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کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقیقات ، طرح و اجراي شبکه هاي ارتباطی
 و برگزارکننده دوره هاي آموزشی

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

CSCU -امنیت کاربرى کامپیوتر

اعتبار دهنده: EC-Councilپیش نیاز:  نداردمدت(ساعت):  16

   Course Outline :   محتواي دوره :
     

  آشنایى با مراحل امن کردن سیستم عامل •
  رمزنگارى اطالعات •
  امنیت در اینترنت •
  امن کردن تبادالت آنالین  •
  آشنایى با تهدیدات مهندسى اجتماعى و راهکارهاى مقابله •
  آشنایى با امنیت اطالعات و مجوز هاى قانونى •

  مقدمه اى بر اساس امنیت اطالعات                          •
  نحوه امن کردن سیستم عامل توسط آنتى ویروس                 •
  تهیه نسخه پشتیبان و بازگردانى اطالعات •
  امن کردن ارتباطات در شبکه •
  امن کردن ارتباطات پست الکترونیک •
  آشنایى با امنیت در شبکه هاى اجتماعى •
  اهمیت امنیت تلفن هاى همراه •

Certi ied Secure Computer User

معرفی دوره :
و  , وب سایت ها  رایانه هاى شخصى  از  در سراسر جهان  نفر  امروزه میلیونها 
ایمیل ها براى امور کارى و تجارى استفاده مى کنند.از این رو کاربران باید با 
چگونگى حفاظت از دارایى ها , اطالعات شخصى و اطالعات محرمانه خود در 

برایر تهدیدات امنیتى در شبکه و اینترنت آشنا باشند.
آگاهى الزم در   (CSCU)  Certi ied Secure Computer Userدوره
حوزه امنیت و فضاى تبادل اطالعات را براى کاربران خانگى، ادارات  و محیط هاى 

آموزشى  فراهم میکند.
هدف از این دوره تربیت کاربران کامپیوترهاى شخصى براى حفاظت از اطالعات 

خود در محیط اینترنت و شبکه میباشد.

اهداف دوره :
ارتقا سطح امنیتى کاربران کامپیوتر هاى شخصى

توانایى شناسایى تهدیدات سایبرى 
آشنایى با روش هاى افزایش امنیت کامپیوتر هاى شخصى در محیط هاى مجازى 

و شبکه هاى سازمانى
مخاطبان دوره :

کلیه سطوح سازمانى

ایـران در   EC-Council المـللى  بیـن  نمـاینـده رسـمى شـرکـت  ارقـام  کـاریـار 

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
امکان برگزارى آزمون بین المللى جهت دریافت مدرك بین المللى براى دوره

CSCU وجود دارد.

 امتیازات دوره :
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