آشنایی با اصول تدوین استراتژی همگن امنیتی ( 8ساعت)
پیشنیاز  :آشنایی اولیه با مفاهیم حراست و حفاظت فیزیکی
الف – سر فصل آموزشی ورئوس مطالب
ردیف

مدت (دقیقه)

سرفصل وریز محتوا

1

تعریف امنیت و حفاظت الکترونیک

11

2

مفهوم استراتژی و تعریف استراتژی همگن

03

0

روند انجام یک پروژه امنیت الکترونیک استاندارد

51

5

پرسش و پاسخ و پذیرایی

03

1

روند طراحی یک استراتژی همگن امنیتی

03

0

نمودار راداری یا عنکبوتی ،آشنایی با رسم و تحلیل آن

03

7

استراحت (ادای فریضه نماز و پذیرایی نهار)

03

8

کارکردهای اصلی و ارتباط بخش های سیستم امنیت الکترونیکک بکا یککدیگر ( سکامانه هدکدار ،اعکوم و

71

اطفای حریق ،قفل و کلید الکترومکانیک ،سامانه کنترل دسترسی ،دوربین ،ضبط و آنالیز تصاویر ،فایروال و ضکد
ویروس ،BMS ،سنسورهای دیگر و )...

9

بازخوانی یک استراتژی همگن امنیتی

03

13

پرسش و پاسخ

03

11

آزمون پایانی

11

ب – خالصه رزومه استاد
دکتر محمد قلمچی PHD ،فنآوری اطوعات و ارتباطات همراه با گرایش امنیت الکترونیک ،رئکی

تکالیف اسکتانداردهای ملکی

امنیت الکترونیک ایران ،مخترع و تولید کننده دوربین های تحت شبکه امنیتی  ،Anti-Shockمداور ارشکد پکروژه هکای ملکی و
سازمانها در حوزه امنیت الکترونیک ،سخنران کنفران ها و سمپوزیومهای بینالمللی امنیت و حفاظت الکترونیک
ج -هزینه ثبت نام برگزاری دوره در محل موسسه

هزینه شرکت در دوره هایی که توسط موسسه برگزار می شود :به ازای هر نفر 1/533/333 ،ریال
د -هزینه برگزاری در محل کارفرما


هزینه پایه برگزاری در محل  :مبلغ  7/333/333ریال بابت هزینه استاد در تهکران .شکایان رککر اسکت طبکق ضکرای
سازمان مدیریت ،این مبلغ برای سایر شهرستانها افزایش می یابد.



هزینه بسته های آموزشی  :هزینه بسته آموزشی برای هر نفر مبلغ  033/333ریال.



هزینه صدور گواهینامه  :هزینه صدور گواهینامه آشنایی موسسه رشد قلم چی برای هر نفر مبلغ  133/333ریال
د -مخاطبان



مدیران و کارشناسان حراست ،مدیران و کارشناسان فناوری اطوعات ،طراحان و مداوران سیستمهای امنیت الکترونیک

