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کــاریــار ارقــام

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 

 کارگاه آموزشى مدیریت و مانیتورینگ شبکه 

اعتبار دهنده: CISCOپیش نیاز:   CCNA مدت(ساعت):  8

معرفی و مخاطبان کارگاه :
از آنجایى که پیمایش شبکه هاى کامپیوترى یکى از رکن هاى اصلى در نگهدارى 
نظر گرفتن نیازهاى موجود در بخش  این نوع شبکه مى باشد، این کارگاه با در
راهبرى شبکه ها به معرفى متدهاى مدیریتى در شبکه ها و ابزارهاى مفید آن 

مى پردازد. 
که در  ابزارهاى گوناگونى وجود دارد  در زمینه مدیریت شبکه هاى کامپیوترى 

این کارگاه به برخى ار متدوال ترین آنها اشاره خواهد شد. 
این کارگاه مناسب کسانى مى باشد که به عنوان مدیر یک شبکه یا کارشناس 
بخش NOC سعى در پیمایش و مدیریت شبکه را دارد لذا جهت شرکت در این 
داراى  سطح باالیى نمى باشد و همه کسانى که  دانش تخصصى  به  کارگاه نیاز 
حداقل دانش در زمینه شبکه هاى کامپیوترى مى باشد مى توانند در این کارگاه 

آموزشى شرکت نمایند.

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 :

 Cisco Network Managing & Monitoring Workshop

محتواى دوره:
   

مفاهیم اولیه در مدریت شبکه هاى کامپیوترى •
•  FCAPSمتد مدیریتى
• SNMP پرتوکل
• NETCONF پرتوکل
مسیریابى بر اساس سیاست هاى از پیش تعیین شده •
•   NetFlow معرفى ابزارهاى مدیریت و کنترل ترافیک شبکه مانند
• Solarwinds و Cisco Prime معرفى ابزارهاى مدیریتى و پیمایشى نظیر


