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كــاريــار ارقــام

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

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

اعتبار دهنده: TIA & BICSI & EPIپيش نياز:  نداردمدت)ساعت(:  24

معرفي دوره :
عملكرد  در  كليدی  حل  راه  همان   PM )پيشگيرانه داده، )نگهداری  مركز  یک  در 
كامل به شمار می رود. قراردادهای نگهداری می بایست شامل بندی برای محدوده ی 
تحت پوشش PM باشد تا صاحب مركز داده بتواند اطمينان حاصل كند كه در زمان 

نياز، پشتيبانی جامع و كاملی در اختيار خواهد داشت.

مخاطبان دوره :
مدیران،  كارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

بر مبنای بهروش BICSI009 و پيشنهادهای اشنایدرالكتریک

تعمير و نگهداری پيشگيرانه در مراکز داده

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :

اهداف دوره :
بيشينه كردن دوره عمر مفيد دستگاه ها و تجهيزات و سرورها

تحت كنترل در آوردن توقفات و جلوگيری از خرابی های عظيم به دليل بروز 
یک اشكال جزیی و كم نمودن تعداد دفعات از كار افتادن تجهيزات

نگهداری پيشگيرانه سيستم های برق و سرمایش
شناسایی مشكالت محتمل در مركز داده

   Course Outline :   محتواي دوره :

8. نگهداری پيشگيرانه در سيستم كابل كشی
9.  نگهداری پيشگيرانه در سيستم ایمنی و امنيت، دوربين مداربسته، سنسورها و كنترل دسترسی

10. نگهداری پيشگيرانه در بخش ساختمانی، سقف و كاف كاذب
11.  نظافت های دوره ای مركز داده

12. كاربری و روند های روزانه، ماهانه و ساالنه
13. نيرو انسانی و قرداد نگهداری

14. گزارش دهی و فرم های مرتبط

1. معرفی بهروش BICSI و استاندارهای مرتبط
2. معرفی نگهداری پيشگيرانه

3. مدیریت مركز داده و مدیریت نگهداری مركز داده
4. پارامترها و شاخص های عملكرد مركز داده

5. پيشنهادهای فنی بر اساس دیدگاه اشنایدرالكتریک
6. نگهداری پيشگيرانه در سيستم برق، باتری UPS و دیزل ژنراتور

7. نگهداری پيشگيرانه در سيستم سرمایش، چيلر و پكيج های سرمایش


