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

 EC- Council  یکی از مدارك شــرکت ECSA  دوره

   ECSA ( EC-Council Certified  ) می باشــد. دوره

 Security Analysisبه مـرحله تحلیلــی هک قانونمند 

توجه مـی کند. دوره  ،CEH ابــزارها و روش هاي هک را 

توضـــــــیح می دهد اما در دوره  ،ECSA نحوه تحلیل 

خروجی هاي این ابزارها و روش هاي آن شـــــــرح داده 

می شود. با استفاده از روش ها و تکنیک هاي تســت نفوذ، 

دوره  ECSA به شــــــما کمک می کند تا ارزیابی هاي 

عمیق تـري بــر روي امنیت انجام دهید. بنابــراین کمک 

زیادي به دریافت مدرك  ،LPT مــــی کند. هدف از این 

دوره امنیت، افزایش تجربه متخصصان امنیتی با استفاده 

از تحلیل خروجی تست هاي آنها است.

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

پیش نیاز این دوره، آشنایی با مفاهیم کامپیوتر و شبکه 

و نیز طی دوره  CEH می باشد.

مخاطبین دوره 

کارشناسان امنیت

مدیران فناوري اطالعات

مدیران امنیت اطالعات

افراد عالقمند به مباحث امنیتی

داراي مجوز رسمی از :

شوراي عالی انفورماتیک

اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات

سازمان نظام صنفی رایانه اي 

ISO9001 گواهی

داراي 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

nooeasec دسترسی به پرتال اختصاصی

امتیازات دوره :

تلفن : 88175560

آدرس: تهران-خیابان مطهري-خیابان کوه نور- کوچه دوم پالك 9 -طبقه اول

فکس : 88175534 -
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Module 01: Security Analysis

Module 02: TCP/IP Packet Analysis

Module 03: Network Protocol Analysis (wireshark)

Module 04: Designing and Implemanting DMZ

Module 05: Designing and Configuring IDPS (snort, suricata)

Module 06: Hardening operating System

Module 07: Implementing WAF

Module 08: Implementing DBF

Module 09: Vulnerability Analysis

تلفن : 88175560

ECSA سرفصل دوره

آدرس: تهران-خیابان مطهري-خیابان کوه نور- کوچه دوم پالك 9 -طبقه اول

فکس : 88175534 -
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