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کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

ECIH

اعتبار دهنده: EC-Council	پیش	نیاز:			CEHمدت(ساعت):  16

معرفی دوره :
وقوع رخداد هیچگاه قابل اجتناب نیست. در حوزه فناورى اطالعات، رخدادهاى 
امنیت اطالعات همواره باعث ایجاد ضرر و زیان مادى و غیرمادى در سازمان 

شده است.
تهدیدات  با  مقابله  جهت  که  یافت  توان  مى  را  شرکت/سازمانى  کمتر  امروزه 
سایبرى برنامه/پروژه هایى را تعریف و پیاده سازى نکرده باشند. در این میان، 
آمادگى سازمان جهت مواجه با بروز رخداد، نیازمند آمادگى کافى پیش و پس از 
بروز حادثه است. از سوى دیگر، مدیریت بر چرخه عمر حوادث از مباحث مطرح 

در کلیه سازمانهاى پیشرفته مى باشد.
و  سیستماتیک  بطور  فراگیران  اطالعات،  امنیت  حوادث  بر  مدیریت  دوره  در 
یکپارچه با کلیه فرآیندهاى الزم جهت مدیریت حوادث امنیت اطالعات، آشنا 
عملیاتى  محیط  در  حوادث  بر  کنترل  جهت  در  الزم  فعالیتهاى  کلیه  و  شده 

سایبرى را بخوبى فرا مى گیرند. 

مخاطبان دوره :
کلیه مسئولین مدیریت حوادث امنیت اطالعات سازمان که در جایگاه حرفه اى 
خود ملزم به پیاده سازى فرآیندها و سیاست هاى الزم جهت مدیریت حوادث 

امنیتى در فضاى سایبرى سازمان خود هستند.

EC-Council	Certi ied	Incident	Handler	(ECIH)

ایـران در   EC-Council المـللى  بیـن  نمـاینـده رسـمى شـرکـت  ارقـام  کـاریـار 

اهداف دوره :
آشنایى با تهدیدات فضاى سایبرى و راه هاى بهینه جهت کاهش خطرات ایجاد شده

طراحى، پیاده سازى و حفظ فرآیندهاى مرتبط با حوادث امنیت اطالعات
مدیریت  نحوه  و  وقوع  زمان  در  اطالعات  امنیت  رخدادها/حوادث  بر  مدیریت 

فعالیتهاى اصالحى پس از رخدادها

			Course	Outline	:   محتواي دوره :

مدیریت حوادث بدافزارها •
مدیریت تهدیدهاى داخلى •
آشنایی با فارنزیک •
گزارش	دهى و بازیابى حادثه •
خط	مشى	ها و قوانین •

مقدمه	اى بر پاسخ به حادثه و مدیریت حوادث •
ارزیابى ریسک •
مراحل پاسخ به حادثه •
•  CSIRT آشنایی با
مدیریت حوادث شبکه •

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )

     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی
امکان برگزارى آزمون بین المللى جهت دریافت مدرك بین المللى براى دوره

ECIH وجود دارد.

 امتیازات دوره :


