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كــاريــار ارقــام

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

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

 CEH 

معرفي دوره :
این دوره به منظور آشنایی كارشناسان شبكه و متخصصين امنيت شبكه با روش 
های جدید نفوذ به منظور استفاده از این دانش جهت امن سازی و دفاع در برابر 
حمالت سایبری می باشد.در این دوره حمالت سایبری به صورت كامل از شروع 
 CEH تا پایان پياده سازی می شود و با استفاده از تكنيک هایی كه در دوره
انواع روش حمله ساختار حمله شناسایی رفتار حمالت  با  وجود دارد دانشجو 
آشنا می شود. در طی دوره ارزیابی امنيت دانشجو با اكثر تكنيک ها و ابزار های 
نفوذ و هک آشنا ميشود در نتيجه درك بهتری از تهدیدات امنيت سایبری در 
شبكه داخلی و اینترنت پيدا كرده و بهتر ميتواند با خطرات امنيتی مقابله كند.

Certified Ethical Hacker

مخاطبان دوره :
مدیران،  كارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

اهداف دوره :
آموزش تست نفوذ شبكه های كامپيوتری با ابزارهای بروز و پر كاربرد

آموزش تست نفوذ شبكه های بيسيم با آخرین متدها
Web application آموزش انواع حمالت

آموزش دفاع سایبری در برابر حمالت

ایـران در   EC-Council المـللی  بیـن  شـرکـت  رسـمی  نمـاینـده  ارقـام  کـاریـار 

 امتيازات دوره :
اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (

     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

امکان برگزاری آزمون بين المللی جهت دریافت مدرک بين المللی برای دورهCEH وجود دارد.

نوع دوره:  آنالینمدت)ساعت(:  35 MCSA یا CCNA :پيش نيازEC-Council :اعتبار دهنده

   Course Outline :   محتواي دوره :
 • Introduction to Ethical Hacking
 • Footprinting and Reconnaissance
 • Scanning Networks
 • Enumeration
 • Vulnerability Analysis
 • System Hacking
 • Malware Threats
 • Sniffing
 • Social Engineering
 • Denial-of-Service

 • Session Hijacking
 • Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Hacking Web Servers
 • Hacking Web Applications
 • SQL Injection
 • Hacking Wireless Networks
 • Hacking Mobile Platforms
 • IoT Hacking
 • Cloud Computing
 • Cryptography


