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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 

اعتبار دهنده:  CompTIAپیش نیاز:  نداردمدت(ساعت):  30
معرفی دوره :

دانشپذیران در این دوره به فراگیرى تعاریف و مفاهیم اولیه شبکه، آشنایى با 
انواع  انواع معمارى هاى شبکه، شناخت  انواع توپولوژى هاى شبکه، آشنایى با 
افزار شبکه  وانواع سخت  در شبکه  اطالعات  انتشار  انواع روشهاى  پروتکل ها، 

خواهند پرداخت.

اهداف دوره :
آشنایى با مفاهیم اصلى شبکه هاى کامپیوترى

TCP و OSI آشنایى با الیه هاى مختلف شبکه در مدل
آشنایى با تجهیزات مختلف شبکه هاى کامپیوترى

آشنایى با سرویس هاى اصلى شبکه هاى کامپیوترى
Switching و  Routing آشنایى با مبانى

			Course	Outline	:   محتواي دوره :
     
•	Repeater		
•	Routing and Routers		
•	Bridge		
•	Collision Domain and Broadcast Domain		
•	Switch / HUB		
•	ARP		
•	VLAN		
•	VPN		
		کار عملى کالسى در مورد تنظیمات IP و موارد مرتبط به آن	•
		کار عملی -کابل کشی	•

  تعریف شبکه •
•	(LAN , WAN , MAN,CAN/ Domain , Workgroup) انواع شبکه		
•	Network Services and Server Types		
•	Broad Band & Base Band		
•	Full Duplex – Half Duplex		
•	(BUS ,Star ,Ring ,Mesh, Hybrid ) توپولوژي ها		
•	Wireless		
•	OSI الیه هاي		
		انواع پروتکل ها	•
•	IP Addressing		
•	DHCP		
•	( Twisted pair , Coaxial , Fiber optic) انواع کابل ها			
•	Modem – CSU / DSU		

Network+

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

Network+

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 :


