
دوره آشــنایی با الزامات اســتاندارد بین المللی PCI  به صــورت آنالین، طرح کلی پیرامون چالش هاي موجود در حوزه 

امنیت صنعت پرداخت ارائه می دهد و توضیح می دهد که چگونه با استفاده از استاندارد PCI می توان این مسـائل را 

پوشش داد. 

شرکت در این دوره چه مزیت هایی دارد؟

هزینه ها را کنترل کرده و با اســتفاده 

از نمونه هاي موفق دنــیا، دیدگاه واقع 

گرایانه اي به شما می دهد.

آشــــــنایی با یکی از اثربخش ترین 

اســـــتانداردهاي امنیت اطالعات و 

آخرین تغییرات اســـــــــــــتاندارد 

PCI DSS

برگزاري دوره به صـــــورت آنالین 

(بدون محدودیت جغــرافیایــی) با 

بهـره گیــري از پلتفــرم کالس هاي 

مجازي و تعاملی با استاد

این دوره مورد توجه چه کسانی است؟

آشنایی با الزامات استاندارد بین المللی 

دوره آموزشی آنالین

آشناایمن
Ashnasecure

متخصیصن و دانش پژوهان ساکن در اقصی نقاط کشـورمان ، خارج 

از کشور و همچنین مدیران اجرایی، مدیران امنیت شبکه و امنیت 

 PCI اطالعات، کارشــناســانی که حوزه کاري آنها از انطباق پذیري با

تاثیر می پذیرد، افراد عالقمند به صنعت پرداخت و کســـــــانی که 

بایســــتی انطباق با استاندارد PCI DSS را در سازمان خود پیاده 

سازي کنند، از مخاطبین اصلی این دوره هستند.

این دوره توســــــط  QSA ایرانی و به 

زبان فارسی ارائه خواهد شد. QSA



پیش نیاز دوره چیست؟

سرفصل هاي دوره ؟

آشناایمن
Ashnasecure

براي شرکت در این دوره نیاز به دانش خاصی در حوزه استاندارد PCI نیســــت؛ اما پیشـــــنهاد می شود خالصه اي از 

استاندارد را مرور کرده و با برخی مفاهیم امنیتی آشنا باشید. 

Module 3
    –   Cardholder Data Discovery
    –   Network Segmentation
    –   Scoping the Cardholder Data Environment

Module 2
    –  Payment Brand Compliance Programs
    –   PCI Roles and Responsibilities
    –   SAQ ,PA-DSS,QIR and P2PE overview

Module 4
    –   PCI DSS Overview
    –   PCI DSS V 3.2 Requirements and Testing Procedures
         -  Build and maintain a secure network
         -  Protect cardholder data
         -  Maintain a vulnerability management program
         -  Implement strong access control measures
         -  Regularly monitor and test networks
         -  Maintain an information security policy

Module 5
    –   Information Supplement Overview
    –   Prioritized Approach Overview
    –   Report on Compliance (ROC) Overview
    –   Attestation of Compliance
    –   Compensating Controls Definition
    –   Compensating Controls Worksheet

Module 1
    –   PCI SSC and Standards Overview
    –   Payment Industry Terminology
    –   Payment Transaction Flow

مدت زمان دوره

تعداد شرکت کنندگان
تعداد شرکت کنندگان این دوره نامحدود می باشد

این دوره در چهار روز متوالی معادل 16 ساعت 

برگزار خواهد گردید.

گـــواهی نامـــه
ارائه گواهینامه معتبر شرکت آشناایمن، داراي مجوز سازمان افتاي ریاسـت جمهوري در حوزه آموزش 

امنیت (ارائه گواهینامه از شـرکت Privasec اسـترالیا براي متقاضــیان مدرك بین المللی نیز امکان 

پذیر می باشد.)
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