اوجمه رمس ایران
Iranian Society Of Cryptology

تارید -:
شوارُ - :
پیَست- :

فرم درخًاست ػضًیت حقًقی اوجمه رمس ایران

وبم شركت :
حَزُ فعالیت شروت :
تارید ثثت:

شوارُ ثثت :
نشاني:

تلفن:

وب سايت:

نمابر:

اسبمی ي مشخصبت اعضبی َیئت مذیرٌ ي مذیر عبمل:
(تًجٍ :ريوًشت كبرت ملی ي آخریه مذرک تحصیلی اعضبی َیئت مذیرٌ ي مذیرعبمل پیًست شًد).

عضًیت در مجبمع علمی ي صىفی:
 شَرایعالی اًفَرهاتیه:
رتثِ زرسیستن فعلی:

رتثِ زر سیستن لثلی:
 اًجوي رهس ایراى:


تارید شرٍع عضَیت:

سایر هَارز:

درصذ فعبلیتَب در حًزٌَبی مختلف:
الف)افتا

( لطفا ًام تثریس)

ب) سایر

درصذ فعبلیتَب در حًزٌ افتب :
الف)تَلیس هحصَل:

ب)عرضٍِتَزیع هحصَل زیگراى :

ج)ذسهات:

ز) سایر (ًام تثریس):

سببقٍ فعبلیت در حًزٌ افتب(تر حسة سال) :
تعذاد پرسىل شركت در سطًح مذرک تحصیلی مختلف:
الف)وارشٌاسی ارشس تِ تاال :

ب) وارشٌاسی:

ج) وارزاًی:

تعذاد پرسىل شركت در حًزٌ َبی كبری مختلف:
الف)تحمیك ٍ تَسعِ

ب)تَلیس

ُ) هالی  -ازاری

ز) ذسهات

سرهایِ ثثت شسُ :

تْراى

خ آزازی

غرب زاًشگاُ صٌعتی شریف

تلفي ٍ ًواتر 22166621،2216616111،22166666 :

خ شْیس ٍلیا ...صازلی
صٌسٍق پستی 216 :

پالن 62
61662

طثمِ چْارم

ٍاحس شوارُ 62

website : www.isc.org.ir
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تارید -:
شوارُ - :
پیَست- :

وًع فؼاليتَاي تًليد محصًل در حًزٌ افتا :

 طراحی ،ارزیاتی ٍ شثیِسازی الگَریتنّا ٍ پرٍتىلّای رهسًگاری


طراحی ،تحلیل ٍ شثیِ سازی هىاًیسمّای اهٌیت زازُ ٍ ارتثاطات (IPSec ،SSL؛ )... ٍ Tuneling ،VPN



طراحی ،تحلیل ٍ شثیِسازی هىاًیسمّای اهٌیت سیستنّاا ٍ وٌتارل زسترسای (ٍ ،IDS ،Firewallیارٍ
یاب ٍ )....



اهيسازی سیستنّای پایِ (طراحی ،تحلیل ،تغییر یا تَلیس )... ،Web Server ،DBMS ،OS



پیازُسازی ًرمافسارّای اهٌیتی (رهاس وٌٌاسُّاای زازُ ،صاَت ٍ تصاَیرً ،ارمافسارّاای اهايسااز سیساتن،
هرٍرگرّای اهي ٍ )...



پیازُسازی سرتافسارّای اهٌیتی (وارتّای َّشوٌس ،تَويّای اهي ،وارت شثىِ اهي ٍ )...

 فعالیتّای زیگر (تا شور ًام)
 لطفاَ هحصَالت ذَز را ًام تثریس ٍزر صَرت اهىاى ترٍشَر هعرفی آًْا را پیَست ًوائیس.

وًع فؼاليتَاي ػرضٍ ي تًزیغ در حًزٌ افتا:




فرٍش
ًوایٌسگی رسوی -اًحصاری
ذسهات پس از فرٍش

لطفا ًاهْای تجاری هحصَالتی وِ رٍی آى فعالیت هیوٌیس را ًام تثریس.

وًع فؼاليتَاي خدماتی در حًزٌ افتا

 ارزیاتی اهٌیت
 ٍ ISMS طرحْای جاهع اهٌیت
 آهَزش

تْراى

خ آزازی

غرب زاًشگاُ صٌعتی شریف

تلفي ٍ ًواتر 22166621،2216616111،22166666 :

خ شْیس ٍلیا ...صازلی
صٌسٍق پستی 216 :

پالن 62
61662

طثمِ چْارم

ٍاحس شوارُ 62

website : www.isc.org.ir

تارید -:
شوارُ - :
پیَست- :
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لطفاَ وارفرهاّای اصلی را ًام تثریس.

حداکثر سٍ فؼاليت شاخص شرکت را در حًزٌ افتا وام ببرید:






ضمىاً َر گًوٍ اطالػات دیگري کٍ در زميىٍ مؼرفی محصًالت خًد مىاسب میداويد ،پيًست کىيد.
اوتظار آن شرکت از وقش اوجمه در حمایت از صىؼت افتا در چٍ حًزٌ اي بيشتر است:






حَزُ فٌی  -ترصصی
حَزُ شٌاسایی ٍ ّسایت تازار
حَزُ اهَر صٌفی
سایر هَارز (ًام تثریس)

لطفاَ اگر پیشٌْاز ّای هشرصی زاریس تَضیح زّیس.

سوت:

ًام ٍ ًام ذاًَازگی تىویلوٌٌسُ فرم:
تارید تىویل:

تْراى

خ آزازی

اهضا:

غرب زاًشگاُ صٌعتی شریف

تلفي ٍ ًواتر 22166621،2216616111،22166666 :

خ شْیس ٍلیا ...صازلی
صٌسٍق پستی 216 :

پالن 62
61662

طثمِ چْارم

ٍاحس شوارُ 62

website : www.isc.org.ir

