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کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

 کارگاه آموزشى طراحى شبکه

اعتبار دهنده: CISCOپیش	نیاز:			CCNA	مدت(ساعت):  16

معرفی و مخاطبان کارگاه :
با بهره گیرى از نمونه هاى موفق در طراحى شبکه هاى  این کارگاه آموزشى 
بررسى  با  تا  دارد  سعى  دیتاسنترها  و  دهندگان  سرویس  پیچیده  و  گسترده 
عناوین ارایه شده در سرفصل به درك بهتر الزامات و نیازها در طراحى شبکه 

بپردازد.
متقاضیان این دوره عمدتا از مدیران و کارشناسان شبکه هاى سایز متوسط تا 
بزرگ مى باشند. این بدان معنى است که شرکت کنندگان مى بایست داراى 
بایکدیگر  ارتباطشان  و  کامپیوترى  هاى  شبکه  هاى  المان  از  مناسبى  درك 

برخوردار باشند تا بتوانند نسبت به طراحى آن شبکه ها موفق ظاهر شوند

مطالب این کارگاه متشکل از فصول درج شده در کتاب هاى مرجع طراحى و 
اجراى شبکه هاى کامپیوترى مى باشد..

	Cisco	Network	Design	Workshop

محتواى دوره:
   
مفاهیم اولیه طراحى شبکه •
طراحى الیه 2 شبکه ( سوئیچینگ) •
طراحى الیه 3 شبکه (روتینگ) •
• ISP  طراحى شبکه هاى سرویس دهنده
انتخاب سیستم هاى ارتباطى بر اساس نیاز مشترى •
ابزارهاى مفید در طراحى شبکه •

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :


