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CISA : مدت دوره : 32ساعتنام دورهISACA :اعتبار دهنده

با توجه به افزایش تقاضا براي متخصــــصـــــین داراي 

مهارت  هاي بازرسی، کنترل و امنیت سیســــــــتم هاي 

CISA (Certified ) اطالعاتی، کســـــــــــب مدرك

 Information Systems Auditorدر ســرتاســر دنیا 

براي شرکت ها و افراد شناخته شده اسـت. این مدرك، به 

عنوان استانداردي براي افرادي است که فناوري اطالعات 

و سیسـتم هاي کسـب و کار سازمان ها را بازرسی، کنترل، 

مانیتور، و ارزیابی می کنند. این مدرك مورد تائید موسسه 

اســـتانداردهاي ملی آمریکا (ANSI) اســـت. از ابتداي 

پیدایش این مدرك در ســال 1978 بیش از 85.000 نفر 

این مدرك را کســب کرده اند.  CISAبراي افرادي که در 

زمینه بازرسی، کنترل و یا امنیت سیسـتم هاي اطالعاتی 

تجربه دارند، طراحی شده است.

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

پیش نیاز  دوره  CISA آشنایی با مفاهیم شبکه و 

امنیت می باشد.
مخاطبین دوره 

کارشناسان  امنیت

مدیران امنیت

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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تلفن : 88175560

CISA سرفصل دوره
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Module 1: Introduction to Ethical HackingChapter 1: Secrets of a Successful IS 
Auditor

Module 2: Audit Process

Module 3: IT Governance

Module 4: Networking Technology

Module 5: Life Cycle Management

Module 6: IT Service Delivery

Module 7: Information Asset Protection

Module 8: Disaster Recovery and Business Continuity
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