
CyberSecurity Leadership
موسسه نورانت

PWK : مدت دوره : 30 ساعتنام دورهOffensive Security:اعتبار دهنده

این دوره توسط شرکت  Offensive Security ارائه می 

گردد. دوره  PWK به افراد توانایی تسـت آسیب پذیري، 

نفوذ به شبکه را به صورت پیشـرفته می دهد. جمع آوري 

اطالعات به صـورت دقیق، پیدا کردن اسـیب پذیري ، کار 

کـردن با Exploit ھای مختلف، ویــرایش Exploit ھای 

موجود ،کشف آسیب پذیري در برنامه هاي کاربردي، دور 

 PWK زدن فایروال و انتی ویروس از مطالب اصلی  دوره

می باشد.

افـــــراد پس از اتمام این دوره میتوانند مدرك PWK را 

کسب کنند.پیش نیاز دوره PWK دوره CEH می باشد.

مجوزها و اعتباراتتوضیح دوره : 

پیش نیاز دوره

پیش نیاز دوره  PWK دوره CEH می باشد.
مخاطبین دوره 

    افراد عالقمند به تست نفوذ

    کارشناسان تست نفوذ

    کارشناسان امنیت شبکه

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

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

فکس : 88175534 -
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Module 0. – Pentestration Testing: What You
 Should Know

Module 1. – Getting Comfortable With Kali 
Linux

Module 2. – The Essential Tools

Module 3. – Passive Information Gathering

Module 4. – Active Information Gathering

Module 5. – Vulnerability Scanning

Module 6. – Buffer Overflows

Module 7. – Win32 Buffer Overflow 
Exploitation

Module 8. – Linux Buffer Overflow
 Exploitation

Module 9. – Working With Exploitation

Module 10. – File Transfers

Module 11. – Priviliege Escalation

Module 12. – Client Side Attacks

Module 13. – Web Application Attacks

Module 14. – Password Attacks

Module 15. – Port Redirection and Tunneling

Module 16. – The Metasploit Framework

Module 17. – Bypassing Antivirus Software

Module 18. – Assembling the Pieces:
Pentration Test Breakdown
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