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نوع صنعت  توضیحات

 ارائهقابل

 زمانمدت محتوا نیازپیش های مخاطبینرشته سطح مخاطبین

دوره 

 )ساعت(

 نوع دوره کد دوره عنوان دوره

از  توانددر مخاطبین دوره می

ها نظیر مکانیک، سایر رشته

های که در حوزه شیمی و غیره

فناوری اطالعات، ابزار دقیق، 

کنترل صنعتی، حراست، 

تعمیر و نگهداری و غیره 

کنند نیز فعالیت می

 باشند. حضورداشته

کلیه صنایع و 

 و هاشرکت

های مرتبط یا سازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

، ابزار دقیقاطالعات، 

پدافند  ،حراستکنترل، 

  HSEو  PMS غیرعامل،
 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی 

دقیق، قدرت، مخابرات( 

 ،ارافزنرممهندسی کامپیوتر )

( ، هوش مصنوعیافزارسخت

)شبکه،  فناوری اطالعات

 تجارت(

 1 نظری ندارد

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

آشنایی با امنیت سایبری و مدیریت امنیت 

 اطالعات

MMA-004 مقدماتی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

   .باشند

کلیه صنایع و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 کارشناسانو  مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی

دقیق، قدرت، مخابرات( 

، افزارنرممهندسی کامپیوتر )

، هوش مصنوعی( افزارسخت

)شبکه،  فناوری اطالعات

  تجارت(

اطالعات و امنیت  امنیت سایبری، مدیریت  8 نظری ندارد

 راهکارهای رایج

MMA-008 مقدماتی 

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 `HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی

دقیق، قدرت، مخابرات( 

، افزارنرممهندسی کامپیوتر )

، هوش مصنوعی( افزارسخت

)شبکه،  فناوری اطالعات

  تجارت(

کنترل صنعتی و  هایسامانهامنیت سایبری در  8 نظری ندارد )مشروط(

 حساس، حیاتی و مهم هایزیرساخت

MMA-108 عمومی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

کلیه صنایع و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند ، کنترل، حراست

 HSEو  PMSغیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی

، دقیق، قدرت، مخابرات

( مهندسی مخابرات امن

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

کنترل و  هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

  اتوماسیون صنعتی

MMA-116 عمومی 

http://www.mmahmadian.ir/
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 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

، )شبکه، تجارت اطالعات

  (امنیت اطالعات

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی 

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

زار، افافزار، سختکامپیوتر )نرم

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 هایسامانهپدافند غیرعامل و امنیت سایبری در  8 نظری ندارد )مشروط(

  کنترل و اتوماسیون صنعتی

MMA-508 عمومی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

کلیه صنایع و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی 

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 هایسامانهپدافند غیرعامل و امنیت سایبری در  20 نظری ندارد

  کنترل و اتوماسیون صنعتی

MMA-516 عمومی 

کلیه صنایع و  

 و هاشرکت

های مرتبط یا سازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

و  های حراستواحد

 پدافند غیرعامل

افشاء  پدافند غیرعامل، حفاظت اطالعات و 1 نظری ندارد هاها و گرایشکلیه رشته

 های کنترل ودر سامانه فیزیکی-اطالعات سایبر

  اتوماسیون صنعتی

MMA-504 عمومی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

کلیه صنایع و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

حداقل گذراندن 

یکی از 

های ذیل دوره

 ضروری است:
MMA-108 
MMA-116 

MMA-508 

MMA-516 

نظری و 

 عملی

 هایشبکهدوره تکمیلی حمالت و تست نفوذ به  1

کنترل و اتوماسیون صنعتی و اجرای راهکارهای 

 دفاعی
 

MMA-704 پیشرفته 

کلیه صنایع و  

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

نظری و  ندارد

 عملی

کنترل صنعتی و  هایسامانهالزامات امنیت در  10

 SANS ICS هایسرفصل)مطابق  اسکادا

410) 

MMA-340 پیشرفته 

http://www.mmahmadian.ir/
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پدافند ، کنترل، حراست

 HSEو  PMSغیرعامل، 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع برق 

)تولید، انتقال، توزیع( 

و  هاشرکتو 

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

ر د کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری  8 نظری ندارد )مشروط(

و  حساس، حیاتی هایزیرساختبرق و  صنایع

 انرژیمهم حوزه 

MMA-208-Po سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

  باشند

کلیه صنایع برق 

)تولید، انتقال، توزیع( 

و  هاشرکتو 

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

مصنوعی( فناوری هوش 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

 حساس، حیاتی هایزیرساختبرق و  در صنایع

 و مهم حوزه انرژی

MMA-216-Po سفارشی 

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع نفت، گاز 

و پاالیشگاه و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

و  دیسپچینگ)

 مانیتورینگ(

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

فناوری های واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند ، کنترل، حراست

 HSEو  PMSغیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

ر د کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری  8 نظری ندارد )مشروط(

 هایزیرساختصنایع نفت، گاز و پاالیشگاه و 

 و مهم این حوزه حساس، حیاتی

MMA-208-OG سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

کلیه صنایع نفت، گاز 

و پاالیشگاه و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

و  دیسپچینگ)

 مانیتورینگ(

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

 هایزیرساختو  در صنایع نفت، گاز و پاالیشگاه

 و مهم این حوزه حساس، حیاتی

MMA-216-OG سفارشی 

http://www.mmahmadian.ir/
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اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع 

و  پتروشیمی

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

مصنوعی( فناوری هوش 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

ر د کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری   8 نظری ندارد )مشروط(

حساس،  هایزیرساختصنایع پتروشیمی و 

 و مهم این حوزه حیاتی

MMA-208-Pe سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

 کلیه صنایع

و  پتروشیمی

 و هاشرکت

های مرتبط یا سازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،حراست کنترل،

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

کنترل  هایسامانهارتقاء امنیت سایبری   20 نظری ندارد

 هایزیرساختدر صنایع پتروشیمی و  صنعتی

 و مهم این حوزه حساس، حیاتی

MMA-216-Pe سفارشی 

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع 

ریلی  ونقلحمل

و قطار  شهریبرون)

شهری(، دریایی و 

هوایی که از 

 هایسامانه

اتوماسیون صنعتی 

و  برندمیبهره 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

ر د کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری  8 نظری ندارد )مشروط(

حساس،  هایو زیرساخت ونقلحمل صنایع

 و مهم این حوزه حیاتی

MMA-208-Tr سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

کلیه صنایع 

ریلی  ونقلحمل

و قطار  شهریبرون)

شهری(، دریایی و 

هوایی که از 

 هایسامانه

اتوماسیون صنعتی 

و  برندمیبهره 

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

حساس،  هایزیرساختو  ونقلحمل در صنایع

 این حوزهو مهم  حیاتی

MMA-216-Tr سفارشی 

http://www.mmahmadian.ir/
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 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع نظامی و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری  8 نظری ندارد )مشروط(

و مهم  حساس، حیاتی هایزیرساختنظامی و 

 این حوزه

MMA-208-Mi سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

  باشند

کلیه صنایع نظامی و 

 و هاشرکت

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند ، کنترل، حراست

 HSEو  PMSغیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

و مهم  حساس، حیاتی هایزیرساختنظامی و 

 این حوزه

MMA-216-Mi سفارشی 

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

آب و  کلیه صنایع

 و هاشرکتفاضالب و 

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

ر د کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری  8 نظری ندارد )مشروط(

 آب و فاضالب هایزیرساخت و صنایع

MMA-208-WS سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

آب و  کلیه صنایع

 و هاشرکتفاضالب و 

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

آب و فاضالب و  هایزیرساخت و در صنایع

 و مهم این حوزه حساس، حیاتی هایزیرساخت

MMA-216-WS سفارشی 

http://www.mmahmadian.ir/
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اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع مس و 

و  هاشرکتفوالد و 

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

فناوری هوش مصنوعی( 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

ر د کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری  8 نظری ندارد )مشروط(

حساس،  هایزیرساختصنایع مس و فوالد و 

 و مهم این حوزه حیاتی

MMA-208-SC سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاحوزهکه در  رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

کلیه صنایع مس و 

و  هاشرکتفوالد و 

مرتبط یا  هایسازمان

 باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند ، حراستکنترل، 

 HSEو  PMSغیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

حساس،  هایزیرساختدر صنایع مس و فوالد و 

 و مهم این حوزه حیاتی

MMA-216-SC سفارشی 

اگرچه این دوره بدون 

آگاهی  با فرضو  نیازپیش

است اما  ارائهقابلمخاطبین 

چنانچه مخاطبین محترم 

آشنایی با مباحث عمومی 

امنیت اطالعات ندارند 

 MMA-004گذراندن دوره 

 .شودمیتوصیه 

کلیه صنایع 

زیرمجموعه سازمان 

 هاشرکتانرژی اتمی 

مرتبط  هایسازمان و

 یا باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند ، کنترل، حراست

 HSEو  PMSغیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

ر د کنترل صنعتی هایسامانهامنیت سایبری  8 نظری ندارد )مشروط(

 هایزیرساختو  سازیغنیو  ایهستهصنایع 

 و مهم این حوزه حساس، حیاتی

MMA-208-NE سفارشی 

از  تواندیدوره م نیدر مخاطب 

 ،کیمکان ریها نظرشته ریسا

 یهاکه در حوزه رهیو غ یمیش

 ق،یاطالعات، ابزار دق یفناور

و  حراست ،یکنترل صنعت

 تیفعال یو نگهدار ریتعم

 حضورداشته زین کنندیم

 باشند

کلیه صنایع 

زیرمجموعه سازمان 

 هاشرکتانرژی اتمی 

مرتبط  هایسازمان و

 یا باالدستی

 ،انیمتول ران،یمد

 و کارشناسان مسئوالن

های فناوری واحد

اطالعات، ابزار دقیق، 

پدافند  ،کنترل، حراست

 HSEو  PMS غیرعامل، 

برق )کنترل، ابزار  مهندسی  

دقیق، قدرت، مخابرات، 

مخابرات امن( مهندسی 

، زارافسخت، افزارنرمکامپیوتر )

هوش مصنوعی( فناوری 

)شبکه، تجارت،  اطالعات

  امنیت اطالعات(

 کنترل صنعتی هایسامانهارتقاء امنیت سایبری  20 نظری ندارد

 هایزیرساختو  سازیغنیو  ایهستهدر صنایع 

 و مهم این حوزه حساس، حیاتی

MMA-216-NE سفارشی 
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