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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.

اهداف دوره :

معرفي دوره :
با گذارندن این دوره شما مهارتهای الزم جهت ایمن سازی سيستمها و اطالعات 
موجود بر روی آنها و همچنين دانش الزم برای گذراندن آزمون را كسب خواهيد 
نمود..آزمون و مدرك این دوره توسط شركت compTIA ارائه شده و از جمله 
آزمونهای مورد تایيد مایكروسافت جهت یكی از آزمونهای Elective )انتخابی( 
مدرك مدیریت شبكه هاب مایكروسافت )MCSE:S( می باشد.این دوره برای 

سایر دوره های Security و امنيت شبكه پيش نيازی ضروری می باشد.

آشنایی با مبانی امنيت.
آشنایی با الیه های مختلف شبكه

 Application ، آشنایی با تهدیدات امنيتی در الیه شبكه
آشنایی با استاندارد های امنيتی

آشنایی با مفاهيم رمزنگاری داده ها

   Course Outline :

     
   General Security Concepts

 •  Identifying Potential Risks      
   Infrastructure and Connectivity

 •  Monitoring Activity and Intrusion Detection
   Implementing and Maintaining a Secure Network

 •  Securing the Network and Environment
   Cryptography Basics, Methods, and Standards

 •  Security Policies and Procedures
   Security Administration

Security+

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

Security+

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيك  

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

 امتيازات دوره :

نوع دوره:  آنالینمدت)ساعت(:  20 اعتبار دهنده: CompTIAپيش نياز:  ندارد


