
 
 

MCSA 
 :   MCSAخالصه دوره   

است که به دنبال    یافراد  یقدم برا  نیاول  MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)دوره  

  یهادوره   ازینش یپ  MCSAدوره     ن یهستند. همچن  کروسافتیعامل ما  ستمیس   بر یمبتن  یهادر حوزه شبکه   تیفعال

 است.   MCSEاز جمله دوره  کروسافتیما ترشرفته یپ

  20741(،  740-70)شماره امتحان    20740دوره    3را پس از گذراندن    MCSA 2019مدرک    د یتوانیم  شما

 .د یینما افتی( در 742-70)امتحان  20742( و 741-70)امتحان 

  ستم یس   بری مبتن  یهاشبکه  تیریدر شاخه مد   د یقصد دار  ا یو    د یباش را داشته   ی رسم  یهاقصد شرکت در آزمون   چه

 یها،  شما را به مهارت MCSEو پس از آن گذراندن دوره    MCSA  کنند، شرکت در دوره   تیفعال  کروسافتیعامل ما

 . کند ی حوزه مجهز م نیدر ا از یموردن

برا  یامنابع گسترده   سماتک م   MCSAآموزش    یرا  با شرکت در دوره  دهد یارائه  بر سماتک عالوه   MCSA  و 

 .د یاثبات کن د یجد  ای یفعل  انیارفرماارزش خود را به ک د یتوانی خود، شما م یهامهارت ت یتقو

 

 :   MCSAدوره    مدت 

  ساعت  180

 

 :   MCSAدوره    از ین ش ی پ 

 Networkدر دوره +  شرکت

 

 :   MCSAدوره    ی ها مخاطب 



 
 کنند: تیفعال  ریز یهامناسب است که قصد دارند در حوزه  یکسان  یبرا MCSA دوره

 شبکه  تیریمد  •

 شبکه  یبانیپشت •

 شبکه   یهاستم یس  تیریمشاوره و مد  •

 

 :    MCSAدوره    اهداف 

  یهانه یدر زم  کروسافتیما  بری مبتن  یهاشبکه  یابیبیو ع  یکربند یبر نصب، پعالوه   MCSAدوره    انیپس از پا  شما

 :  دنمودیکسب خواه ید یمف اریاطالعات بس ز ین ریز

 Domain Controller  یاندازتوسط نصب و راه  Domainبه  Workgroupشبکه  لیتبد  •

 Group Policy   قیاز طر Domain  کی تیریمد  •

 WSUSتوسط   هانت یسرورها و کال یها Update تیریمد  •

 DHCP سیشبکه توسط سرو  ی ها IP Address تیریمد  •

 شبکه  ق یو از طر WDS سی توسط سرو  هانتی کال یهاعامل ستم یس  ینصب و نگهدار •

 و ...  DNS, NAT, VPN, NPS, NAP شبکه مانند: یاد یبن یهاس یبا سرو ییآشنا •

 استفاده هرکاربر  زانیگزارش از م  ه یو ته FSRMبه کاربران توسط   سکید ی اختصاص فضا تیریمد  •

 

 :   MCSAدوره     ی ها سرفصل 

• Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 Exam Ref 70-

740 

• Networking with Windows Server 2016 Exam Ref 70-741 

• Identify with Windows Server 2016 Exam Ref 70-742 


