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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        

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

   SharePoint 2016 دوره جامع مدیریت و سرپرستی

 اعتبار دهنده: نداردمدت)ساعت(:  60

معرفي دوره :
مدیریت  برای  انعطاف  قابل  و  ساده  بستری  عنوان  به   SharePoint امروزه 
مواجه  جهان  در  روزافزونی  رشد  با  مستندات  و  منابع  مدیریت  سازمانی،  تعامالت 
شده است و بسياری از شركت ها و سازمان ها در داخل و یا خارج از كشور برای 
حل بسياری از مشكالت با رویكرد ارتباطات سازمانی از این Platform محبوب 
استفاده می نمایند لذا نصب، پيكربندی، راه اندازی، پشتيبانی و نگهداری از آن مانند 
هرزیرساخت دیگری نيازمد دانش و اطالع دقيق از امكانات آن است كه بتواند تجربه 
لذت بخشی را برجای گذارد. در این دوره جامع آموزشی براساس رویكرد آزمون 

بين المللی مایكروسافت، با تمامی مفاهيم ذكر شده آشنا خواهيم شد. 

SharePoint 2016 Administration

مخاطبان دوره :
مدیران فناوری اطالعات

SharePoint مدیران ارشد
مدیران شبكه و فناوری اطالعات

كارشناسان فناوری اطالعات

پیش نیاز:  ندارد

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (

      سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(
    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

 امتیازات دوره :

اهداف دوره :
پيشرفته  و  ای  پایه  مفاهيم  فراگيری  با  دوره  انتهای  در  كنندگان  شركت 
 ،Built-in امكانات  از  استفاده  اندازی،  راه  و  نصب  همچون   SharePoint
تنظيمات مرتبط با سایت ها، جستجوها و ... در حوزه های سرپرستی و مدیریت 
آن، می توانند پاسخگوی نيازمندی های افراد و یا سازمان ها برای به كارگيری 
SharePoint باشند. همچنين شركت كنندگان در دوره با تكنيك ها و تجربيات 
خاص، اصول و قواعد پياده سازی و راه اندازی SharePoint Farm موفق آشنا 

خواهند شد. 

   Course Outline :   محتواي دوره :
 • SharePoint Introduction
 • Working with List and Library
 • List / Library Management
 • Page Content
 • Site Basics
 • Collaboration Experience
 • Office Integration
 • Managing SharePoint Site Permissions
 • Site Administration
 • Site Collection Administration
 • Enterprise Content Management
 • Form Library
 • My Site and Social Networking

 • Installing, Upgrading and Configuring SharePoint
 • Administering and Automating SharePoint
 • Configuring Web Applications, Site Collections and 

SharePoint Customization
 • Configuring Content Management
 • Configuring Authentication
 • Configuring and Securing SharePoint Services and 

Services Applications
 • Securing Content
 • Administering and Configuring SharePoint Search
 • Implementing Productivity Service Applications
 • Implementing Business Continuity


