
شرکت کاریار ارقام با بیش از 16 سال سابقه آموزشی دوره های سیسکو با در اختیار گرفتن البراتوار و استفاده از متد INE توانسته است دوره های ویژه ای را 
به دانشجویان ارائه نماید. هم اکنون این شرکت دوره های

• CCNP Voice
• CCNP Security
• CCNP Data Center
• CCNP Routing & Switching
• CCIE Routing & Switching 

 را با متد  INE و با استفاده از البراتوار مجهز INE  برگزار  می نماید.

متد INE  و البراتوار INE چیست؟
INE یکی از معتبر ترین سیستم های آموزش بین المللی می باشد و تاکنون با استفاده از این متد درصد باالیی از دانشجویان در اولین بار شرکت در آزمونهای بین المللی 

سیسکو دارای حداکثر کسب نمره شده اند.
مزیتهای استفاده از این متد :

1- کاهش زمان دوره و در عین حال افزایش کاربری دوره : 
 شرکت  INE برای دوره های سیسکو دارای متد منحصر به فردی است که بادرنظرگرفتن حداکثری بهره وری آموزشی ساعت دوره را به ۸۰ ساعت استاندارد تقلیل داده 

است درنتیجه دانشجویان بدون خستگی ازطوالنی شدن دوره به صورت کامال علمی وکاربردی دوره را به پایان میرسانند.
همچنین دوره طوری طراحی شده است که کلیه نکات کلیدی به صورت کامال عملی وکاربردی توضیح داده می شود و دانشجویان پس ار اتمام دوره قادر خواهند بود 

در امتحانات بین المللی با حداکثر نمره فارغ التحصیل شوند.
2- مجهزترین رک دوره های سیسکو:

 این شرکت با داشتن دیتاسنتر مجهز یکی ازبزرگترین و به روزترین رکهای البراتوری سیسکو را دارا میباشد.
3- تعداد فارغ التحصیالن CCIE دراولین بار شرکت در آزمون  :

شرکت INE باداشتن بیش از ۳۰۰۰ فارغ التحصیل CCIE یکی از موفق ترین شرکتها بوده است که با متد منحصربه فرد خود شامل سه قسمت پکیج مفهومی ،  پکیج کاربردی 
و پکیج کارعملی با رک مجهز ، توانسته است درصد باالیی از قبولی دانشجویان در بار اول شرکت در آزمونهای بین المللی سیسکو با حداکثر کسب نمره را به خود 

اختصاص دهد.
4- دارای رتبه  درلیست ۵۰۰۰ شرکت معتبر فناوری اطالعات آمریکا:

این شرکت بارشد ۳۴ درصد خود درسال ۲۰1۳ هم به مانند سالهای گذشته ازسوی شرکت اعتبارسنجی INC جزو ۵۰۰۰ شرکت معتبر آمریکا قرارگرفته است که نشان 
دهنده اعتبار بسیار باالی متد نوین آموزشی آن می باشد.

کـاریـار ارقـام


