معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شايستگي
اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو
Cisco Certified Network Associate
)(CCNA Routing & Switching 200-125

گروه شغلي
فناوري اطالعات
كد ملي آموزش شايستگي

0 5 3 0 0 0 0 0 2 1
نسخه

شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 99/03/10 :

شناسه شغل

شناسه گروه

3
سطح
مهارت

3 5 1 1
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 351130530000021 :

اعضاء کارگروه برنامهريزی درسي :فناوری اطالعات
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرک تحصیلي

رشته تخصصي

1

علیرضا پزشکیان

کارشناسي

فناوری اطالعات

2

عباس پالسي زاده

کارشناسي

نرم افزار

3

اعظم دريوش

کارشناس ارشد

امنیت شبکه

شغل و سمت

سابقه کار

مدير و موسس آموزشگاه
اُکسین ،مدرس سیسکو،

 16سال

مايکروسافت ،میکروتیک
مدير  ITشرکت توزيع برق
استان هرمزگان
کارشناس شبکه سازمان تنظیم

مقررات راديويي جنوب شرق

 16سال
7سال

4

سید مهدی تواليي زاده

کارشناس

نرم افزار

مدرس آموزشگاه اُکسین

10سال

5

اسماء کريمي

کارشناسي

مهندسي الکترونیک

مديرکل فني و حرفه ای استان هرمزگان

14سال

6

عصمت لشکری

کارشناسي ارشد

مديريت آموزشي

کارشناس پژوهش

 10سال

7

محمدرضا کنجه مرادی

کارشناسي

فناوری اطالعات

دبیر کارگروه برنامه ريزی
درسي فناوری و اطالعات

12سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفهاي نيز گفته
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
به مجموعهاي از وظايف و توانمنديهاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بيانيهاي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ،مسئوليتها،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ميگيرد و ضرورت دارد
كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك
با استفاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميگردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمعآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ،كه شامل سه بخش عملي ،كتبي عملي و اخالق حرفهاي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
حداقل توانمنديهاي آموزشي و حرفهاي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيطها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموعهاي از معلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه ميتواند شامل علوم پايه(رياضي،
فيزيك ،شيمي ،زيست شناسي) ،تكنولوژي و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي .معموالً به مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموعهاي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارتهاي غير فني و اخالق حرفهاي ميباشد.
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شايستگي:
اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو
)Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing & Switching

شرح استاندارد آموزش شايستگي :
اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو يکي از شايستگي های حوزه فنااوری اطالعاات ماي باشاد کاه شاامل کارهاای
پیکربندی اولیه ديوايسها و اصول اولیه شبکه ،بکارگیری فناوری سوئیچینگ سیسکو در شبکه های  ،LANبکارگیری
فناوری مسیريابي  IPv4و  IPv6در سیسکو ،بکارگیری فنااوری  ،WANخادمات زيرسااختي( Infrastructure
 ،)Servicesبرقااراری امنیاات در خاادمات زيرساااختي( ،)Infrastructure Securityمااديريت زيرساااخت،
( ،)Infrastructure Managementعیب يابي دياوايس هاا و ساوئیچینگ سیساکو در شابکه هاای  LANو
 WANمي باشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسمي و ذهني
مهارتهاي پیشنیاز  CompTIA Network+ :با كد 252340530590341
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش:

 65ساعت

زمان آموزش نظري 18 :ساعت
زمان آموزش عملي:

 47ساعت

زمان كارورزي--- :
زمان پروژه--- :
بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
كتبي%30:عملي%60:اخالق حرفه اي%10:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

کارشناسي مهندسي کامپیوتر يا فناوری اطالعات با حداقل  3سال سابقه کار مرتبط در شبکه های سیسکو
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
CCNAاولین مدرک ارائه شده توسط شركت سیسكو مي باشدد كده مخفدف شدده عبدارت Cisco Certified
Network Associateاست .اين دوره در واقﻊ پیش نیاز ساير مدارک سیسكو است كه شامل مباني و اصول اولیه
شبكه،فناوري سوئیچینگ سیسكو در شبكه هداي ،LANفنداوري مسدیريابي  IPv4و  IPv6در سیسدكو ،فنداوري
،WANخددمات زيرسداختي( ،)Infrastructure Servicesامنیدت در خددمات زيرسداختي( Infrastructure
 ،)Securityمديريت زيرساخت ()Infrastructure Managementو عیب يابي مي باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :
)CCNA (Cisco Certified Network Associate

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
تكنسین تجهیزات شبكههاي كوچکتكنسین عمومي شبكههاي كامپیوتريتكنسین عمومي امنیت شبكههاي كامپیوتري-تكنسین شبكههاي كامپیوتري بيسیم

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 

طبق سند و مرجﻊ .......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجﻊ .......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور



طبق سند و مرجﻊ ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت كار
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استاندارد آموزش شايستگي
 كارهارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمﻊ

1

پیکربندی اولیه ديوايسها و اصول اولیه شبکه

3

6

9

2

بکارگیری فناوری سوئیچینگ سیسکو در شبکه های LAN

3

6

9

3

بکارگیری فناوری مسیريابي  IPv4و  IPv6در سیسکو

2

7

9

4

بکارگیری فناوری WAN

3

6

9

5

اجرا خدمات زيرساختي()Infrastructure Services

2

6

8

6

برقراری امنیت در خدمات زيرساختي()Infrastructure Security

2

6

8

7

مديريت زيرساخت ()Infrastructure Management

2

5

7

1

5

6

18

47

65

8

عیااب يااابي ديااوايس هااا و سااوئیچینگ سیسااکو در شاابکه هااای ،WAN ، LAN
Spanning Tree ،ACL ،Trunking
جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
پیکربندی اولیه ديوايسها و اصول اولیه شبکه

نظری

عملي

جمع

3

6

9

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

 -مدل  OSIو  TCP/IPو تفاوت آنها

ديتا پروژکتور

 -پروتکل  UDPو  TCPو تفاوت آنها

رايانه

 -مؤلفه های زيرساخت در يک شبکه های سازماني

کابل شبکه
BNC

 -منابع ابری در معماری شبکه های سازماني

Terminator

 -معماری شبکه سه اليه ای در سیسکو و تفاوت آنها

RJ45

 -توپولوژی های شبکه با يکديگر و تفاوت آنها

Crimper

-انواع کابل و کابل کشي و الزامات مورد نیاز جهت اجرا

Striper
Cable Tester

-انواع روش های عیب يابي جهت رفع مشکل و مستندسازی

Data Tester
Modem

 -مفهوم بازبیني و نظارت بر شبکه

Core Switch Cisco

مهارت :

Router Cisco

-پیکربندی ،عیب يابي و آدرس دهي  IPv4و Subnetting

 آدرس دهي مناسب IPv6در LAN / WANپیکربندی  ،بررسي و عیب يابي آدرس IPv6پیکربندی خودکار IPv6 پیکربندی انواع آدرس های  IPv6و تفاوت آنهانگرش :
رعايت اخالق حرفه ای به همراه ايجاد تخصص برای ايجاد و حفظ امنیت
ايمني و بهداشت :
 رعايت استاندارهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
 رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری فناوری سوئیچینگ سیسکو در شبکه های LAN

نظری

عملي

جمع

3

6

9

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

-مفاهیم اولیه سوئچینک

ديتا پروژکتور

 -مفاهیم و آنالیز  Frameدر سوئیچینگ

رايانه

 -انواع خطاها و عیب يابي collisions, errors, duplex speed

Rollover Cable
Rs232 Converter

مهارت :

StraightPatchCord

 پیکربندی،ممیزی و عیب يابي  VLANها در سیسکو -پیکربندی،ممیزی و عیب يابي انواع اتصاالت جهت انتقال VLAN

CrossPathCord
Cable Tester
Cisco Serial Module

-پیکربندی اولیه پروتکل STP

Layer2Switch Cisco

-پیکربندی،ممیزی و عیب يابي پروتکل STP

Layer3Switch Cisco

-پیکربندی،ممیزی و عیب يابي ويژگي های خاص پروتکل STP

پیکربندی و بررسي پروتکل های اليه  2در سیسکوپیکربندی،بررسي و عیب يابي پروتکل EtherChannel-پیاده سازی Switch stacking and chassis aggregation

نگرش :
کار گروهي،اخالق حرفه ای،رعايت استانداردهای حرفه ای
خالقیت ونوآوری
ايمني و بهداشت :
 رعايت استاندارهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست
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Router Cisco

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری فناوری مسیريابي  IPv4و  IPv6در سیسکو

نظری

عملي

جمع

2

7

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

 -مفهوم Routing

ديتا پروژکتور

 -اجزاء مختلف مولفه های Routing Table

رايانه

 -نحوه جمع آوری اطالعات  Routing Tableاز منابع مختلف

Rollover Cable
Rs232 Converter

مهارت :
 پیکربندی،ممیزی و عیب يابي Inter-VLAN Routing مسیريابي  Staticو  Dynamicو تفاوت آنها با يکديگر بکارگیری پروتکل هاای مسایريابي  Distance Vectorو link Stateو تفاوت آنها با يکديگر

StraightPatchCord
CrossPathCord
Cable Tester
Cisco Serial Module
Layer2Switch Cisco
Layer3Switch Cisco

-پیکربندی،ممیزی و عیب يابي  Static Routeدر  IPv4و IPv6

پیکربندی،ممیزی و عیب يابي پروتکل  OSPFv2درIPv4پیکربندی،ممیزی و عیب يابي پروتکل  OSPFv3در IPv6پیکربندی،ممیزی و عیب يابي پروتکل  EIGRPدرIPv4پیکربندی،ممیزی و عیب يابي پروتکل  EIGRPدر IPv6پیکربندی،ممیزی و عیب يابي پروتکل  RIPدر IPv4نگرش :
 کار گروهي،اخالق حرفه ای،رعايت استانداردهای حرفه ای خالقیت ونوآوریايمني و بهداشت :
 رعايت استاندارهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست
8

Router Cisco

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بکارگیری فناوری WAN

نظری

عملي

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

-مفهوم WAN

ديتا پروژکتور

 -انواع پروتکل های Authentication

رايانه

 -انواع توپولوژی های ارتباطي بر بستر WAN

Rollover Cable
Rs232 Converter

 -انواع  Tunnelو VPN

StraightPatchCord

مهارت :
-پیکربنادی و ممیازی

CrossPathCord
PPP and MLPPP on WAN interfaces

Cisco Serial

using local authentication

-پیکربندی،ممیزی و عیب ياابي

PPPoE client-side interfaces

Module
Layer2Switch Cisco

using local authentication

Layer3Switch Cisco

-پیکربندی،ممیزی و عیب يابي GRE Tunnel

Router Cisco

-پیکربنادی و راه انادازی DMVPN,site-to-site ( VPN

Internet
Public IP Address

)VPN, client VPN
-پیکربناااادی و ممیاااازی

Cable Tester

branch

single-homed

connectivity using eBGP IPv4
نگرش :
رعايت اخالق حرفه ای به همراه ايجاد تخصص برای ايجاد و حفظ امنیت
خالقیت ونوآوری
ايمني و بهداشت :
 رعايت استاندارهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست
9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
اجرا خدمات زيرساختي()Infrastructure Services

نظری

عملي

جمع

2

6

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

DNS lookup operation -

ديتا پروژکتور

 -مشکالت DNS Client

رايانه

 -اصول عملیات  Redundancyدر سیسکو

Rollover Cable
Rs232 Converter

 -مفهوم اساسي Quality Of Service

StraightPatchCord

مهارت :

CrossPathCord

-پیکربندی و راه اندازی  DHCP Serverبر روی روتر

Cable Tester
Cisco Serial Module

 -عیب يابي و آشنايي مشکالت  DHCPدر سمت Client

Layer2Switch Cisco

-پیکربندی،راه اندازی و عیب يابي پروتکل HSRP

Layer3Switch Cisco
Router Cisco

-پیکربندی،راه اندازی و عیب يابي انواع NAT

Internet

-پیکربندی و راه اندازی NTP Server/Client

Public IP Address

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ای به همراه ايجاد تخصص برای ايجاد و حفظ امنیتخالقیت ونوآوریايمني و بهداشت :
 رعايت استاندارهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
برقراری امنیت در خدمات زيرساختي( Infrastructure
)Security

نظری

عملي

جمع

2

6

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

 روش های کاهش تهديد در اليه Access روش های کار باا  AAAو پروتکال  TACACS+وRADIUS

ديتا پروژکتور
رايانه
Rollover Cable

 -انواع Access List

Rs232 Converter
StraightPatchCord

مهارت :

CrossPathCord

 پیکربندی،راه اندازی و عیب يابي Port Securityپیکربناادی،راه اناادازی و عیااب يااابي  Access Listدر IPv4و  IPv6در سیسکو

Cable Tester
Cisco Serial Module
Layer2Switch Cisco
Layer3Switch Cisco

-ممیاازی  ACLsبااا اسااتفاده از اباازار APIC-EM Path

Router Cisco
Internet

Trace ACL analysis

پیکربنااادی،ممیزی و عیاااب ياااابي Basic devicehardening
پیکربندی و راه اندازی  RADIUS Serverدر سیسکونگرش :
رعايت اخالق حرفه ای به همراه ايجاد تخصص برای ايجاد و حفظ امنیتخالقیت ونوآوریايمني و بهداشت :
 رعايت استاندارهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست
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Public IP Address

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
مديريت زيرساخت
()Infrastructure Management

نظری

عملي

جمع

2

5

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

 -روش های نظارت و پايش شبکه و پروتکل های آن

ديتا پروژکتور

 -مفهوم برنامه ريزی در معماری شبکه های سازماني

رايانه

 -ابزار Cisco IOS

Rollover Cable
Rs232 Converter

مهارت :

StraightPatchCord

 -پیکربندی و راه اندازی پروتکل های مانیتورينگ در سیسکو

CrossPathCord
Cable Tester

-پیکربندی و راه اندازی Syslog Server

Cisco Serial Module

-پیکربندی و راه اندازی تنظیمات مديريتي جهت Backup

Layer2Switch Cisco

-پیکربناااادی و راه اناااادازی اولیااااه دسااااتگاه هااااای

Layer3Switch Cisco
Router Cisco

سیسکو()Recovery

Internet

 -عیب يابي با ابزار Cisco IOS

Public IP Address

نگرش :
رعايت اخالق حرفه ای به همراه ايجاد تخصص برای ايجاد و حفظ امنیتخالقیت ونوآوریايمني و بهداشت :
 رعايت استانداردهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :عیب يابي ديوايس ها و سوئیچینگ سیسکو در شبکه
های Spanning ،ACL ،Trunking ،WAN ، LAN
Tree

نظری

عملي

جمع

1

5

6

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

وايت برد

دانش :

ماژيک

 -روش های شناسايي و تصحیح خطا در شبکه

ديتا پروژکتور

 -روش عیب يابيVLAN

رايانه

 -روش عیب يابي ACL

Rollover Cable
Rs232 Converter

 -عملیات Spanning Tree

StraightPatchCord

 -روش عیب يابي و رفع مشکالت OSPF

CrossPathCord
Cable Tester

 -روش عیب يابي و حل مشکالت EIGRP

Cisco Serial

مهارت :

Module

 -عیب يابي و حل مشکالت VLAN

Layer2Switch Cisco

 عیب يابي و حل مشکالت  Trunkingدر سوئیچ های سیسکو عیب يابي و حل مشکالت ACL عیب يابي و حل مشکالت عملیات Spanning Tree عیب يابي و حل مسايل مسیريابي عیب يابي و رفع مشکالت OSPF عیب يابي و حل مشکالت EIGRP عیب يابي و حل مشکالت مسیريابي بین VLAN عیب يابي و حل مشکالت اجرای WAN عیب يابي مشکالت EtherChannelنگرش :
رعايت اخالق حرفه ای به همراه ايجاد تخصص برای ايجاد و حفظ امنیت
خالقیت ونوآوری
13

Layer3Switch Cisco
Router Cisco

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :عیب يابي ديوايس ها و سوئیچینگ سیسکو در شبکه
های Spanning ،ACL ،Trunking ،WAN ، LAN

نظری

عملي

جمع

Tree
دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابﻊ آموزشي

ايمني و بهداشت :
 رعايت استاندارهای حفاظت و ايمني در کارتوجهات زيست محیطي :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفظ محیط زيست
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 برگه استاندارد تجهیزاتتوضیحات

تعداد

مشخصات فني و دقیق

نام

رديف

15

Cpu:Corei3/Ram:4G/HDD:500/ODD

PC

1

15

WS-C2950-24TT-L

Switch Layer2

2

IP Base IOS

15

WS-C3750-24PS-S

Switch Layer 3

3

IOS 15.0

15

Cisco Router 2811

Router

4

IOS 15.0

2

Cisco Router 3600

Router

5

IOS 15.0

2

Cisco Router 3800

Router

6

5

24Port

Patch Panel

7

60

Cat6 UTP 0.5 Meter

Patch Cord

8

60

Cat6 UTP 1 Meter

Patch Cord

9

60

Cat6 UTP 3 Meter

Patch Cord

10

16

Cisco Console Cable

Rollover

11

16

RS232

Converter

12

30

Cisco Serial DCE/DTE

Cable

13

15

Cisco Serial Port 2T

Module

14

10

Cisco Minigibic

Module

15

10

Fiber Optic 1.5

Patch Cord

16

100

Cat6 UTP

RJ45

17

1

Data Rack 40U

Rack

18

2

Cisco Wireless E3000

Access Point

19

15

Rj45/Rj11 Crimper

Crimper

20

15

Twisted Pair Striper

Striper

21
: توجه

.  نفر محاسبه شود15  تجهیزات به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت-

15

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماژيک وايت برد

آبي – قرمز – سبز  -مشکي

4

برای کارگاه

2

ديتا پروژکتور

روشنايي حداقل  2500انسي

1

برای کارگاه

3

تخته وايت برد

 150سانتیمتر در  200سانتیمتر

1

برای کارگاه

4

تستر شبکه

ديجیتال

1

برای کارگاه

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

سیستم عامل ويندوز 10

آخرين نسخه

15

برای کارگاه

2

نرم افزار Adobe Connect

آخرين نسخه

1

برای کارگاه

3

سرور

HP DL380 G7

1

برای کارگاه

4

Cisco IOS

جديدترين نسخه ها

1

برای کارگاه

توجه :
-

ابزار به ازاء يک كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود.
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