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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 

COMPTIA CLOUD ESSENTIALS

اعتبار دهنده: COMPTIAپیش نیاز: مبانى شبکهمدت(ساعت):  20
معرفی دوره :

رایانش ابرى که به انگلیسى Cloud Computing نامیده مى شود. 
تازه  بر روى شبکه هایى مانند اینترنت مى باشد که الگویى  مدلى از پردازش 
براى تحویل خدمات رایانشى مانند نرم افزار، سرویس و بستر مى باشد.این دوره 

به مشخصه هاى این مدل از رایانش مى پردازد.  

   Course Outline :

 • Course Introduction

 • Introduction to cloud computing

 • Business Perspective

 • Technical Perspective

 • Adopting the Cloud

 • Operating Cloud Computing

 • Governing Cloud Computing

مخاطبان دوره :
مشاورین فناورى اطالعات

مدیران و صاحبین کسب و کار
متخصصین فناورى اطالعات

مدیران فناورى اطالعات
ارائه دهندگان سرویس هاى فناورى اطالعات

COMPTIA Cloud Essentials

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

    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 :

اهداف دوره :
آشنایى با مفاهیم رایانش ابرى

سود آورى و دانستنیهاى مدل رایانش ابرى براى کسب و کارهاى مختلف
آموزش تکنیکها، چالشها و روش هاى مدل رایانش ابرى

آشنایى با انواع مدل هاى پیاده سازى در رایانش ابرى
تاثیر مدل رایانش ابرى بر روى مدیریت فناورى اطالعات
آموزش مراحل مختلف براى انطباق با مدل رایانش ابرى

تشخیص ریسکهاى مدل رایانش ابرى و اثرات مالى آن بر روى یک ارگان


