
 

 به نام خدا

 دوره های تخصصی خانه شیرپوینت ایران

مدیریت فارم شیرپوینت و یکپارچگی م: دوره شش

 با دیگر زیرساخت ها

 :روش برگزاری 
 کارگاهی، عملی

مدت 

 زمان:

 ساعت 42

 

 تخصص: 

 فارم مدیر 

 شیرپوینت

پایان دوره و اعتبار 

 نامه:

 انجام تمرین های حین برگزاری 

  از امتحان پایان دوره75نمره % 

  از تحویل پروژه پایانی75نمره % 

 

 پیش نیاز: 

  دانش کار باWin Server  و سرویس

 های مرتبط

  اندازی راه: اول دورهگذراندن 

 حرفه کاربری و شیرپوینت فارم

 ها سایت ای

  طراحی فرم : دوم دورهگذراندن

ها و فرایند ها، طراحی گزارشات 

 و داشبورد ها

  مدیریت : پنجم دورهگذراندن

و زیرساخت هوش  دیتابیس سرور

 تجاری شیرپوینت
 

 

  دانشجو 2حداقل یک کالینت برای 

 ویدئو پروژکتور 

 تخته سفید و ماژیک 

  نرم افزار ضبط صدا و تصویر بر

 روی کالینت مدرس

 آفیس  گر و مجموعهویندوز و مرور

 هاکالینت روز برایب

 تجهیزات مورد نیاز:

 کالینت ها و سرور ها در یک شبکه 

  دامین، اکانت های کاربران و

 سرویس ها

  شیرپوینتفارم آماده سرور 

 رها و ابزارهای کار با نرم افزا

 سرویس های هوش تجاری

  سرورهای مورد نیاز برای نصب

 دیگر سرورها

 پس از این دوره:

 صحیحی از طراحی معماری سرور فارم شیرپوینت داشته  دانشجو درک

 باشد.



 

 های پیشرفته  او می تواند نصب و راه اندازی و پیکربندی سرویس

شیرپوینت را انجام داده و آن را در توسعه فارم شیرپوینت بکار 

 گیرد.

  او می تواند 

 او می تواند 

 مطالب و زمانبندی:

 مفاهیم اصلی 

  راه اندازی شیرپوینت در سازمان 

 حاکمیت شیرپوینت چیست؟ 

 برنامه ی مدیریت فارم شیرپوینت 

 راه اندازی سرویس های پیشرفته 

o APP Management Service Application 

o Productivity Service Applications 

 Office Online Server Integration 

 Excel 

 Access 

 Word Automation 

 Visio 

 PowerPoint 

 OneNote 

o BCS and SSS Service Applications 

o Configure Service Application Federation 

  تداوم کسب و کار مدیریت"طراحی"  Business Continuity Management 

  شیرپوینتو به روز رسانی فارم  مهاجرت 

 Exchange Server Integration 

 Skype for Business Server Integration 


