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بنیان گذار/ مربی چندین             ایرانی و اروپایی

 در حوزه هاي مرتبط

مدرس جناب آقاي دکتر قانع

StartUp

FinTechبا صنعت مراکز داده و

مدیران و کارشناسان فنی و متخصصان

 مراکزداده/ کارشناسان نگهداري و توسعه

زیر ساخت هاي فاوا

مخاطبیــــن
 دوره

تـــــــاریـخ 

برگــــزاري 25 و 26 تیر ماه98

 دانشگاه خوارزمی و مرکز آموزشهاي تخصصی متاکو دانشگاه خوارزمی و مرکز آموزشهاي تخصصی متاکو دانشگاه خوارزمی و مرکز آموزشهاي تخصصی متاکوبا ارائه مدرك ازبا ارائه مدرك ازبا ارائه مدرك از

اولیــن بار در ایـــران

سمینار تخصصی مدیریت و نگهداري مراکزداده مبتنی بر 

ptc.metacomplex.com ptc.metaco

  و سند راهبردي مدیریت پروژه هاي مرکزداده
BICSI 009:2019 استاندارد  

ضرورت شناخت سند ویژه مدیریت پروژه و استاندارد نگهداري مراکز داده :

مهلت ثبت نام: 20 تیر ماه98
� ا � یا رز و �ه  د

با حمایت

 نقصــان در مهارت هاي نگهداري و عدم رعایت اصول آن   قطعا عامل بروز 

مشکالت و قطع سرویس حتی در مراکز داده خوش طرح و ساخت می گردد و 

از سوي دیگر ایجاد و اجراي رویه هاي صحیح و ارتقاي مهارت ها نیز می تواند 

 . منجر به احیاي مراکز داده فعلی حتی با طراحی نامناســـب و قدیمی گردد

استاندارد 009 از مجموعه BICSI که فقط چند هفته پیش منتشـــر شده 

مبناي نگهداري مراکزداده را تشریح و ترسیم می کند. 

هم چنین تفاوت رویه ارکان اجرایی در پروژه ســاخت مراکز داده باعث افت 

.به همین منظور، شرکت  کیفیت کار و هدر رفتن ساعات جلسـات خواهد شد

معتبر BICSI در جهت رفع این مشـکالت در سال 2019، در کنار استاندارد 

نگهداري مراکز داده یک سند ارزشمند مدیریت پروژه جامع مراکز داده را با 

هم اندیشی بسیاري از متخصصین مراکزداده در سراسر دنیا تدوین و منتشر 

کرده است. ما مطالعه و تحلیل این دو سند را به همه متخصـصــان و مدیران 

صنعت مراکزداده کشور توصیه می کنیم.

مرکز آموزش هاي تخصصی متاکو برگزار می کند 
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