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کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقیقات ، طرح و اجراي شبکه هاي ارتباطی
 و برگزارکننده دوره هاي آموزشی

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 

ANSI/BICSI 002 استاندارد

اعتبار دهنده:   BICSIپیش نیاز:  TIA 942مدت(ساعت):  24 

اهداف دوره :

معرفی دوره :
روند رشد ظرفیت هاى مراکز داده و افزایش درصد به کارگیرى منابع پردازشى این مراکز 
از یک سو و افزایش هزینه هاى مصرف انرژى از سویى دیگر، لزوم افزایش بهره ورى انرژى 
در مراکز داده را به وجود آورده و موجب شده نیازمندى طراحان و راهبران این مراکز 
به دارا بودن دانش تخصصى تمامى سیستم هاى به کارگیرى شده در این مراکز نظیر 
سیستم هاى الکتریکال، سیستم هاى  مکانیکال، سیستم هاى مخابراتى و کابل کشى 
ساخت یافته، امنیت و حفاظت حریق و اجزاى آن ها به سرعت افزایش یابد.از همین 
روى موسسه بین المللى BICSI، با توجه به اهداف و جایگاه ویژه خود، استاندارد 
BICSI-002  را با عنوان بهترین الگو هاى طراحى و پیاده سازى مراکز داده، به بازار 
فناورى ارایه نمود. این استاندارد بیان کننده بهترین الگوها در طراحى و پیاده سازى 
مراکز داده بوده و از جنبه هاى مختلف فنى مکمل استاندارد هاى مذکور مى باشد و در 
 ANSI/TIA-942، AS/NZS 2834، CENELEC مقام مقایسه، استاندارد هاى
EN 50173-5و یا ISO/IEC 24764 حداقل نیازمندیهاى فنى را معین نموده اند .

ارایه نمودن بهترین الگو هاى طراحى و پیاده سازى مراکز داده به بازار فناورى اطالعات 
مخاطبان دوره :

مدیران،  کارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

 عضو انجمن حرفه اى بین الملى  BICSI  در ایران 

   Course Outline :   محتواي دوره :
     

برنامه ریزى راه اندازى و نگهدارى مراکز داده  •
محاسبات بار مصرفى برق و بار حرارت مرکز داده •
سیستم هاى الکتریکال مراکز داده (شامل UPS، ژنراتور و سیستم توزیع برق) •
سرمایش و تهویه مراکز داده  •
بهینه سازى شیوه هاى سرمایش جهت دستیابى به حداکثر بهره ورى انرژى •
مراکز داده سبز •
سیستم هاى مخابراتى و کابل کشى ساخت یافته مراکز داده •
 

فرایند طراحى مراکز داده •
مخاطرات، قابلیت اطمینان، مدل هاى افزونگى و رده بندى Tier در مراکز داده •
تعیین مکان مناسب براى احداث مراکز داده •
مشخصات ساختمانى مراکز داده •
طراحى بهینه چیدمان اتاق کامپیوتر (مرکز داده) •
• IT رك ها و تجهیزات
امنیت مراکز داده •
سیستم هاى کنترل و اتوماسیون مراکز داده •

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 :
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