شرکت توسعه ارتباطات رایانهای آبانگان
واحد آموزش

Share More Do More

===================================================================================================

دوره آموزش کاربری حرفهای
Microsoft SharePoint 2013
پیصنیازMicrosoft Windows, Microsoft Office, Internet Applications :

سرفصل:


مقذمٍای تز SharePoint 2013



دستزسی مذیزیتی ي راَثزی سایت



مقایسٍ وسخٍَای  0202ي 0202



جستجً ي مکانیاتی در SharePoint 2013



شثکٍ اجتماعی ي My Site

 گزدشکار



سایتَا در SharePoint 2013



مقذمٍای تز SharePoint Designer 2013



لیستَا ي کتاتخاوٍَا در SharePoint 2013



فزمَای کسة ي کار InfoPath



َ Content Typeا ي Managed Term Store



حاکمیت SharePoint



ساخت صفحات سفارشی



تزرسیَای مًردی

مدت زمان دوره 02 :ساعت

مستندات :در حیه ديرٌ مستىذات کارتزی ي کارتزی حزفٍای  Microsoft SharePoint 2013تٍ فزاگیزان دادٌ میشًد.
گواهینامه :پس اس مًفقیت در گذراوذن ديرٌ ،گواهینامه کاربری حرفهای Microsoft SharePoint 2013تا امضای
مذرس ديرٌ اس طزف ياحذ آمًسش شزکت تًسعٍ ارتثاطات رایاوٍای آتاوگان اعطا میگزدد.
متقاضیان میتًاوىذ در صًرت تمایل تٍ ثثت وام در ديرٌَای آمًسشی تا شمارٌ تلفه  ،99255082داخلی  020ي  022ي یا
پست الکتزيویکی  info@Abaneganco.comتماس حاصل فزمایىذ.

شرکت توسعه ارتباطات رایانهای آبانگان
واحد آموزش

Share More Do More

===================================================================================================

دوره آموزش راهبری
Microsoft SharePoint 2013
پیصنیازWindows Server 2008/2012, SQL Server 2008/2102, Office 2013, IIS, SharePoint Knowledge :

سرفصل:


مقذمٍای تز SharePoint 2013



معزفی Managed Metadata Services



وصة ي راٌاوذاسی SharePoint 2013



تىظیمات User Profile Service



تًپًلًصی ي تىظیمات Farm



تىظیمات جستجً در SharePoint 2013



ماویتًریىگ ي تُیىٍساسی کارآیی



تىظیمات  WorkFlowدر SharePoint 2013



تىظیمات امىیت ي احزاس ًَیت

 پیادٌساسی َ SharePoint Appا ي راَکارَای سفارشی



تىظیمات Web Application



راَکارَای  Restore ،Backupي Disaster Recovery



مذیزیت َSite Collectionا



تزيسرساوی محتًا اس SharePoint 2010



معزفی  BCSي اتشارَای آن



تزرسیَای مًردی

مدت زمان دوره 22 :ساعت ( 02ساعت مقذماتی 02 -ساعت پیشزفتٍ)

مستندات :در حیه ديرٌ مستىذات راَثزی  Microsoft SharePoint 2013تٍ فزاگیزان
دادٌ میشًد.
گواهینامه :پس اس مًفقیت در گذراوذن ديرٌ ،گواهینامه راهبری  Microsoft SharePoint 2013تا امضای مذرس
ديرٌ اس طزف ياحذ آمًسش شزکت تًسعٍ ارتثاطات رایاوٍای آتاوگان اعطا میگزدد.
متقاضیان میتًاوىذ در صًرت تمایل تٍ ثثت وام در ديرٌَای آمًسشی تا شمارٌ تلفه  ،99255082داخلی  020ي  022ي یا
پست الکتزيویکی  info@Abaneganco.comتماس حاصل فزمایىذ.

شرکت توسعه ارتباطات رایانهای آبانگان
واحد آموزش

Share More Do More

===================================================================================================

دوره آموزش توسعه
Microsoft SharePoint 2013
پیصنیازWindows Server 2008/2012, SQL Server 2008/2102, Office 2013, SharePoint Administration :

سرفصل:


مقذمٍای تز تستز تًسعٍ SharePoint 2013



پیادٌساسی راَکارَای وزمافشاری تا استفادٌ اس BCS



اتشارَای تًسعٍ SharePoint 2013



پیادٌساسی َWorkFlowا در SharePoint 2013



پیادٌساسی يبپارَا در SharePoint 2013



کار تا  Client-Based APIsدر SharePoint 2013

 کار تا َ SharePoint Objectا

 پیادٌساسی  UIتعاملی ي پًیا

 کار تا َ Event Receiverا



تزرسیَای مًردی

مدت زمان دوره 02 :ساعت

مستندات :در حیه ديرٌ مستىذات تًسعٍ  Microsoft SharePoint 2013تٍ فزاگیزان دادٌ میشًد.
گواهینامه :پس اس مًفقیت در گذراوذن ديرٌ ،گواهینامه توسعه  Microsoft SharePoint 2013تا امضای مذرس ديرٌ
اس طزف ياحذ آمًسش شزکت تًسعٍ ارتثاطات رایاوٍای آتاوگان اعطا میگزدد.
متقاضیان میتًاوىذ در صًرت تمایل تٍ ثثت وام در ديرٌَای آمًسشی تا شمارٌ تلفه  ،99255082داخلی  020ي  022ي یا
پست الکتزيویکی  info@Abaneganco.comتماس حاصل فزمایىذ.

شرکت توسعه ارتباطات رایانهای آبانگان
واحد آموزش

Share More Do More

===================================================================================================

دوره آموزش توسعه  Appدر
Microsoft SharePoint 2013
پیصنیازWindows Server 2008/2012, SQL Server 2008/2102, Office 2013, SharePoint Development :

سرفصل:


معزفی SharePoint App Model



پیادٌساسی Provider-hosted Apps



معزفی  JavaScriptي Query Primer



پیادٌساسی  Appsتا استفادٌ اس ASP.NET MVC



پیادٌساسی SharePoint-hosted Apps



ساخت يبسزيیسَای سفارشی تا Web API



تزوامٍوًیسی تا  RESTي OData



احزاس ًَیت در  Appتا استفادٌ اس S2S Trusts



کار تا SharePoint REST API



تزوامٍوًیسی CSOM



پیادٌساسی  Appsتا  MVVMي KnockoutJS Library



احزاس ًَیت در  Appتا استفادٌ اس OAuth



پیادٌساسی  Appsتا AngularJS Framework



اوتشار ،وصة ي وسخٍتىذی َAppا

مدت زمان دوره 22 :ساعت ( 02ساعت مقذماتی 02 -ساعت پیشزفتٍ)

مستندات :در حیه ديرٌ مستىذات ساخت ي تًسعٍ  APPدر

Microsoft

 SharePoint 2013تٍ فزاگیزان دادٌ میشًد.
گواهینامه :پس اس مًفقیت در گذراوذن ديرٌ ،گواهینامه توسعه  Appدر  Microsoft SharePoint 2013تا امضای
مذرس ديرٌ اس طزف ياحذ آمًسش شزکت تًسعٍ ارتثاطات رایاوٍای آتاوگان اعطا میگزدد.
متقاضیان میتًاوىذ در صًرت تمایل تٍ ثثت وام در ديرٌَای آمًسشی تا شمارٌ تلفه  ،99255082داخلی  020ي  022ي یا
پست الکتزيویکی  info@Abaneganco.comتماس حاصل فزمایىذ.

