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 اول  جلسه
   تعريف و تشريح امواج آنالوگ و ديجيتال

 در بخش مقدمه به بررسي  مفهوم ديجيتال وآنالوگ و تفاوت  آنها مي پردازيم
 

(  Hardware ) 

 كامپيوتر   passive آشنايي با قطعات 
 آشنا مي شويم  .به شرح زير يك كامپيوتر   passiveدراين قسمت با اجزاي 

 ها   caseانواع  (1
 كابلها و خواص هر كدامانواع  (2

 (   portsانواع پورتها )  (3

 و مقايسه هر كدام      IDE- SATAT  …… & usb – Ilink-svideo-–سري   –موازي   
 بيتي ( 32و 16)  و تعاريف آن   ( bus)(انواع گذرگاهها 4
5  )jumper   ها 

 



 

 

 

 كامپيوتر    Activeقطعات  آشنايي با
 كامپيوتر به شرح زير آشنا مي شويمActive در اين قسمت با اجزاي 

 ((CRT & LCD  انواع مانيتورها وشرح عملكرد آنها (1

 ها   power انواع  (2

  ROM- EEPROM –FLASH   ( Memory)انواع حافظه ها  (3

4) CPU تشريح مفاهيم   ها وخانواده آنها ,cach , FSB , register . interupt   

  BUS SPEED –SD RAM –DDR І,ІІ,ІІІ ها و آشنايي با مفاهيم    RAMانواع  (5

و تشريح عملكرد هارد ديسك    انواع هارد وظرفيت آنها و آشنايي با اجزاي تشكيل دهنده آن (6
 و انواع آن(  RAID) فناوری در ذخيره و بازيابي داده 

7) MOTHERBOARD    وانواع آن 

 لكرد آن  و تشريح عم كارتهاي گرافيك  (8

 و تشريح عملكرد آن   كارتهاي صدا (9

 و تشريح عملكرد آن  مودم ها انواع  (10

 كارت هاي شبكه آشنايي با  (11

 ILINK كارت هاي  آشنايي با   (12

 TV كارت هاي آشنايي با  (13

 كارت هاي رسيورآشنايي با  (14

 USB كارت هاي  (15

 CAPCHERكارت هاي آشنايي با  (16

 كارتهاي اسكازي  (17

 gameكارتهاي   (18

19) PRINTER   ع آن ها وانوا 

20) PEAKER S   ها 

 (MOUSE)انواع موس و طرز كار آنها  (21

 ها ودسته هاي بازي  JOYSTICKآشنايي با   (22

 ها   SCANNER آشنايي با  (23

 FAX آشنايي با  (24

 (KEYBOARD)آشنايي با انواع صفحه كيبورد  (25

 ها    WRITERها و   CDROM آشنايي با  (26

 آشنايي با انواع فالپي   (27

 آشنايي با انواع مبدل در كامپيوتر  (28

29) UPS  آن  پارامترهای  ها و محاسبات 

 
 آموزش  مونتاژ قطعات كامپيوتر بصورت عملي 

راه  , در اين بخش بصورت عملي با نحوه قرار گرفتن سخت افزارهاي كامپيوتر در داخل كامپيوتر -
 . آشنا مي شويم  , عيب يابی مشکالت سخت افزارها وتر ي اندازي يك كامپ

 بورد و كاتولوگهاي مربوط به سخت افزارهاي كامپيوتر آموزش نحوه استفاده از دفترچه مادر- 

 تنظيمات و پيكر بندي آن    انواع آن ،،   BIOS آشنايي با  -
 

 نصب سيستم عامل ها و ابزارهای جانبی آن 
 

   Windows XP, Windows  7 , 8 ,2008  نصب سيستم عامل آموزش   -



 

 

 

 نصب درايورها و شناسايی مشکالت آنها  -

    LINUXسيستم عامل  با  های ويندوز سيستم عامل سازگاری  -
  XP     ,7ويندوز     BOOT فايل   partition typeانواع   پارتيشن بندي هارد ديسك ،  -

 ويرايش آن  

  و انواع آن  RAIDپياده سازی فناوری  -

 پشتيبان گيری از فايل ها و سيستم عامل   -

 سخت افزارهای مورد نياز کالس  
 

 آموزش در کالس و انجام سناريوهای کالسی( ) جهت  انواع کيس های دسکتاپ و سرور  -

 LGA , 478سوکت  برند متفاوت(  3انواع مادربورد ها ) حداقل از   -

 AMDو شرکت   Celeron , intel , ci2 , ci3...ci7شرکت اينتل    CPU انواع -

 SD , DDR1,2,3 های  RAMانواع  -

  IDE , SATA کابلهای ديتا  -
 USB كارت هاي   , انواع کارت شبکه -

 DVD/ RWو   ر . پرينتر . انواع موساسکن -

 عدد  1هارد اکسترنال  -

 لب تاپ سری دل يا سونی ) جهت آشنايی با قطعات (  -

 دستگاه پرژکتور  -

   GIG  80و  هارد فيزيکی آزاد  حداقل   9نسخه    vmwareبرنامه   -


