
                              

www.Cdigit.com

كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

معرفي دوره :
دانشپذیران در این دوره به فراگيری تعاریف و مفاهيم اوليه شبكه، آشنایی با 
انواع توپولوژی های شبكه، آشنایی با انواع معماری های شبكه، شناخت انواع 
افزار شبكه  وانواع سخت  در شبكه  اطالعات  انتشار  روشهای  انواع  ها،  پروتكل 

خواهند پرداخت.

اهداف دوره :
آشنایی با مفاهيم اصلی شبكه های كامپيوتری

TCP و OSI آشنایی با الیه های مختلف شبكه در مدل
آشنایی با تجهيزات مختلف شبكه های كامپيوتری

آشنایی با سرویس های اصلی شبكه های كامپيوتری
Switching و  Routing آشنایی با مبانی

   Course Outline :   محتواي دوره :

     
• ) Twisted pair , Coaxial , Fiber optic( انواع كابل ها 
• Modem – CSU / DSU 
• Repeater  
• Routing and Routers  
• Bridge  
• Collision Domain and Broadcast Domain  
• Switch / HUB  
• ARP  
• VLAN  
• VPN  
  كار عملی كالسی در مورد تنظيمات IP و موارد مرتبط به آن •

  تعریف شبكه •
• )LAN , WAN , MAN,CAN/ Domain , Workgroup( انواع شبكه  
• 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 پروتكل ها •
• IP Addressing  
• DHCP  

Network+

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

Network+

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيك  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :

نوع دوره:  آنالینمدت)ساعت(:  20 اعتبار دهنده:CompTIAپيش نياز: ندارد


