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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
  مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي علمی و فنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 

  ITفناوري اطالعات :  عنوان رشته آموزشی 
  

                                                                             :عنوان پودمان آموزشی 
  ISP نصب و راه اندازي

  
 ITC/IT/490:کد پودمان 

  : تاریخ تصویب
  بعد از دو دوره اجرا : تاریخ باز نگري

   ماه  18:تاریخ اعتبار اولیه 
   :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 

  ) لیسانس( محمد نصرالهی  . 3                         )فوق لیسانس(لیلی کاشف .2)       یسانسفوق ل( شاهین سید مسگري    .١
  
  )فوق دیپلم(هاشم تن زده.6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی  .5                  ) لیسانس(   مهران محمودیار. 4

       

 ٧-۵فرم 
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   :مقدمه 

فراگیـري نحـوه نـصب و راه    . راه اندازي مکان هایی براي ارائه خدمات اینترنتی ، امروزه جزء یکی از مشاغل پر طرفدار بـه شـمار مـی رود          
  .ي ارائه خدمات بهتر امري ضروري است  براISPاندازي 

 

  ) :  عملی –تئوري ( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 
  INTERNET SERVICE MANAGERآموزش نصب و برنامه 

 
 مشخصات و ویژگیهاي پودمان آموزشی 

  : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 
com.rosoftMic.www 
com.Cisco.www 

  دانشگاه صنعتی شریف -  مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفته–شوراي عالی انفورماتیک 
 )دانشگاه تهران (استانداردهاي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی 

  
    واي جدید        محتبازنگري شده   :        پودمان طراحی شده 

  ITC/IT/403: کد پیش نیاز پودمان  
  :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .۱

   عالقمندانی که زمینه شبکه قوي و سه سال کار مفید در زمینه شبکه دارند 
 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .۲

          كار سال سابقه ۲ مدرك تحصيلي دكتراي مرتبط، با داشتن حداقل -  الف.  
      سال سابقه كار۵، با داشتن حداقل   مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط-  ب .  
     سال سابقه كار۱۰ مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط، با داشتن حداقل-   ج .  
    سال سابقه كار۱۵مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط، با داشتن حداقل -    د . 

 .اي آموزشی مرکز براي تدریس انتخاب خواهد شدهر یک از موارد ذکر شده با نظر شور
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 ساعت  60:                  مدت پودمان آموزشی  .۳

  
  26            : ساعت آموزش نظري– الف

     34       :        ساعت آموزش عملی –ب 
  ساعت        60                  :پودمان جمع ساعات آموزش -ج 
  
  

 :منابع آموزشی مورد نیاز  .۴

  .81 ؛ ترجمه ملکیان، احسان،نص،Cisco دیمارزیو، جی اف، آموزش مسیریاب هاي -
- Huston Geoff; ISPSURVIVAL GUIDE : STARTEGIES FOR RUNING A COMPETITIVE ISP ; 
JOHN Wiley & Sons , Inc,1998. 
- Russel , Charlie; WINDOWS 2003 SERVER ADMINISTRATIVE COMPANION ; Microsoft 
Press, 2003 

 
  

 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .۵

Cd   ویژوالیزر – پرده دیتا پروژکتور – دیتا پروژکتور –– کتاب - آموزشی  

  :امکانات و تسهیالت فیزیکی 
 – روتـر  – خط تلفـن شـهري   – LAN شبكه –ميز و صندلي مناسب –كامپيوتر مناسب به تعداد كافي   – موزشي آ كالس
   -سوئيچ 

  
  : محل اجراي دوره  .۶

   مرکز تربیت مربی ITبخش 
 

  :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  .۷
  کارگاه ها و پروژه هاي اجرایی  – ارزشیابی پایان دوره –ارزیابی طی دوره 
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:سرفصلهاي آموزشی پودمان   

  نظري  عناوین توانایی  ردیف
   )ساعت( 

  عملی
  )ساعت ( 

  جمع
  )ساعت(

  Ciscoآشنایی با مسیر یابهاي  1
  

١:٠٠ -  1:00  

  آشنایی با سخت افزار مسیر یابهاي سیسکو   2
  

١:٠٠  2:00  3:00  

   Cisco IOSآشنایی با سیستم   3
  

١:٠٠  2:00  3:00  

  آشنایی با نحوه انتقال داده ها در مسیر یاب ها   4
  

١:٠٠  1:00  2:00  

  نصب و راه اندازي مسیریاب ها   5
  

١:٠٠  2:00  3:00  

  2:00  1:00  ١:٠٠   سرور2000نصب ویندوز   6

7 
  Active Directoryشرحی بر 

  2:00  3:00  ١:٠٠  Active Directoryنصب و راه اندازي 

  1:00  2:00  ١:٠٠  Remote Accessنصب و راه اندازي   8

9  

  حفاظت از اطالعات 
  تهیه نسخه پشتیبان 
  بازیابی اطالعات 

١:٠٠  1:00  2:00  

  1:00  2:00  ١:٠٠   Monitoring  فعالیت هازیر نظر گرفتن  10

  1:00  2:00  ١:٠٠   IISنصب ، راه اندازي و مدیریت   11

  3:00  2:00  ١:٠٠     : ها ISPپیدایش   12

  تکنولوژي و مهندسی اینترنت   13
  

١:٠٠  2:00  3:00  

  تکنولوژي و مهندسی  اینترنت   14
  

١:٠٠  1:00  2:00  

  3:00  2:00  ١:٠٠     ساختار شبکه   15

  مدیریت مسیریابی  16
  

١:٠٠  1:00  2:00  

  مدیریت شبکه   17
  

١:٠٠  2:00  3:00  

  3:00  2:00  ١:٠٠  جمع آوري و تحلیل داده  18

  مدیریت حساب هاي کاربري   19
  

١:٠٠  1:00  2:00  

   QOSکیفیت خدمات   20
  

١:٠٠  1:00  2:00  

  امنیت   21
  

١:٠٠  2:00  3:00  

22  ISP و راهبردهاي تجاري   
  

١:٠٠  2:00  3:00  

   ISPشرح بر خدمات یک   23
 

٢:٠٠  1:00  3:00  

24  VPN   
  

١:٠٠  2:00  2:00  
  2:00  1:00  ١:٠٠  ها ISPآینده   25

  60  34  ٢۶  جمع ساعت  
 


