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  در حال ثبت نام آنالین  آموزشیي دوره ها
  (ریال)شهریه   تاریخ شروع  زمان برگزاري  آنالین مدت دوره  دوره آموزشی عنوان  ردیف

1  
  الزامات و پیاده سازي ارشدتشریح 

  )ISMSسیستم مدیریت امنیت اطالعات (
 ISO 27002:2022و  ISO 27001:2013مبتنی بر 

  ساعت 21
  )آنالین جلسه 7(

  شنبهدوشنبه و روزهاي 
  18,500,000  آبان 21  20:00الی  17:00ساعت 

2  
  ممیزي داخلی و سرممیزي 
  )ISMSسیستم مدیریت امنیت اطالعات (

 ISO 27002:2022و  ISO 27001:2013مبتنی بر 

  ساعت 12
  )آنالین جلسه 4(

  شنبهدوشنبه و روزهاي 
  14,000,000  آذر 14  20:00الی  17:00ساعت 

3  
 ISMSپکیج جامع 

  (تشریح الزامات و پیاده سازي ارشد+ ممیزي داخلی و سرممیزي) 
 2و  1شامل دوره هاي ردیف 

  ساعت 33
  )آنالین جلسه 11(

  شنبهدوشنبه و روزهاي 
  25,000,000  آبان 21  20:00الی  17:00ساعت 

4  ITIL 4 Foundation  
  ساعت 21

  )آنالین جلسه 7(
  شنبهسه شنبه و یکروزهاي 
  17,500,000  آذر 13  20:00الی  17:00ساعت 

5  
  پکیج جامع طراحی مرکز داده 

)TIA 942 + BICSI002 + CDCP( 
  ساعت 21

  )آنالین جلسه 7(
  روزهاي شنبه و دوشنبه

  25,000,000  ذرآ 5  20:00الی  17:00ساعت 

  ساعت SOC( 21طراحی مرکز عملیات امنیت (  6
  )آنالین جلسه 7(

  روزهاي شنبه و دوشنبه
  25,000,000 آذر 12  20:00الی  17:00ساعت 

7  Certified Information Systems Auditor (CISA)  24 ساعت  
  )آنالین جلسه 8(

  یکشنبه و سه شنبه روزهاي
  30,000,000  آذر 27  20:00الی  17:00ساعت 
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  که به صورت اختصاصی یا به درخواست مشتري بصورت حضوري و آنالین برگزار می گردد. آموزشی دوره ها ي 
  مدت دوره  عنوان دوره آموزشی  حوزه آموزشی

  مدیریت پروژه 
)Project Management(  

PMBOK v7 40  / ساعت آنالین 30ساعت حضوري  
ORACLE Primavera P6 (Basic) 24  / ساعت آنالین 15ساعت حضوري  

ORACLE Primavera P6 (Advanced) 16  / ساعت آنالین 12ساعت حضوري  
ORACLE Primavera Risk Analysis 24  / ساعت آنالین 15ساعت حضوري  

Microsoft Project 2019 24  / آنالینساعت  15ساعت حضوري  
MS Excel for Project Management 24  / ساعت آنالین 15ساعت حضوري  

Business Intelligence (BI) in MS Excel 16  / ساعت آنالین 9ساعت حضوري  

Project Cost Management 16  / ساعت آنالین 9ساعت حضوري  

PMP exam Preparation 40  / ساعت آنالین 33ساعت حضوري  

Agile Project Management 24  / ساعت آنالین 18ساعت حضوري  

Project Management by PRINCE 2 24  / ساعت آنالین 18ساعت حضوري  

Earned Value Project Management System 24  / ساعت آنالین 12ساعت حضوري  

Portfolio Management 16  / ساعت آنالین 9ساعت حضوري  

PMI-ACP Exam Preparation 24  / ساعت آنالین 21ساعت حضوري  

PRINCE 2 Foundation Exam Preparation 24  / ساعت آنالین 18ساعت حضوري  
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  که به صورت اختصاصی یا به درخواست مشتري بصورت حضوري و آنالین برگزار می گردد. آموزشی دوره ها ي 
  مدت دوره  عنوان دوره آموزشی  حوزه آموزشی

  مرکز داده
)Data Center(  

  ساعت آنالین 21ساعت حضوري /  CDCP 24و  BICSI002و  TIA 942طراحی مرکز داده مبتنی بر دوره جامع 

Certified Data Center Specialist (CDCS)  24  / ساعت آنالین 15ساعت حضوري  

  اطالعاتمدیریت فناوري 
)IT Management(  

  ساعت حضوري / آنالین 4  ) و لزوم پیاده سازي آن در سازمانISMSسمینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات (

  ساعت آنالین 21ساعت حضوري /  ISMS 24تشریح الزامات و پیاده سازي ارشد 

  ساعت آنالین 12ساعت حضوري /  ISMS  16ممیزي داخلی و سرممیزي 

  ساعت آنالین 33ساعت حضوري /  ISMS 40پکیج جامع تشریح الزامات و سرممیزي 

  ساعت آنالین 12ساعت حضوري /  ISO/IEC 27005  16و  ISO 31000مدیریت ریسک مبتنی بر 
   ISO 27035مدیریت حوادث امنیت اطالعات مبتنی بر 

  ساعت آنالین 12ساعت حضوري /  CERT / CSIRT(  16( پاسخگویی به رخدادهاي امنیتی و سازماندهی تیم

  ساعت آنالین 12ساعت حضوري /  16  راه اندازي گروه واکنش هماهنگ رخدادهاي رایانه اي (مرکز گوهر)

  ساعت آنالین 21ساعت حضوري /  BCMS 24تشریح الزامات و سرممیزي پکیج جامع 

  ساعت آنالین 12ساعت حضوري /  PCI-DSS(  16امنیت اطالعات در صنعت کارت هاي اعتباري (

ITIL 4 Foundation  24  / ساعت آنالین 21ساعت حضوري  

COBIT 2019 Foundation 24  / ساعت آنالین 18ساعت حضوري  
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  که به صورت اختصاصی یا به درخواست مشتري بصورت حضوري و آنالین برگزار می گردد. آموزشی دوره ها ي 
  مدت دوره  عنوان دوره آموزشی  حوزه آموزشی

CompTIA 

Security+  16  / ساعت آنالین 12ساعت حضوري  

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)  16  / ساعت آنالین 12ساعت حضوري  

Cyber Security Analyst Certification Plus (CySA+) 18  / ساعت آنالین 14ساعت حضوري  

2(ISC) 
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 32  / ساعت آنالین 24ساعت حضوري  

Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري  

EC-Council 

Certified Information Systems Auditor (CISA) 32  / ساعت آنالین 24ساعت حضوري  

Certified Ethical Hacker (CEH) + PWK 40  / ساعت آنالین 33ساعت حضوري  

Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) 32  / ساعت آنالین 24ساعت حضوري  

EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري  

Certified Secure Computer User (CSCU) 16 / ساعت آنالین 12 ساعت حضوري  
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  که به صورت اختصاصی یا به درخواست مشتري بصورت حضوري و آنالین برگزار می گردد. آموزشی دوره ها ي 
  مدت دوره  عنوان دوره آموزشی  حوزه آموزشی

  مرکز عملیات امنیت
)SOC( 

Security Operation Center (SOC) 24  / ساعت آنالین 21ساعت حضوري  

Splunk User 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري 

Splunk Administration 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري 

Splunk Infrastructure 12  / آنالینساعت  8ساعت حضوري 

  مدیریت کسب و کار 
)Business Management(  

  ساعت آنالین 6ساعت حضوري /  8  شبکه سازي حرفه اي و پولساز در کسب و کار

  ساعت آنالین 6ساعت حضوري /  8 آموزش حرفه اي فروش براي فروشندگان تازه کار

  ساعت آنالین 9ساعت حضوري /  12 (Customer Club) کارگاه آموزشی اصول راه اندازي باشگاه مشتریان

  ساعت آنالین 9ساعت حضوري /  12 (CEM)  مدیریت تجربه مشتري 

  ساعت آنالین 12ساعت حضوري /  16 (Call Center)  مذاکره تلفنی حرفه اي در مراکز تماس

  مهارت هاي فردي 
)Personal Empowerment(  

  ساعت آنالین 6ساعت حضوري /  8   (PKM)  مدیریت دانش شخصی

  ساعت آنالین 6ساعت حضوري /  8 (IDP)  برنامه ریزي توسعه فردي 

  ساعت آنالین 6ساعت حضوري /  8 (EQ)هوش هیجانی  
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  که به صورت اختصاصی یا به درخواست مشتري بصورت حضوري و آنالین برگزار می گردد. آموزشی دوره ها ي 
  مدت دوره  عنوان دوره آموزشی  حوزه آموزشی

SANS  

SANS FOR 508- Incident Response training 24  / ساعت آنالین 15ساعت حضوري 

SANS SEC 511- Continuous Monitoring and Security Operation 30  / ساعت آنالین 24ساعت حضوري 

SANS SEC 599: Defeating Advanced Adversaries 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري 

SANS FOR 578: Cyber Threat Intelligence 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري 

SANS FOR 500: Windows Forensic Analysis 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري 

SANS FOR 526: Advanced Memory Forensics & Threat Detection 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري 

SANS FOR 572: Advanced Network Forensics: Threat Hunting, 
Analysis, and Incident Response  24  / ساعت آنالین 18ساعت حضوري 

 SANS SEC 566: Implementing and Auditing the Critical Security 
Controls-In-Depth 

 ساعت آنالین 16ساعت حضوري /  24

SANS SEC 555: SIEM 24  / ساعت آنالین 16ساعت حضوري 
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 نکات قابل توجه:

  برگزار نماید.و یا بصورت درون سازمانی اختصاصی حضوري، آنالین، خود را بصورت  آموزشی هايقادر است کلیه دوره باتیس آکادمی  
  شی آکادمی باتیسبراي کلیه دوره هاي سازمان فناوري اطالعات ایران BATIS Academy، گواهینامه معتبر داخلی از آموز ست  تحت اعتبار  و مرکز مدیریت راهبردي افتاي ریا

 .گرددصادر می جمهوري 

  همچون و بین المللی امکان صدور گواهینامه آموزشی از مراجع خارجیICS کانادا و ACS نیز وجود دارد. امریکا 

  شده جهت ست با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد. برگزاريتاریخ هاي اعالم  صل هاجهت اطالع از تاریخ قطعی برگزاري دوره لذا  دوره ها، ممکن ا ، با آکادمی باتیس تماس حا
 فرمایید.

  شتر و سب اطالعات بی سایت آکادمی باتیس به آدرس دریافت جهت ک شی، به وب  شماره هاي www.BatisAcademy.comرئوس مطالب دوره هاي آموز  – 09381548439 مراجعه و یا با 
 .فرماییدتماس حاصل  021 – 88506908

  تخفیف ها:

 5% (افرادي که از طریق وب سایت آکادمی باتیس، عضو آکادمی شده باشند.)اعضاء آکادمی  تخفیف ویژه 

 10%  حداقل سه نفر ثبت نام تخفیف ویژه  
 10%  دانشجویانتخفیف ویژه 
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