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 مدیر ارشد شیرپوینتعنوان تخصص: 
 اصلی امکانات – 2016 نتیرپویش تیریو مد یبند کرهیپعنوان دوره: 

 شناسنامه دوره:

 نوع: دوره آموزشی

 مدت زمان دوره )ساعت( 21

 تعداد جلسات )جلسه( 7

 مدت هر جلسه آموزشی )ساعت( 3

 مخاطب: ، معماران شیرپوینت، برنامه نویسان شیرپوینتشیرپوینتمدیران ارشد 

 سطح دوره پیشرفته

SharePoint 2016 Server :نسخه نرم افزار 

 نوع تدریس: مدرس در کالس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

 

 درباره این دوره:

 

پیش  پیشرفته شیرپوینت می باشد.پیکره بندی و مدیریت شیرپوینت یکی از مسیرهای دوره های دوره 

دوره  همانطور که در مسیر آموزشی نیاز این دوره داشتن تخصص سرپرست حرفه ای سایت می باشد. 

داشتن شیرپوینت برنامه نویسی یا معماری های شیرپوینت نیز مشخص است، راه ورودی به تخصص های 

گزینه های اصلی پیکره بندی و مدیریت  شیرپوینت می باشد.داشتن دانش و توانایی مدیریت و پیکره بندی 

دانش نصب  آموزش داده می شود. (C2)موارد پیشرفته تر و تکمیلی در دوره و  (C1) دوره شیرپوینت در 

دو دوره  و پیکره بندی، راه اندازی و مدیریت سرویس ها و مدیریت کالن یک فارم شیرپوینت در این

 آموزش داده می شود. 



 

 

P a g e  2 | 4 

 

 

 مخاطب دوره:

شیرپوینت نیاز به مدیریت کالن از نصب و پیکره بندی تا پشتیبانی و نگهداری دارد و عدم  Farmهر 

آن مانند هر زیرساخت دیگری، امکان استفاده از آن را سخت و تجربه استفاده نه اطالع دقیق از امکانات 

امکان مدیریت این حوزه،  ادمیک مطالبموزش آکآبا در این دوره چندان شیرینی را به جای خواهد گذاشت. 

نصب و  شامل مربوط به حوزهبرای شما فراهم خواهد شد. برخی از موارد  حرفه ای زیرساخت شیرپوینت

زیرساخت شیرپوینت از طریق  Integrationراه اندازی، مدیریت و نگهداری، ارتقاء و به روز نگهداری و 

 می باشد. Power Shellو  Central Administrationامکانات مدیریتی موجود در 

 پیش نیاز:

 (B1,B2) تن تخصص سرپرست حرفه ای سایتشدا ▪

 DNSو  Active Directory ،شبکه پایه ایآشنایی به مفاهیم  ▪

  SQL Server 2008/2012 مفاهیم مدیریت آشنایی با ▪

 Authenticationو  Securityآشنایی با مفاهیم  ▪

 IIS آشنایی با  ▪

 :دوره  مدت

 ساعته 3جلسه آموزشی  7ساعت: 21 ▪

 آموزشی آکادمی شیرپوینت ایرانکلی مسیر 
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Configuration & Administration - Core Features 
// 

Module1: Install SharePoint 2016 
• Prerequisites 

• Service Account Concept 

• Physical and Logical Topology 

• Configuration wizard 

• Farm Config wizard 

Module 2: web Application 
• Alternate Access Mapping 

• Extend web application 

• Managed Paths 

• Web Application Settings 

• Service Accounts 

• Content Databases 

Module 3: Site Collections 
• Site Collection – Content Database 

Module 4: Why and how 

Module 5: PowerShell 

Module 6: System Settings 
• Solutions 

• Mail Configuration 

Module 7: Monitoring 
• Jobs 

• Health 

Module 8: Backup 
• Farm backup 

• Site Collection Backup 
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• Export Solutions 

• SQL Backup 

• Best Practice 

Module 9: Security 
• Authentication 

• Farm admin 

• Managed accounts 

• Configure Service Accounts 

Module 11: Patch Management 

Module 10: General Settings 
 

 


