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CHFI : مدت دوره : 30 ساعتنام دورهEC-Council :اعتبار دهنده

EC-Council  که یکی از دوره هاي شرکتCHFI  دوره

براي افرادي مناسـب می باشـد که بخواهند اســتفاده از 

شــــواهد و مدارك دیجیتالی یک نظریه را اثبات و یا رد 

کنند. در دوره  CHFIافراد با جمع آوري شـــــــواهد و 

مدارك، حفظ و نگهداري آن ها و تجزیه و تحلیل شـواهد 

می توانند یک موضـــوع یا جرم رایانه اي اثبات کنند. در 

تمام شـرکت ها و سـازمان ها نیاز به افرادي می باشـد که 

دانش فارنزیک را داشته باشند که بتوانند موضـوعاتی که 

در داخل شـرکت و یا ســازمان رخ می دهد را بررســی و 

تجـزیه و تحلیل نمایند. دوره  CHFIبه عنوان اولین دوره 

فارنزیک می باشد و پیش نیاز بسـیاري از دوره هاي دیگر 

است.

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

    آشنایی با انواع تهدیدات پیرامون شبکه

    آشنایی با انواع تهدیدات پیرامون برنامه هاي کاربردي

CEH دوره    

مخاطبین دوره 

افراد عالقمند به مباحث فارنزیک

SOC C کارشناسان

کارشناسان واحد پاسخگویی به حوادث 

کارشناسان تست نفوذ (پاك کردن رد پا)

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 :
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Module1: Computer Forensics in Today’s World
Module2: Computer Forensics Investigation Process
Module3: Understanding Hard Disks and File Systems
Module4: Operating System Forensics
Module5: Defeating Anti-Forensics Techniques
Module6: Data Acquisition and Duplication
Module7: Network Forensics
Module8: Investigating Web Attacks
Module9: Database Forensics
Module10: Cloud Forensics
Module11: Malware Forensics
Module12: Investigating Email Crimes
Module13: Mobile Forensics
Module14: Investigative Reports
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