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SOC : مدت دوره : 24 ساعتنام دورهHP :اعتبار دهنده

S مقدمه اي بـــر مــــرکــــز عملیات امنیت و  O C دوره

استانداردهاي استقرار و طراحی آن به همراه بررسی کامل 

اجزاي مرکز عملیات امنیت و در نهایت پیاده ســــــازي 

فرآیندهاي عملیاتی یک مرکـز عملیات امنیت در محیط 

 Splunk و ArcSight Logger آزمایشـــگاهی با کمک

Enterprise ارائه خواهد گـردید. دوره SOC تلفیقـی از 

SANSدوره هاي استاندارد مؤسسـه  به همراه دوره هاي 

Administration/Analyst کمپانــی HPE ارائه مــی 

گردد

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

تسلط باال بر مفاهیم TCP/IP و الیه هاي شبکه

 CEH آشنایی با 

 +Security آشنایی با مفاهیم

ITIL V3 Foundation آشنا به مفاهیم

مخاطبین دوره 

مدیران فناوري اطالعات

 مدیران امنیت اطالعات

 کارشناسان امنیت

 کارشناسان واحد پاسخگویی به حوادث

 کارشناسان واحد مرکز عملیات 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 :
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History 

Security Operation Center 

 SIEM

 Incident Management
 

What is SOC?

Modules

Process

Technology

People

Network Monitoring

Log Management

Incident Response

Automated Actions

Processes and Procedures in SOC

Analytical Process

Intrusion Analysis Process

Training Process

Subtle Event Process

 Operational Process

Event Management Process

Daily Operation Process

Reporting Process

Technologic Process

Design Process

Configuration Management Process

System Administration Process

Business Process

Metric Process

Process Improvement Process

Businuss Continuously Process 

Technologies 

SIEM

Data Gathering and Mechanisms

Log Management and Log Types

Correlation Engine

FIM/SCM

Antiviruses

IPS/IDS

Patch Management

DLP

Peoples

Operators Levels

Job Titles

Lab (ArcSight Logger & Splunk Enterprise)

Event Gathering

Log Analysis

Dashboards and Reports
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