
 

 
 

 
 

SharePoint Requirements for end user 
   خالصه :

را آموزش می دهد. دانشجویان با فراگیری این دوره به صورت  3102این یک دوره کاربردی است که به دانشجویان نحوه ایجاد و استفاده شیرپوینت 
برای پیاده سازی نیاز های خود استفاده کنند. این دوره  کامل با محیط کاربری شیرپوینت آشنا شده و خواهند آموخت چگونه از محیط شیرپوینت

 وزد.بدون اینکه وارد مباحث تخصصی و جزییات فنی شیرپوینت شود، به صورت کامال کاربردی و عملی استفاده از شیرپوینت را به دانشجویان می آم
 

 

 ساعت 31دوره:  مدت

 Officeتسلط کامل به  نياز: پيش

 و سازمانها( رپوینت )اعم از کارمندان شرکتهاکاربران عمومی شی مخاطب:

 اهداف دوره:

 آشنایی و تسلط نسبی به کاربری شیرپوینت-

 آشنایی استفاده از ابزار شیرپوینت در فعالیتهای کاری-

 بهره برداری صحیح از سامانه های ایجاد شده در شیرپوینت -

 در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:

اندن این دوره دانشپذیر درک درستی از شیرپوینت و امکانات آن خواهد داشت. تسلط نسبی به ابزارها و امکانات در سطح کاربری پس از گذر
 شیرپوینت را کسب خواهد نمود.

 

 دوره: سرفصل

Module1:  SharePoint Overview 
o What is SharePoint? 
o Version History of SharePoint 
o Role of SharePoint Server in LAN. 
o Team Collaboration 
o Document Management 

Module 2: Accessing SharePoint 
o Logon 
o SharePoint Navigation 
o Regional Settings 

Module 3: SharePoint Libraries Lessons 
o Document Libraries 
o Library Navigation 
o Opening Documents 
o Checking Out Documents 
o Creating Alerts 
o Uploading Documents 
o Blocked File Types 
o Creating Folders 
o Creating New Documents 
o Views 
o Picture and Asset Libraries 

Module 4: Search 
o Search Features 
o Advanced Search 

Module 5:Using SharePoint  



                                                                                                                                                                                                                           
 

o Task Lists 
o Adding and Updating Tasks 
o Using Task Views 
o Synchronizing Tasks lists with Outlook 

Module 6: Working with Calendars 
o Calendar Navigation and Views 
o Adding Calendar Events 
o Dealing with long lists of events 
o Synchronizing  
o SharePoint Calendars with Outlook 

Module 7: SharePoint Wikis 
o Creating a knowledgebase with a Wiki 
o Editing a Wiki 
o Wiki Versioning 
o Incoming Links 
o Wiki Views 

Module 8:  Discussion Boards 
o Create new discussions 
o Read and Reply to discussions 
o Flat and Threaded Views 

Module 9: SharePoint Social Features 
o Blogs 
o Tagging Content 
o My Sites 

 


