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مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي
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« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

CISSP	2015

اعتبار دهنده:  ²	ISC	پیش نیاز:  مفاهیم اولیه امنیتمدت(ساعت):  30

اهداف دوره :
ساختار مند نمودن دانش هاي امنیتى قبلى

ارتقاء و تکمیل مهارتها و دانش امنیتى تا سطح متخصص ارشد مطابق استاندارد هاي جهانى
گسترده نمودن سطح دانش فنى امنیتى در تمامى حوزه هاي مختلف امنیت

اطالعات مطابق سرفص آموزشى اعتبار دهنده شامل: امنیت و مدیریت ریسک 
امنیت دارایى هاى اطالعاتى، مهندسى امنیت، ارتباطات و امنیت شبکه مدیریت 
دسترسى و هویت، ارزیابى و آزمون امنیت، عملیات امنیت، امنیت توسعه نرم افزار
ارشد  پایان دوره فرد در حد متخصص  تکمیل دانش امنیتى به نحوي که در 
امنیت اطالعات توانایى تحلیل و بررسى و ارایه راه حل فنى در اغلب گرایشهاي 

امنیت اطالعات را بصورت جزء یا کالن داشته باشد.
تربیت متخصص ارشد یا مدیر امنیت اطالعات مطابق استاندارد هاي جهانى

(Certi ied	Information	Systems	Security	Professional)

معرفی دوره :
تربیت  راستاي  در  دوره  این  اطالعاتى،  هاى  سیستم  امنیت  اى  حرفه  دوره 
متخصص ارشد یا مدیر ارشد امنیت اطالعات طراحى شده است . در سازمانهاي 
مختلف گونه هاي متنوعى از ساختار هاي امنیتى را شاهد هستیم. اگر مدیر 
فنى  حوزه  در  مطبوعش  سازمان  ساختار  به  توجه  با  اطالعات  امنیت  ارشد 
در  است  اجباري  او  براي  دوره  این  گذراندن  باشد  امنیت اطالعات دخیل مى 
امنیت  ارشد  براي کارشناسان  اما  اینصورت یک مزیت به حساب مىآید.  غیر 
اطالعات محتواي این دوره از ضروریات حوزه دانشى مى باشد که مى بایستى به 
آنها مسلط باشند. با توجه به خالء آموزشى،تخصصى در برخى گرایشهاي امنیت 
بعنوان کامل کننده و استاندارد کننده  این دوره مى تواند  اطالعات در کشور 
در  را  سازمانها  و  بیاید  حساب  به  اطالعات  امنیت  ارشد  متخصص  دانش یک 
گزینش نیروها و واگذاري مسؤولیت هاي حساس به شخص مناسب یاري نماید

آزمون و مدرك بین المللى CISSP مخفف
 Certi ied Information Systems Security Professional
مىباشد. این مدرك بسیار کاربردى و مفید متعلق به شرکت ISC ² در شاخه 

امنیت اطالعات مى باشد که استراتژى هایى را جهت تاًمین امنیت شبکه ارائه
مى نماید. 

دوره CISSP تغییرات زیادى را متحمل شده است بر اساس آخرین تغییرات 
اعمال شده، این دوره شامل هشت حوزه زیر مى	باشد:

امنیت و مدیریت ریسک
امنیت دارایى	هاى اطالعاتى

مهندسى امنیت 
ارتباطات و امنیت شبکه

مدیریت دسترسى و هویت
ارزیابى و آزمون امنیت

عملیات امنیت
امنیت توسعه نرم	افزار

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
    مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )

     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :
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  محتواي دوره :
   
امنیت و مدیریت ریسک •
امنیت دارایى هاى اطالعاتى •

مهندسى امنیت  •
ارتباطات و امنیت شبکه •
مدیریت دسترسى و هویت •

ارزیابى و آزمون امنیت •
عملیات امنیت •
امنیت توسعه نرم افزار •

مخاطبان دوره :
مدیران	ارشد	،مدیران	و	کارشناسان	امنیت،	شبکه		و	فناورى	اطالعات

مدیران	حراست	سازمانها	و	ارگانها
دانشجویان	فعال	در	حوزه	فناورى	اطالعات

Security	Consultant

Security	Manager

IT	Director/Manager

Security	Auditor

Security	Architect

Security	Analyst

Security	Systems	Engineer

Chief	Information	Security	Of icer

Director	of	Security

Network	Architect


