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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 

VMware	vSphere:	Design	and	Deploy	V6

Con	install,	پیش نیاز: مدت(ساعت):  40 igure,	Manage,	
Optimize	and	Scale	VMware   :اعتبار دهنده

معرفی دوره :
توانایى و کسب مهارت در طراحى و گسترش  ایجاد دانش،  این دوره به منظور 

زیرساخت هاى	مجازى	سازى	مبتنى	بر	6	vSphere	ایجاد	شده	است.

اهداف دوره :
بعد از این دوره شما توانایى هاى زیر را خواهید داشت.

1. ارزیابى درست نیازهاى کسب کار موجود
2. فهم و درخواست یک چارچوب مشخص براى طراحى انجام شده 

3. آنالیز درست و انتخاب بهترن تو صیه ها براى طراحى بهینه
4. طراحى و پیاده سازى یک هسته مدیریتى

5. طراحى و پیاده سازى یک مرکز داده مجازى
6. طراحى واحد هاى پردازش

7. طراحى نیازهاى ذخیره سازى و شبکه 
8. طراحى ماشینهاى مجازى متناسب با برنامه هاى کاربردى بر روى آنها 

9. طراحى امنیت، مدیریت و بازیابى اطالعات یک ساختار مجازى
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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 :

مخاطبان دوره :
هاى	مجازى	 که	مسئولیت	یکپارچه	سازى	سیستم	 مشاورین	و	مهندسین	سیستم	

مبتنى	بر	vSphere	را	دارند.	

ویژگى دوره :
	VMware	شرکت	توسط	شده	ارائه	هاى	سرفصل	با	مبتنى	دقیقا	دوره	هاى	فصل	سر

مى	باشد.	

			Course	Outline	:

VMware	Vsphere:	Design	and	Deploy	V6

1. ارزیابى زیر ساختها
2. زیرساختهاى مدیریتى 
3. زیر ساخت مراکز داده

4. زیر ساخت و طراحى واحد پردازش
5. زیر ساخت ذخیره سازى 

6. زیر ساخت شبکه 
7. طراحى ماشین هاى مجازى 

8. زیر ساخت و طرح امنیت 
9. طرح مقیاس پذیرى در مدیریت به روز رسانى زیر ساخت 

10. طرح بازیابى داده ها و مدیریت بحران


