
شرکت کاریارارقام با تمرکز برآشنایی بهتر دانشجویان با دوره های ویژه امنیت  اقدام به تهیه جدول مقایسه دقیق بین دوره های امنیت خود نموده است .
 این جدول مطالبی را که درکالسهای مختلف امنیت کاریار ارقام تدریس میگردد را باجزییات کامل تشریح کرده است .

SANS SEC 504 +ECIH CEH+CAST 614 CEH + Kali CEH آیتم ها
999 تاکید بر مفاهیم تئوریک کالسیک جمع آوری اطالعات و پویش 1

999 999 999 تاکید بر مفاهیم کاربردی جمع آوری اطالعات و پویش 2

999 999 999 تاکید بر انجام کارهای عملیاتی بیشتر در کالس 3

999 999 999 حل سناریوهای عملی و کاربردی در کلیه مفاهیم بیان شده 4

999 Cloud Computing آشنایی با حمالت 5

999 انجام CTF در انتهای دوره به صورت عملی 6

999 999 999 حذف قسمت های غیر کاربردی و نا کار آمد 7

999 Kali Platform انجام بیش از 85% کارگاه های انجام شده تحت 8

999 999
انجام سناریو های WEB Ethical Hacking با استفاده از

OWASP ها مانند WEB Security Framework 9

999 Anti-Virus File Infection Bypassانجام سناریو ها کاربردی و حرفه ای در 10

999 Mobile Platform آشنایی با حمالت 11

999 999 999 999 آموزش از آخرین و به روز ترین منابع آموزشی رسمی دوره های آموزشی 12

999 CSIRT آشنایی با 13

999 IPSec آشنایی با تنظیمات 14

999 Windows Server آشنایی با ایمن سازی سرویس های حیاتی سیستم عامل 15

999 Incident Response آشنایی با 16

999 آشنایی با رویه های مورد نیاز به جهت مواجه با بروز رخداد های امنیتی 17

999 999 آشنایی با روش های پیشگیری و یا مقابله با حمالت معروف سایبری 18

999 آشنایی با روش ایجاد یک تیم فدرتمند مدیریت رخداد 19

999 آشنایی با مدیریت مخاطرات 20

999 گزارش دهی و بازیابی حادثه 21
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کـاریـار ارقـام نماینـده رسـم
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جـــدول مقایسـه دوره هـای ویـــژه  امنیـت کـاریـار ارقـام

رقـام
یـارا
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این جدول با همکاری تیم اساتید کاریارارقام تهیه شده است واستفاده ازآن با ذکرمنبع بالمانع است .


