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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 

CDCP

اعتبار دهنده:   EPI	پیش نیاز:  942	TIAمدت(ساعت):  16

اهداف دوره :

معرفی دوره :
در این دوره شما به جمع بندى اطالعات خود  در دیتا سنتر خواهید پرداخت . شما 
بعد از عبور از این دوره قادر خواهیدبود نحوه عملیاتى کردن اطالعات خود را بر طبق 

استاندارد هاى روز دنیا در طراحى دیتاسنتر عملى نمایید .

در مجموع دوره CDCP ارتباط بین استاندارد هاى روز با فضاى عملیاتى و پروژه هاى 
دیتاسنتربه صورت عملى میباشد.

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

Certi ied	Data	Centre	Professional

			Course	Outline	:   محتواي دوره :
					
	•	The	Data	Centre,	its	Importance	and	 	 	 		
causes	for	Downtime
	•	Data	Centre	Standards	and	Best	Practices
	•	Data	Centre	Location,	Building	and	Construction
	•	Raised	Floor/Suspended	Ceiling
	•		Light
	•	Power	infrastructure
	•	Electro	Magnetic	Fields
	•	Cooling	infrastructure
	•	Water	Supply
	•	Designing	a	Scalable	Network	Infrastructure
	•	Fire	Suppression
	•	Data	Centre	Monitoring
	•	Operational	Security	and	Safety	Practices
	•	Labeling
	•	Documentation
	•	Cleaning
	•	MTBF	/	MTTR
	•	ASS

طراحى و اجراى فضابندى ، سقف و کف کاذب •
طراحى و اجراى انواع سیستمهاى الکتریکال •

طراحى و اجراى سیستمهاى سرمایشى •
طراحى و اجراى سیستمهاى اعالن و اطفا •
طراحى و اجراى سیستمهاى امنیتى •

طراحى و اجراى انواع توپولوژى پسیو •
طراحى و اجراى سیستمهاى روشنایى •

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 :


