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CSCU 
 

 مقدمه

کاربری امن  یا الزامات امنیت کاربران دوره
 CSCU : Certified Secure Computer) کامپیوتر

User) یکی از دوره های مقدماتی امنیت شرکت EC-

Council را برای  مبانی امنیت می باشد که کلیات و
کاربران رایانه آموزش داده و دانش پذیر را آماده 

موجود در فضای شبکه،  تهدیدات می کند تا با
اینترنت و رسانه های مجازی آشنا شده و با رعایت 

، از اطالعات با ارزشی که ایمن سازی اصول یک سری
امروزه استفاده  .در اختیار دارد محافظت کند

و نیاز  استروز به روز در حال افزایش  اینترنت از
به آگاه سازی کاربران رایانه و اینترنت 

موجود در فضای آنالین هر روز بیشتر از  تهدیدات از
یک کاربر رایانه اگر . گذشته ضرورت پیدا می کند

دانش کافی از تهدیدات فضای آنالین و نحوه محافظت 
از سیستم رایانه و اطالعات با ارزش سازمان را 

محسوب می  حفره امنیتی نداشته باشد، بزرگترین
شود و می تواند تهدیدات و خطرات بزرگی را برای 

دیگر در کار با  . موضوع مهمسازمان ایجاد کند
پشتیبان گیری و بازیابی  نحوهسیستم های کامپیوتری 

گرفتن نسخه . روی سیستم کامپیوتری است اطالعات
پشتیبان از اطالعات با ارزش و نحوه بازیابی اطالعات 

، از اهیمت ویژه ای برخوردار می حادثه پس از وقوع
که سعی می شود در این دوره ی آموزشی مورد  باشد

 اشاره قرار گیرد. 
 
 
 
 
 

 Identity theft 

 Credit card fraud 

 Online security 

 Virus and backdoors 

 Email hoaxes 

 Prevention of loss of information 

 Hacking attacks 

 Social engineering 

 Encryption 

 Disaster Recovery 

 Data Protection 

 مدت زمان دوره

 حضوری -ساعت(  20روز )  5/2
 تعاملی ساعت آنالین 15

 سرفصل های دوره

 Introduction to Security 

 Securing Operating Systems 

 Malware and Antivirus 

 Internet Security 

 Security on Social Networking 
Sites 

 Securing Email Communications 

 Securing Mobile Device 

 Securing the Cloud 

 Securing Network Connections 

 Data Backup and Disaster 
Recovery 

 :اهداف دوره



 

 

  

 پیش نیازهای دوره

پیش نیاز ضروری برای این دوره ی آموزشی وجود 
 ندارد. 

 درباره ی مدرک

 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
  .شد خواهد اعطا  ITHOUSEموسسه  یسو از حضور

 

 

 
 

 
  IT HOUSE  درباره ی

 راهکاار ناوآوران فرتااکاطالعاات  یمؤسسه فنااور
 NISسال همکاری موفا  و مساتمر شارکت  7پس از 

CERT  2011کانادا باا ساازمان هاای ایرانای، در ساال 
کسااو و کااار  یاز واحاادها یکاایبااه عنااوان  یماایالد

 NISICTبا نام تجاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ
 8ایان مجموعاه در طای  ظهور گذاشات. یپا به عرصه 

ساازمان  200سال پس از همکاری موف   باا بایش از 
میالدی با توجه به  2019بر تر ایرانی، از ابتدای سال 

راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شبکه 
ی گسترده ای از شرکای معتبر داخلی و بین المللی در 
طیااو وساایعی از بهااروش هااا و اسااتاندارد هااای بااین 

لی با هدف ارائه راهکاار هاای جاامد مادیریتی در المل
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برند( را 

در حاوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجاری 
 محصااو ت و خاادمات خااود اسااتفاده خواهااد نمااود.

 IT HOUSE  از جملاه  یمؤسسات یانحصار یا همکارب
Quint  ،)هلنااااد(NTT (، یرلنااااد)اPOWER ACT 

انجمان همچاون  یتحت اعتباار مراجاد جهاان)مراکش( 
آمریکاااا،  PCI Councilآمریکااا،  tmforumجهااانی 
ISACA  ،آمریکاااAXELOS  انگلسااتان قااادر بااه ارائااه

خاادمات در تاازار اسااتاندارد هااای بااین المللاای  بااه 
 می باشد سازمان های ایرانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IT HOUSEبا تماس 
 

 آدرس:
 7واحد  6تهران، سهروردی شمالی،کوچه تهمتن، پالک 

 + 98( 0) 21 88731466                         تلفن:
 + 98( 0) 21 86031447                      فکس:

 www.it-house.me                              وبسایت:

 info@it-house.meایمیل:                                    
 
 
 
 


