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  :سکويد اعتبار مدارک سينحوه تمد

 
 يتمام يخ براين تاريد ايها قبول شو ن آزمونيآزمون دارد و اگر در هر کدام از ا ۵تا  ۳ن يب Professional هر مدرک سطح

چ يه   سال در ۳ابد که حدود ي يان ميتان پا خ اعتبار مدرکيتار يپس شما فقط در صورت. د خواهد شديشما تمد يمدارک قبل
 .ديشرکت نکن يونآزم

سال باقي مانده است،  ۲ايد و از اعتبار آن  را گرفته CCNA اين نکته قابل ذکر است که به طور مثال شما مدرک .۱
 ۵افتد يعني  سال به عقب مي ۳تان،  شويد، در اين حالت تاريخ اعتبار مدرک قبول مي CCNP هاي در يکي از آزمون

  .تاريخ امتحان مذكورسال از 

 
، براي پيدا کردن کار مشکلي نخواهيد داشت چون اکثر  گر اين که در صورت پايان يافتن اعتبار مدرکنکته دي .۲

اما از نظر شرکت  . خيرايد در آزمون قبول شويد يا  کنند که آيا شما توانسته ها فقط به اين نکته بسنده مي شرکت
  .نياز آن آزمون، اعتبار داشته باشد توانيد در يک آزمون شرکت کنيد که مدرک پيش در صورتي مي  سيسکو،

کند  ير مييها ساختار شان تغ دستگاه يسال تمام ۳ن است که بعد از يا CISCO به گفته شرکت يت زمانين محدوديعلت ا
 .ديکار کن يامروز يها د با دستگاهيتوان ين مدت نميپس شما بعد از ا

سال اعتبار دارد که  ۲هر کدام  Expert ل و مدارک سطحسا ۳هر کدام  Professional و  Associateهاي سطحمدارک 
در  ين نکته الزم به ذکر است که در صورت قبوليا  .مدرک درج شده است يبر رو Valid through خ با عنوانين تاريا
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و از  ديدار CCNP به طور مثال اگر شما مدرک. ابدي يش ميتر افزا نييآزمون هر سطح، اعتبار شما در آن سطح و سطوح پا
شود و  يد نميشما تمد CCNP د مدرکيقبول شو CCNA Wireless سال مانده است و در آزمون مدرک ۱اعتبار آن 

 .ديينما يد اعتبار هر مدرک را مشاهده مينحوه تمد انيدر پا. شود يد ميشما تمد Associate فقط اعتبار مدارک سطح

 : هاي ذيل زمونقبولي در يكي از آCCDA  و CCENT  ،CCNA براي مدارک .۱
 قبول شدن در آزمون CCNA  يا ۶۴۰-۸۰۱با شماره CCENT  
 هاي قبول شدن در آزمون يکي از گرايش CCNA 
  سطحاز  ۶۴۲هاي  آزمونسري قبول شدن در يکي از Professional 
 مدارک )تئوري(قبول شدن در آزمون تشريحي CCIE يا  CCDE 

 :شود مي CCDAزير نيز باعث تمديد مدرك   يكي از آزمون هايالزم بذكر است كه قبولي در 
 قبول شدن درCisco Qualified Specialist exam   به استثنای                 Sales Specialist exams  
 قبول شدن در آزمون  CCDA   ۶۴۰- ۸۶۱به شماره  

قبولي در يكي از  CCNA Security و CCNA Wireless  ، CCNA Voiceبراي مدارک .۲
 :ي ذيلها آزمون

 هاي قبول شدن در آزمون يکي از گرايش CCNA 
  سطحاز  ۶۴۲ سري هاي آزمونسري قبول شدن در يکي از  Professional 
 مدارک  )تئوري(قبول شدن در آزمون تشريحي CCIE يا  CCDE 

  
 :هاي ذيل قبولي در يكي از آزمون CCSP و CCNP ،CCIP ،CCVP ، CCDPبراي مدارک .۳
 سطحاز  ۶۴۲سري هاي  زمونقبول شدن در يکي از آ  Professional 
 قبول شدن در آزمون تشريحي مدارک CCIE يا  CCDE 

 :گردد ميCCDP و  CCNPالزم بذكر است قبولي در يكي از امتحانات زير نيز باعث تمديد مدرك 
 Composite 891-642  ۸۰۱-۶۴۲ا هر دو آزمون يو BSCI  ۸۱۱-۶۴۲و BCMSN گذرانده شود. 

  :مي گردد  CCIPدر امتحانان زير نيز باعث تمديد مدرك  همچنين قبولي
  ۶۹۱- ۶۴۲(اخذ مدرک BGP+MPLS ( ۶۶۱-۶۴۲ا اخذ دو مدرک يو BGP  ۶۱۱-۶۴۲و. MPLS  

   
 :ها در تمامي گرايش CCIE براي مدرک .۴
 قبول شدن در آزمون تشريحي مدرک 
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 .   باشد لذا بدينوسيله از كليه عزيزان پوزش مي نماييم به لحاظ استفاده از منابع و سايت هاي مختلف، ذكر اسامي تمام آنها مقدور نمي: منبع 


