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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 

Pack	LPIC-1	(101	&	102)	+	LPIC-2	(201	&	202)

اعتبار دهنده:  LPICپیش	نیاز:		نداردمدت(ساعت):  80
معرفی دوره :

مدارك  ارائه  و  آموزش  امر  در  پیشرو  سازمانى  دنیا به عنوان  در سراسر   LPI
تخصصى لینوکس ،Open Source  و نرم افزار شناخته شده و مورد حمایت 
و تایید شرکت هاى بزرگى همچون IBM ، Novel، hp ، Sgi ، Intel و 
بسیارى دیگر مى باشد. LPI ، داراى 3 مدرك مى باشد. این مدارك که تحت 
در   LPIC :Linux Professional Institute Certi ication عنوان 
، RHCE جهان شناخته مى گردند بر خالف سایر مدارك موجود لینوکس نظیر
غیر انتفاعى و Vendor Less بوده و به هیچ محصول یا نوع خاصى از لینوکس 
وابسته نمى باشند و این امر موجب تمایز این مدرك از سایر مدارك موجود 

لینوکس در دنیاى صنعت مى باشد.
 Recerti ication اعتبار این مدارك 10 سال بوده و پس از این مدت نیاز به
مى باشد.LPI یکی از دوره هایی است که به داوطلب می آموزد چگونه در یک 
محیط واقعی و با سیستم هاي واقعی با مسائل و مشکالت مربوط به آنها روبرو 
براي دریافت یک مدرك  براي برگزاري یک امتحان یا  و این دوره صرفاً  شود 

نیست.
با گذراندن این دوره می توانید آزمون هاى	معتبر	102)	&	(101	1	LPIC	و	
مخاطبان دوره :102)	&	(101	2	LPIC	در	حوزه	لینوکس	را	با	موفقیت	پشت	سر بگذرانید.

مدیران،  کارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

Junior	Level	Linux	Certi ication	LPIC-1	(101&102)
Advance	Level	Linux	Certi ication	LPIC-2	(201&202)

			Course	Outline	:   محتواي دوره :
	Courses:		LPIC	1	(101	&	102)
	• Linux	Kernel
	• Linux	Installation	and	Package	Management	
	• GNU	and	Unix	Commands	
	• Devices,	Linux	File	systems,	File	system	Hierarchy	
Standard	
	• Shells,	Scripting	and	Data	Management	
	• 	User	Interfaces	and	Desktops
	• Administrative	Tasks	
	• Essential	System	Services
	• Networking	Fundamentals	
	• Security
	• System	Security	
	• Troubleshooting

	Courses:		LPIC	2	(201	&	202)
	• System	Architecture
	• System	Startup	
	• File	system	and	Devices	
	• Advanced	Storage	Device	Administration	
	• Networking	Con iguration	
	• System	Maintenance	
	• Domain	Name	Server
	•Web	Services	
	• File	Sharing	
	• Network	Client	Management	
	• E-Mail	Services	
	• System	Security	
	• Troubleshooting

اهداف دوره :
آشنایى با سیستم عامل لینوکس و آگاهى از مزایاى استفاده از آن

توانایى نصب ، راه اندازى و راه برى سیستم عامل در سطح سیستم 
آشنایى کامل با هسته سیستم عامل و همچنین مدیریت و بهینه سازى آن

آشنایى با اهم سرویس هاى مورد استفاده در سیستم عامل لینوکس و توانایى راه اندازى آنها 
توانایى راه برى و ایمن سازى سیستم در سطح شبکه

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 :


