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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        

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

CSCU -امنيت كاربری كامپيوتر

   Course Outline :   محتواي دوره :

آشنایی با مراحل امن كردن سيستم عامل •
 رمزنگاری اطالعات •
 امنيت در اینترنت •
 امن كردن تبادالت آنالین  •
 آشنایی با تهدیدات مهندسی اجتماعی و راهکارهای مقابله •
 آشنایی با امنيت اطالعات و مجوز های قانونی •

 مقدمه ای بر اساس امنيت اطالعات                          •
 نحوه امن كردن سيستم عامل توسط آنتی ویروس                 •
 تهيه نسخه پشتيبان و بازگردانی اطالعات •
 امن كردن ارتباطات در شبکه •
 امن كردن ارتباطات پست الکترونيک •
 آشنایی با امنيت در شبکه های اجتماعی •
 اهميت امنيت تلفن های همراه •

Certified Secure Computer User

معرفي دوره :
و  ها  , وب سایت  رایانه های شخصی  از  نفر در سراسر جهان  ميليونها  امروزه 
ایميل ها برای امور كاری و تجاری استفاده می كنند.از این رو كاربران باید با 
چگونگی حفاظت از دارایی ها , اطالعات شخصی و اطالعات محرمانه خود در 

برایر تهدیدات امنيتی در شبکه و اینترنت آشنا باشند.
دورهCSCU)  Certified Secure Computer User( آگاهی الزم در 
حوزه امنيت و فضای تبادل اطالعات را برای كاربران خانگی، ادارات  و محيط های 

آموزشی  فراهم ميکند.
هدف از این دوره تربيت كاربران كامپيوترهای شخصی برای حفاظت از اطالعات 

خود در محيط اینترنت و شبکه ميباشد.

اهداف دوره :
ارتقا سطح امنيتی كاربران كامپيوتر های شخصی

توانایی شناسایی تهدیدات سایبری 
آشنایی با روش های افزایش امنيت كامپيوتر های شخصی در محيط های مجازی 

و شبکه های سازمانی
مخاطبان دوره :

كليه سطوح سازمانی

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

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 مدرك بين المللی برای دوره
CSCU وجود دارد.

 امتيازات دوره :

نوع دوره:  آنالینمدت)ساعت(:  8 اعتبار دهنده: EC-Councilپيش نياز:  ندارد


