لیست پروژه های امنیت اطالعات
آگیی دوره های امنیت شبکه و اطالعات بر عملکرد کارکنان محل کار
تاثی فر ر
 _1ر
خودتان
 _2برریس رابطه ر ن
بی بهره برداری از کاربردهای فناوری اطالعات و آسیب پذیری
ی
اثربخش سازمان
گیی امنیت اطالعات در
تاثی بکار ر
 _3ر
_4رابطه ر ن
بی استفاده از  CERTدر یک سازمان و رضایت ارباب رجوع
_5رابطه ر ن
بی استفاده از رسویس های امن وب یک یرسکت بر رضایت ارباب ارجوع
 _6تاثی بگارگیی  SOCبر رضایت ر
مشییان یک یرسکت
ر
ر
الکیونییک خدمات بر بهداشت ن
روان ر
 _7تاثی روال پرداخت امن ر
مشییان
ر
شناسان موفقیت پذیری یرسکت های امنیت شبکه در ایران
 _8طرایح مدل
ی
گیی از سیستم  IDS/IPSدر عملکرد یک یرسکت
تاثی بکار ر
 _9ر
بی ر ن
 _10رابطه ر ن
میان استفاده از فضای مجازی و جرم و جنایت در یک جامعه
تاثی شبکه های نفوذ ،هکرها بر بهره وری سازمان
 _11ر
تاثی ر ن
میان امنیت اطالعات پورتال و وب سایت یک یرسکت بر درآمد آن
 _12ر
بی استفاده از امنیت اطالعات در دولت ر
 _13رابطه ر ن
الکیونیک و رضایت
شهروندان
 _14رابطه ر ن
بی استفاده از امنیت اطالعات در سامانه های ترافیک شهری بر
رضایت مردم
 _15رابطه ر ن
بی استفاده از مراکز امن داده بر استفاده بهینه از منابع در یک
یرسکت
الکیونیک و رضایت ر
 _16تاثی امضای دیجیتال بر بانک داری ر
مشییان
ر

گیی دوره های امنیت شبکه بر پایداری شبکه یک سازمان
تاثی بکار ر
 _17ر
تاثی هکرها ،نفوذ گرها ،ویروس های رایانه اس بر آرامش و آسایش جامعه
 _18ر
نمونه
ن
انسان
تاثی امنیت اطالعات در علوم پایه ،مهندیس ،پزشیک و
 _19ر
 _20رابطه ر ن
بی اعمال امنیت در فضای مجازی و استفاده از آن
تاثی رعایت استاندارد امنیت اطالعات  ISMSبر عملکرد یک سازمان
 _21ر
اینینت از ر
 _22تاثی جداسازی ر
اینیانت سازمانها بر عملکرد آن سازمان
ر
 _23رابطه ر ن
بی امکان ارتباط راه دور به سامانه های یرسکت بر امنیت آنها
ر
امنیت یک جامعه
تاثی شبکه های اجتمایع بر آسیب پذیری
 _24ر
تاثی مهندیس اجتمایع امنیت اطالعات در افزایش تهدید های یک جامعه
 _25ر
بی امنیت در تجارت ر
_26رابطه ر ن
الکیونیک بر افزایش کار یان
 _27تاثی امنیت در ارتباطات بر ر
دسیس پذیری
ر
رن
ر
امنیت بر رشد کاربردهای فناوری اطالعات
تجهیات
گیی
تاثی بکار ر
 _28ر
بی استفاده از  UTMو امنیت سیستم های ن
 _29رابطه ر ن
مبتت بر IT
تاثی فایروال های بر کاهش آسیب پذیری سیستم های یک سازمان
 _30ر

