
تابستان امسال با شرکت در دوره هاي تخصصی 

آکادمی آموزش روزبه

 مسیر شغلی و تحصیلی خود را 

به صورت حرفه اي جهت دهی کنید



SSCP

SANS SEC 504

دوشنبه ها شروع از 24 تیردر ادامه 31 تیر- 7 مرداد- 14مرداد

چهار شنبه ها شروع از 26 تیردر ادامه 2 مرداد- 9 مرداد- 16مرداد 

گواهینامه SSCP نشان می دهد که شما مهارت هاي فنی پیشرفته اي  براي اجرا،
 نظارت و اداره زیرساخت هاي IT با استفاده از بهترین شیوه هاي امنیتی،

 خط مشی ها و روش هاي ایجاد شده توسط کارشناسان امنیت سایبري در² (ISC) را در اختیار دارید.

هدف این دوره این است که شما با تفکر یک هکرآشنا شوید. مسائلی همچون تاکتیکها
 و استراتژيهاي او چه هستند به شما  در یافتن آسیب پذیري سازمانتان و حتی کشف حمالت 

کمک مهمی میکند. شما باید بدانید هکر دقیقا در یک نفوذ چطور عمل میکند تا دفاعگر خوبی باشید.
 در این دوره، به جاي اینکه با تلی از ابزارهاي هک آشناشوید، با انجام سناریوهایی، 

گام به گام با نحوه فکر و عمل هکر براي رسیدن به مقصدش آشنا میشوید

شنبه ها شروع از 22تیر- 29تیر- 5 مرداد - 12مرداد  -  19مرداد 

ساعت 9 تا 17

قیمت:1600000 تومان

30 ساعت

قیمت:2600000 تومان

40 ساعت

021 66123378

0990 2857289

این دوره براي کلیه کارشناسان در گرایش هاي امنیت اطالعات الزامی است

کالس 1

کالس 2

ساعت 9 تا 17



SANS SEC 511

با استفاده از تکنیکهاي امن سازي نقاط انتهایی (کالینت ها و سرورها ) و پایش هدفمند و فنی
 ترافیک شبکه، شما میتوانید تحولی نو در مراحل کشف نفوذ خود ایجاد نمایید. 

در این دوره درك خواهید کرد چرا تحلیلگران معمول و کاربران عادي
 SIEM ها قادر به تشخیص برخی حمالت مهم نیستند .

جمعه ها شروع از 21 تیر- 28تیر - 4 مرداد - 11مرداد  - 18مرداد

ساعت 9 تا 17

SANS SEC 503
این دوره، در زمره دورههاي میانی تربیت متخصص کشف نفوذ میباشد که براي کارشناسان

 مرکز عملیات امنیت و کسانی  که در پی راهکارهاي کشف نفوذ هستند، مناسب است.
 در این دوره با دانش، ابزار و تکنیکهاي دفاع از سازمانتان در مقابل بدخواهان آشنا میشوید.
 روش یادگیري بهصورتی است که دانش درون شما ذاتی میگردد چراکه با ابزارهاي متن بازي

 که در این دوره استفاده میشود، شما میتوانید درك عمیقی از فلسفه دفاع و کشف نفوذ پیدا کنید.

سه شنبه ها شروع از 25 تیردر ادامه 1مرداد - 8 مرداد  -15مرداد - 22مرداد

ساعت 9تا 17

قیمت:2850000 تومان

40 ساعت

قیمت:2750000 تومان

40 ساعت

021 66123378

0990 2857289

در این دوره تحلیل پروتکل هاي دنیاي شبکه به شکل عمیقی صورت میپذیرد

socبراي کشف و تحلیل نفوذ بطور پیشرفته، دوره اي الزامی براي متخصصان 

socبراي کشف و تحلیل نفوذ بطور پیشرفته، دوره اي الزامی براي متخصصان 



به صورت کمپ 6 روزه -50ساعت

ساعت 9 تا 17

Splunk 2

سطح 1 شنبه ها شروع از 22 تیردر ادامه 29تیر- 5 مرداد-12مرداد - 19مرداد- 26مرداد -2 شهریور-9 شهریور 

ساعت 14 تا 19

سطح 2  پنجشنبه ها شروع از 27 تیر-3 مرداد-10مرداد -17مرداد-24مرداد 

ساعت 9 تا 17

قیمت:3600000 تومان

50 ساعت

قیمت:3600000 تومان

Splunk 1
قیمت:3500000 تومان

30 ساعت

40 ساعت

021 66123378

0990 2857289

دوره حرفه اى امنیت سیستم هاى اطالعاتى که شامل هشت حوزه : امنیت و مدیریت ریسک،

 امنیت داراییهاي اطالعاتی، مهندسی امنیت، ارتباطات و امنیت شبکه، مدیریت دسترسی و

 هویت، ارزیابی و آزمون امنیت، عملیات امنیت و امنیت توسعه نرمافزار می باشد.

 این دوره متخصص ارشد یا مدیر امنیت اطالعات مطابق استاندارد هاي جهانى تربیت میکند.

در این دوره مهارت هاي الزم جهت کار با سیستم هاي تحلیل و مدیریت داده هاي امنیتی  

Splunk اسپالنک ارایه خواهد شد. دانشجویان در این دوره عالوه بر شناخت نسبتا کامل از   
و داشبوردهاي مختلف و راهبري اسپلانک،  گزارش نویسی، انواع سرچ و استفاده از

سایر قابلیت هاي اسپالنک را فرا میگیرند. این دوره تلفیقی از مباحث تئوري و عملی است و 
سناریو هاي متعددي در این دوره اجرا میشوند.

2 (ISC) در کشور است.آکادمی روزبه داراي باالترین تعداد قبولی در آزمونهاي رسمی   



 Web Application ها در جهان امروز نقشی کلیدي براي سازمان ها دارند.  

سرقت اطالعات و در نتیجه ضربه زدن به کسب و کار شما نخواهند بود.تیم امنیت سازمان باید

 به صورت دوره اي وضعیت امنیت سرویس ها و نرم افزارهاي تحت وب را تست نماید تا آسیب پذیري ها

 و نقاط ضعف سازمان را قبل از اینکه مهاجمین از آنها سو استفاده کنند کشف نمایند این دوره شما را وارد

 دنیاي حرفه اي تست نفوذپذیري نرم افزارهاي تحت وب میکند.

هاي موجود بپردازد ،  Web Application  اگر سازمان شما  به درستی به تست و ایمن سازي

نفوذگران قادربه انجام اقدامات بدخواهانه مانند خرابکاریهاي متفاوت، 

SANS SEC 542

 پنج شنبه ها شروع از 27تیر در ادامه 3 مرداد -10مرداد -17مرداد -24مرداد-31 مرداد-7 شهریور

-  14شهریور 

استاندارد PCI DSS مجموعه اي از کنترل هاي جامع متمرکز براي مدیریت مخاطرات و
 ریسک هاي مرتبط با تراکنش هاي کارت هاي پرداخت و اعتباري می باشد

 مخاطبان این دوره مدیران اجرایی، مدیران امنیت شبکه و امنیت اطالعات، کارشناسانی 
که حوزه کاري آنها از انطباقپذیري با PCI تأثیر میپذیرد، افراد عالقمند به صنعت پرداخت 

و کسانی که بایستی انطباق با استاندارد PCI DSS را در سازمان خود پیادهسازي کنند هستند.

PCI-DSS

16 ساعت به مدت دو روز شروع یکشنبه 6 مرداد و 13مرداد 

ساعت: 9تا 17

قیمت:1300000 تومان

16 ساعت

021 66123378

0990 2857289

قیمت:2800000 تومان

40 ساعت

ساعت:١۴:٣٠ تا ١٩



 OSCP
قیمت:2300000 تومان

40 ساعت

021 66123378

0990 2857289

آدرس: تهران،جمال زاده شمالی ،باالتر از نصرت ،پالك  346 طبقه دوم 

آکادمی آموزش روزبه

 پنج شنبه ها شروع از 27تیر در ادامه 3 مرداد -  10مرداد - 17مرداد - 24مرداد -31 مرداد-

7 شهریور- 14 شهریور

مخاطبین این دوره کارشناسانامنیت، مدیران فناوري اطالعات،مدیرانامنیت اطالعات ،افراد

 عالقمند به مباحث امنیتی و تست نفوذ هستند. در دوره OSCP ابتدا افراد با مبانی تست نفوذ

 و جمع آوري اطالعات پیشرفته آشنا می شوند . سپس روش هاي پیدا کردن آسیب پذیري هاي

  نرم افزارهاي تحت ویندوز و لینوکس را فرا می گیرند.

کار کردن با Exploit هاي مختلف تحت ویندوز و لینوکس و روش هاي سفارشی سازي آن ها

 را با توجه به زبانبرنامه نویسی آن، کار کردن با Shell Code هاي مختلف و روش هاي

 استفاده از آن ها درون Exploit از مطالب دیگر این دوره می باشد.

 روش کنترل کیفی و نظارت 

کلیه دوره ها مطابق

استاد روزبه نوروزي 

ساعت:٨:٣٠ تا ١٣:٣٠
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