاي تهاجفعالیت

هاي حیاتی در آمریکابررسی قانون حفاظت از زیرساخت.27

هاي حیاتیانون بهبود امنیت سایبري زیرساختبررسی ق

 هاي حیاتی آمریکاکلیدي در قانون حفاظت از زیرساختنکات

ن قانونهاي دولتی و خصوصی براي اجراي اینحوه تعامل سازمان

هاي حیاتیتحده آمریکا در حفاظت از زیرساختهاي ایاالت مسیاست

هاي حیاتی در این قانونزیرساختسازي نهاي اماستراتژي

مشکالت فنی و عملیاتی اجراي این قانون

در مدیریت تهدیدات سایبري به آمریکاجایگاه متدولوژي

هاي حیاتیچارچوب امنیت رایانه آمریکا در زیرساخت.28

هاي حیاتیهاي مدیریت امنیت در زیرساختآشنایی با سیستم.29

هاي حیاتیاستانداردهاي امنیت سازمان.30

 استانداردهايISO
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 استانداردهايNIST

 استانداردهايIETF

هاي حیاتی هاي کاهش ریسک در زیرساختها و متدولوژيطرح.31

هاي حیاتییرساختیسک زهاي مدیریت رامنیت اطالعات مطرح در متدولوژيانواع مخاطرات

هاي حیاتیهاي مدیریت ریسک در زیرساختروش

هاي حیاتیها و رخدادهاي امنیتی در زیرساختانواع رویداد

هاي حیاتیهاي موجود در زیرساختطرح در تعیین سطح مخاطرات داراییسناریوهاي امنیتی م

حیاتیهايت در زیرساختاصول مهم امنیت اطالعات در تعیین سطح مخاطرا

هاي حیاتیهاي مدیریت ریسک در زیرساختریوهاي ارزیابی ریسک در متدولوژيسنا

هاي حیاتیهاي مدیریت ریسک در زیرساختهاي برخورد با ریسک در متدولوژيروش

هاي حیاتیهاي مدیریت ریسک در زیرساختاي اصلی مدیریت ریسک در متدولوژيفراینده

هاي حیاتیختهاي پاسخ به ریسک در زیرساروش

هاي حیاتیمتدولوژي مدیریت ریسک در زیرساخت

هاي حیاتیدر حوزه مدیریت ریسک در زیرساختهاي مطرحچارچوب

هاي حیاتییندهاي بهبود امنیت در زیرساختفرا.32

هاي حیاتیسازي سازمانها و راهکارهاي جامع امناستراتژي.33

و راهکارهاي جامع هااستراتژيNIST

مطالعهملی چند کشور مورد هاياستراتژي

هاي حیاتیازي زیرساختسامنخصوصها و راهکارهاي ایران در استراتژي

هاي موجود در این حوزهبهترین تجربه

هاي حیاتیسازي زیرساختهاي ابالغی رهبري در حوزه امنسیاست.34
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هاي حیاتیسازي سازمانافتا در حوزه امنمدیریت راهبرديالزامات مرکز.35

در اسناد باالدستی کشورهاي حیاتیسازي زیرساختدهاي امنراهبر.36

سند افتا

سند احکام فناوري اطالعات در برنامه پنجم توسعه کشور

اي کشوریشگیري و مقابله با حوادث رایانهسند نظام ملی پ

هاي حیاتیآوري امنیت در سازمانهاي اجرایی فراهمروش.37

هاي حیاتینیتی در زیرساختهاي اجرایی امسازي روشچگونگی پیاده.38

هاي حیاتیهاي حیاتی براي دفاع اثربخش سایبري در سازمانکنترل.39

هاي حیاتی هاي امنیتی و دفاع در عمق در زیرساختمعماري.40

هاي حیاتی هاي شخص سوم در زیرساختنامههاي امنیتی توافقاستراتژي.41

هاي حیاتیمستندسازي امنیتی در حوزه زیرساخت.42

دهاي امنیتیانواع سن

اصول کلی در مستندسازي امنیتی

الزامات یک سند امنیتی

سیستم کدگذاري سندهاي امنیتی

 استانداردهاي موجود در حوزه مستندسازي امنیتی

هاي حیاتی؛ جنگ و دفاع سایبريامنیت سایبري در سازمان.43

هاي حیاتیچند نکته مهم در امنیت اطالعات سازمان.44

هاي حیاتی ترل صنعتی مورد استفاده در زیرساختهاي کنسازي سیستمامن.45

هاي حیاتی در ایران قوانین حقوقی در رابطه با امنیت زیرساخت.46

هاي حیاتیسازي سازمانها و مؤسسات پژوهشی در حوزه امنانجمن.47
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NISTبررسی اسناد و راهنماهاي امنیتی .48

سازي امنیت میهندر حوزه مدلDHSهاي آشنایی با فعالیت.49

هاي حیاتی ملیسازي سازمانین تجارب جهانی در رابطه با امنبهتر.50

هاي حیاتیهاي نظامی جمهوري اسالمی ایران در حوزه دفاع از سازمانآشنایی با توانمندي.51

هاي حیاتیمخفف واژگان و اصطالحات مورد استفاده در زیرساخت.52

:عبارتند از،شودمیاین دوره به آنها نیز پرداخته سایر مباحثی که در خالل برگزاري 

زیربناییتأسیساتدرشهريهوشمندهايشبکهسازيامن.1

آنهاتوسعهوحیاتیهايزیرساختدرحفاظتیهايطرحتدویننحوه.2

هاي حیاتیزیرساختصنعتی و فناوري اطالعات هاي شبکهدرشدهحفاظتهايناحیهچگونگی ایجاد .3

حیاتیهاياختزیرسدرامنیتیهايلیستچکتهیهچگونگی.4

حیاتیهايزیرساختدرامنیتیهايسیستممدیریت.5

حیاتیهايزیرساختدراستفادهموردامنیتیهايطرحاثربخشیسنجشنحوه.6

امنیتیدیدگاهازکلیديمنابعهايسرویسراهبري.7

حیاتیهايزیرساختهايبخشتمامیدرقانونیوامنیتیالزامات.8

حیاتیهايزیرساختدرامنیتییندهايفراوهامشیخطتدوینچگونگی.9

حیاتیهايزیرساختدرخاصهايسیستمامنیتیآنالیز.10

هاي حیاتیزیرساختهوشمندهايشبکهدرمتمرکزمانیتورینگ.11

:هاي دورهویژگی
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