
 

 

 :  محور ها و حوزه های مورد بحث

 کشور           یبر یشده درقرارگاه پدافند سا  دی با اسناد ومستندات تول  ییآشنا*            بریو وابسته به سا  یبر یسا  یها  رساخت یز  یمصون ساز   یراهکارها * 

 ی بر یسا  یوبازدارندگ  یتاب آور*                های فناور  نیا  یری بکارگ  یبرا   یبریو مالحظات پدافند سا  یبر یسا  نینو  یفن آور  یو فرصت ها  داتیتهد* 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 پدافند سایبری دوره های آموزشی  :ان عنو 

وفن آوری اطالعات سازمان ها    ITوزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه های    مدیران و کارشناسان: جامعه هدف

 عامل و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی غیر دولتی و صنایع کشور، مدیریت بحران و فنی مهندسی ، شرکتهای دارای گواهینامه سازمان پدافند غیر  

 ارزیابی دوره 

 سطح ارزیابی : 

 واکنشی     یادگیری     رفتاری   
 نحوه ارزیابی : 

 نظرسنجی     آزمون     عملکرد

 

 فضای آموزشی

 محیط کار                کالس

       مجازی               کارگاه

 سایر .................            آزمایشگاه

 

 منابع آموزشی 

 دیجیتال جزوه              ابکت
 

 سایر   ..........          نرم افزار

 

 دوره آموزشی  عنوان
نحوه  

 برگزاری 

شروع  تاریخ 

 دوره 

مدت 

 دوره 
 توضیحات

متدلوژی مصون سازی زیر ساخت های حیاتی وحساس  

 سایبرسایبری و وابسته به 
 ساعت  8 22/02/1400 آنالین برخط

دوره ها بصورت مجازی غیر حضوری  

و در تاریخ های اعالمی بصورت  

  آنالین برخط برگزار خواهند شد.

ضمنا محتوای آفالین دوره ها به  

همراه سایر فیلم ها و فایل های 

  30آموزشی، نظر سنجی ها به مدت  

روز پس از ارائه آنالین هر دوره بر  

سامانه قابل دسترسی و بهره  روی  

 برداری می باشد. 
 

 1400/ 02/ 30 :تاریخ برگزاری آزمون

 ساعت  2 26/02/1400 آنالین برخط متدولوژی تاب آوری و بازدارندگی سایبری

اسناد و مستندات تولید شده درقرارگاه پدافند سایبری  

 کشور 
 ساعت  2 26/02/1400 آنالین برخط

 ساعت  2 28/02/1400 آنالین برخط فن آوری های نوین سایبری ، فرصت ها ،تهدیدات  

 ساعت  2 29/02/1400 آنالین برخط رزمایش وتمرین سایبری  

 شهریه ثبت نام: 

 تومان   000300.1.نفرات :مجموع شهریه ثبت نام تمام  :ساعت آموزش(16دوره فوق )  5سازمان در  از  پرسنل    نفر  50  تا)ثبت نام  گروهی ثبت نام * 

 تومان  4.000.000مجموع شهریه ثبت نام تمام نفرات ::ساعت آموزش(16دوره فوق )  5نفر پرسنل سازمان در    200  تا  50)ثبت نام  ثبت نام سازمانی* 

 هزار تومان می باشد   50توضیح: ثبت نام شخصی در دوره  

 
 نحوه اجرا 

 حضوری  

 حضوری   نیمه

 غیر حضوری 

 

 
  سایر توضیحات :

   سازمان پدافند غیرعامل کشوراز   ارائه گواهینامه  •

   021-88958491یا تماس با دبیرخانه دوره ها به شماره    .lmsp.irwww ثبت نام اینترنتی از طریق آدرس  امکان  •

ر و پسوورد مخصوص اختصاص می یابد تا در مدت زمان تعیین  مربوطه،  به هر دانش پذیر یک اکانت با یوزپس از تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه  •

 شده از ارائه اساتید در سامانه آموزش مجازی بهره مند گردند.

 امکان بهره گیری از امکانات سامانه آموزش مجازی از طریق موبایل، لپ تاب و ...در هر ساعت از شبانه روز  •

 آفالین دوره آنالین، پس از برگزاری دوره بر روی سامانه برای بهره گیری دانش پذیران بارگزاری می گردد.محتوای  •

 

•  

 

 

 ((دوره آموزشیشناسنامه ))

 بریوابسته به سا   و  یبریسا   یرساختها یز  یمصون ساز   و  یارتقاء دانش تخصص  ،کشور    یبر یحوزه پدافند سا  یانسان   هی سرما  یانمند سازتوف برگزاری: ا هدا

 1399سال 

 سال جهش تولید

 

 



 

  سایبری پدافند   دوره های آموزش مجازی فرم ثبت نام

 تاریخ برگزاری آزمون  مدت دوره  تاریخ شروع دوره عناوین دوره ها 

 ساعت  8 22/02/1400 وحساس سایبری و وابسته به سایبرمتدلوژی مصون سازی زیر ساخت های حیاتی 

30   

 اردیبهشت  

1400 

 ساعت  2 26/02/1400 متدولوژی تاب آوری و بازدارندگی سایبری

 ساعت  2 26/02/1400 اسناد و مستندات تولید شده درقرارگاه پدافند سایبری کشور

 ساعت  2 28/02/1400 فن آوری های نوین سایبری ، فرصت ها ،تهدیدات  

 ساعت  2 29/02/1400 رزمایش وتمرین سایبری  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موبایل شماره  سمت سازمانی کد ملی نام خانوادگی  نام   ردیف

1      

2      

3      

4      
 

 دبیرخاهن اجرایی 
 

1399سال   
تولید  جهش سال   

  نامه   ارسال   طریق   از   فقط  دوره،   در   حضور  از   انصراف   است   ذکر   شایان .  باشد  می  قطعی   نام   ثبت   منزله  به   فرم،   این   تکمیل

  حساب   صورت بایستی  اینصورت،   غیر  در.باشد  می  قبول  مورد  دوره ها  برگزاری  تاریخ   از   قبل  هفته   یک  تا   و  دبیرخانه   به  کتبی

  .گردد پرداخت نام  ثبت فرم با  مطابق صادره 

 تماس حاصل فرمائید.  021-88958491  های شمارهبرای دریافت مشاوره و راهنمایی با کارشناسان آموزش با  

 نام و نام خانوادگی

 

 مهر و امضاء  

 

 

 

www.Lmsp.ir 

 :  توضیحات 

 آموزش به صورت مجازی و از طریق سامانه جامع آموزش مجازی صورت می پذیرد.  •

 یک اکانت با یوزر و پسوورد مخصوص،  اختصاص می یابد    پذیر  پس از تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه مربوطه،  به هر دانش •

 از طریق موبایل، لپ تاب و ...در هر ساعت از شبانه روز   بهره گیری از جزوات، کتابچه های الکترونیکی، فایل های مولتی مدیا •

   اعطای گواهینامه سازمان پدافند غیر عامل کشور  به دانش پذیران •

 
 ………………..………..……… :ثبت/شناسنامه شماره ……………………………………………….…………: حقوقی/حقیقی شرکت/فرد نام

 ……………….…………………..…… :دیاقتصا کد ……………….……………پستی دک ..………………….……………: ملی شناسه/شماره

    ………….…………………: تلفن شماره   ……………………………………………………………………………………………………:آدرس

 ……………....…………….…شماره تماس فرد رابط:  ..……………………………………واحد:  …………………………………نام فرد رابط: 

 

 جمهوری اسالمی اریان
 سایبری دوره ملی پدافند  

 

: نامشهریه ثبت   

   تومان 1.300.000ثبت نام تمام نفرات :  هی(:مجموع شهرساعت آموزش 16دوره فوق )  5پرسنل از سازمان در    نفر  50ثبت نام تا )  یگروه  ثبت نام*  

 تومان  4.000.000ثبت نام تمام نفرات :  هی(:مجموع شهرساعت آموزش16دوره فوق )  5پرسنل سازمان در    نفر  200 تا  50ثبت نام )ی سازمان  ثبت نام*  

 هزار تومان می باشد   50توضیح: ثبت نام شخصی در دوره  
 

 

 

 

 مخاطبین و جامعه هدف: 

وفن آوری اطالعات سازمان ها و دستگاه های    ITوزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه های    مدیران و کارشناسان

 دولتی و بخش خصوصی غیر دولتی و صنایع کشور، مدیریت بحران و فنی مهندسی ، شرکتهای دارای گواهینامه سازمان پدافند غیر عامل 

 


