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مرکز آموزش کاریار ارقام
شــرکت کاریارارقام در ســال 1378 تاســیس شد و 
فعالیت خــود را در زمینه نصب و راه انــدازی و ارائه 
راه حل هــای مبتنی برمحصوالت سیســکو آغــاز کرد. 
ســپس باتوجه به نیازهای مشــتریان و انجام خدمات 
رســانی بهتــر، مصمــم شــد تــا دوره هــای تخصصی 
سیسکو را مطابق با استانداردهای بین المللی برگزار 
نماید. درنتیجــه اقدام به تعریف پــروژه های مختلف 
توســط نیروهای کارآمد و جــوان از بیــن متخصصین 
دانشــگاههای کشــور و همچنیــن تربیــت نیروهــای 
متخصص در حوزه فناوری اطالعــات نمود که ماحصل 
این اقــدام تاکنون، آمــوزش بیــش از 3500 نفر از 
سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و دانشگاههای 

کشور بوده است.
دپارتمان آمــوزش شــرکت کاریار ارقام در راســتای 
گســترش دانش صنعت فنــاوری اطالعــات و تربیت 
نیروی انســانی مــورد نیاز در ســازمان هــای دولتی و 

خصوصی بــا تکیه بر بیــش از یک دهه تجربــه در امر 
آموزش دوره هــای تخصصی، با بهره منــدی از تجارب 
مدرســان دارای مدارک  بین المللی، مفتخر به کســب 

مجوزها و تقدیرنامه های بسیاری نیز گشته است.

بیانیه ماموریت 
این مرکز،  در اجرای برنامه های خود، با تاکید بر تحکیم 
اخالق حرفــه ای، بــا در نظر داشــتن اســتانداردهای 
ملی و بین المللی و با اســتفاده از مناســب ترین محیط 
آموزشی، بهترین شیوه های یادگیری و یاددهی، ایجاد 
رابطــه صمیمانه بین تمامــی مخاطبین خــود، توجه به 
نیازهای آنــان و با بهره گیری از فناوری های مناســب، 
بهترین آموزش را در حیطه های نظری، عملی و نگرشی 
به فراگیرندگان خــود ارائه می کند تــا ضمن فراهم 
نمودن زمینــه برای ارتقــای آنان به مــدارج تحصیلی 
باالتر به حفــظ، تامین و افزایش ســطح آگاهــی ها در 

حوزه فناوری اطالعات در جامعه یاری رساند.

البراتوار
- البراتوار مجهز دوره های سیسکو شامل سه رک، 25 روتر و 10 سوئیچ الیه های 2 

 -)CCIE Rack(  و 3 و سایر تجهیزات تکمیلی
- البراتوار مجهز دوره های مجازی ســازی، مایکروسافت، لینوکس شامل سه سرور 
HP DL 380-G7 با بیش از 100 گیگا بایت حافظه ، سوییچ های الیه 2 و 3 ، سیسکو 

سرور R 200 همراه با ابزارها و نرم افزارهای مجازی سازی
- البراتــوار مجهــز دوره هــای Voice و Collaboration مجهــز به مدل هــای مختلف 
آی پی فــون )IP Phone( سیســکو و ســرورهای  )Elastix ,  UCM )Call Manager و  

AS-5300 تجهیزات سخت افزاری سیسکو
- البراتــوار مجهــز دوره هــای امنیت مجهــز بــه ابزارهای مختلــف نرم افــزاری و 

سخت افزاری در البراتوار امنیت سایبری
EMC البراتوار دوره های وایرلس و البراتوار مجهز دوره های ذخیره سازی -

IpExpert  و INe البراتوار
عالوه بر البراتوار نرم افزاری و ســخت افزاری  برای دوره های خاص مانند CCDE و 
CCNPDC با اجاره رک مجهز از شــرکت های بزرگ INe و Ip Expert کلیه ســناریوها 

اجرا می شود.

فضای آموزشی
• محیط کالس ها منطبق با اســتانداردهای ارائه شــده بین المللی با ظرفیت حداکثر 

15 دانشجو
• کالس ها بصورت متد کنفرانسی، لپ تاپ اختصاصی دانشــجو، ویدئو پروژکتور، 

LCD، به همراه درگاههای ارتباطی شبکه
• سیستم تهویه مطبوع مرکزی

• استفاده از اینترنت پر سرعت با پهنای باند اختصاصی 

• استفاده از جدیدترین شبیه سازهای آموزشی جهت انجام تمرینات
• پخش فیلم های آموزشی و ارائه منابع کمک درسی

• دارا بودن سه فضای آموزشی در بهترین نقطه تهران به لحاظ سهولت دسترسی و 
پارک اتومبیل و ...

مرکز آزمون
این مرکز عالوه بر برگزاری آزمون های فنــاوری اطالعات از طریق آزمون های داخلی 
خود )مدرک کاریار(، از سال 1380 مفتخر به برگزاری آزمون های بین المللی جهت 

دریافت مدراک بین المللی می باشد.

آزمون های داخلی
 پس از پایان دوره آموزشــی و برگزاری آزمون داخلی ، مــدرک کاریار به دو صورت 
فارســی و انگلیســی به منظور نمایش میزان یادگیری به دانشــجو داده می شــود. 
مدرک کاریار به دلیل برخورداری از مجوزهای معتبر از اعتبار الزم جهت استخدام 
در ادارات و سازمانهای دولتی و همچنین شرکت های خصوصی بر خوردار می باشد. 
مجوزهایی نظیر مرکز آموزش مدیریت دولتی، شــورای عالی انفورماتیک، تاییدیه 
صالحیت از شرکت ملی نفت ایران و همچنین  قابلیت ترجمه و تایید قوه قضاییه و 

وزارت امور خارجه.

آزمون های بین المللی
مرکــز آزمــون کاریــار، از طریق اخــذ نمایندگــی از شــرکتهای معتبر بیــن المللی 
 و همچنیــن از طریــق هماهنگــی بــا نمایندگــی هــای خــود در دو مرکــز VUE و

Prometric ، قــادر بــه برگــزاری آزمونهــای بیــن المللــی از قبیــل سیســکو، 
مایکروسافت ، ای سی کانســیل ، اچ پی ، جونیپر ، اکســین و ... در کشور ایران و 

امارات می باشد.

Knowledge Base

شرکای تجاری کاریار ارقام:

مرجع دوره های آموزشی
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مرجع کامل دوره های آموزشی فناوری اطالعات
همــواره یکــی از دغدغه هــای مدیــران آمــوزش و مدیــران فنــی حوزه 
فناوری اطالعات، دسترسی آســان به مفاد دوره های آموزشی و آشنایی با 
سیالبس ها بوده است. اینکه در هر دوره  آموزشی چه سطحی از دانش به 
مخاطبان منتقل می شــود و چه پیش نیازهایی برای حضور در دوره الزامی 

است، ازجمله موارد نگرانی های همیشگی این گروه از مدیران است.
  www.cdigit.com مرکز آموزش کاریــار ارقام از طریق ســایت اینترنتــی
مرجع که به  صورت آنالین و رایگان دوره های آموزشی فناوری اطالعات را 

در اختیار همه عالقمندان قرار داده است.
 roadmap یکی از ویژگی های مهم مرجع آموزشی، ارائه  نقشه راه یا همان
است. این نقشه راه نشــان می دهد که یک دانشجو باید چه مسیر شغلی 
و حرفه ای را بپیماید و اینکه پس از کســب دانش و مهــارت در یک دوره 
خاص چه افقی را پیش روی خود خواهد داشــت. ضمن آنکه از دیگر سو، 
مدیران واحدهای آموزش ســازمان های دولتی و خصوصــی نیز همواره با 
این پرسش روبرو هســتند که این دوره ها خاص چه کســانی است، برای 
حضور در آن ها به چه پیش نیاز فنی، دانشی یا حرفه ای نیاز است و پس از 

طی نمودن آن، ادامه مسیر آموزشی چگونه خواهد بود.
این مرجع آموزشــی حاصل یک کار تحقیقی و نگارشــی دوســاله است که 
هم اکنون به صورت پایگاه دانش گردآوری شــده و به رایــگان در اختیار 
جامعه مخاطبان و همه کارشناسان حوزه فناوری اطالعات قرارگرفته است. 
این ســایت در حال حاضــر جامع ترین مرجع دوره های آموزشــی تخصصی 
فناوری اطالعات و ارتباطات به زبان فارســی اســت که همواره نیز در حال 

تکمیل و روزآمدسازی است.
در حال حاضر این مرجع شــامل بیش از 90دوره تخصصی است که مرتبا 

نیز روزآمدسازی می شود.

ارزش های بنیادین

  اولین و بهترین 
همواره در تالش بــوده ایم که ضمــن ارائه و معرفــی جدیدترین و بروزتریــن دوره های 

آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور، بهترین ارائه کننده آن ها نیز باشیم. 
  همگام با جهان 

بر این اعتقادیم که ارائه دوره های آموزشی حوزه فاوا همزمان با جهان در کشورمان، یکی 
از رسالت های مهم ماست. 

  فرصت سازی 
ارتقای ســطح آگاهی عالقمندان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ســاختن فرصت های 

شغلی مناسب برای آنان، همواره یکی از اهداف کلیدی ما بوده است. 
  عملی و تخصصی 

آموزش عملــی دوره ها به صــورت علمــی و تخصصی یکــی از اولویت های کاری مــا بوده و 
هست. به همین منظور تجهیز البراتوارها کاری دائمی و همیشگی است. 

  شبکه همکاران و شرکا 
همواره محیط آموزشــی را به عنوان یکی از محمــل های برقراری ارتبــاط کاری بین دانش 
آموختگان در نظر داریم. معتقدیم به غیر از آموختن تخصص های ویژه، در محیط آموزشی 

می توان ارتباطات کاری و همکاری بسیاری را بین ذینفعان مختلف برقرار کرد. 

Who We Are?

آموزش از راه دور
شــرکت کاریار ارقام با توجه بــه اهمیت راه انــدازی دوره های آمــوزش از دور و بومی ســازی ارائه 
محتوای درسی از طریق ســامانه LMS، به آدرس lms.cdigit.com راه اندازی شده است. این سایت 

مکمل خوبی برای مرجع کامل دوره های آموزشی می باشد.

ارزش های بنیادین
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دوره های آموزشــی در مرکز کاریارارقام در گروه بندی های 
مختلف ارائه می گردد که عبارتند از:

مزیت های کاریار ارقام
- دارای مجوزهــا و گواهینامه های معتبر داخلــی و همچنین نمایندگی از شــرکت های معتبر 

بین المللی در حوزه آموزش فناوری اطالعات
- مجهزترین البراتوار آموزش دوره های فناوری و شبکه

- اســتفاده از متــد تدریس کارگاهــی )حل ســناریو بــا ابزارهای نــرم افــزاری و تجهیزات 
سخت افزاری(

- نمایندگی رسمی موسسه بین المللی EC-Council  در زمینه امنیت سایبری، هک و نفوذ
- عضویت در انجمن های بین االمللی BICSI و TIA جهت دسترسی به آخرین استانداردها در 

حوزه دیتا سنتر، شبکه و تلکام
- محیط کالس ها با ساختار کنفرانسی منطبق با استانداردهای ارائه شده بین المللی با ظرفیت 

حداکثر 15دانشجو
- بهره مندی از همکاری اساتید دارنده مدارک حرفه ای IT در کشور

Parametric  و VUE امکان برگزاری آزمون های بین المللی از طریق -
- بسته های آموزشی خارج از کشور با امکانات ویژه

- برگزاری دوره و سمینارهای تخصصی بین المللی با همکاری شرکای تجاری 
- برگزاری دوره های تخصصی با متــد کالس های مجازی )آمــوزش از راه دور( با بهره گیری از 

اساتید داخلی و خارجی
- برگزاری دوره های استاندارد EC-Council  همراه با آزمون و مدرک بین المللی 

- برگزاری  وبینار و سمینارهای تخصصی آموزش تکنولوژی فناوری اطالعات
- دارا بودن ســه فضای آموزشــی در بهترین نقطه تهران به لحاظ ســهولت دسترسی و پارک 

اتومبیل و...
- تولید محتوای آموزشــی بصورت فیلم، مقاله، جزوه، کتاب، مالتی مدیا جهت فرهنگ سازی، 

بسط و گسترش آموزش فناوری اطالعات
- ارائه مشاوره ســازمانی و برگزاری دوره  ها تحت سرفصل های سازمانی در محل شرکت ها، 

دانشگاه ها، موسسات و مراکز دولتی
- ارائه مشاوره جهت تعیین سطح علمی دانشجویان و ارائه دوره ها مطابق با سطح و نیاز آن ها

- ارائه دوره های ویژه مدیران و کارشناسان

Why We Are Different?

LPI
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مجوزها و گواهینامه ها
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دوره های تخصصی سیسکو
CCNA - ICND 1&2 v.2 -

CCNA Security -
CCNA Wireless -

CCNA Voice -
CCNA Data Center -

Cisco Certified Design Associate-CCDA -
Implementing Cisco IP Routing-CCNP Route  v.2 -

Implementing Cisco IP Switched Networks- CCNP Switch v.2 -
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP  Networks-CCNP TSHOOT v.2 -

CCDP - ARCH -

دوره های تخصصی مجازی سازی
VMware vSphere 1: Install, Configure, Manage (ISM) V6 -

VMware vSphere 2: Optimize and Scale V6 -
pack vSphere: Install, Configure, Manage + vSphere: Optimize and Scale V6 -

VMware Horizon (with View) v.6 -
VMware vSphere Security -

vSphere Data Portection Advanced-VDP -
VMware Upgrade v5.5 to v6.0 -

Vmware VSAN-Virtual Storage Area Network -

www.cdigi t .com

مجوزها و گواهینامه ها
شرکت کاریارارقام در راستای گسترش دانش صنعت 
فناوری اطالعات و تربیت نیروی انســانی مورد نیاز در 
سازمان های دولتی و خصوصی با تکیه بر سابقه طوالنی 
در امر آموزش دوره هــای تخصصی و بــا بهره مندی از 
تجــارب مدرســان دارای مــدارک  بین المللــی، مفتخر 
اســت که در تمامــی زمینه هــای مربوط بــه تکنولوژی 
و فنــاوری اطالعات جزو پیشــگامان این عرصه باشــد. 
همکاری پرثمر با طیف وسیعی از ســازمان های دولتی 
و خصوصی، آموزش تعــداد کثیری متخصــص کارآمد 
و منحصربفرد و ارائه جدیدترین و بــه روزترین دوره 
هــای تخصصی دنیا گــواه این ادعــا می باشــد. از جمله 
مجوزهــا و تقدیرنامه های واحد آمــوزش کاریار ارقام 

می توان به  این موارد اشاره نمود:

نمایندگی های خارجی
 EC Council و رســمی )ATC( مرکز آمــوزش معتبر  

)سازمان بین المللی مشاوران تجارت الکترونیک(
  اولیــن عضــو رســمی اتحادیــه بیــن المللــی صنعت 

مخابرات و ارتباطات)TIA( در ایران
  عضو رســمی انجمن حرفه ای و بین المللی BICSI در 

ایران
Carrier Digit Int  نماینده انحصاری  

مجوزها و گواهینامه های داخلی
  مجوز مرکز آموزش مدیریت دولتی )معاونت توسعه 

مدیریت و سرمایه انسانی(
   دارای رتبه از شواریعالی انفورماتیک

  عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

What We Do?

برخی از  مشتریان کاریار ارقام:

EMC دوره های تخصصی
EMC VNX Block Storage Deployment and Management -

EMC Information Storage and Management v.2-EMCISM -
pack EMC ISM + EMC VNX -

EMC VNX Block Storage Performance and Design -

EC-Council دوره های تخصصی
EC-Council Network Security Administrator-ENSA -
Certified Ethical Hacker-CEH v.8+مدرک بین المللی -

kalilinux (Pen Sec) &CEH v.8 + مدرک بین المللی -
- Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI+مدرک بین المللی

- Certified Secure Computer User CSCU+مدرک بین المللی
- EC-Council Certified Security Analyst-ECSA+مدرک بین المللی

مرکز آموزش
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دوره های تخصصی اوارکل
Oracle Database 11g: Introduction to SQL -

Oracle Database 11g: Administration Workshop 1 -
- اوراکل سوالریس 

Oracle Database 11g: Administration Workshop 2 -

دوره های تخصصی مراکز داده
CCNA Data Center -
CCNP Data Center -

TIA 942 Standard -
Certified Data Centre Professional-CDCP -

Data Center Physical Layer Design by APC -
ANSI/BICSI 002 -

Grounding & Bonding استاندارد -
TIA 942,BICSI002,CDCP  طراحی زیرساخت مراکزداده -

 pack CCNA Data Center+CCNP Data Center-INE & IP Expert Method-Latest -
Version

SANS دوره های تخصصی
SANS-Intro to Information Security,SEC 301 -

SANS pack 504 Specialist + Python for Penetration Test -
Security Operation Center (SOC) بسته پایه مرکز عملیات امنیت -

Security Operation Center (SOC) بسته تکمیلی و پیشرفته مرکز عملیات امنیت -

دوره های تخصصی امنیت
Certified Information Systems Security Professional-CISSP -

EC-Council Network Security Administrator-ENSA -
Certified Ethical Hacker-CEH v.8+مدرک بین المللی -

kalilinux (Pen Sec) &CEH v.8 + مدرک بین المللی -
- Computer Hacking Forensic Investigator-CHFI+مدرک بین المللی

- Certified Secure Computer User CSCU+مدرک بین المللی
Honeypot تکنولوژی امنیتی -

Certified Informations Systems Auditor-CISA -
- EC-Council Certified Security Analyst-ECSA+مدرک بین المللی

SANS-Intro to Information Security,SEC 301 -

LPI دوره های تخصصی لینوکس
Junior Level Linux Certification ,LPIC-1 -

Advanced Level Linux Certification ,LPIC-2 -
Senior Level Linux Certification ,LPIC-3 300 -

Red Hat دوره های تخصصی لینوکس
Red Hat Certified Engineer:RHCE -

Red hat Certified Security Specialist:RHCSS -
Red Hat Certified Virtualization Administrator:RHCVA -

Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management:RH436 -
Red Hat Directory Services:RH423 -

دوره های تخصصی تلکام-وایرلس
CCNA Wireless -

BSS 1 : GSM(2G) & 3G & BTS مخابرات سیار -
Certified Wireless Network Administrator-CWNA -

BSS 2 : Huawei BSC -
WIMAX: IEEE & Design & Admin -

VSAT -
3G نسل سوم شبکه مخابرات سیار -

4G-LTE نسل چهارم شبکه مخابرات سیار -
BSS 3 : 3G & 4G مخابرات سیار -

دوره های تخصصی مدیریت فناوری اطالعات
- مدیریت امنیت اطالعات ISMS مقدماتی تا پیشرفته 27002&27001

ISMS راهکارهای پیاده سازی امنیت مطابق با -
- ITIL Foundation v.3 چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطالعات +مدرک بین المللی

ITIL افزایش کیفیت خدمات مطابق با -
2012PMBOK مدیریت پروژه با استاندارد -

- COBIT )با رویکرد فناوری اطالعات(
IT Business Management -

PRINCE2 مدرک بین المللی+مدیریت پروژه با متدولوژی -
SCRUM و متدلوژی AGILE مدیریت پروژه با چارچوب -

HP دوره های تخصصی
Implementing HP MSA 2000 Storage Solutions -

دوره های نرم افزار شبکه
(Python)  برنامه نویسی پایتون -

NoSQL  برنامه نویسی -
Text Mining by Python -

- دوره مهاجرت از ویندوز به یونیکس

دوره های ویژه کاریار ارقام
kalilinux (Pen Sec) &CEH v.8 + مدرک بین المللی -

pack CCNP Routing & Switching-INE & IP Expert Method-Latest Version -
 pack VMware Certified Professional +Advanced Professional -DataCenter -

,VCP-DCV & VCAP-DCA v.6
 pack VMware Certified Advanced Professional-DataCente Administration + -

Design ,VCAP DCA+DCD
TIA 942,BICSI002,CDCP  طراحی زیرساخت مراکزداده -

pack CCNA+CCNP Security-INE & IP Expert Method-Latest Version -
pack CCNA+CCNP VOICE -INE & IP Expert Method-Latest Version -

CCIE Routing & Switching(Written & LAB)-INE Method -
pack CCDA + CCDP-INE & IP Expert Method-Latest Version -

SANS pack Specialist + Python for Penetration Test -

Why We Are Here? دوره های تخصصی


