
فتساآشنایی با امتحانات مایکرو

وند. شهای آموزشی گسترده ای است که بطور رسمی و غیررسمی در بیشتر نقاط جهان برگزار میشرکت مایکروسافت دارای دوره

المللی مدرک آن دوره را از شرکت مایکروسافت دریافت کرده و های بینتوانند با گذراندن آزموندر پایان هر دوره، دانشجویان می

.روسافت در آن دوره شناخته شوندای مایکبه عنوان کاربر حرفه

:مایکروسافت با سه هدف زیر طراحی و ارائه گردیده است 2102مدارک سری 

ITشناخته شدن به عنوان استاندارد عالی و جهانی آموزش تخصصی -0

ITتایید دانش و تخصص عمیق در انواع گسترده راهکارهای مبتنی بر -2

زمینه فناوریهای درحال تغییر نمایش مهارت های به روز افراد در -3

امروزه مدارک شرکت مایکروسافت، یکی از بهترین مدارک تخصصی فناوری اطالعات در جهان به حساب می آید و این شرکت در 

.معرفی کرده است IT را با دیدگاهی جدید، به جامعه MCSE خود، مدرک 2102سری 

MCSE 

است که وظیفه تحلیل، طراحی و اجرای  IT اولین مدرک برای متخصصین (MCSE) های مایکروسافتمدرک مهندسی سیستم

های مبتنی بر ویندوز را در دفاتر و ادارات مختلف به عهده دارند. این مدرک برای افرادی مناسب است که در یکی از سیستم

.ش فنی، مهندس یا تحلیل گر شبکه و مشاور فنی مشغول به فعالیت هستندها، مهندس بخهای مهندس یا تحلیلگر سیستمپست

در طی سالهای اخیر که تولید و تغییرات فناوری شتاب فزاینده ای گرفته است، صرفا داشتن یک فناوری خاص، کاربرد چندانی در 

ری می باشد. در این خصوص و با هدف تربیت کار و صنعت ندارد. آنچه امروزه مفید واقع می شود، راه حلهای مبتنی بر چندین فناو

را مطابق  MCSE مدارک ارزشمند و صاحب نام 2102متخصصین کارآمد و منعطف با چنین تغییراتی، شرکت مایکروسافت سری 

.با نیازهای روز طراحی و معرفی کرده است

طی کرده و در آزمون نهایی هر دوره پذیرفته ، هر دانشجو باید پنج دوره را (MCSE)برای دستیابی به مدرک مهندسی مایکروسافت

شود. پس از پایان موفق دوره ها، دانشجو به عنوان مهندس مایکروسافت در کل دنیا با یک شناسه کاربری منحصر به فرد شناخته 

.شودمی

عامل ویندوز ر سیستمهای کامپیوتری مبتنی بیابی شبکهریزی، هدایت و اشکالتخصص یک مهندس مایکروسافت در طراحی، برنامه



 وجهت با و بداند را ایرایانه ٔ  بایست تمام زیرساختهای الزم برای ایجاد یک شبکهاست. یک مهندس سیستمهای مایکروسافت می

.دهد قرار شرکت آن اختیار در امور کردنبهینه برای را حل راه بهترین موردنظر، شرکت نیازهای به

MCSD

.یکی از معتبرترین مدارک در زمینه برنامه نویسی است که توسط شرکت مایکروسافت اعطا می شود MCSD مدرک

کاربره و چند کاربره افزارهای تکقادرند طراحی و تولید کنند، شامل طیف وسیعی از نرم MCSD های کاربردی که دارندگانبرنامه

.باشدهای چند گانه میتا نرم افزارهای تحت شبکه گسترده اینترنت و دارای الیه

افزاری بر مبنای شبکه اینترنت، های نرم ساخت سیستم ای است که توانایی داوطلبان را درهای جداگانهشامل آزمون MCSDدوره

ود مانندشسازی میافزارهای مایکروسافت پیادهوسیله نرمهای تجاری که بههای گسترده در چندین مکان مجزا و یا سیستمسیستم

(SQL Server)رای راهبری، مدیریت، طراحی کند که توانایی الزم بدهد. با کسب این مدرک فرد ثابت میمورد ارزیابی قرار می

.افزاری یک سازمان را داردهای نرمسازی سیستمو پیاده

را به نحوی ارائه میدهد که فرد، از جنبه برنامه نویسی و همچنین از جنبه تحلیل مسائل نرم  MCSD مایکروسافت امتحانات

ز اساتیدی که خود این راه را پیموده اند، میتواند ، بهره گیری ا MCSD افزاری، دارای مهارت باشد. لذا در تالش برای تحصیل

.نقش مهمی در موفقیت سریعتر شما داشته باشد

:مایکروسافت در سه الیه تخصصی زیر ارائه گردیده است 2102کلیه مدارک 

MTAیا Microsoft Technology Associate شامل مدارک Associate الیه مقدماتی یا -0

و MCSE یا Microsoft Certified Solutions Expert شامل مدارک Expert الیه تخصصی یا-2

 Microsoft Certified Solutions Developerیا MCSD

MCSM یا Microsoft Certified Solutions Master شامل مدرک Master الیه ارشد یا -3

 489  و190  ،189  می توانند به سهولت جهت اخذ ویزاهای متقاضیان مهاجرت به استرالیا، با ارائه مدارک بین المللی مایکروسافت،

 .نماینداقدام 



981کالس  –ویزای استرالیا 

دائم وارد شده و به  بهترین نوع ورود به استرالیا بوده چرا که شما از همان ابتدا با اقامتاین حالت از ویزای مهاجرت به استرالیا  

توانید در هر کجای استرالیا که دوست داشته  هیچ ایالت ، شخص یا سازمانی وابسته نیستید .بدهی است در این حالت شما می

باشید ساکن شوید

190کالس  –ویزای استرالیا 

 استرالیا به خانواده همراه به و کار نیروی طریق از مایلند که گیرد می تعلق افرادی به ۰۹۱ ویزای طریق از استرالیا دائم اقامت

 زا شخص ویزا، این دریافت با کنند. تحصیل و کار زندگی، کشور این در ورود، بدو از اخذ اقامت دائم استرالیا با و کرده مهاجرت

شهروندی  درخواست الزم، شرایط کسب با توانند می همچنین شوند. می مند بهره ملی( درمان طرح( مدیکر استرالیا مزایای

.کنید اقدام توانید می استرالیا خارج یا داخل از و ندارید کارفرما به احتیاجی استرالیا 091 ویزای برای. بدهند ااسترالی

به استرالیا مهاجرت کنند. درخواست این ویزا بر مبنای امتیاز فرد متقاضی،  متقاضیان این ویزا، با استفاده از اسپانسر ایالتی، مایلند

امتیاز کسب نمایند، واجد  01، بتوانند حداقل استرالیا به مهاجرت بندی امتیاز سیستم مبنای بررسی می شود. متقاضیانی که بر

امتیاز به متقاضی اعطا می کند و  5لت های استرالیا به عنوان ایالت اسپانسر، اخذ این ویزا خواهند بود. در این ویزا یکی از ایا

 هستند ملزم استرالیا، 091 ویزای دارندگان. برسد امتیاز 01 مجموع به تا آورد دست به شخصی امتیاز 55 متقاضی باید حداقل 

 باید متقاضی نسر کننده، کار و زندگی نمایند. اسپا ایالت در( سال 2 حداقل معموال) مشخصی مدت برای ایالت، هر قانون طبق

:باشد ویزا این اخذ برای ذیل کلی شرایط حایز بتواند

باشد که ممکن است در ماه می ۰۱تا  ۷به طور معمول، پروسه دریافت این ویزا طبق اعالم سایت امور مهاجرت استرالیا، بین 

.شرایطی تغییر کند

489کالس  –ویزای استرالیا 

 ساب ویزای یا استرالیا ۰۸۹ کالس ساب ویزای طریق از نتوانستند که است متقاضیانی برای ،۹۸۹ ویزای طریق از استرالیا اقامت

 ،استرالیا اقامت اخذ برای ایالتی اسپانسر قطری از استرالیا، 989 ویزای در آورند. دست به را مالز امتیاز استرالیا ۱۰۹ کالس

 2 مدت تعهدش، طبق باید فرد دائم، اقامت به آن تبدیل برای که کند می اعطا متقاضی به ساله 9 موقت ویزای یک استرالیا دولت

.کند کار آنجا در وقت تمام صورت به را زمان این از یکسال و کند زندگی شده مشخص جمعیت کم استان در سال

امتیاز کسب نمایند، واجد شرایط برای اخذ این  01جرت به استرالیا، بتوانند حداقل متقاضیانی که بر مبنای جدول امتیازبندی مها

امتیاز به متقاضی  01ویزا خواهند بود. در این ویزا یکی از ایالت های استرالیا به عنوان ایالت حمایت کننده یا همان اسپانسر ایالتی، 

اسپانسر ایالت ) ۹۸۹امتیاز برسد. در ویزای  01آورد تا به مجموع  امتیاز شخصی به دست 51اعطا می کند و متقاضی باید حداقل 

خاص یا اسپانسر خانوادگی(، اگر فرد متقاضی اقوامی در یکی از مناطق کم جمعیت استرالیا داشته باشد و یا از لیست نیروی کار 

امتیاز شخصی، می تواند واجد  51قاضی با امتیاز استفاده کند. بنابراین مت 01مناطق کم جمعیت واجد شرایط باشد، می تواند از 

).شرایط اقدام شناخته شود. )اگر فامیل شما اسپانسر شماست احتیاجی به اسپانسرشیپ دیگری ندارید


