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

Microsoft Exchange Server 2019

اعتبار دهنده: Microsoft پيش نياز: Windows Server Administrationمدت)ساعت(:  40

Administring Microsoft Exchange Server 2019, 20345-1A

اهداف دوره :
هدف از برگزاری این دوره آموزش فعاالن حوزه فناوری اطالعات به منظور مدیریت و 

پشتيبانی Exchange Server 2019  می باشد.
دانشجویان در این دوره با پيكربندی و مدیریت این نرم افزار آشنا خواهند شد.

مباحثی چون نگهداری و حفظ امنيت
افزونگی

مدیریت اجزاء مختلف
تهيه نسخه های پشتيبان

استفاده از ابزارهای مدیریتی
نحوه انواع ارتباط كاربران با سرور

مشاهده رخداد ها و حل مشكالت
بازیابی اطالعات و همچنين بررسی قایلبت ها و تغييرات نسبت به نسخه های قبلی از 

اهداف این دوره خواهد بود.

معرفي دوره :
مجموعا  كه  باشد  می  جدید  های  تكنولوژی  از  سری  یک  شامل  دوره  این 

Exchange Server 2019 را تشكيل می دهند.
پياده سازی سرویس ایميل سازمانی

 به اشتراك گذاری مستندات
پشتيبانی كاربران موبایل

تقویم كاری جدید
.LinkedIn امكان اضافه كردن مخاطبين از سرویس هایی مثل

Outlook on the web درگاه دسترسی جدید تحت وب با نام
 بهينه سازی سياست های مربوط به ایميل از مباحث مورد بحث در این دوره می باشد.

مخاطبان دوره :
دانشچویان, كارشناسان حوزه فناوری اطالعات, مدیران شبكه 

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 البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :

   Course Outline :   محتواي دوره :
After completing this course, students will be able to:  

 • Perform deployment and basic management of Exchange 
Server 2019 On Windows 2019.

 • Perform deployment and basic management of Exchange 
Server 2019 On Windows 2019 Core.

 • Manage Exchange Server 2019.
 • Create and manage various recipient objects in Exchange 

Server 2019.
 • Use Exchange Management Shell to create and manage 

various recipient objects in Exchange Server 2019, and perform 
various tasks to automate Exchange management procedures.

 • Configure client connectivity to Exchange Server 2019, 
and manage Client Access services.

 • Implement and manage high availability (Database 
Availability Group).

 • Implement backup and disaster recovery for Exchange 
Server 2019.

 • Configure message transport options.
 • Configure message hygiene and security options.
 • Implement and manage Exchange Online deployments.
 • Monitor and troubleshoot Exchange Server 2019.
 • Secure and maintain Exchange Server 2019 (EDGE).


