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 های کنترل صنعتیامانهامنیت س
 های کنترل صنعتی در برابر تهدیدات سایبری سامانهی اجرایی امن سازی آشنایی با بهترین روش ها

 

شوند. کنترل فرایندهای صنعتی و عملکردهای فیزیکی استفاده می هایی مبتنی بر رایانه هستند که برایسامانههای کنترل صنعتی، سامانه
های گیری نوع جدیدی از حملات سایبری به شبکهشکل موجب های حیاتی کشور،ها و سامانهها در زیرساختسامانهگسترده از این  استفاده

 .دکراشاره نت استاکس توان بههای اخیر میهای مشهور و شناخته شده آن در سالاست که از نمونه بزرگ صنعتی کشورمان شده

های امنیتی مربوط به این و چالشهای موجود، مسایل انواع مدل های کنترل صنعتی وسامانهدر این دوره آموزشی، ضمن معرفی 
سازی های امنهای کنترل صنعتی، روشسامانه شود. ارایه راهکارهای اجرایی برای کاهش مخاطراتصورت کامل بررسی می ها بهسامانه

الزامات  بررسی صنعتی و همچنین های کنترلسامانههای جهانی در حوزه حفاظت از المللی، بهترین تجربهبین آنها بر اساس استانداردهای
 .در این دوره است ملی ایران در این خصوص، از دیگر موارد مطرح
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