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تاریخ:  1399/12/13 

پیوست:  دارد 

 اقدام سریع 

از: سازمان پدافند غیر عامل کشور - قرارگاه پدافند سایبری 
به: معاون محترم امنیتی و انتظامی و رئیس کمیته پدافند غیر عامل وزارت کشور 

موضوع: دوره آموزشی توانمند سازی سرمایه انسانی در حوزه پدافند سایبری 
 مسئله ی پدافندغیرعامل مسئله ی بسیار مهمی است و هرروزی که می گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می شود. امام خامنه ای 

(مدظله العالی) 

سالم علیکم؛ 

با صلوات بر حضرت محمّد و آل محمّد (ص) و با احترام؛ بدین وسیله به آگاهی میرساند دوره آموزشی توانمندسازی سرمایه انسانی 
در حوزه پدافند سایبری برای زیرساختها، سازمانها و صنایع کشور و نیز شرکتهایی که در حوزه پدافند سایبری فعالیت میکنند، 

با محورهای زیر : 

1- روششناسی مصونسازی زیرساختهای حیاتی و حساس سایبری و وابسته به سایبر 

2- روششناسی تاب آوری و بازدارندگی سایبری 

3-اسناد و مستندات تولید شده در قرارگاه پدافند سایبری کشور 

4- آشنایی با تهدیدها و فرصتهای فناوریهای نوین سایبری 

5- رزمایش و تمرین سایبری 

به صورت مجازی برگزار میگردد. این دوره آموزشی با برنامهریزی و تحت نظارت سازمان پدافند غیرعامل ( قرارگاه پدافند سایبری 
کشور) با بهرهگیری از دانش و تجربه اساتید صاحب نظر در این حوزهها طراحی شده است. شناسنامه این دوره آموزشی به پیوست 

ارسال میگردد.

زمان : از تاریخ 22 لغایت 29 اردیبهشت ماه سال1400 "آموزش بصورت مجازی و از طریق سامانه آموزش مجازی صورت میپذیرد 
 ".

خواهشمند است دستور فرمایید جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر و جزئیات دوره آموزشی و نحوه شرکت در این برنامه، به تارنمای 
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ثبت نامی" WWW.Lmsp.ir" و تلفن های هماهنگی : 88958491-021 به قسمت دبیر خانه رویداد در حال اجرا مراجعه نمایند.

 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 

سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی 

 رونوشت: 
1- معاونت محترم آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل - جهت آگاهی و اقدام الزم 

 

روشک ترازو  هناخریبد 

1399/12/18  : خیرات

206682  : تبث هرامش 




