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CEH : مدت دوره : 40 ساعتنام دورهEC-Council:اعتبار دهنده

ـ  ر ک   ت     دوره  CEHیکی از معتبرترین مدارك شــــــــــ

CEH (Certified Ethical ) مـــدرك  EC-Council

 Hackerمی باشـــــــد. این مدرك بر روي تکنیک ها و 

تکنولوژي هاي هک از دیدگاه حمله تکیه می کند.

در دوره  ، CEHدانشـجویان با چک لیســت هاي امنیتی 

آشنا شده و توانایی بررسی سیسـتم هاي امنیتی موجود را 

کســـب می نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیري هاي 

سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از 

تسـت هاي نفوذ هســتند. همچنین با استفاده از حمله به 

سیستم ها، روش هاي دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند 

گرفت. 

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

    آشنایی با مفاهیم پایه کامپیوتر

    آشنایی با شبکه و سرورهاي مختلف تحت آن

IT داشتن حداقل دو سال سابقه مربوط به    

MCSE وCCNA  ترجیحا گذراندن دوره هاي    

مخاطبین دوره 

    افراد عالقمند به گرایش تست نفوذ

    افراد عالقمند به گرایش فارنزیک

SOC افراد عالقمند به گرایش    

    کارشناسان تست آسیب پذیري و نفوذ

    مدیران فناوري اطالعات

داراي مجوز رسمی از :

شوراي عالی انفورماتیک

اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات

سازمان نظام صنفی رایانه اي 

ISO9001 گواهی

اساتید با تجربه (باالي 12 سال سابقه)

البراتوارهاي مجهز

اعطاي مدارك فارسی و انگلیسی با قابلت ترجمه 

و تایید قوه قضاییه

مشاوره رایگان قبل و بعد از دوره

noorasec دسترسی به پرتال اختصاصی

امتیازات دوره :

تلفن : 88175560
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Module 1: Introduction to Ethical Hacking
Module 2: Footprinting and Reconnaissance
Module 3: Scanning Networks
Module 4: Enumeration
Module 5: Vulnerability Analysis
Module 6: System Hacking
Module 7: Malware Threats
Module 8: Sniffing
Module 9: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17:  Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography
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