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معرفی دوره آموزشی 

:عنوان دوره

سایبريمخاطراتدیریت ارزیابی و م: فارسی
Risk:انگلیسی Assessment & Management

:درباره دوره

امنیت مدیریت مخاطراتارزیابی و ها، بر ضد سازمانامنیتیپیشرفته تهدیدات و قریب الوقوع با گسترش شدید امروزه

ر زمان امروز بیش از هبا رشد یکباره این تهدیدات، . شوداصلی در عصر فناوري اطالعات محسوب میهايیکی از دغدغهاطالعات

هاي ینرو، امنیت داراییاز ا. بستگی داردهاپذیريآسیبسازيو برطرفهاداراییاز مناسبحفاظتها بهدیگري، بقا و دوام سازمان

.لزم یک مدیریت اثربخش استها امري حیاتی بوده و مستسازمانبراي تمام،هاي سازمانیو حفظ سرمایهاطالعاتی

هاي فعالیتبراصلیمدیریت مخاطرات امنیت اطالعات و با تمرکزارزیابی و آموزشی، با نگاهی متفاوت به کارگاهدر این 

مربوط پیچیده تلف و بررسی سناریوهاي مخضمنهاي گروهی استمیخته با فعالیتفراگیران در یک تجربه مشترك که آ،عملی

را اصول ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبريها آشنا شده وگذاري داراییو ارزشبندي شناسایی، طبقههايروشبا ،به مخاطرات

.گیرندفرا میهاي جهانی بر اساس استانداردها و بهترین تجریه

:اهداف دوره

هاهاي شناسایی و مدیریت داراییبا روشآشنایی -1
هاي ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعاتایی با روشآشن-2
هااییها و تهدیدات امنیتی دارپذیريآشنایی با آسیب-3
هاي شناسایی و تعیین احتمال وقوع تهدیداتآشنایی با روش-4
هاداراییمخاطرههاي تعیین میزان روشآشنایی با -5
هاي مدیریت مخاطرهروشآشنایی با - 6
هاي امنیتیرلهاي اتخاذ کنتآشنایی با روش-7
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:مخاطبان دوره

هاها و سازمانو حراست شرکتامنیتران و کارشناسان فناوري اطالعات،مدیران، راهب

مشاوران امنیت اطالعات

و مدیریت ریسکسایر عالقمندان به مباحث امنیت اطالعات

:مدت زمان دوره

)روز2(ساعت16

:محتویات دوره

ی امنیت اطالعات آشنایی با مفاهیم اصل-1

هامدیریت داراییبررسی متدولوژي -2

هاوه شناسایی دارایینح

هاي اطالعاتیچگونگی شناسایی وضعیت دارایی

هاي کسب و کارنحوه شناسایی فرایندها و حوزه

هاي کسب و کارهاي ارایه شده در هر یک از حوزهنحوه شناسایی سرویس

ههاي شناسایی شدبندي دارایینحوه طبقه

 براي هر دارایی) مالک(چگونگی تعیین مسئول

هاي کنترل دسترسیها بر اساس ماتریسعیین سطح دسترسی افراد به داراییسازوکارهاي ت

ارزیابی مخاطرات امنیتیمتدلوژيبررسی -3

معرفی استانداردهاي مطرح در حوزه ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعات

تدلوژي مناسب ارزیابی مخاطرات امنیت اطالعاتنحوه انتخاب و تعیین م
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هاداراییدهی بهتبیین شیوه ارزش

هاي با روابط متقابلگذاري داراییتبیین شیوه ارزش

و دسترس پذیريمبناي پارامترهاي محرمانگی، صحتها بردهی به هر یک از داراییتوصیف ارزش

ي آنهابندها و نحوه بررسی و اولویتپذیريمعرفی آسیب

 تبیین شیوه آنالیز ضربه)Impact Analysis (و پیامدهاي تهدیدات

تبیین شیوه دستیابی به احتمال وقوع تهدیدات

تبیین شیوه ارزیابی و تعیین مخاطره

هاي مدیریت مخاطراتبندي مخاطره و استراتژيتبیین اولویت

هاگذاري داراییبررسی عوامل مهم در ارزش

هال دارایینحوه محاسبه ارزش ک

هایهاي دارایپذیريبررسی آسیبشناسایی و -4

هابررسی تهدیدات داراییشناسایی و -5

 مصادیق محیطی و انسانی(بررسی انواع تهدیدهاي متعارف(

لیست تهدیدات ذاتی نحوه تعیین

لیست تهدیدات واقعینحوه تعیین

هایه جدول تهدیدات به تفکیک دارایینحوه ته

 تفکیک رخدادهاتهدیدات به نحوه تهیه جدول

 مخاطرهتعیین احتمال وقوع تهدیدها بر اساس متدولوژي ارزیابی

بررسی عوامل مورد توجه در تعیین احتمال وقوع تهدیدات

شناسایی و تحلیل پیامد وقوع تهدیدها - 6

هاهر تهدید، براي هر یک از داراییمخاطرهمحاسبه و تعیین میزان -7
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هاي مدیریت مخاطراتراهبرد-8

شناسایی شدهمخاطراتهاي مناسب جهت برخورد با آشنایی با گزینه

 مخاطراتمدیریتچگونگی تعیین استراتژي مناسب جهت

مخاطراتهاي برخورد با بررسی انواع گزینه

مخاطراتهاي برخورد با عوامل مؤثر در انتخاب گزینه

در تعیین استراتژي مناسبمخاطرههاي پیشگیري از نقش هزینه ،

یین معیار و سطح قابل قبول مخاطراتتع-9

باقی ماندهمخاطراتا تعیین شیوه مناسب برخورد ب-10

هاي جهانی در حوزه مدیریت مخاطرات سایبريمعرفی بهترین تجربه-11

هاي امنیتی اتخاذ کنترل-12

مخاطراتمعرفی نرم افزارها و ابزارهاي مدیریت -13

:هاي دورهویژگی

در دوره آموزشیامکان صدور گواهینامه معتبر حضور

 تخفیف در صورت ثبت نام گروهی% 10برخورداري از


