
 

 

 MCSA Pack 2016دوره آموزشی 

 

سال گذشته یکی از موفق ترین مدارک تخصصی فناوری  61را که در  MCSEخود، بار دیگر مدرک  6102مایکروسافت در سری 

ه شمایکروسافت با  6102معرفی نموده است. مدارک سری  ITاطالعات در جهان محسوب می گردیده با دیدگاهی جدید به جامعه 

 طراحی و ارائه گردیده اند:هدف زیر 

  شناخته شدن به عنوان استاندارد عالی و جهانی آموزش تخصصیIT 

  صحه گذاری بر دانش و تخصص عمیق در انواع گسترده راهکارهای مبتنی برIT 

 به نمایش گذاردن مهارت به روز در زمینه فناوریهای در حال تغییر 

 زیر ارائه گردیده است: مایکروسافت در سه الیه تخصصی 6102کلیه مدارک 

  الیه مقدماتی یاAssociate  شامل مدارکMicrosoft Technology Associate  یاMTA 

  الیه تخصصی یاExpert  شامل مدارکMicrosoft Certified Solutions Expert  یاMCSE  وMicrosoft Certified 

Solutions Developer  یاMCSD 

  الیه ارشد یاMaster  شامل مدرکMicrosoft Certified Solutions Master  یاMCSM 

امروزه که تولید و تغییر فناوری شتاب فزاینده ای گرفته است، دانش یک فناوری خاص کاربرد چندانی در کار و صنعت ندارد.آنچه 

ت متخصصی کارآمد و امروز مفید واقع می گردد راه حلهای مبتنی بر چندین فناوری مختلف می باشد.در این راستا و با هدف تربی

را بار دیگر و مطابق با نیازهای روز  MCSEمدارک ارزشمند و صاحب نام  6102منعطف با چنین تغییراتی ، مایکروسافت سری 

 طراحی و معرفی نموده است.

مدرک مهارتهای بنیادین فنی مورد نیاز جهت دستیابی به یک جایگاه شغلی معتبر در حوزه فناوری اطالعات را به فرد منتقل  کی

می باشد. در گذشته این مدرک  MCSE افقهای شغلی متعددی را روشن نموده و پیشنیاز دستیابی به مدرک MCSA .می سازد

شناخته می گردید و نشانگر  Microsoft Certified Systems Administrator به عنوان مدیر شبکه های مایکروسافت یا

 .دو سیستم عاملهای ماقبل آن بو Windows Sever 2003 توانایی فرد در مدیریت محیطهای شبکه مبتنی بر



 سرفصل دوره : 

70-740 

 Installing, upgrading, and migrating servers and workloads 
 Configuring local storage 
 Implementing enterprise storage solutions 
 Implementing Storage Spaces and Data Deduplication 
 Installing and configuring Hyper-V and virtual machines 
 Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers 
 Overview of high availability and disaster recovery 
 Implementing and managing failover clustering 
 Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines 
 Implementing Network Load Balancing 
 Creating and managing deployment images 
 Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations 

 70-741 

 Planning and implementing an IPv4 network 
 Implementing DHCP 
 Implementing IPv6 
 Implementing DNS 
 Implementing and managing IPAM 
 Remote access in Windows Server 2016 
 Implementing Direct Access 
 Implementing VPNs 
 Implementing networking for branch offices 
 Configuring advanced networking features 
 Implementing Software Defined Networking 

 70-742 

 Installing and configuring domain controllers 
 Managing objects in AD DS 
 Advanced AD DS infrastructure management 
 Implementing and administering AD DS sites and replication 
 Implementing Group Policy 
 Managing user settings with Group Policy 
 Securing Active Directory Domain Services 
 Deploying and managing AD CS 
 Deploying and managing certificates 
 Implementing and administering AD FS 
 Implementing and administering AD RMS 
 Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD 
 Monitoring, managing, and recovering AD DS  



Windows 10 

 Overview of Windows 10 
 Installing Windows 10 
 Configuring Your Device 
 Configuring Network Connectivity 
 Managing Storage 
 Managing Files and Printers 
 Managing Apps in Windows 10 
 Managing Data Security 
 Managing Device Security 
 Managing Network Security 
 Troubleshooting and Recovery 
 Maintaining Windows 10 

 


