
 
  

  
  
  

شهریه ثبت نام   مکان برگزاريزمان و  زمان برگزاري  )ساعت(طول دروه  نام دوره مهارتی  ردیف
دانشجویان و دانش 
آموختگان دانشگاه 

  کاشان

شهریه ثبت نام 
دانشجویان و دانش 

آموختگان سایر 
  دانشگاهها

شهریه ثبت نام 
  براي عموم

1  Linux 20خواهد متعاقبا اعالم   چهارشنبه لغایت جمعه   ساعت
  گردید

  تومان 130000  مان.تو100000  تومان 80000

سري (هکر قانونمند   2
 CEH) اول

  چهارشنبه  لغایت جمعه   ساعت50
  شنبه غایتلپنجشنبه 

متعاقبا اعالم خواهد 
  گردید

  تومان250000  تومان170000  تومان150000

هک شبکه هاي   3
  )Wi-Fu(وایرلس

اعالم خواهد متعاقبا   شنبه لغایت جمعه پنج  ساعت 18- 20
  گردید

  تومان180000  تومان140000  تومان120000

هک سیستم عامل   4
)pwk(  

متعاقبا اعالم خواهد    دوشنبهلغایت  جمعه  ساعت32
  گردید

  تومان220000  تومان150000  تومان130000

بازرسی قانونی رایانه   5
)CHFi(  

متعاقبا اعالم خواهد    شنبهلغایت  سه شنبه  ساعت40
  گردید

  تومان250000  تومان170000  تومان140000

هک وب سایت   6
)AWAE(  

متعاقبا اعالم خواهد    شنبه سه لغایت یکشنبه  ساعت24
  گردید

  تومان180000  تومان140000  تومان120000

         هکر قانونمند  7
  CEH) سري دوم(

متعاقبا اعالم خواهد   پنجشنبه لغایت  شنبه  ساعت50
  گردید

  تومان250000  تومان170000  تومان150000

تحلیل سیستم هاي   8
  رمز

  یکشنبه و سه شنبه  ساعت30
  

متعاقبا اعالم خواهد 
  گردید

  تومان850000  تومان60000  تومان60000

  دوشنبه –شنبه   ساعت30  پروتکل هاي امنیتی  9
  

متعاقبا اعالم خواهد 
  گردید

  تومان850000  تومان60000  تومان60000



  
  

  :توجه
  .تاپ الزامی است به همراه داشتن لپ هاي امنیت شبکه براي شرکت در دوره** 
  .گردد ساعت برگزار می 8ها به صورت فشرده روزي  دوره** 

  .نام براي عموم آزاد است ثبت**  
  .گردد کنندگان اعطاء می نامه معتبر به شرکت ها گواهی در پایان دوره** 
   .نام نمایند ها اولویت با افرادي است که زودتر ثبت با توجه محدود بودن ظرفیت دوره** 
ها فرصت دارند انصراف خود را از طریق سامانه پیامکی  نام دوره ها را دارند فقط تا یک روز قبل ازمهلت ثبت افرادي که قصد انصراف از دوره** 

 .شود اعالم نمایند در غیر این صورت هزینه عودت داده نمی 30006000900033
                                 )09301091296 یا با شماره 30006000900033از طریق سامانه پیامکی توانند  ها می متقاضیان سؤال یا پیشنهاد راجع به دوره** 

  .اقدام نمایند) 12:30-14از ساعت (
واریز نماید و سپس  محمدرضا معصومیبنام    6063731018948050براي ثبت نام دردورههاي مزبور،متقاضی می بایست ابتدا مبلغ فوق را به شماره کارت  ** 

  )واریزي در اولین جلسه تحویل نمایید لطفا فیش.(ثبت نام گردد وارد لینک 

  ""قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه امنیت شبکه و تست نفوذ و رمز نگاري"" 

  :با توجه به پیگیري بعمل آمده مقررگردید

  .تخفیف شهریه می گردند  %5  دوره ثبت نام نمایند شامل 2دانشجویانی که در        .1
  .تخفیف شهریه می گردند  %10  دوره ثبت نام نمایند شامل 3دانشجویانی که در        .2
  .تخفیف شهریه می گردند  %15  دوره ثبت نام نمایند 4دانشجویانی که در        .3
  .تخفیف شهریه می گردند  %20 دوره ثبت نام نمایند  4دانشجویانی  که بیش از        .4
  .امکان پذیر می باشد) قسط 3حداکثر در (پرداخت شهریه هر دوره بصورت اقساط        .5
  .، منعقد خواهد گردیدپروژ ه هاي تست نفوذدانشجویانی که دوره ها را باموفقیت به اتمام برسانند قرارداد مشارکت در انجام          .6

                                                             


