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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :
داشتي هذرک تحصیلی فَق دیپلن کاهپیَتز ٍرشتِ ّای هزتبط با علَم کاهپیَتزی ٍداشتي سالهت کاهل جسواًی
ٍ رٍاًی ٍ شٌاخت هقذهاتی اس رایاًِ بزای کساًی کِ فَق دیپلن ایي رشتِ را ًذارًذ.

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
ایي حزفِ جْت طزاحی ٍپیادُ ساسی شبکِ ّای کاهپیَتزی در شزکتْا ادارات ٍ...اّویت سیادی داشتِ ٍ درپایاى
دٍرُ کارآهَس هیتَاًذ بِ راحتی اس ابتذا تا اًتْای راُ اًذاسی یک شبکِ کاهپیَتزی را اس لحاظ سخت افشاری ٍ ًزم
افشاری اًجام دّذ.
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هشخصات عوَهي شغل :
تکٌسیي عوَهی شبکِ ّای کاهپیَتزی اسهشاغل حَسُ فٌاٍری اطالعات هی باشذ.اس شایستگی ّای ایي شغل
هیتَاى بزرسی ٍکاربا اصَل اٍلیِ شبکِ ّای کاهپیَتزی ،طزاحی ٍپیادُ ساسی ًٍگْذاری شبکِ ّای کاهپیَتزی
ٍسزٍیسْای ٍابستِ اسلحاظ سخت افشاری ًٍزم افشاری هیباشذ.

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال بِ ایي حرفِ :
-4تجْیشات هَردًیاس ایي حزفِ عبارت است اس  :رایاًِ کاهل پزسزعت ّوزاُ کارت شبکِ-سَئیچ –آچارشبکِ-
هَدم هیکزٍتیک ٍADSL
 -0هَادهصزفی هَردًیاسعبارت است اس :اًَاع کابل شبکِ ،سَکت  ،پزیش شبکِ ،ایٌتزًت پزسزعت ٍ ...

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :
بعذاس گذراًذى ایي دٍرُ کارآهَس هیتَاًذ با شزکتْای اجزاکٌٌذُ شبکِ ّای کاهپیَتزی ّوکاری داشتِ ٍپس اس
اجزای چٌذ هَرد بِ تٌْایی کار اجزای سخت افشاری ًٍزم افشاری شبکِ را اداهِ دّذٍ .دراداهِ هیتَاًذ دٍرُ ّای
آهَسشی تکٌسیي بیسین شبکِ ّای کاهپیَتزی ٍ هیکزٍتیک ٍ ٍیٌذٍسسزٍر راّن بگذراًذ.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال بِ ایي حرفِ :
باتَجِ بِ ًیاس کاهپیَتز ٍشبکِ ّای کاهپیَتزی در ادارات ٍشزکتْا افزادی بِ عٌَاى پشتیباى سخت افشار ًٍزم
افشارشبکِ هَردًیاسهیباشذ کِ ایي افزات هْارت آهَختِ هیتَاًٌذ بکارگزفتِ شذُ ٍّزچِ تجزبِ ٍ هعلَهات
افزاددرایي سهیٌِ بیشتزشَد ًیاس بِ آًْا ّن بیشتزشذُ ٍهشایای هالی ٍشغلی خَبی هیتَاًذ بزای فزد داشتِ باشذ.

معرفی دوره های آموزشی

نام حرفه آموزشی :
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

معرفی دوره های آموزشی

نام حرفه آموزشی :
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

