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بــه    ارائــه  قابــل  خدمــات 

متامــی ســازمان هــا و ارگان 

ــا ه

هــای  فعالیــت  انجــام 

آپــا مرکــز  پژوهشــی 

گرفتــه  صــورت  اقدامــات 

توســط مرکــز آپــا شــهرکرد

و  ها،بازدیدهــا  هامیــش 

آپــا  مرکــز  هــای  کارگاه 

شــهرکرد



ــارت اســت از حفاظــت از امنیت  ــر رســمی( عب ــه طــور غی )ب

ــت شــبكه هــاي  ــا ارزشــمند اســت. امني ــرای م آنچــه ب

ــوزه  ــدي در ح ــوع جدي ــزاري، موض ــرم اف ــاي ن ــامانه ه ــه اي و س رايان

فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات نيســت; امــا دغدغــه تــازه اي بــراي 

ــا پيرشفــت  ــد. امــروزه همــگام ب ــه شــار مــي آي ــن حــوزه ب ــران اي كارب

فنــآوري هــاي ارتباطــي و گســرش شــبكه هــاي رايانــه اي،  امنيــت فضــاي 

تبــادل اطالعــات بــه يــي از دغدغــه هــاي اصــي مديــران، كارشناســان، 

ــات  ــات و ارتباط ــآوري اطالع ــوزه فن ــران ح ــا كارب ــان و ي ــش پ ژوه دان

ــل شــده اســت. تبدي

از تهدیدات  بســیاری  مــوارد  شــامل  رایــج  امنیتــی 

از نظــر هــدف حملــه،  بنــدی  جمله:تقســيم 

ــه  ــی ب ــدی، دسرس ــالل عم ــاد اخت ــا و ايج ــس ه ــن رسوي از کار انداخ

ــی  ــی، سياس ــه اجتاع ــب وجه ــمند ،تخري ــای ارزش ــات و داده ه اطالع

ــوند.همچنین  ــی ش ــاص م ــدف خ ــدون ه ــم و ب ــای مزاح ــروس ه و وي

حمــالت از نظــر نحــوه ی گســرش بــه دو دســته تقســیم بنــدی میشــوند:

اينرنتــی( هــای  کــرم  )ويروســها،  گســرده  و  1-خــودکار 

هکرهــا( توســط  نفــوذ  بــه  )اقــدام  مــوردی  و  خــودکار  2-غــر 

از مهــم تريــن علــت هــای بــروز تهديــدات امنيتــی مــی تــوان بــه نبــود 

زیرســاختهای امنیــت شــبکه IDS, firewall , … و یــا کارآمــد نبــودن آنها، 

بــروز نبودن سيســتم ها و نرم افزارها )عــدم نصب اصالحيه های امنيتی(،

تنظيات اشــتباه يا نا امن پياده ســازی شــده در سيستم ها و نرم افزارها ،

ــدس  ــل ح ــف و قاب ــور ضعي ــات عب کل

ــی  ــای آنت ــرم افزاره ــتفاده از ن ــدم اس ،ع

ويــروس، بــروز نبــودن آنهــا و يــا نــا 

کارآمــد بــودن نــرم افــزار ورود و خــروج 

ــا  ــرم افزاره ــات و ن ــده اطالع ــرل نش کن

در شــبکه و سيســتم هــا اشــاره کــرد.

در رسمایه گذاری 

از  مزایایــی  اطالعــات  امنیــت 

فعــال  غیــر  احتــال  کاهــش  قبیــل: 

، هــا  برنامــه  و  هــا  سیســتم  شــدن 

انســانی  منابــع  از  موثــر  اســتفاده 

، ســازمان  یــک  در  انســانی  غیــر  و 

ــت دادن داده  و ــه از دس ــش هزین کاه

افزایــش حفاظــت از مالکیــت معنــوی 

در  یــک  هــر  کــه  میشــود  شــامل  را 

جایــگاه خــود حائــز اهمیــت مــی باشــند.

رايانــه ايآپا          حــوادث  امــداد  و  پشــتيباين  رســاين،  آگاهــي 

ــه اي و  ــوادث رايان ــه ح ــداد ب ــك و ام ــراي كم ــز ب ــك مرك ــا ي آپ

ــا  ــد ت ــالش مي كن ــز ت ــن مرك ــت اي ــايرب اس ــاي س ــيب پذيري ها در فض آس

خدمــات مناســبي را در ايــن زمينــه ارايــه منايد.نامگــذاری آپــا بــرای مرکــز 

ــد  ــی باش ــدف م ــه ه ــرار دادن س ــر ق ــد نظ ــا م ــر ب ــی فوق الذک پژوهش

ــت  ــا امنی ــط ب ــائل مرتب ــی و درک مس ــای آگاه ــد از:ارتق ــارت ان ــه عب ک

اطالعــات در میــان کاربــران و رسویس دهنــدگان فضــای سایرب،پشــتیبانی 

بــرای ایجــاد و اســتفاده از تکنولــوژی مناســب بــرای مقاومــت در 

مقابــل حمــالت ســایربی و محــدود کــردن خســارات و اطمینــان نســبت 

و  شناســایی  بــرای  حیاتی،امــداد  ســایربی  رسویس هــای  تــداوم  بــه 

رفــع آســیب پذیری ها درسیســتم ها وشــبکه های کامپیوتــری و بــرای 

مدیریــت بهرمقابلــه بــا تکنیک هــای نفوذگــران در جلوگیــری از افزایــش 

میــزان ضایعــات و تشــخیص و پیجویــی حمــالت و حمله کننــدگان.

بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد حــوادث امنیتــی کامپیوتــری و لــزوم 

ــای  ــع نیازه ــتیبانی و رف ــرای پش ــگاهی ب ــی دانش ــز پژوهش ــود مراک وج

دانــش و  ارتقــای  انگیــزه  بــا  ایــن حــوزه، و  پژوهشــی جامعــه در 

و  کامپیوتــری  هــای  سیســتم  امنیــت  حــوزه  در  مهندســی  تــوان 

ــا  ــی آپ ــز پژوهش ــه، مرک ــه جامع ــج ب ــال نتای ــات و انتق ــردازش اطالع پ

)آگاهی رســانی، پشــتیبانی، امــداد بــرای آســیب پذیری ها و حــوادث 

ــد. ــیس گردی ــال 1395 تاس ــهرکرد  در س ــگاه ش ــایربی( دانش ــی س امنیت
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اهداف آپا 

*ارتقاي آگاهي و درك مسائل مرتبط با امنيت اطالعات در ميان كاربران 

و رسويس دهندگان فضاي سايرب.

*پشتيباين براي ايجاد و استفاده از تكنولوژي مناسب براي مقاومت در 

مقابل حمالت سايربي و محدود كردن خسارات و اطمينان نسبت به 

تداوم رسويس هاي سايربي حيايت.

*امداد براي شناسايي و رفع آسيب پذيري ها در سيستم ها و شبكه 

هاي كامپيوتري و براي مديريت بهر مقابله با تكنيك هاي نفوذگران در 

جلوگري از افزايش ميزان ضايعات و تشخيص وپيگري حمالت و حمله 

كنندگان.

ــر  ــي زي ــهرکرد فعاليت های ــگاه ش ــاي دانش ــگاه  آپ در آزمايش

ارائــه مي شــود:

* شناسايي تهديدات رايانه اي و كشف آسيب پذيري ها

* رسيدگي و كمك به سازمان هاي مختلف در هنگام بروز حوادث نايش 

از حمالت رايانه اي 

* آزمون نفوذپذيري بر روي سامانه هاي نرم افزاري و شبكه هاي رايانه 

اي

* آموزش هاي عمومي و تخصيص

*خدمات آگاهي رساين عمومي مرتبط با اين حوزه 

*انجام پروژه های پژوهشی در راستای امنیت اطالعات 

حوزه فعالیت های مرکز آپا شهرکرد

*برگزاري دوره هاي آموزيش )كارگاه، سمينار، هايش و غره( عمومي و 

تخصيص به صورت حضوري و مجازي

*آزمون نفوذپذيري

*امنیت شبکه، سیستم عامل، پایگاه داده، سامانه های نرم افزاری، 

سامانه های تحت وب و ..

*امنيت سامانه هاي كنرل صنعتي

*امنيت خانه هوشمند

 *صدور گواهينامه امنيتي

آزمون نفوذپذیری
آزمــون نفوذپذيــري و تائيديــه امنيتــي از جملــه فعاليتهايــي اســت 

ــد انجــام  شــود.  ــت اطالعــات ســازمان باي ــت امني ــد مديري ــه در فرآين ك

ــت  ــت امني ــه اي از وضعي ــرش اولي ــد نگ ــون مي توان ــوع آزم ــه ن ــته ب بس

اطالعــات ســازمان بدســت آورد.انــواع آزمــون بــه رشح زیــر مــی باشــد:

ــبكه را  ــه ش ــه هم ــريس ب ــوز دس ــم مج ــه تي ــاين ك ــفيد: زم ــه س 1-جعب

ــات  ــخت افزار و جزئي ــل، س ــتم عام ــر روي سيس ــون دارد و ب ــراي آزم ب

برنامه هــاي كاربــردي امــكان آزمــون وجــود دارد. مثــل موقعــي كــه 

يــك حملــه كننــده از جزئيــات داخــي يــك شــبكه مطلــع اســت.

2-جعبــه ســياه: آزمــون مبتنــي بــر وب از راه دور بــدون اطــالع داخــي 

ــد. ــازي مي كن ــرون ب ــده را از ب ــه كنن ــك حمل ــش ي ــع نق ــت در واق اس

شبيه ســازي،  كمــك  بــه  آزمــون  تيــم  خاكســري:  3-جعبــه 

يكــري  كــه  مي كنــد  بــازي  را  نــارايض  كارمنــد  يــك  نقــش 

دارد. داخــي  شــبكه  بــه  متعــارف  و  معمــويل  دســريس هاي 

متدولوژي هاي آزمون نفوذ مركز تخصيص آپا
-شناخت اوليه

-شناسايي و جمع آوري اطالعات

-پويش خودكار و كشف آسيب پذيري ها

-پويــش دســتي و كشــف آســيب پذيــري هــاي شناســايي نشــده در 

ــودكار ــش خ پوي

Exploit نفوذ و-

-تدوين گزارش و ارائه راهكار

َ-مشاوره در پياده سازي راهكارهاي ارئه شده

-مميزي جهت اطمينان از پياده سازي راهكار و صحت انجام كار

انجام فعالیت های پژوهشی مرکز آپا
-انجــام فعالیــت هــای پژوهشــی در حــوزه امنیــت فضــای تبــادل 

اطالعــات

-انجام پژوهش درحوزهIOT)اينرنت اشيا(

- انجام پژوهش دزحوزه تجهيزات سامانه هاي كنرل صنعتي

خدمات قابل ارائه به متامي سازمان ها و ارگان ها
-شناسايي تهديدات رايانه اي، كشف آسيب پذيري ها

-رســيدگي و كمــك بــه ســازمان هــاي مختلــف در هنــگام بــروز حــوادث 

نــايش از حمــالت و رخدادهــاي امنيتــي

ــاي  ــبكه ه ــر روي ش ــري ب ــوذ پذي ــون نف ــام آزم ــي و انج ــايب امنيت -ارزي

ــزاري ــرم اف ــاي ن ــامانه ه ــه اي و س رايان

-ارائه طرح امنيت براي امن سازي شبكه هاي رايانه اي

ــتم  ــت سيس ــبكه، امني ــت ش ــا امني ــرح ارتق ــه ط ــي و ارائ ــاور امنيت -مش

ــاي  ــه ه ــت برنام ــگاه داده و امني ــت پاي ــت وب رسور، امني ــل، امني عام

ــراي ســازمان هــا ــردي ب كارب
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اقدامات صورت گرفته توسط مرکز آپا شهرکرد

تهدیدات و آسیب پذیری های کشف شده:

تحلیل و پاسخ گویی به رخداد های امنیتی:
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    نوع تهدید                               نام تهدید کشف شده

بد افزار mobo2.co.push.test       کشف بدافزار          

com.app.basephoneh بد افزار 

    نوع رخداد                                     نام رخداد                             تعداد

   

     بدافزار          

  mobo2.co.push.test    تحلیل بدافزار 

com.app.basephoneh تحلیل بد افزار  
  بد افزار رسویس متاس صوتی و تصویری تلگرام

Skygofree جاسوس افزار

Loapi تروجان اندرویدی

OceanLotus بدافزار

10                                                    Emotet تروجان بانکی

TelegramRAT بدافزار

Triton بدافزار

Banker A   2f8 a تروجان

 Wannacry

  TYRANTباج افزار

Scarab باج افزار

پاسخگویی در برابر باج افزار نصب شده در رسور یکی از            باج افزار   

رشکت های بنیاد مستضعفان                                               3
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ارزیابی امنیتی:

پروژه های صنعتی اجرا شده:

هامیش ها و کارگاه های آموزشی:

   حوزه                              نام سامانه یا اپلیکیشن                              تعداد

 پایش سامانه ها از
 نظر ضعف ها و

 آسیب پذیری های امنیتی        

سامانه سازمان های استان چهار محال و بختیاری و سایر استانها         48                    

نرم افزارهای موبایل بانک

4سامانه شبکه های صدا و سیا                                                     

   نام پروژه                              سازمان یا ارگان طرف قرارداد            تعداد

پیاده سازی و مانیتورینگ                  

اسکادا بومی                                         
دانشگاه شهرکرد                                                -              

        عنوان کارگاه و هایش                  سازمان های رشکت کننده  تعداد نفرات

      کارگاه کدنویسی امن    

       

         کارگاه امنیت مقدماتی شبکه                                  

مدیریت بحران- استانداری-فرمانداری 

شهرکرد-فرمانداری بروجن-اداره کل 

میراث فرهنگی-اتاق اصناف-ذوب 

آهن اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی- 

جهاد کشاورزی-دانشگاه شهرکرد-پارک 

علم و فناوری- دانشگاه فرهنگیان- 

هواشناسی- اداره امور اقتصاد و 

دارایی-اداره نوسازی مدارس-وزارت راه 

و شهرسازی-فرمانداری لردگان- سازمان 

بهزیستی-سازمان نظام مهندسی استان

32

اداره امور اقتصاد و دارایی- اداره نوسازی 

مدارس- اداره میراث فرهنگی-فرمانداری 

بروجن-رشکت نفت-استانداری شهرکرد- آب 

منطقه ای-رشکت شهرک های صنعتی- اداره 

مدیریت بحران استان-دانشگاه فرهنگیان-

هواشناسی-ذوب آهن اصفهان-سازمان جهاد 

کشاورزی-فرمانداری لردگان-دانشگاه شهرکرد- 

اداره کل تبلیغات اسالمی-اداره کل بهزیستی-

دانشگاه علوم پزشکی

28
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مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد

هامیش ها و کارگاه های آموزشی:

کارگاه آمــوزش مقدماتــی 

رویکــرد  بــا  لینوکــس 

ــی کال

دانشگاه شهرکرد- اداره منابع طبیعی- 

استانداری- رشکت شهرک های صنعتی- 

رشکت ارتباطات زیرساخت – اداره 

فرهنگ ارشاد اسالمی- صنعت معدن و 

تجارت- دانشگاه فرهنگیان- هواشناسی- 

ثبت اسناد و امالک- فناوری اطالعات 

ناجا- وزارت راه و شهر سازی- صدا 

وسیا- فرمانداری لردگان- سازمان جهاد 

کشاورزی

27

کارگاه امنیت اندروید

دانشگاه شهرکرد- اداره منابع طبیعی- 

استانداری- رشکت شهرک های 

صنعتی- رشکت ارتباطات زیرساخت 

– اداره فرهنگ ارشاد اسالمی- صنعت 

معدن و تجارت- دانشگاه فرهنگیان- 

هواشناسی- ثبت اسناد و امالک- 

فناوری اطالعات ناجا- وزارت راه و شهر 

سازی- صدا وسیا- فرمانداری لردگان- 

سازمان جهاد کشاورزی – پارک علم 

وفناوری- اداره کل تبلیغات اسالمی- 

فرمانداری بروجن- میراث فرهنگی- 

پزشک قانونی –منابع طبیعی-اداره کل 

بهزیستی استان- اداره امور مالیاتی

46

کارگاه کرم های اینرنتی

دانشگاه شهرکرد- اداره منابع طبیعی- 

استانداری- رشکت شهرک های 

صنعتی- رشکت ارتباطات زیرساخت 

– صنعت معدن و تجارت- دانشگاه 

فرهنگیان- وزارت راه و شهر سازی- 

صدا وسیا-  سازمان جهاد کشاورزی - 

رشکت نفت - پزشک قانونی- شهرداری 

شهرکرد - اداره کل بهزیستی - اداره 

کل تبلیغات اسالمی استان - اداره کل 

استاندارد - رشکت فوالد سفید دشت - 

اداره امور مالیاتی - فرمانداری بروجن

49
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هامیش ها و کارگاه های آموزشی:

امنیــت  مبانــی  کارگاه 

عامــل سیســتم 

دانشگاه شهرکرد- اداره منابع 

طبیعی- استانداری- رشکت شهرک 

های صنعتی- رشکت ارتباطات 

زیرساخت – صنعت معدن و 

تجارت- دانشگاه فرهنگیان- ثبت 

اسناد و امالک- وزارت راه و شهر 

سازی- صدا وسیا-  سازمان جهاد 

کشاورزی - رشکت نفت - پزشک 

قانونی- سازمان فاوا - اداره کل 

بهزیستی - اداره کل تبلیغات اسالمی 

استان - اداره کل استاندارد - رشکت 

فوالد سفید دشت

37

کارگاه امن سازی 

زیرساخت های 

حیاتی

دانشگاه شهرکرد- اداره منابع طبیعی 

- رشکت ارتباطات زیرساخت –- 

دانشگاه فرهنگیان-صدا وسیا -اداره 

کل بهزیستی استان- بیمه سالمت – 

اداره کل راه و شهرسازی- فرمانداری 

لردگان – اداره امور مالیاتی – جهاد 

کشاورزی – ذوب آهن – اداره کل 

تبلیغات اسالمی –هوا شناسی

39

کارگاه تلــه مــری و اســکادای بومــی در 

رشکــت آب و فاضــالب 
متامی رشکت های آب و فاضالب 

استان
48

رشکت های آب و فاضالب-کارگاه امنیت اسکادا

37فرمانداری- استانداری

بــا  آشــنایی  هایــش 

ســامانه هانــی نــت ملــی 

ــال و  ــتان چهارمح در اس

بختیــاری

دانشگاه شهرکرد- رشکت ارتباطات 

زیرساخت- شهرداری شهرکرد- رشکت 

شهرک های صنعتی-استانداری-فرمان 

داری-هواشناسی-جهادکشاورزی-پارک 

علم و فناوری-اداره امور مالیاتی-آموزش 

و پرورش-بانک سینا-بانک سپه-اداره کل 

تبلیغات اسالمی-اداره کل تامین اجتاعی-

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- دانشگاه 

آزاد اسالمی-دادگسری-کمیته امداد امام 

خمینی)ره(-پدافند غیرعامل-سازمان حج 

وزیارت-دانشگاه فنی و حرفه ای-بنیاد 

مستضعفان-اداره کل امور عشایر-دانشگاه 

علوم پزشکی

117
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هامیش ها و کارگاه های آموزشی:

ــای  ــت فض ــش امنی های

در  اطالعــات  تبــادل 

دســتگاه هــای اجرایــی

دانشگاه شهرکرد- اداره منابع طبیعی- 

استانداری- رشکت شهرک های صنعتی- 

رشکت ارتباطات زیرساخت –صنعت معدن 

و تجارت- دانشگاه فرهنگیان- هواشناسی- 

اداره كل راه و شهر سازی- صدا 

وسیا- فرمانداری لردگان- سازمان جهاد 

کشاورزی- پارک علم وفناوری- اداره کل 

تبلیغات اسالمی- فرمانداری اردل- میراث 

فرهنگی- پزشک قانونی - اداره امور 

مالیاتی- دانشگاه فرهنگیان- رشکت نفت 

- پزشک قانونی- شهرداري شهركرد- پست 

بانك-مراث فرهنگي-اداره كار ورفاه-اداره 

تعزيرات حكومتي-بيارستان بروجن-اداره 

كل بيمه سالمت-اداره كل امور عشاير-

اداره كل فرهنگ وارشاداسالمي-ذوب آهن 

اصفهان- دامپزشي-گمرك استان-دانشگاه 

پيام نور-اموز اقتصادودارايي-اداره كل 

تامني اجتاعي-بانك قوامني-جمعيت 

هالل احمر-بانك كشاورزي-بيارستان 

ايت الله كاشاين-اب وفاضالب شهري-اب 

وفاضالب روستايي-سپاه استان-فرمانداري 

كوهرنگ- دادگسري-نروي انتظامي-اداره 

كل پست-بنيادمسكن-بنيادشهيد-ديوان 

محاسبات- اداره كل بازريس-فرمانداري 

كيار-فرمانداري سامان- فرمانداري بن- 

سازمان برنامه وبودجه-علوم پزشي 

شهركرد-فرمانداري فارسان- سازمان تعاون 

روستايي-كميته امدادامام-بانك مي-

فرمانداري بروجن-فرمانداري شهركرد—

رشكت گاز- سازمان حج وزيارت-اداره كل 

اموزش وپرورش- فني وحرفه اي- بانك 

ملت-اداره كل امور اقتصادي-پدافند 

غرعامل- دانشگاه علمي كاربردي-بانك 

سپه-آبفار چهارمحال-فرودگاه شهركرد

326

ــات      ــاوری اطالع ــت فن ــت امنی ــی مدیری    کارگاه آموزش

در ســازمان هــا
اداره کل امور مالیاتی استان

اداره کل امور مالیاتی استان

اداره کل امور مالیاتی استان    کارگاه آموزشی تست نفوذ و ارزیابی امنیتی

 ISMS کارگاه آموزشی امنیت و تست نفوذ و   

5

12

7
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مستندات مرجع تولید شده:

Information gathering تدوین مستند

Configuration Management Testing مســتند  تدویــن 

Authentication Testing تدوین مستند

Session management Testing تدوین مستند

Authorization testing تدوین مستند

SQL Injection تدوین مستند

 OS Commanding تدوین مستند

        عنوان حوزه            عنوان مستند       وضعیت انتشار در سایت مرکز ماهر

  Owasp Top10    

        

CEH             

 enumeration تدوین مستند

introduction ceh تدوین مستند

 footprinting تدوین مستند

 introduction Networks   تدوین مستند

 scanning Networks   تدوین مستند

Session Management تدوین مستند

Sniff تدوین مستند

SQLinjection تدوین مستند

Denial-Of-Service تدوین مستند

System Hacking تدوین مستند

Malware Threats تدوین مستند

Hacking Webservers تدوین مستند

Buffer Overflow تدوین مستند

Wireless Hacking تدوین مستند

Hacking MySQL database تدوین مستند

Hacking linux server تدوین مستند

 Router-switch-harding تدوین مستند

Hacking Sqlserver database تدوین مستند

waf and bypassing waf تدوین مستند
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مستندات مرجع تولید شده:

Hacking Windows Server 2008 تدوین مستند

Hacking Windows Server 2012 تدوین مستند

Hacking Oracle database تدوین مستند

firewall and bypassing firewall تدوین مستند

Hacking Windows Server 2016 تدوین مستند

firewall and bypassing firewall تدوین مستند

Maltego جمع آوری اطالعات سامانه های کنرل صنعتی با

Google Hacking جمع آوری اطالعات در حوزه سامانه های کنرل صنعتی با

Shodan جمع آوری اطالعات در حوزه سامانه های کنرل صنعتی با

سیستم عامل Moki Linux و کاربرد آن در امنیت سامانه های کنرل صنعتی

Nmap پویش سامانه های کنرل صنعتی با

PlcScan پویش سامانه های کنرل صنعتی  با

بررسی اهمیت امنیت سایربی در سامانه های کنرل صنعتی

بررسی مهمرین چالش های امنیتی در سامانه های کنرل صنعتی

ICS جمع آوری آمار مهمرین آسیب های امنیتی در

بررسی حمالت سایربی از سال 1982 تا2017  در ICS ها

siemens های رشکت RTU بررسی مشکالت امنیتی اخیر

بررسی و مطالعه ابزار CSET برای ارزیابی امنیتی سازمان ها

Wincc آسیب پذیری های نرم افزار

citect آسیب پذیری های نرم افزار

سیستم عامل های مورد استفاده برای تست نفوذ به اسکادا

فایروال های بومی و صنعتی

متداول ترین پروتکل های شبکه های صنعتی

هــای  ســامانه  امنیــت 

کنــرل صنعتی)اســکادا(
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مستندات مرجع تولید شده:

سایر:

تاریخچه سیستم های کنرل صنعتی

)ITها)اجزایICS بررسی اجزای

)ICSها)اجزایICS بررسی اجزای

ICS معاری های موجود در

ICS مطالعه نسل های مختلف

بررسی کاربردهای سامانه های کنرل صنعتی

مطالعه بر روی تکنولوژی محاسبات ابری و آینده ICSها در این حوزه

بررســی و مطالعــه رویکــرد دفــاع در عمــق بــه عنــوان جامــع تریــن راهــکار 

دفاعــی بــرای ســامانه هــای کنــرل صنعتــی
مطالعــه و بررســی اســتانداردهای بــکار گرفتــه شــده در صنایــع نفــت و گاز 

و بــرق و آب و فاضــالب و غیــره در ایــران
 citect wincc مطالعه راجع به

انواع معاری سیستم های اسکادا 

و  شــناخت  و  معرفــی 

مطالعــه ســامانه هــای 

صنعتــی کنــرل 

امنیت نرم افزار

ارزیابی ریسک نرم افزارهای اندرویدی

permission checkingطراحی و ساخت اپلیکیشن اندروید

manoto v2.3.2 تحلیل و آنالیز اپلیکیشن

Top10Owasp آسیب پذیری های اپلیکیشن های اندرویدی بر اساس

بررسی موبایل بانک ها

       نوع فعالیت                                 عنوان فعالیت

   

 وب سایت و شبکه

 های مجازی  

cert.sku.ac.irراه اندازی سایت آپا دانشگاه شهرکرد به نشانی

@certsku راه اندازی کانال تلگرام آپا دانشگاه شهرکرد

   apanet.sku.ac.ir راه اندازی شبکه اجتاعی آپانت به آدرس

بولن خربی آذرماه مرکزتخصصی آپا شهرکرد

بولن خربی مهرماه مرکزتخصصی آپا شهرکرد
بولن های خربی
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سایر:

جلسات و تعامالت

جلسه با پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با کارگروه اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با مدیران فناوری اطالعات  استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با استانداری  استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با سازمان بازرسی  استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با فناوری اطالعات و ارتباطات استان چهارمحال و بختیاری

 جلسه با رئیس سازمان اطالعات استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با روسای حراست در  استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با مسولین دانشگاهی  استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با سازمان های استان چهارمحال و بختیاری

جلسه با پدافند غیرعامل

جلسه با شورای فناوری اطالعات  استان چهارمحال و بختیاری

آمــوزش و ترويــج امنيــت 

در اســتان و ســطح كشور

رشکت در منایشگاه هفته پژوهش در فرهنگرای شهرکرد

برپایــی غرفــه آگاهــی و معرفــی آپــا بــه مــدت یــک هفتــه از تاریــخ 

ــا 9/8 9/4 ت
ــواع  ــورد ان ــا و ادارات درم ــازمان ه ــئوالن س ــه مس ــانی ب ــی رس آگاه

ــایربی ــی س ــرات احتال ــالت و خط حم
تدوین مستندات مربوط به عملکرد مراکز cert در سایر کشورها

نگهداری سامانه ها

مشاوره های امنیتی

مانیتورینگ سیستم های اسکادای بومی در استان

مانیتورینگ سیستم های اسکادای بومی در دانشگاه شهرکرد

مشــاوره هــای امنیتــی بــه مدیــران فنــاوری اطالعــات و حراســت 

ــا ــت ه ــا و رشک ــازمان ه س
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هامیش ها، بازدیدها و کارگاه های مرکز آپا شهرکرد

هامیش امنیت فضای تبادل اطالعات در دستگاه های اجرایی:



مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد

بازدید مرکز تخصصی آپا دانشگاه شهرکرد از پاالیشگاه پارس جنوبی عسلویه:
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هامیش هانی پات:

 

مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد
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مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد

بازدید کار گروه اقتصاد مقاومتی و معاون استانداری:
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مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد

بازدید کار گروه اقتصاد مقاومتی و معاون استانداری:
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مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد

کارگاه امن سازی زیرساخت های حیاتی:

 

کارگاه امنیت سیستم عامل:
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مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد

کارگاه امنیت اندروید:

 

حضور مرکز تخصصی آپا در منایشگاه هفته پژهش:
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مجله خربی مرکز آپا                                               دانشگاه شهرکرد
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آپا


