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 Cisco Certified Design Associate (CCDA)  نام دوره :

  HOURS 40مدت دوره :

 :سر فصل ھاي دوره 

  
   

تأيیدی است بر مھارتی با  و به سوي موقعیت ھای برجسته شغلی یستراھ CISCOشركت  مدارک
( در ھر سطحی) به معنی پیوستن به جامعه متخصصان ماھر  CISCOاستانداردھای بسیار عالی.دريافت مدرك 

 در شبكه است كه در دنیای صنعت و تكنولوژی شناخته شده و معتبرند.
اوتی برای بر آوردن در نظر گرفته كه دارای ابعاد متف ITسه سطح از مدارك را جھت متخصصین  CISCOشركت 

 نیاز و تقاضای افراد مختلف است.
بسیار ارزشمند است و ارزش و  CISCOموجود است. اخذ مدرك از  CISCOسطوح مختلف و متنوعی در مدارك 

اعتبار واالئی برای متخصصین شبكه، مديران آنھا و 
اند ، شركتھائی كه اين متخصصان را استخدام نموده 

 دارند.
دارای سه سطح از مدارك  CISCO تخصص ھای شبكه

 :است
 ) Associateـ آشنائی ( 1
 )professionalـ متخصص ( 2
) كه باالترين سطح Expertـ سطح مھارت عالی ( 3

 متخصصین ممكنه در زمینه شبكه می باشند.
 

 مدارك مربوط به طراحي و مھندسي شبكه
 
 (Associate ) يیسطح آشنا 

كه در رابطه با طراحی و  CISCO Certified Design Associate - CCDAمدرك 
با امكان سیستم شماره  WANو  LANشبكه ھا در محیط  switchمسیر يابی و 

 نود)می باشد. 100گیری برای شبكه ھای كوچك (کمتر از 
 
 (professional ) متخصص سطح 

در رابطه با طراحي و  CISCO Certified Design professional - CCDPمدرك 
با امكان سیستم شماره  WANو  LANشبكه ھا در محیط  switchيابی و  مسیر

 گیري برای شبكه ھاي بزرگ می باشد.
 

و دانش پايه در زمینه طراحی شبکه   در رابطه با مھارت ) CISCO Certified Design professional(  CCDAمدرك 
می باشد.متخصصین دارای اين مدرک توانايی طراحی فراساختارھای  Ciscoجھت فراساختار درون شبکه ای 



 

2" www.vistaac.com Tel :+9821 - 88 50 80 80 

 

و سرويسھای شماره گیری تجاری و سازمانی را  WAN و LANشده در محیطھای  Switchو  Routشبکه ھای 
 دار می باشند.

 
 1 تعداد امتحانات: ::
 
جھت گذراندن اين آزمون شبكه ھای كوچك اداری در بازار كار است. طراحیتضمین كننده دانش  CCDAمدرك  

 نیز الزم می باشد. CCNA،دانش  CCDAعالوه بر دانش 
   
 

 


