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 مدت)ساعت( کارکنان دولت ردیف

 8 دولت الكترونيكي 1

 11 اطالعاتمهارت های سازماني فناوری  2

 12 ( اصول، چارچوب و استقرار)حاكميت فاوا  3

 ITIL 12 مديريت خدمات فاوا و 4

 12 سازمانيمديريت فرايندهای  5

 21 سازماني اطالعاتمعماری فناوی  6

 16 تحليل و طراحي سيستم 7

 31 مهندسي شبكه 8

 21 اطالعاتمديريت امنيت  9

 12 اطالعاتمديريت پروژه های فناوری  11

 8 رايانش ابری 11

 16 مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/ متن باز 12

 22 رايانهمهارت های حرفه ای اداری كار با  13

 12 مديريت ابزار و اطالعات سازماني 14

 8 مفاهيم و كليات دولت الكتروني 15

 8 شبكه و امنيت اطالعات در سازمان ها 16

 مدت)ساعت( امنیت افتا ردیف

 41 (1)اطالعاتآشنايي با اصول و مفاهيم امنيت  1

 41 (2)اطالعاتآشنايي با اصول و مفاهيم امنيت  2

3 
آشنايي با اصول و مفاهيم و تشريح الزامات سيستم 

 اطالعاتمديريت امنيت 
16 

 41 اطالعاتطرح ريزی و استقرار پياده سازی مديريت امنيت  4

5 
سازی كنترل های فني استاندارد سيستم مديريت  پياده

 اطالعاتامنيت 
41 

 24 آشنايي با مديريت مخاطرات 6

 24 اطالعاتاندازه گيری اثربخشي سيستم مديريت امنيت  7

 41 طالعاتسرمميزی سيستم مديريت امنيت ا 8

 41 اطالعاتيكارشناس امنيت سيستم های  9

 CISM 41 اطالعاتمدير امنيت  11

 SANS SEC 504 31)مقدماتي(نفوذ و مقابله در فضای سايبری  11

 SANS SEC 504 41 نفوذ و مقابله در شبكه 12

 SANS SEC542 41)مقدماتي(تست نفوذ برنامه های كاربردی تحت وب 13

 SANS SEC642 41)پيشرفته(تست نفوذ برنامه های كاربردی تحت وب 14

 SANS SEC 575 41)مقدماتي(تست نفوذ موبايل 15

 SANS SEC617 41نفوذ و مقابله در شبكه های بي سيم 16

 SANS SEC 450 41پايش و تحليلمفاهيم اوليه در  17

 SANS SEC 450 41تحليل امنيت شبكه 18

 SANS SEC 572 41)پيشرفته(تحليل امنيت شبكه  19

 SANS For 500 41)مقدماتي(جرم شناسي رايانه ای  21

 SANS For 500 41)پيشرفته(جرم شناسي رايانه ای  21

 SANS For 585 41جرم شناسي پيشرفته دستگاه های موبايل 22

 SANS For 526 41جرم شناسي پيشرفته حافظه 23

 SANS For 610 41مهندسي مجدد بدافزارها 24

 SANS SEC 505 41امن سازی ويندوز 25

 SANS SEC 506 41امن سازی لينوكس/ يونيكس 26

 SANS SEC 540 41مجازی سازی و امنيت فضای ابر 27

 41 كد نويسي امن در طراحي وب 28

 32 برنامه نويسي امن در جاوا 29

 NET  32. برنامه نويسي امن در 31
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