
 را معرفی کردآموزشی فناوری اطالعات  های دورهکامل مرجع  کاریار ارقام

 از امروز در اختیار سازمان های ایرانی است SANSاختصاصی ترین دوره های آموزشی امنیت اطالعات با نام 

 

در کنار ارائه دوره های تخصصی موسسه آموزشی فناوری اطالعات  های دورهمرجع  ترین جامعمازیار گنجه ای از آماده سازی 

SANS .خبر داد 

، با اعالم این مطلب در یک کنفرانس خبریمازیار گنجه ای، مدیرعامل شرکت کاریار ارقام  ،تی بان آی موسسه دیده گزارشبه 

و آموزشی  های دورهاد مدیران آموزش و مدیران فنی حوزه فناوری اطالعات، دسترسی آسان به مف های دغدغههمواره یکی از  افزود:

 نیازهایی پیشو چه  شود میچه سطحی از دانش به مخاطبان منتقل آشنایی با سیالبس ها بوده است. اینکه در هر دوره  آموزشی 

 همیشگی این گروه از مدیران است. های نگرانیموارد  ازجملهبرای حضور در دوره الزامی است، 

تصریح کرد: این مرجع ، استراهنمای بسیاری از مدیران آموزش در حال حاضر  www.cdigit.comوی با اشاره به اینکه سایت 

معرفی می در اختیار همه عالقمندان قرارگرفته، حاصل فعالیتی نزدیک به دوسال است که هم اکنون آنالین و رایگان  صورت که به 

 گردد.

، به دیگر ویژگی های این مرجع آموزشی در حوزه آموزش فناوری اطالعات کشورکاریار ارقام  ساله پانزدهحضور ره به با اشا، ای گنجه

و شغلی خود خواهد داشت و  ای حرفهکه یک دانشجو در پیش روی مسیر  roadmap: نقشه راه یا اصطالحا اشاره کرد و گفت

عموم  های دغدغه ازجملهپس از کسب دانش و مهارت در یک دوره خاص چه افقی را پیش روی خود خواهد داشت، اینکه 

با این پرسش روبرو دولتی و خصوصی نیز همواره  های سازماناز دیگر سو، مدیران واحدهای آموزش ضمن آنکه  ویان است.جدانش

نیاز است و پس از طی  ای حرفهفنی، دانشی یا  نیاز پیشبه چه  ها آنر خاص چه کسانی است، برای حضور د ها دورههستند که این 

 نمودن آن، ادامه مسیر آموزشی چگونه خواهد بود.

را  مواردکه تمامی  ما را بر آن داشت این نیازمندی هااینکه  بابیان عضو کمیسیون آموزش سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 

در پایگاه دانشی  اکنون هم دوسالهحاصل یک کار تحقیقی و نگارشی شناسایی کرده  و پاسخی درخور برای آن بیابیم تصریح کرد: 

cdigit.com کارشناسان حوزه فناوری اطالعات قرارگرفته است. این در اختیار جامعه مخاطبان و همه  رایگان بهو  شده گردآوری

که همواره نیز  استبه زبان فارسی آموزشی تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات  های دورهرجع م ترین جامعسایت در حال حاضر 

 .استدر حال تکمیل و روزآمدسازی 

به راه ، که مرتبا نیز روزآمدسازی می شود دوره تخصصی است09که شامل اینکه این حجم از اطالعات  بابیان مدیرعامل کاریار ارقام

دوره های آموزشی  lms.cdigit.comاندازی سیستم آموزش از راه دور در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: به زودی روی نشانی 

 مجازی فناوری اطالعات را راه اندازی خواهیم کرد که اخبار جدید آن از طریق رسانه ها منعکس خواهد گردید.

ضا مستمع، یکی از اساتید با سابقه دوره های تخصصی فناوری اطالعات به معرفی ، محمدردر بخش دیگری از این کنفرانس خبری

 و ویژگی های آن پرداخت. SANSدوره های 

( یکی از خاص ترین دوره های آموزش امنیت فناوری اطالعات در جهان است گفت: این SANSوی با بیان اینکه دوره های سنز )

کزی مانند ارتش سایبری آمریکا تدریس می شوند و از درجه اهمیت بسیار باالیی دوره ها با ویژگی هایی که دارند در مرا

 درکنار آن موسسه سنز نیز بزرگترین مرکز آموزش دوره های امنیت اطالعات در جهان است. برخوردارند.

http://www.cdigit.com/


نخست ما در مستمع ضمن برشمردن ویژگی های چهل دوره ای که در موسسه سنز برگزار می شوند اظهار داشت: در فاز 

دوره که مقدماتی تر بوده را برگزار می کنیم و اندک اندک و با افزایش تعداد فارغ التحصیالن، دوره های 51کاریارارقام حدود 

یا مراکز عملیات امنیت نیز از جمله دوره های مورد توجه  SOCدوره های  پیشرفته تر و مفصل تر را نیز برگزار خواهیم کرد.

 سبت به برگزاری آن ها اقدام خواهیم کرد.سازمان هاست که ن

مفاد و کتاب های وی در پاسخ یکی از خبرنگاران درخصوص چگونگی دسترسی به مفاد آموزشی چنین دوره های ویژه ای گفت: 

ق با آموزشی دوره های سنز را می توان در خارج از کشور تهیه کرد که در کاریار ارقام ضمن ارائه آن ها به دانشجویان و تلفی

 تجریبات داخلی و عملی، سعی می کنیم سطح آموزشی باالیی را به دانشجویان ارائه نماییم.

مرکز آموزش کاریار ارقام ضمن داشتن گواهینامه تائید صالحیت از شرکت ملی نفت ایران و عضویت در شورای عالی گفتنی است 

های خود را با تائید مرکز آموزش  مدارک دوره اکنون همگردیده و تاکنون موفق به آموزش بیش از دوهزار نفر دانشجو انفورماتیک، 

 نماید. اعطا می نیز مدیریت دولتی و دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران

 

 

 



 

 


