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 .1کذ کارگاُ W02 :
 .2عٌَاى :اهٌیت در شبکِ ّای کٌترل ٍ اتَهاسیَى صٌعتي
 .3چکیذُ :استفبدُ اص تکٌَلَطی ٍ شجکِّبی سایبًِای دس سيستنّبی اتَهبسيَى صٌؼتی جبیگبُ ٍیظُ ٍ حيبتی دس صٌبیغ داسد ٍ استفبدُ اص آى سٍص ثِ
سٍص گستشدُتش هیشَد .دس ایي ثيي حَادث سایبًِای ًکتِی حبئض اّويت ٍ اجتٌبةًبپزیشی است؛ حَادحی کِ هشبثِ حَادث دیگشّ ،ضیٌِّبی ثسيبس
صیبد جبًی ٍ هبلی ٍ غيش لبثل پيشثيٌی سا ثِ دًجبل داسًذ .اص سَی دیگش هتبسفبًِ تب هذتّبی صیبدی دس طشاحی چٌيي شجکِ ّبیی هسبیل اهٌيتی دس
ًظش گشفتِ ًویشذ ٍ ایي هَضَع ایي گًَِ شجکِ ّب سا ثِ ثستشی هٌبست ثشای حوالت اهٌيتی تجذیل کشدُ است .اص سَی دیگش دس سبل ّبی اخيش
ًيض تَجِ ًفَرگشاى ثِ ایي ثخش جلت شذُ است کِ ایي دٍ ػبهل دس کٌبس یکذیگش تَجِ ػوذُ کبسشٌبسبى اهٌيت ثِ ایي ثخش سا هی طلجذ .هسبلِ
دیگشی کِ اّويت اهٌيت دس شجکِ ّبی کٌتشل صٌؼتی سا ثبال هی ثشد حسبسيت ایي گًَِ شجکِ ّب ٍ ایجبد خسبسات صیبد دس صَست ثشٍص هشکل دس
ایي گًَِ شجکِ ّب است .ایجبد اختالل دس کبسکشد ایي شجکِ ّب حتی هی تَاًذ هٌجش ثِ خسبست ثِ اهٌيت هلی یک کشَس ٍ هشگ ّضاساى ًفش شَد.
دس ایي کبسگبُ هسبلِ اهٌيت ایي گًَِ شجکِ ّب ،ثشخی آسيت پزیشی ّب ٍ ثشخی ساّکبسّبی پيبدُ شذُ ٍ پيشٌْبدی اسایِ هی گشدد.
 .4ارائِدٌّذگاى:
ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخریي هذرک تحصیلي

هحوذ جاللی

کبسشٌبسی اسشذ

هحوذ حسي صوذاًی

کبسشٌبسی اسشذ

فششيذ هختبسی ًظاد

کبسشٌبسی اسشذ

رشتِ تحصیلي

هٌْذسی
کبهپيَتش-
ًشمافضاس
هٌْذسی
کبهپيَتش-
ًشمافضاس
هٌْذسی ثشق-
هخبثشات

عٌَاى شغلي

ٍابستگي

هسئَل ٍاحذ فٌی

هشکض آپبی داًشگبُ

ٍ ػوليبت

صٌؼتی اصفْبى

هسئَل تين

هشکض آپبی داًشگبُ

تحميك

صٌؼتی اصفْبى

کبسشٌبع

هشکض آپبی داًشگبُ
صٌؼتی اصفْبى

رایاًاهِ

jalali@nsec.ir

samadani@nsec.ir

mokhtarinezhad@nsec.ir

 .5زًذگيًاهِ ارائِدٌّذگاى :آلبی جاللی داًشآهَختِ سبل  9831کبسشٌبسیاسشذ هٌْذسی کبهپيَتش گشایش ًشمافضاس اص داًشگبُ اصفْبى است.
ایشبى ثب هشکض آپبی داًشگبُ صٌؼتی اصفْبى ّوکبسی داسًذ ٍ تبکٌَى کبسگبُّبی آهَصشی هتؼذدی سا دس صهيٌِّبی اهٌيت اطالػبت ثشگضاس کشدُاًذ.
آلبی هحوذحسي صوذاًی ًيض داًشجَی دکتشی هٌْذسی کبهپيَتش داًشگبُ صٌؼتی اصفْبى ٍ ػضَ هشکض آپبی ایي داًشگبُ ّستٌذ .صهيٌِ
تخصصی ایشبى پشٍتکلّبی اهٌيتی ٍ اهٌيت شجکِ است ٍ دٍسُّبی آهَصشی هشتجطی سا ًيض دس ایي حَصُ ثشگضاس کشدُاًذ.
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آلبی فششيذ هختبسیًظاد ًيض داًشآهَختِ هٌْذسی ثشق گشایش هخبثشات دس همطغ کبسشٌبسی اسشذ اص داًشگبُ صٌؼتی اصفْبى هیثبشٌذ کِ
هَضَع پبیبىًبهِ ایشبى ًيض کذیٌگ شجکِ ثَدُ است .ایشبى ّناکٌَى ثِػٌَاى هذسع ٍ ػضَ هشکض آپبی داًشگبُ صٌؼتی اصفْبى هشغَل ثِکبس
ّستٌذ.
 .6هخاطباى کارگاُ:
 oآصاد
 .7سرفصل:
 oهؼشفی شجکِ ّبی کٌتشل صٌؼتی (اجضا ٍ پشٍتکل ّب)
 oتبسیخچِ حوالت دس شجکِ ّبی کٌتشل صٌؼتی
 oثشسسی آسيت پزیشی ّب دس شجکِ ّبی کٌتشل صٌؼتی
ً oوبیش سَ استفبدُ اص یک آسيت پزیشی
 oاسایِ ساُ کبسّبی اهي سبصی
 .8زهاى برگساریً :ینرٍز – سِشٌبِ  22شْریَر  – 1391ساعت  8الي 12
 .9پیشًیاز :آشٌبیی همذهبتی ثب هجبحج اهٌيت شجکِ

برای اطالع از ًحَُ ثبتًام در ایي کارگاُ بِ ٍبگاُ  http://iscisc2011.um.ac.irهراجعِ ًوائیذ.
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