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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.

CCNA Routing & Switching

اهداف دوره :

معرفي دوره :
و   Routing مقدماتی  مباحث  از  عميق  درك  یک  ایجاد  عث  با  دوره  این 
Switching در مهندسان شبكه می شود و آن ها را برای ورود به دوره های 

تخصصی و سطح حرفه ای آماده می كند.
 در این دوره با اصول اوليه شبكه تا مدیریت پيشرفته، عيب یابی، و راه اندازی 
یابی  اندازی و عيب  راه  توانایی نصب، پيكربندی،  شبكه آشنا شده، همچنين، 
شبكه های با ابعاد كوچک تا متوسط بدون نياز به آشنایی قبلی با مفاهيم شبكه 

امكان پذیر می گردد.

به  و تجهيزات مربوط  مبانی شبكه های شركت سيسكو  با  افراد  این دوره   در 
Routing وSwitching كه شامل روترها و سوئيچ ها می باشد و همچنين با 

انواع تكنيک های مربوط به شبكه های سيسكو آشنا خواهند شد.
فراگيران پس از پایان دوره CCNA توانایی مدیریت شبكه ها در مقياس متوسط 
را خواهند داشت . این افراد می توانند سویچ های سيسكو را در این شبكه ها نصب 

و راه اندازی نموده و تنظيمات اوليه آنها را انجام دهند.

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

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

   Course Outline :   محتواي دوره :

     
 ICND1v2
  1-Networking Fundamentals-
  2-LAN Switching-

 • Routing Between VLANs
 • Implementing VLANs and Trunks

  3-IP Routing-
 • Implementing single area OSPF

  4-Scaling the Network with NAT and PAT
  5-Managing Traffic Using ACLs
  6-Introducing Basic IPv6

 • Understanding IPv6
 • Configuring IPv6 Routing

  7-Wide-Area Networks
 • Understand and configure Etherchannel

 
ICND 2 v2
   1-LAN Switching
• Troubleshooting VLAN Connectivity
• Understand Spanning Tree Protocol
• Understand and configure Etherchannel
   2-IP Routing
   3-Routing Protocols Configuration and Troubleshooting
• Implementing EIGRP
• Troubleshooting EIGRP
• Multi-area OSPF IPv4 Implementation
   4-Wide-Area Networks
   5-Scaling the IP Address Space
• IP Version 6
• Implementing EIGRP for IPv6
• Troubleshooting IPv6 Network Connectivity
• Understanding and configuring OSPFv3IP 

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 :
نوع دوره:  آنالینمدت)ساعت(:  30 اعتبار دهنده:Ciscoپيش نياز: ندارد


