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فهـرسـت گـروه هـای
 آموزشی آکادمی دوران

دوران آکادمی:
 برای سازمان های دولتی، خصوصی و افرادی که آموزش
 کامال کاربردی و اساتید زبده و نیز هزینه پایین را مد نظر

دارند، دوران آکادمی بهترین گزینه است.
کیفیت باالترین  آسان،  دسترسی  از  بی نقص   ترکیبی 
با مشاوره ای  و  فنی  تعامل  و  مناسب  قیمت   آموزشی، 
 کارفرمایان از دیگر مزایای دوران آکادمی به شمار می آید.
برترین از  گیری  بهره  آکادمی  دوران  ماموریت  رو  این   از 
 متخصصان و اساتید داخلی و خارجی، ایجاد فضایی پویا
 و بروز، قیمت دهی همگون و نیز تعامل با دانش پذیران

می باشد.
با تمام توان، آکادمی مجموعه ای است پویا که   دوران 
 بهترین خدمات آموزشی را برای پرسنل محترم سازمان ها

و آینده  سازان این مرز و بوم فراهم می نماید.

۱۲

ویژه گی ها: 
دارای مجوز آموزش از افتای ریاست جمهوری

مدیریت سازمان  از  دولت  کارکنان  آموزش  مجوز   دارای 
برنامه ریزی کشور

 دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک در حوزه آموزش و
پژوهش

 دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی امور سیستم
و دولت الکترونیک

برگزاری دوره های تخصصی برترین برند های IT به صورت  
حضوری و آنالین

همکـاری بـا  آمـوزشی  کمـپ های  کننـده   برگـزار 
ج از کشور آموزشگاه های بین المللی در داخل و خار
مجـری دوره های سفـارشی بر اساس نیاز سازمان ها

همکـاری با  تخصصـی  سمینـارهای  کننـده   برگـزار 
سازمان های معتبر داخلی و بین المللی
برگـزار کننـده آزمـون هـای بیـن المللی

به پذیران  دانش  استفاده  جهت  مجهز  البراتور   دارای 
صورت حضوری و آنالین
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Cisco

Routing & Switching

Collaboration

Network Programmability

Data & Analytics

Data and Analytics

Internet of Things

Service Provider

Cloud 

Security

Data Center

Mikro Tik

MTCNA
MTCRE
MTCWE
MTCTCE
MTCUME
MTCINE

NPM

NCM

NTA

SAM

Log & Event Manager

Traffic Analyzer

Solarwinds
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A+

Network+

Security+

Storage+

Server+

CompTIA

Windows Server

Exchange Server

Skype for Business

SharePoint

Virtualization

System Center

Cloud

Microsoft

EPI

CDCP

CDCS

CDCE

CDRP

CDMS

CDFOM

Linux

Lpic-1
Lpic-2
Lpic-3
Red hat
Docker
Ansible
Kubernetes
OpenStack
Zabbix
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دوره های تخصصی شبکه:

۳۴

 توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات و در راستای آن شبکه های کامپیوتری، سبب به وجود آمدن فرصت های شغلی
 فراوانی شده است. دوران آکادمی به پشتوانه تیم های فنی گروه دوران و با استفاده از برترین اساتید، بیش از ۱۵۰ دوره

تخصصی در حوزه شبکه های کامپیوتری را ارائه می نماید.
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SANS

SANS 300 ...  

SANS 400 ...

SANS 500 ...

SANS 600 ...

SANS 700 ...

SOC Products

Splunk

Tripwire 

Arcsight 

EC-Coucil

CSCU

CEH

CHFI

ECSA

LPT

ENSA

CISO

ECDRP

ECSS

Secure Coding

ECSP.java

ECSP.Net

PHPsecurity

Android Security
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۶

دوره های تخصصی امنیت:

ISACA

CISM  

CISA 

CRISC 

CGEIT 

CSX 

CSXP

 (ISC)^2

CISSP

SSCP

CCSP

CAP

CSSLP

HCISPP

ISO 27001

Introduction 

Internal Audit  

Implementing  

ISO 2735 

ISO 2737

DOURAN
دوران آکادمی

۵

 پرداختن به مقوله امنیت اطالعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری مستلزم توجه همگانی است. عدم آموزش
 صحیح و توجیه اهمیت امنیت اطالعات، ضرر بزرگی را برای منابع حیاتی کشور دربر خواهد داشت. دوران آکادمی
 به پشتوانه تجربه مدیریت بزرگترین پروژه های امنیت اطالعات در سطح کشور، دوره های تخصصی امنیت را ارائه

می نماید.
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Juniper

JNCIA

JNCIP

JNCIS
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۷۸

F5
Administrator & Tshoot

LTM

ASM

DNS

CGNAT

APM

iRule

Fortinet

NSE 1

NSE 2

NSE 3

NSE 4

NSE 5

NSE 6

NSE 7

دوره های تخصصی امنیت:



www.douran.academywww.douran.academy

دوره  های مجازی سازی:

دوره های تخصصی ذخیره و بازیابی اطالعات:

DOURAN
دوران آکادمی

DOURAN
دوران آکادمی

Architecting Advanced HPE Server Solutions
Building HPE Server Solutions
Using HPE OneView
Building HPE Server Solutions
Designing HPE Server Solutions 
Using HPE OneView, Rev
Integrating protected HPE Storage Solutions, Rev
Building HPE Storage Solutions
Designing HPE Nimble Solutions 
Designing HPE Storage Solutions 
Designing High-End Storage Platform Solutions
Implementing Advanced Backup and Recovery Solutions
Designing Multi-Site HPE Storage Solutions

HPE

Windows Server 2016: Virtualization Deep Dive

Windows Server 2016: Virtualization

Windows Server 2016: Advanced Virtualization

Hyper-V
Veritas NetBackup Administration
Veritas NetBackup Advance
Veritas NetBackup Maintenance
and Troubleshooting
Veritas NetBackup Appliances
 Configuration and Management

Net Backup

VMware vSphere 

VMware Horizon

VMware NSX

VMware vSAN

VMware vCenter

VMware vCloud

VMware vRealize  Suite

VMware Security

VMware SRM

VMware

Veeam Certified Engineer

Veeam Certified Engineer

Design & Optimization

Veeam Backup & Replication

Veeam Backup

۹۱۰

ISM

UNITY 

Data Domain 

Recovery Point Management 

Isilon Admin&Manage 

VMAX3 

VPLEX Management

Dell EMC

 مجازی سازی این امکان را برای مدیران شبکه فراهم می  آورد تا کامپیوتر کاربران، سرورها و سایر تجهیزات
 شبکه را در زیرساختی مجازی میزبانی و مدیریت کنند. دوران آکادمی با استفاده از برترین اساتید کشور

دوره های مجازی سازی را برگزار می نماید.

 حفظ، نگه داری و در دسترس پذیر بودن اطالعات از مهم ترین وظایف مدیران فناوری اطالعات
 محسوب می شود. دوران آکادمی می کوشد با ارائه آموزش راهکارهای بروز، رسالت خود را در

این زمینه محقق سازد.
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دوره  های برنامه نویسی، طراحی وب و کالن داده ها:

۱۱۱۲

HTML5 & Css3 Java

JavaScript & JQuery & Bootstrap Python

PHP & Laravel

.Net framework

React & React Native

Mern or Mean Stack

Android & ISO

Big Data

Applications

MongoDB , Express , Angular , Noda.js

Database

Developer

SQL Server
Oracle

Visual Studio
Microsoft Azure

Microsoft 365
Office 365

Dynamics 365

 دوران آکادمی با استفاده از تیم های برنامه نویسی و هوش مصنوعی گروه دوران و با استفاده از برترین اساتید
 این حوزه دانش پذیران را با آخرین متدهای برنامه نویسی، طراحی وب و کالن داده ها آشنا نموده و آنها را

جهت تبدیل شدن به یک متخصص تا ورود به بازار کار و یا ارتقا شغلی همراهی می نماید.
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دوره های مخابرات:

۱۴

DOURAN
دوران آکادمی

۱۳

  (5G) نسل پنجم ارتباطات موبایل
مهندسی رادیویی شبکه های سلولی

   FTTX طراحی شبکه های نوری         
Atoll طراحی شبکه های انتقال مایکروویو با نرم افزار

TDD-LTE و FDD-LTE طراحی شبکه های
PSTN طراحی شبکه های

 (4G) با بهره گیری از نسل چهارم IoT طراحی شبکه های
و پنجم (I5G) ارتباطالت موبایل

طراحی شبکه های GSM روستایی
طراحی سیستم های انتقال شبکه های سلولی

Atoll طراحی رادیویی شبکه های سلولی با نرم افزار
طراحی الگوریتم های مکان یابی در شبکه های سلوالر

شبکه های مخابراتی نسل جدید (مقدماتی)
شبکه های مخابراتی نسل جدید (پیشرفته)

سیستم های انتقال مایکروویو های پرظرفیت
(HTS) سیستم های انتقال ماهواره های پرظرفیت 

سیستم های ارتباطی نوری
   GSM و GPRS سیستم های
SS7 سوئیچینگ و سیگنالینگ

 راه حل های ارتباطی شرایط بحران
(4G) در نسل چهارم ارتباطات موبایل VoLTE تکنولوژی

اینترنت اشیا (IoT) - مقدماتی
اینترنت اشیا (IoT) - پیشرفته

اینترفیس های هوایی شبکه های IoT سلوالر 
اصول مخابرات سیار

اصول کدینگ و مدوالسیون های تطبیقی (ACM) در سیستم های
رادیویی پیشرفته

اصول رادیو ماکس
اصول ارتباطات ماهواره ای

اصول ارتباطات رادیویی
اصول ارتباطات راداری

IoT Pentest

 دوران آکادمی با توجه به تلفیق حوزه های فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات در دنیای امروز، ارائه دوره های
تخصصی حوزه ارتباطات را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
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آموزش آنالین:

برگزار  بین المللی  و  داخلی  اساتید  برترین  با حضور  تعاملی  محیطی  قالب  در  آکادمی،  دوران  آنالین  دوره های 
می گردد و دانش پذیران می توانند با بهره مندی از البراتوار پیشرفته محیط واقعی آموزش را تجربه  کنند.

ویژگی ها:
کاهش هزینه های آموزشی 

استفاده از بهترین ابزارهای سمعی و بصری 
یادگیری بهینه با استفاده از البراتور آنالین دوران آکادمی (به ازای هر دانش پذیر)

برگزاری آزمون های عملی و تشریحی به صورت آنالین

Online
Education

DOURAN
دوران آکادمی

DOURAN
دوران آکادمی

۱۶ ۱۵

البراتوار آنالین:
یکی از چالش های توسعه آموزش آنالین برای دوره های پیشرفته فناوری اطالعات، دسترسی دانش پذیران به 
آزمایشگاه این دوره ها جهت تمرین عملی مرتبط با این دوره ها می باشد. از این رو دوران آکادمی به پشتوانه توان 
فنی گروه دوران این امکان را فراهم نموده، که هر دانش پذیر در کنار آموزش آنالین خود بتواند، از آزمایشگاه های مرتبط 

با دوره ها بهره مند گردد و تجربه یک آموزش آنالین بی نقص را داشته باشد.

ویژگی ها:
    قابلیت اتصال بیش از ۴۰ نفر به صورت همزمان

    قابل استفاده در ۲۴ ساعت شبانه روز
    پیاده سازی سناریوهای آموزشی مطابق استاندارد بین المللی

    امکان سفارشی سازی البراتور با توجه به نیاز مشتری

Online
Laboratory
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۱۸ ۱۷

برخی از مشتریان دوران آکادمی:

آزمون های  آنالین:
آزمون دوره های تخصصی  برگزاری  امکانات الزم جهت  آموزشی،  بهترین خدمات  ارائه  به منظور  آکادمی  دوران 
فناوری اطالعات و ارتباطات را فراهم نموده است. این آزمون برای تعیین سطح پرسنل سازمان ها با استفاده 
موفقیت  با  را  آزمون ها  برای شرکت کنندگانی که  می شود.  برگزار  معتبر  بین المللی  آزمون های  سواالت  بانک  از 

می گذرانند، گواهینامه معتبر صادر می گردد. 

Online
Exam

ویژگی ها:
   برگزاری انواع آزمون های آماده و اختصاصی

   تهیه تحلیل های اختصاصی
   تهیه انواع نتایج و گزارش های اختصاصی

   برگزاری آزمون بر روی سایت مشتری
   ایجاد پنل اختصاصی و همیشگی برای مشتریان دائمی


