
 

  بنام خدا
  

  

  

 

 آشنایی با مدارك و آزمون هاي بین المللی مایکروسافت
  

Microsoft Certified Professional (MCP)  

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)  

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) 
  

 

 

  

  

  

  

 مدیریت آموزش شرکت کاریار ارقام



  مايكروسافت  بين المللي آزمون هاي   و مدارك با   آشنايي     مدیریت آموزش شرکت کاریار ارقام

 

  ٢ 

 

مطالب فهرست  

  ٣  .......................................................................................  .مقدمه - ۱

  ٣  .........................................................  مايكروسافت مدارك به دستيابي مزاياي - ۲

  ٣  ...................  Microsoft Certified Professional … (MCP)  متخصص مايكروسافت - ۳

  Microsoft Certified Systems Engineer )MCSE(  ................  ۴  ها سيستم مهندسي - ۴

  ۴  ........................................................................  اصلي امتحان پنج  -۴- ۱

  ۵  ......................................................................  گزينشي امتحان دو  -٤- ٢

  Microsoft Certified Systems Administrator )MCSA(  .........  ۵  ها سيستم مديريت  -۵

  ۶  ........................................................................  ياصل امتحان سه  -۵- ۱

  ۶  ......................................................................  يانتخاب امتحان يک -۵- ۲

  

  

  

  

  

  

  



  مايكروسافت  بين المللي آزمون هاي   و مدارك با   آشنايي     مدیریت آموزش شرکت کاریار ارقام

 

  ٣ 

 

  مقدمه -۱
ميتوانيد کسب  XPو  ٢٠٠٠ويندوز  يهاکسب مهارت در سيستم يشما دو اعتبار نامه مختلف برا ITبعنوان يک متخصص 

 يبيشتر يو اين شما هستيد که بايد تصميم بگيريد کدام يک با شغل شما همخوان MCSE يو ديگر MCSA ييک. کنيد
ماه  ١٢تا  ٦ ييک سيستم هستيد و دارا يو عيب ياب يمايکروسافت پيشنهاد ميکند اگر شما مسئول مديريت، نگهدار. دارد

سيستمها  يو اجرا ي، طراحيرا انتخاب کنيد و اگر وظيفه شما برنامه ريز MCSAزمينه را داريد مدرک  سابقه کار در اين
  ..را انتخاب کنيد MCSEحداقل يک سال سابقه کار در اين زمينه هستيد  ياست و دارا

 : مايكروسافت مدارك مزاياي دستيابي به - ۲
 مايكروسافت دريافت مدرك بين المللي . certificate & transcript 
  مايكروسافت دريافت كارت شناسايي .wallet card  
 دريافت Pin  مايكروسافت حاوي لوگوي مدرك مربوطهمخصوص . lapel pin 
 مايكروسافت امكان استفاده از لوگوي. 
 ضويت در وب سايت اختصاصيع MSDN online ارتباط با جامعهفنيبه بهترين منابع  كه اجازه دستيابي ، MCP 

 . ارزشي را به دارنده آن مي دهد ي به منابع و سرويسهاي باو دسترس
 مايكروسافت رويدادهاي خاص شركت هاي و يدعوت به سمينارها ، جلسات آموزش. 
  دسترسي به اطالعات و محصوالت فنيMicrosoft از طريق سايت اينترنتي مخصوص افراد داراي مدرکMCP .  
  اجازه استفاده از لوگوي مربوطه)MCP , MCSE , MCSD  ,… (در کارت ويزيت و سربرگ . 
  امکان بازديد از خط توليدXbox  البته براي اشخاصي که در ردموند آمريکا ( و توليد نرم افزار کمپاني مايکروسافت

 )هستند
  از فروشگاه مايکروسافت که شامل تي شرت ، پيراهن ، کاله ، کوله پشتي ، بند ) با تخفيف(امکان خريد اينترنتي

 . ارت شناسايي ، دفتر و خودکار که تمامي اين محصوالت با لوگو تخصص شما و آرم کمپاني مايکروسافت هست ک
  تخفيف يکساله براي اشتراکCD  هاي محصوالتMicrosoft . 
  تاييد شدن بعنوان شخصي که مهارت کار با محصوالتMicrosoft باشد را دارا مي. 

 Certified Professional (MCP)    Microsoftمتخصص مايكروسافت -۳
 MCP ) Microsoft Certifiedند به عنوان يرا اخذ نما Microsoftک از مدارک شرکت يکه هر  يافراد

Professional  (ر پرسنل ين افراد از سايا. شوند يشناخته مIT از  يتخصص يتوانند به صورت يباشند و م يز ميمتما
ن مدارک يقابل درک است که اخذ ا ين موضوع به روشنيا. ستفاده کنندا Microsoftشرکت  يها يمحصوالت و تکنولوژ

                       .ک فرد متخصص شودياعتبار شما به عنوان  ين کرده و موجب ترقيشما را تضم يت شغليتواند امن يم
هت اخذ يا مدرک متخصص مايکروسافت اولين مرحله در ج MCP : Microsoft Certified Professionalدرک 

پس از گذراندن اولين امتحان در يکي از دوره هاي  MCP. مي باشد MCSDو  MCSEگواهينامه هاي ديگر مانند 
مي تواند در موارد انتخابي امتحان داده و تخصص خود را گسترش  MCPمايکروسافت اعطا مي گردد و پس از آن دارنده 

راه اندازي يک محصول يا تکنولوژي مايکروسافت را به عنوان بخشي از  اين دوره براي آندسته از افرادي است که توانائي.دهد
شما را صاحب چنين ) اولين آزمون ( گذراندن هر کدام از امتحانات مايکروسافت  .باشند راهکار تجاري يک ارگان دارا مي



  مايكروسافت  بين المللي آزمون هاي   و مدارك با   آشنايي     مدیریت آموزش شرکت کاریار ارقام

 

  ۴ 

 

براي دريافت ) اير امتحانات با گذراندن س( را نيز داريد  MCSEو  MCSAگواهينامه اي مي نمايد، اگر قصد دريافت مدارک 
MCP  آزموني را انتخاب نماييد که در راه رسيدن به ساير مدارک باالتر به دردتان بخورد.  

بهترين نقطه شروع در راه رسيدن به همه اين ) Windows XP professional Network( ۷۰-۲۷۰آزمــون شبکه 
پس از گذراندن  .در سراسر دنيا برگزار مي گردند  Prometricآزمونها توسط يک شرکت مستقل به نام  .باشد مدارک مي

امتحان را پشت سر  يكجهت دريافت اين مدرک بايد  .اولين آزمون امکان ادامه و دريافت مدارک باالتر موجود مي باشد
  .بگذاريد

  )Microsoft Certified Systems Engineer )MCSE  سيستم ها يمهندس - ۴
 Microsoft certifiedا ي MCSE. است  MCSEسافت در ارتباط با شبکه ، مدرک کروين مدرک شرکت مايمعتبرتر

system engineering از  يبانيو پشت ياده سازي، پ يت در طراحياست که داشتن آن نشانه تجربه و صالح ينامه ايگواه
 يدرک برامايکروسافت اولين م MCSEمدرک . است windows۲۰۰۳ يبر شبکه ها يمبتن ياطالعات يستم هايس

بر ويندوز را در دفاتر و ادارات مشاغل مختلف به  يمبتن يسيستمها يو اجرا ياست که وظيفه تحليل، طراح ITمتخصصين 
مهندس يا تحليلگر سيستمها، مهندس بخش : ياز پستها يمناسب است که در يک يافراد يبرا MCSEمدرک .عهده دارند

آزمون  ۷د ي، کارشناس با MCSEافت مدرک يدر يبرا .ول به فعاليت هستندمشغ ي، مهندس يا تحليلگر شبکه، مشاور فنيفن
  .کند  يافت ميدر MCPک مدرک ين آزمون ها يهر کدام از ا يت پشت سر بگذارد که به ازايرا با موفق

  يپنج امتحان اصل  -۱-۴
  :آن مربوط به سيستم عامل ياز ميان اين پنج امتحان چهار تا

  
  Exam Number Description 

1  
70 -210  

Or  
70-270 

 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional 
Or 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional 

2 
70-215  

Or  
70-275 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Server 
Or 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft .NET Server 

3 
70-216  

Or  
70-276 

Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network 
Infrastructure 

Or 
Implementing and Administering a Microsoft .NET Server Network Infrastructure 

4 
70-217  

Or  
70-277 

Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services 
Infrastructure 

Or 
Implementing and Administering a Microsoft .NET Server Directory Services 

Infrastructure 
   :ميباشد مندرج در ليست ذيل اتامتحان يستم است که قابل انتخاب از ميانس يمربوط به طراح يو يک

  
Exam Number Description  

70-219 Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure 
70-220 Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network 
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70-221 Designing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure 

70-226 Designing Highly Available Web Solutions with Microsoft Windows 2000 
Server Technologies 

  يدو امتحان گزينش -٤- ٢
ايکروسافت ميباشند که در جدول زير چند نمونه متداول آن آورده شده از ميان ديگر امتحانات م يدو امتحان ديگر گرينش

  :است
  

Exam Number Description 
70-218 Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment 
70-219 Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure 
70-220 Designing Security for a Microsoft Windows 2000 Network 
70-221 Designing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure  
70-222 Migrating from Microsoft Windows NT 4.0 to Microsoft Windows 2000 
70-224 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2000 Server 

70-227 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and 
Acceleration (ISA) Server 2000 Enterprise Edition 

70-228 Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 
Enterprise Edition 

  
  :از امتحانات موجود به آدرس زير مراجعه کنيد يکاملتر و ليست کاملترجهت دريافت اطالعات 

http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/windows2003/default.mspx  

باال مشترک هستند  يدر ليستها يتوانيد يک امتحان را بيش از يکبار انتخاب کنيد و اگر امتحانات توجه داشته باشيد که نمي
  دو بار از آن استفاده کنيدنميتوانيد 

  )Microsoft Certified Systems Administrator )MCSA   مديريت سيستم ها  -۵
شده  يطراح ITآن دسته از متخصصين  يمايکروسافت شد برا يوارد مجموعه مدارک فن ٢٠٠٢اين مدرک که تقريباً از سال 

اين است که نياز به گذراندن  MCSEارند و وجه مشخصه آن با از يک سيستم را د يو نگهدار يکه نياز به مديريت، پشتيبان
مديريت  ياز پستها يمناسب است که در يک يافراد ياين مدرک برا. سيستم ميشود ندارد يه شامل طراحک يهيج امتحان

خش شبکه، تکنيسين شبکه و متخصص ب ي، تحليلگر عملکردهاياطالعات يستم هايسيستمها، مديريت شبکه، مديريت س
و يک  يسه امتحان اصل. جهت دريافت اين مدرک بايد چهار امتحان را پشت سر بگذاريد. مشغول به کار هستند يپشتيبان

  .يامتحان انتخاب
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  يسه امتحان اصل  -۱-۵

 Exam Number  Description 

1 
70 -210  

Or  
70-270 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional 
Or 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional 

2 
70-215  

Or  
70-275 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Server 
Or 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft .NET Server 

3 
70-218  

Or  
70-278 

Managing a Microsoft Windows 2000 Network Environment 
Or 

Managing a Microsoft Windows .NET Server Network Environment 
  

  ييک امتحان انتخاب -۵- ۲
کسب اين مدرک  ياز اين امتحانات برا يارائه داده و بايد يک MCSA يامتحانات انتخاب يمايکروسافت فهرست زير را برا

را جايگزين کنيد که  CompTIAاز امتحانات پايين دو امتحان از شرکت  ييک يگذرانده شود و همچنين ميتوانيد بجا
  .Server+و  A+باشد و يا  Network+و  A+ميتواند يا 

  

Exam Number   Description 
70-028 Administering Microsoft SQL Server 7.0 
70-081 Implementing and Supporting Microsoft Exchange Server 5.5 
70-086 Implementing and Supporting Microsoft Systems Management Server 2.0 
70-088 Implementing and Supporting Microsoft Proxy Server 2.0 

70-214 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows 2000 
Network 

70-216 Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network 
Infrastructure 

70-224 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2000 Server 

70-227 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and 
Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition 

70-228 Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 
Enterprise Edition 

70-244 Supporting and Maintaining a Microsoft Windows NT Server 4.0 Network 
  

  

جهت اطالعات دقيقتر به . ار رده خارج ميشوند يار امتحانات موجود در فهرست باال بزود يکرده که بعضمايکروسافت اعالم 
  :آدرس زير مراجعه کنيد 

http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcsa/windows2003/default.mspx  
ل کشور مشغول به فعاليت در داخ يمتعدد يهم اکنون موسسات و شرکتها MCSEو  MCSA يجهت گذراندن دوره ها

آن  يکالسها و هزينه ها يدر مورد نحوه برگزار يميباشند که ميتوانيد با تماس با هر يک از اين شرکتها و موسسات اطالعات
  . کسب کنيد

------- ----------  
 .  نوسيله از كليه عزيزان پوزش مي نماييمباشد لذا بدي به لحاظ استفاده از منابع و سايت هاي مختلف، ذكر اسامي تمام آنها مقدور نمي: منبع 


