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 شابک:

 یآموزش یزیربرنامهکتاب متعلق به سازمان پژوهش و  ینا یو معنو یحقوق ماد یهکل

و  یچاپ صورتبهآن  یو پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزا یوزارت آموزش

ترجمه،  یلی،تبد یصی،تلخ ی،اقتباس یشی،نما ی،مجازهای یگاهو ارائه در پا یکیالکترون

 ستا به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع یرلم و تکثیق یهته ی،نقاش ،یبردارعکس

 .یرندگمی قرار یقانون یگردو متخلفان تحت پ
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 با که است یافتگانییتتربپرورش  به مربوط پرورش و آموزش بنیادین تحول سند عملیاتی هدف اولین موضوع

 جهادی، و انقالبی روحیه و تالش و کار از طریق اسالمی معیار نظام چارچوب در اقتصادی مفاهیم درک

 در انصاف و عدالت وجدان، رعایت با و تبذیر و اسراف از دوری و مصرف بهینه مالی، انضباط و قناعت کارآفرینی،

 نمایند. همچنین سندمی مشارکت جهانی و ملی خانوادگی، مقیاس در اقتصادیهای در فعالیت دیگران با روابط

 یدهسازمان و قلمرو به« فناوری و کار یادگیری و تربیت حوزه»ایران  اسالمی جمهوری درسی ملی برنامه
 تقویت محوری،یند اصول بر عالوه ایحرفه و فنی درسیهای برنامه در .است پرداختهها آموزش این محتوای

 به جامعیت، توجه خانواده،ای پایه نقش اعتبار معلم، مرجعیت نقش اعتبار یادگیرنده، نقش ملی، اعتبار هویت

 یبخشتنوع اصول فراگیری، و تعامل، یکپارچگی و مشارکت جلب العمر،مادام یادگیری تعادل، فردی،های تفاوت
 تولید و فقر کاهش و پایدارتوسعۀ  ای،حرفه اخالق کار، بازار اساس نیاز بر آموزش به پذیریانعطاف وها آموزش

 .است شده توجه ایحرفه هویت گیری تدریجیشکل ثروت،

 همچنین و در استانداردها تغییر و کشور داخل کار بازار نیاز و فناوری تغییرات باالدستی، اسناد مطالبات

های برنامه و طراحی باشد شدهمطرح پاسخگوی شرایط که مناسب الگوی تا شد موجب المللی،ینهای بتوصیه
 تحلیل به شغل تحلیل از رویکرد تغییر و شایستگی سطوح تدوین شوند. تعیین و ریزیبرنامه آن اساس بر درسی

 های مشترکشایستگی تلفیق ملی، ایحرفه صالحیت نظامبه توجه و شاغل و شغل هایبه ویژگی توجه و حرفه

 فرایند الگو این اساس است. بر درسیهای برنامه و مذکور الگویهای ویژگی ازها برنامه تدوین در غیر فنی و

. شد طراحی آموزش دنیای و کار دنیای بخش دو مهارتی در وای حرفه و فنیهای آموزش درسیریزی برنامه
 مرحله هر تعامل و ارتباط است. نوع مرحله پانزده شامل آموزش دنیای و بخش مرحله ده شامل کار دنیای بخش

 اعمال از مرحله متأثر هر تدوین و طراحی که توضیح این با است، عرضی و طولی صورتبه فرایند مراحل دیگر با

 .استدیگر  مراحل یا مرحله آن اعتباربخشی نتایج به مربوط اصالحی موارد

های فعالیت تعمیق و جهت تسهیل آموزشی بستۀ اجزای تدوین بر ملی درسی ۀبرنام و بنیادین تحول سند توصیه
 اجزای ازای شبکه در را موردنظر آموزشی محتواهای داشت تا آن بر را مؤلفان و کارشناسان یادگیری، یاددهی

شاخص  اجزای از هنرآموز راهنمای کتاب. نمایند تدوین وریزی برنامه رشته، درسیبرنامۀ  بر تأکید با یادگیری
 تحولیهای چرخش به با توجه شدهیهته درسی هایبرنامه تبیین و توجیه آن اصلی هدف و است آموزشیبستۀ 

 بخش دو در هنرآموز راهنمای کتاب .است آن اجرای مطلوب برای هاییتوصیه وای حرفه و فنی آموزش در

 .است شدهینتدو

 منطق تبیین کلیات که است درسی برنامه کالن رویکردهای وها گیریجهت تبیین به مربوط نخست بخش

 دوره، در آن توسعه یچگونگ و اساسی هایمهارت و مفاهیم محتوا، یدهسازمان و انتخاب چگونگی درسی، برنامه

 .شودمی شامل را آموزشی منابع و مواد جدول

های ایده یادگیری، پیامدهای یادگیری، واحد منطق تبیین و است یادگیری واحدهای طراحی به مربوط دوم بخش
 از استفاده با عملکردی و یادگیری تکالیف تعیین و محتوا یدهسازمان اساسی،های پرسش طرح کلیدی،

 .شودمی شامل را ارزشیابیهای روش تعیین آخر در و مختلف راهبردهای

 به فنی غیرهای شایستگی آموزش اهمیت به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلفهای قسمت در همچنین

 اجرای مسلماً .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمرمادام یادگیری بهداشت، و ایمنی منابع، مدیریت آموزش

 وها صالحیت از یمندبهره و عزیز هنرآموزان ویژه توجه و مساعدت نیازمند درسی،های برنامه مطلوب
 .است ایشان مناسب تخصصی وای حرفههای شایستگی

 کاردانش وای حرفه و فنی درسیهای کتاب تألیف دفتر
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                 مفاهیم و اصطالحات    
 یملّ یدرس برنامهرد یکور: 

م بر جامعه و انتظارات رهبران، کنظام حا یتیترب فلسفهبر اساس  یامدرسه یهاآموزش یریگن اصطالح، جهتیمنظور از ا
 ییوفاکآن، ش یه مقصد عالکنام دارد  یدیتوح یگرارد فطرتیکرد، رویکرون یاست. ا یملّ یدرس برنامهمردم و نهادها از 

 فه اهلل است.یت انسان خلیدر انسان و ترب یاله یهاشیگرا

 ار:ک یایدن 
آموزش و  یایکار از دن یایاست. دن یاجتماع یهای زندگدر همه جنبه یحرفه و شغل در زندگ یریگی، پیشامل کار مزد

 است. یهای اقتصادکار و بنگاه یط واقعی، بازار کار، محیشغل یکار اعم از زندگ یایاست. دنز یمتما یشخص یزندگ

 ط کار:یمح 
 .شودمیاز خانه تا کارخانه بزرگ را شامل  فضاهاع از یای وسکنند و گسترهاست که افراد در آن کار می یتیموقع

 یبنگاه اقتصاد: 
 رد.یگصورت می یهای اقتصادتیبندی فعالطبقه یاستاندارد ملبر  یمبتن یهای اقتصادتیه در آن فعالک یمحل

 یات حرفهیصالح: 
 م خواهند شد.یگر تقسیای است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دهای حرفهیستگیای از شامجموعه

 ای و حرفه یت فنیآموزش و ترب(TVET) 

ند. آموزش و یای را گوو حرفه ی، نگهداشت و ارتقاء شغلی، آمادگیسازنهیکار جهت زم یایت در قلمرو دنیآموزش و ترب 
لوم ها و عیرنده، مطالعه فناوری، دربرگیتیو ترب یند آموزشیهای از فر آای جامع است که به جنبهای واژهوحرفه یت فنیترب

 یو زندگ یای گوناگون اقتصادهرا در بخش هاحرفه، فهم و دانش مرتبط با یهای عملها و مهارتوابسته، کسب نگرش
و سازمان  یررسمی، غیای رسمو حرفه ین واژه اعم از آموزش فنی. اشودمی، ارجاع و اطالق ی، عالوه بر آموزش عمومیاجتماع

 یو محل یهای ملبا بافت ها است کههای توسعه مهارتاز فرصت یعیف وسیشامل ط هان آموزشین ایافته است. همچنینا
های ( و مهارتیر فنی)غ یهای عرضهای محاسبه، مهارتاد گرفتن و رشد سواد و مهارتی یبرا یریادگی. گرددمیهماهنگ 

 است.ای و حرفه یت فنیموزش و تربآناپذیر ییهای جداز از مولفهین یشهروند

 شغل (Job) 
شغل ارفرما است. کبه زمان و فرد  شغل محدودباشد.  یم«خاص یمدت یا برایارائه خدمت و  یاستخدام شدن برا»واژه شغل 

حرفه در  یکن است در کشخص مم یک. شودمیف یگاه خاص تعریجا یکه در کف مشخص است یارها و وظاکمجموعه از 
 های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.زمان

  حرفه(Occupation) 

 یت اصلیمشغولاز دارد. حرفه یهای مورد نیدانش و توانائ ارها،کای از نظر ه شباهت معقوالنهککار است  یایای از مشاغل دنمجموعه
حرفه مرتبط با فرد و . دهدمیک حرفه را نشان یکار در  یایهای مورد انتظار دن، حداقلیااست. استاندارد حرفه یفرد در طول زندگ

لف مخت یهاها در بخشثر حرفهک(. اختمانار، پرستار، مهندس ساکدار، جوش، خانهار است )مانند حسابدارک یایو دندر بازار  ینقش و
ه کای از مشاغل است حرفه مجموعه یکاست.  یها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصاز حرفه یه برخک یوجود دارد در حال
 از دارد.یهای مورد نیارها، دانش و توانائکای از نظر شباهت معقوالنه

 فهیوظ (Duty) 

رند، یگشخص در نظر می یا حرفه برای یگاه شغلیک جایرا که در  یمشخص ینقش اصلت و یفه عبارت است از مسئولیوظ
کارگر ماهر فناوری اطالعات و ارتباطات این است که از عهدۀ کار با بسته های ک ی یف اصلیمثال از وظا یفه نام دارد. برایوظ

و  یداررود نگهک انتظار میین مکاترونیاز تکنس ند.نرم افزاری به روز دنیا برآید و یا بتواند قطعات یک رایانه را مونتاژ ک
 فه انجام دهد.یرا به عنوان وظ یهای کنترل عددستمیرات سیتعم

 یف کاریتکل (Task): 
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ن یفه به چندیاست. معموالً هر وظ یو شامل مراحل منطق ابتدا و انتها یاست که دارا یت مشخصیفعال یف کاریک تکلی
ار با نرم توانایی ک، «کار با بسته های نرم افزاری»فه یوظ یف کاریاز تکال یکی. به طور مثال شودمیم یتقس یف کاریتکل

 افزارهای گرافیکی است.

 1یستگیشا: 

ند. یوگ یستگی، بر اساس استاندارد را، شایف کاریک تکلیاز جهت انجام یمجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد ن
 شوند.می یبندمیتقس یو عموم یرفنی, غیفن یهایستگیبه سه دستۀ شا یاو حرفه یفن یاهها در حوزه آموزشیستگیشا

 انجام کار یستگیسطح شا 
 تیفی، انجام هر کار ممکن است با کشودمیانجام  یات حرفهیدر چه سطح صالح یف کاریک تکلینکه یصرف نظر از ا

ورد م یستگیط کار را سطح شایک شخص در محیشناخته شده از  یفیط کار مورد انتظار باشد. سطح کیدر مح یمشخص
 یبند مختلف نظام سطح ین کشورهایباشد. در بیم یابیارزش یار اساسیانجام کار مع یستگیند. سطح شایاز گویانتظار و ن

 رسد.یترین آنها به نظر ممعمول یوجود دارد اما نظام چهار سطح یگوناگون یستگیشا

 ملیت یچارچوب صالح NQF) ( 

منسجم و همگون براساس  یهای در سطوح و انواع مختلف را به صورتنامهیها، مدارک و گواهتیاست که صالح یچارچوب
ن چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش ی. در ادهدمیهای توافق شده به هم ارتباط و شاخص یارهامعمجموعه از 

 دارد. یارزش کمتر یریادگیزمان و مکان . شودمیای داده ژهیو

 ت یسطح صالح(Level of Qualification) 
 ید در آن طراحیبا یف کاریکه تکال یای ملهای حرفهتیدر چارچوب صالح یا شغلیت عبارت است از سطح حرفه یسطح صالح

ته ( پنج در نظر گرفیا)حرفه یت مهندسین کشورها وجود دارد، سطح صالحیدر ب یبندی گوناگونهای سطحن گردد. نظامیو تدو
سطح  1به  EQFای در اروپا ت حرفهی. صالحباشدمیسطح چهار  یای داراا حرفهی ین فنیشده است که به طبع آن تکنس

 بندی شده است.میتقس

 یاو حرفه یفن تیآموزش و ترب یبرنامه درس 

-یاددهی ی، راهبردهاهاروشکار، اهداف، محتوا،  یایدن از استانداردها یامجموعه یاو حرفه یت فنیآموزش و ترب یبرنامه درس
 یرا برا یا متربیار آموز کاست که هنرجو،  یابی، استاندارد ارزشیها، مواد آموزشیستگیزات، زمان، فضا، استاندارد شای، تجهیریادگی

و  یفن یهادر حوزۀ آموزش یدرس د. دامنۀ شمول برنامهینمات مییهدا یاو حرفه یفن یهادن به آن اهداف در حوزه آموزشیرس
 رد.یگآموزش را در بر می یایار و دنک یای، دنیاحرفه

 شوند:ای کشورها سه نوع استاندارد، متصوّر میو حرفه یفن یهاآموزش یهامعموالً در نظام

 یهمیهتو ... ها، صنوف هیان صنعت، بازار کار و اتحادیکه توسط متول، ا مهارتی یستگیشا ؛یاحرفه یستگیشااستاندارد  -1
 رند.یگا حرفه مورد توجه قرار مییهای هر شغل تیف، کارها و صالحین استاندارد، وظایشود. در ا

 هایاز حوزه یمشترکهای هتوسط گرو ؤثرگر عوامل میای و دحرفه یستگیشابراساس استاندارد  ؛یابیاستاندارد ارزش -۲
 گردد. یمیات حرفهیصالحا مدرک ینامه یگواه یشود و منجر به اعطا یهمیگوناگون ته

 یهادهندگان آموزش توسط ارائه یابیو ارزشحرفه  یستگیشا یاستانداردهابر اساس  ؛(ی)برنامه درس ید آموزشاراستاند -۱
و  یآموزشزات یتجه، یریادگی -یاددهی یراهبردها، ادروس، محتو اهدافِ ن استاندارد ویگردد. در ا یم هیای تهو حرفه یفن
 ت قرار دارد.یدر اولو... 

  

                                                      

1. Competency 



 

 

     ۹ 

 یستگیبر شا یآموزش مبتن: 
 یموزشآ یامدهایها را به عنوان پیستگیای دارد. شاهای حرفهیستگیای است که تمرکز بر شاو حرفه یدر آموزش فن یکردیرو

ها یستگی. شاشودمیبر اساس آنها انجام  یابیو ارزش ین برنامه درسیو تدو ی، طراحیازسنجیند نیرد و فرایگدر نظر می
ران یراگدن فیبندی شوند. رسدسته یو عموم یرفنی(، غهاحرفهاز  یاا مجموعهیحرفه  یک)در  یفن یهایستگیشاتوانند به می

 رد.یگرد مورد توجه قرار مییکن رویای در او حرفه یفن یهاها به عنوان هدف آموزشیستگیاز همۀ شا یبه حداقل

 حرفه یستگیستاندارد شاا 

 است.حرفه  یکرد در کعمل یبرا ییها، کارها، ابزارها و شاخص هاتیفعالکننده نییحرفه تع یستگیاستاندارد شا

 یات حرفهیهو: 
ن مجموعه در یرات اییل تغیدله ن بیها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. بنابراشیای از باورها، گراند مجموعهیبرآ 

 را دارد. یر تعالین در مسیوکت تیای قابلت حرفهی، هویاحرفه یزندگطول 

 (:یاحرفه-یلیای تحصای )چند رشتهحرفه-یلیگروه تحص 
ت بر یر موقعح دیبر عالئق، تصح یانتخاب مبتن یر را برایرند تا فراگیگنار هم قرار میکه در کای حرفه – یلیچند رشته تحص

 یای به صورت منطقحرفه-یلیت تحصیو هدا ییراهنما یبا توجه به استانداردها یزندگر یت در مسکاساس استعداد و حر
های یستگیر هم خانواده، شایای هم خانواده، غانات منطقهکط و امین است با توجه به شراکها ممیارساند. چند رشتهمی یاری

ل کاعث شای بحرفه -یلیبندی تحصباشد. گروهار کسب ک یبرا یهای طولیستگیحرفه و شا یهای فرعبر گروه یبزرگ مبتن
 خواهد شد. ین آن در طول زندگیوکای و تت حرفهیهو یده

 یاحرفه-یلیرشته تحص: 
 .دشو می یابیت بر اساس آن اجرا و ارزشیاست که آموزش و ترب یای و عمومهای حرفهتیای از صالحمجموعه

 یاهداف توانمند ساز 
ب سکجهت  یریادگی-یاددهیرد و اقتضائات کها، استاندارد عملیستگیه بر اساس شاکاست  یاهداف یتوانمندسازاهداف 

ر: فطرت شامل پنج عنص ییوفاکرد شیک. اهداف توانمند ساز با توجه به روگرددمین یآموزان تدوها توسط دانشیستگیشا
ت ارتباط با خدا یه با محورکق و خلقت است با خود، خدا، خل یارتباط مترب عرصهو چهار  مان، علم، عمل و اخالقیتعقل، ا

ت یهو یلن و تعایوکند تیفرا یای و مهارتو حرفه یت فنیه آموزش و تربکنیباتوجه به ا -شوند. ین مین و تدوییف، تبیتعر
ت با یاهداف تربن یباشد، بنابرایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت میان برایت متربیان است و هویای متربحرفه

 را در ۲یتیترب یهاساحت یهکل یپارچه و منطقیکجامع،  یاها به گونهن عرصهین خواهد بود، اییقابل تب هاعرصهن یتوجه به ا
 رد.یگیبرم

 ل نگرکپارچه و یک یریادگی 
و  یتیو ترب یبه ارتباط عناصر اهداف درس یمل یموضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درس یک یریادگیهمه جانبه،  یریادگی: 

 .شودمیهای چهارگانه گفته عرصه

 یریادگی 
(، و ...ن ی، تمرارکق ی)از طر ینیع تجربهق ین است از طرکمم یریادگیرنده، یادگیدار در رفتار یرات نسبتاً پاییجاد تغیند ایفرا

( یا روحانی ی)ذهن یشهود یوهشا به ی( یلکحات ی)توض ینظر یوهشال، اعداد و نمادها(، به کق اشین )از طریبه صورت نماد
 رد.یصورت گ

 افتهیساخت  یریادگیهای تیفعال 

ای و حرفه یدر شاخه فن یریادگی - یاددهی یافته بر اساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهایساخت  یریادگیهای تیفعال
ران و یا یمل یای بر اساس برنامه درسو حرفه یدر دروس مختلف شاخه فن یریادگیهای تین فعالی. در تدوگرددمی یطراح

                                                      

های تعلیم و تربیتبر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارتند از: اعتقادی، عبادی و اخالقی، اجتماعی و ساحت -2
 و علمی و فناورانه. یاسیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه
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 ند آموزش به کمکیدر فرا یریادگی -یاددهیهای تیم خواهد بود. انتخاب فعالکدگاه فناورانه حای، دیار و فناورک یریادگیحوزه 
ها دهیر پدیآموزان، درک و تفسزه دانشیت انگیول تقیاز قب یها بر اساس اصولیستگیبه منظور تحقق شا یریادگیهای مواد و رسانه

 آموزان استوار است.ار، فعال نمودن دانشک یایدن یهای واقعتیدر موقع

 :محتوا 
ای هبر ارزش یمبتن ی. محتوباشدمیافته یساخت  یریادگیهای تیبر اهداف توانمند ساز و فعال یمبتن یآموزش یمحتو
ت اس یریادگیات یها و تجربای منسجم و هماهنگ از فرصت، مجموعهیو قرآن ینیهای دو سازوار با آموزه یتیو ترب یفرهنگ
ن یآورد. همچنوسته فراهم مییها را به صورت پافتن عناصر و عرصهیت یو فعل ی، رشد عقلیفطرت اله یینه شکوفایکه زم
ت و آموزان اسهای مورد انتظار از دانشیستگیبر شا یمبتن یدیهای کلدهیو ا یاساس یم ومهارتهایرنده مفاهیدربرگ یمحتو

 یناختهای روانشیژگیق، وینده، عالیحال و آ یازهاینبا  یباشد. تناسب محتویم یو معتبر بشر یهای علمافتهیبر گرفته از 
 است. یو زمان آموزش از الزامات محتو یآموزان، انتظارات جامعه اسالمدانش

 یریادگیت و یبسته ترب: 
 ای یواقع بسته کی در هک شودمی اطالق یآموزشهای رسانه و منابع، مواد از هنگاهمای مجموعه ، بهیریادگیت و یترب بسته

در . ردیگیقرار م مورد استفاده یلیتحص هیا چندپای کی یو برا هیته نندهکدیتول مؤسسه نشان با هماهنگ ییصورت اجزا به
 ینترنتیاهای تیو سا فشرده لوح، یآموزش یهاافزاربا نرم یآموزش بسته، ICT و نینوهای یآورباگسترش فن حاضر حال
 رد.یپذانجام می یریادگیت و یت بسته تربکبر اساس ما یریادگیه بسته یو ته یطراح. شودمی لیتکم

ار، کهای برگه، تابچهکو تابک یتعداد یاحاوی یآموزشهای رسانه و ازمنابع یگسترها شامل تواندمی یریادگیت و یبسته ترب
 ازامکانات استفاده، یافزارسخت بسته نارک در. باشد و ابزارها یآموزش مکک لیوسا یبرخ یوحت یلم آموزشیف، فشرده لوح

 .ندک مکک یآموزشۀ بست کی لیبه تکم تواند یزمین نترنتیوا یافزارنرم

 تابک شامل یاصل منابع. نمود میتقس یلیتکم و منابع یاصل منابع شامل یلک دوگروه رابه یریادگیت و یترب بسته توانیم

 .شوندمی یابیارزش تابکوآموزدانشارک تابک، یدرس تابک، معلم یراهنما

 -۵ ارکتاب ک- ۷تاب همراه هنرجو ک - ۱ معلم؛ یراهنما – ۲ ؛یتاب درسک - 1شامل  یریادگی و تیترب لذا بسته
 .باشدمیره یپوستر و غ -۹ لم معلم؛یف -1 ه سازها؛یشب -۴ هنرجولم یف– ۸؛ آموزدانشافزارنرم

 یفن ریغهای یستگیشاجدول 

 یستگیشا

 یمحور
 یمحتو

 یستگیشا

 یمحور
 یمحتو

ر کتف

 یمنطق

 یریکارگ به-مسأله ییشناسا -ق و اصولیحقا ییشناسا

استخراج -ند / مراحل کارین / اصول در فرآیقوان

 یطراح یاز علم منطق برااستفاده  -ها اطالعات / داده

 جیم نتایترس و

ارتباط 
 موثر

 و داوطلبانه کمک-گرانید به مناسب واکنش دادن نشان

 به مساعدت یبرا فعال یعالقمند-گرانید به مشتاقانه

 با-نایمشتر و کارگران گرید با دوستانهۀ رابط جادیا -گرانید

 یکالم ریغ ارتباطات از زیپره-کردن گوش دقت

 یکالم ریغ و یکالم ارتباطات به یپاسخگوئ-(یرگفتاریغ)

 ارتباطات دکردنییتا -(یگفتار ریغ)

ر کتف
 یانتقاد

 ودبهب در یانتقاد رکتف نقش -یانتقاد رکتف فیتعر

 نییتع-یانتقاد رکتف از استفاده یایمزا-ردکعمل مداوم

 رکمتف یک یبرا ییها گام-یارکهای تجربه نیبهتر

 شدن یانتقاد

ار ک
 یمیت

 به مثبت ییشناسا-میت عضو عنوان به نقش املک یفایا

 و کارها انجام-یمیتهای تیفعال در فعال یحضور-میت لهیوس

 در فعال شرکت-یمیت نیقوان از اطاعت-محوله فیوظا

-خاص فیوظا انجام یبرا شدن داوطلب- یمیتهای تیفعال

-استانداردها تیرعا-استانداردها فهم میت یاعضا به کمک

 یخردورز به تعهد-دیجد میمفاه رشیپذ یبرا گرانید قیتشو

های تیموقع ریتفس-مثال ارائهۀ یلوس به تیهدا-یتعال و

 یقانونهای جنبه فهم-ها اصول/ ها تفاوت صیتشخ-دیجد

- یکار تنوع/ ها ینگران/  ترس به تیحساس ابزار-ضیتبع

 یکار تنوع از یابرازآگاه- گرانید حقوق به احترام
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 یستگیشا

 یمحور
 یمحتو

 یستگیشا

 یمحور
 یمحتو

ر و کتف

نگرش 
 یستمیس

 مفه- یاجتماع، فناورانه یسازمانهای ستمیس صیتشخ

 مراتب سلسله درک-ستمیس اصطالحات/  اصول

 به پاسخ-کار مراحل/ ندهایفرآ یریگیپ- یسازمان

 ییشناسا -ها داده یآور جمع-ستمیسهای درخواست

 ظارتن-ستمیسهای تیفعال میتنظ-ستمیسهای رتیمغا

-ستمیس نقصان و مشکالت یابیبیع-ستمیس برعملکرد

 یبهبودها ییشناسا-ستمیس مداوم بهبود فهم

-ستمیس بهبود/ اصالح یبرا شنهادیپ ارائه-کیستماتیس

 رارق بهبود ای و اصالح مورد دیبا که ییهامولفه نییتع

 .رندیگ

اخالق 
 یاحرفه

 و یاجتماعهای ارزش ییشناسا-یاخالق مسائل ییشناسا

 رشیپذ-تین حسن و یوفادار شینما-صداقت ابزار-یفرد

 به- منظم حضور-یفرد یرفتارها با ارتباط در تیمسئول

 امانج- یشناس ووقت موقع به حضور اثبات و گذاشتن شینما

/  یمش خط/  نیقوان از یرویپ- محوله یوکارها فیوظا

- یذهن تمرکز از یخوب سطح یریکارگ به و شینما - مراحل

 حیصح انجام- وخاص دیجدهای تیفعال یبرا شدن داوطلب

 شینما به - کار اتیجزئ به توجه- نظارت حداقل با کارها

 ابتکار/ بینی خوش/  اقیاشت گذاشتن

 ر خالقکتف

 صیتشخ-. دیجد و میقدهای دهیپد نیب ارتباط یبرقرار

، یبند پارگراف -یاجتماع و یفرد وروابط الگوها

 تفکر ندیفرآ گذاردن شینما به- مطالبسازی خالصه

 گذاشتن اجرا به -مسأله حل هنگام در خالق

 یمغز بارشهای کیتکن

آموزش 
 گرانید

 دیجدهای مدل ارائه- فیضعهای نگرش/  عملکردها ییشناسا

 مواد در درست یمدرک داشتن- عملکردها/ هانگرش در

- یتیترب و یآموزش یازهاین ییشناسا- شده سیتدر یآموزش

 یسرپرست و تیهدا - یآموزش و یتیترب خاص فیوظا تیهدا

 مربوطههای مهارت یریکارگ به یبرا افراد ریسا

 یریادگی

 مادام العمر

 -هیاپ اصول و میمفاه/  نیقوان یبازخوان, یریادگی ندیفرآ درک

 یهاروش ییشناسا, یقبل دانش و تجارب بر یمبتن یطراح

 - یریادگی یابزارها یریکارگ به/  انتخاب -یانفراد یریادگی

 ریتفس- دیجد یریادگیی هاروش یریارگک به و ریتفس

 -نمودن سؤال- یریتصو ینمودارها و نمودارها، نمادها

 مبودهاک نمودن برطرف -دانش جستجو- کمبودها صیتشخ

مستند 
 یساز

ت و یفعال یمستندساز، روزانههای تیفعال یسیگزارش نو

و جداول با های ل فرمیمکت، جاد سوابقیا، روزانههای برنامه

ر د یمستندسازبه  یبندیپا، یارکهای دستورالعملتوجه به 

 ر از آن(یا غی یتالیجید به صورتت )یفکینترل کنظام 

ها ار با دادهک

 و اطالعات
 -ی)فارس

 ن(یالت

 به مربوط اطالعات ایها داده آوردن دست به/  انتخاب

/  اطالعات ییشناسا-ازیموردنهای داده ییشناسا- کار

 ابانتخ -ندهایفرآ ییشناسا-جینتابینی شیپ-ها داده

- اطالعات ریتفس- یاطالعات مناسب -های یبند طبقه

 اطالعات یبرا دیجد یندهایفرآ کاربردن به

 ارتباط جادیا -ت اطالعا دقت – اطالعات درک دیجد

 آماده- اطالعات ریتفس-موجود اطالعات نیب قیدق

 نمودن آماده- یاصل( ها دهیچک)های خالصه نمودن

 درک-معاشرتی هاروش انتخاب- یاصلهای گزارش

 به هیپا اطالعات واردکردن-انهیرا از استفاده حیصح

- کپارچهی/ چندگانه یهاافزارنرم یریکارگ به-انهیرا

 شده رهیذخ اطالعات یابیبازوبندی سمیمکان

ت یریمد
 منابع

 انجام-یبند زمان جدول از یرویپ-موقع کاربه به شروع

های جدول میتنظ-زمان موثر تیریمد-محوله فیوظاۀ مجموع

 نهیهز و افتیدر-بخش مسئول یازهاین با منطبق یزمان

 هایپرداخت با دهایرس قیتطب- قیدق کامالً صورت بهها پول

 روزانه

 با زاتیوتجه مواد از استفاده-ها نهیهاوهز پرداخت قیدق ثبت

 ازیموردن زاتیوتجه تدارکات نیوتأم هیته-حیصحی هاروش

 عیتوز- زاتیوتجه تدارکات نیتام-خاص کار یاجرا یبرا

 یکارها) - - یشغل فیوظا صیتشخ-زاتیوتجه تدارکات

 با استعدادها قیتطب-یکار فیوظا عیتوز-(شغل به مربوط

 یواگذار- یشغل فیوظا لیتحل و هیتجز-یشغلهای تیموقع

 ها تیمسئول

ار بردن کب

 یفناور
 مناسب

های یفناور ییشناسا-موجودهای یفناور شناخت

 کییتکنولوژ جینتا فهم- کارهای یازمندین فهم-مناسب

 مراحل یریگیپ-فناورانه یکاربردها درک-(آورانه فن)

/ عملکرد از درست درک داشتن-کار یاجرا حیصح

 نآورد دست به یبرا یفناور با کارکردن- یفناور تعامل

 مراحل ینگهدار یبرا یزیر برنامه- انتظار مورد جینتا

 ییشناسا-ینگهدار مشخص یهاروش یاجرا-کار

 و ییشناسا-ینگهدار یبرا( شیآزما نقاط)ها نشانه

 یابی بیع-ها نقصان/ اشکاالت در اصالح

ت یریمد

ار و ک

 تیفکی

 بهبود یبرا ازین ییشناسا -یفرد ضعف/  قوت نقاط ییشناسا

 تیمسئول رشیپذ-یکنترل خود یبرا یفرد یآمادگ-یفرد

 سازنده ینقدها رشیپذ -یفرد یرفتارها یبرا

محاسبه و 
اربست ک

 یاضیر

 وها فرمولها، یکنکت- یاضیر علم بردن ارک به

ها داده ردنک خالصه-حاصله جینتا ثبت- ندهایفرآ

 یاضیر اطالعات ترجمه -(یاضیر اطالعات)

 ینیارآفرک

شناخت محصوالت  -یشناخت مشاغل مرتبط با رشته شغل

 -ارکسب و کانتخاب بنگاه  -مناسبهای راه حلۀ ارائ- یدیتول

-ینیارآفرکت و ضرورت یاهم یدر راستا یلیارائه طرح تحل

ها یژگیارتباطات اثر بخش در جهت ار تقاء و یبرقرار

 نانهیارآفرک
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 تدریسمقدمات 

 الف( چرایی و اهمیت واحد یادگیری

است اما  عاملسیستممباحثی که هنرجویان این رشته باید به آن تسلط کامل پیدا کنند، چگونگی نصب  ترینیاصلیکی از 
 برسند ،شودمی بارگذاریاز آن  عاملسیستمتجهیزاتی که  و عاملسیستم اندازراهباید به درک صحیحی از رسانه  ،از آن پیش

به هنرجویان  عاملسیستمتر مراحل نصب . برای آموزش هرچه راحتفراگیرندرا  اندازراهدر همین راستا نحوه ایجاد رسانه  و
برای شناسایی و  ی راافزارسختباید درایورهای قطعات  عاملسیستماز ماشین مجازی استفاده کرد. بعد از نصب  توانیم

، عاملیستمسطوالنی برای نصب  نسبتاً زمانمدتنصب کرد. با توجه به اینکه  عاملسیستمدر  اهآناستفاده از حداکثر کارایی 
نسخه پشتیبانی ایجاد شود  عاملسیستمشود عاقالنه است که از اطالعات کاربردی صرف می یهابرنامه طورهمیندرایورها و 

ات توان برای اطالعرا به حالت عادی بازگرداند. البته می که در صورت بروز هرگونه خرابی با استفاده از نسخه پشتیبان، آن
 بهره برد.  عاملسیستمحیاتی نیز از این امکان در 

در پایان این فصل مشاهده خواهیدکرد که با یادگیری مهارتهای این فصل و انجام فعالیتهای مربوط به آن حس رضامندی و 
 اعتماد به نفس هنرجویان به شکل مشهودی افزایش یافته است. 

از یک  هایی است کهیو درایورها، تهیه نسخه پشتیبان و بازگردانی آن از حداقل توانمند عاملسیستمتوانایی نصب از طرفی 
کامل و جامع تدریس نشود هنرجوی این  طوربهرود. اگر مباحث موجود در این فصل تکنسین رایانه در بازار کار انتظار می
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س رود با تدریهای اصلی و بسیار کاربردی نیاز بازار کار دست نخواهد یافت بنابراین از هنرآموزان انتظار میرشته به مهارت
 این فصل حق مطلب را ادا کنند. جامع و کامل

 

 ب( جایگاه واحد یادگیری در برنامه درسی 

ی  را فراگرفته اند. در ادامه 11نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای، هنرجویان کار با سیستم عامل ویندوز  کتاب در
کسب مهارتهای مذکور الزم است به شایستگی نصب سیستم عامل و همچنین نگهداری سیستم های کامپیوتری دست یابند. 

 این فصل به منظور تأمین اهدف نامبرده تدوین یافته است.

 برای تدریس ج( زمان الزم 

 :آورده شده است ریفصل در جدول ز نیمختلف ا یهابخش ی تدریس و ارزشیابیبرا یشنهادیزمان پ

 سهم زمان یتوانمندسازاهداف  ردیف
 1 عاملسیستم اندازراهرسانه  جادیا 1
 1 ین مجازیماش جادیا 2
 1 عاملسیستم نصب 3
 ۷ هاافزارسخت وریدرا نصب 4

 ۷ یحساب کاربر ماتیتنظ 5
 1 از اطالعات یریگ بانیپشت 6
 ۷ بانپشتینسخه  یابیباز 7
 1 روزرسانیبه 8
 1 سازیفشرده 9

 ساعت 66 مجموع زمان
 

 های ضمنی برای تدریسد( دانش 

 :1در واحد یادگیری 

 اندازراهرسانه 

قانونی از سییایت سییازنده آن   صییورتبهرا  عاملسیییسییتمنصییب  ISOتوان پرونده که می شییدهاشییارهدر متن کتاب درسییی 
ستم    سیون     CopyRightدانلود کرد. لفظ قانونی در اینجا به قانون حق تکثیر ) عاملسی شاره دارد. کنوان سیون برن ا ( کنوان

درباره حق تکثیر است. اعضای این کنوانسیون ملزم به رعایت قانون حق تکثیر محصوالت خارجی  المللیبینبرن یک معاهده 
است. به همین دلیل اکثریت افراد در ایران از نسخه کرک     درنیامده هستند. کشور ما ایران هنوز به عضویت کنوانسیون برن     

در حال  مثالعنوانبهکنند. را پرداخت نمی هاآنکنند و قیمت واقعی های خارجی استفاده می افزارنرمو ها عاملسیستم  شده  
ضر برای تهیه پایین  سخه قانونی  حا ستم   ترین ن ستی حدود   11ویندوز  عاملسی تومان هزینه کرد که در مقابل  هزار ۷11بای

کرک شده در بازار رقم بسیار باالیی است. اگر فردی بخواهد ویندوز  عاملسیستمنصب  یها DVDوجه پرداختی برای تهیه 
اصییل را   11( ویندوز licenceمجوز اسییتفاده قانونی ) به مراکز معتبر، موردنظرتواند با پرداخت وجه می اصییل تهیه کند 11

 .کنداستفاده  عاملسیستمدریافت کند و از نسخه اصلی و قانونی این 

همه اطالعات موجود  ISOیکی از اسییتانداردهای رایج تهیه ایمیج دیسییک اسییت. در هنگام ایجاد پرونده  ISOقالب پرونده 
است از اولین سکتور تا آخرین   فایل سیستم و ...و ها و پروندهها که شامل پوشه (DVD)در اینجا  سازی یرهذخروی دستگاه  

 ISOشییود. برای فهم بهتر در مورد فایل کامل در یک پرونده واحد ذخیره )یا بهتر اسییت بگوییم تکثیر( می طوربهسییکتور 
ه استفاده کرد ک  یبازاسباب توان از می ایم تنها در صورتی هقراردادرا در داخل یک جعبه  یبازاسباب فرض کنید قطعات یک 
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باشییید که در صیییورت قرار گرفتن   ISOتواند نمایانگر پرونده     سیییوار شیییوند. در این مثال جعبه می    همیروآن قطعات بر  
 و استفاده است. خواندنقابل( در درایو مجازی و یا رایت مجدد بر روی لوح نوری سوارشدن)

 ایجاد ایمیج از لوح فشرده :5کارگاه 

امتیاز سییاخت ایمیج، ایجاد درایو مجازی و سییاخت فلش بوتیبل نرم افزارهای متعددی وجود دارند.  برای هر یک از عملیات 
 این عملیات است.مجموع دارای ابزارهای الزم برای این است که  PowerISO نرم افزار

،  Nero، Alcohol 120% ،Clone DVDمانند  نرم افزارهای دیگر تهیه فایل ایمیج اما بهتر اسییت در جای مناسییب 
UltraISO ،DAEMON Tools      و نرم افزارهای بوتیبل کردن فلش مانند Rufus و YUMI USB Boot  نیز
 معرفی شوند.

شتیبانی از قالب  PowerISO افزارنرمهای یکی از قابلیت صب در پنجره   پ ست که در هنگام ن  ایهای مختلف پرونده ایمیج ا
( و همچنین تعداد 1را انتخاب کنید )شییماره  مورداسییتفادههای توانید قالباسییت می شییدهدادهکه در شییکل زیر نمایش 

شماره   را نیز در همین زمان می افزارنرمدرایوهای مجازی داخلی این  شخص کرد ) های این  ( که یکی دیگر از قابلیت۲توان م
 رود.به شمار می افزارنرم

 

 

 PowerISOتنظیمات پس از نصب  -1شکل 

افزار واسطی چون نرم افزارنرمکند و در صورت نبود پشتیبانی می IMGو  ISOهای از فایل 1ویندوز از ویندوز  عاملسیستم
PoweISO ایمیج، از آن در درایو مجازی داخل ویندوز استفاده کرد. این عمل از  توان با دو بار کلیک بر روی پروندههم می

برای خارج کردن پرونده ایمیج از  است. استفادهقابلدر مرورگر فایل نیز  manageاز سربرگ  mountطریق انتخاب گزینه 
افزارهای واسطی را انتخاب نمایید. دقت کنید این موارد تنها در صورت عدم وجود نرم Ejectدرایو مجازی نیز بایستی گزینه 

در این مورد بایستی  11برای مشاهده عملکرد ویندوز ها افزارنرماست در صورت وجود این  دسترسیقابل PowerISOچون 
 انتخاب کنید. open withرا از  windows Explorerبر روی پرونده ایمیج راست کلیک کرده و گزینه 

از یک لوح نوری سالم و بدون خش استفاده کنید که در  حتماً DVDدقت کنید که برای ایجاد ایمیج از لوح نوری مانند 
 مشکلی به وجود نیاید. استفاده از آن
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 عاملسیستم اندازراهتبدیل حافظه فلش به رسانه  :2کارگاه 

 تبدیل کنیم؟ اندازراهخواهیم فلش را به رسانه چرا می اولین پرسش این است که

 بیشتر است. از طریق فلش عاملسیستمسرعت نصب  -
- DVD شوند.می غیرقابل استفاده بعضاًو  دارخشبعد از مدتی  عاملسیستمنصب  یها 
 خراب باشد. هاآندارند اما ممکن است درایو نوری نداشته باشند یا درایو نوری  USBپورت ها همه دستگاه -
 کنند یا نه؟پشتیبانی می usb-bootها از قابلیت این است که تمام دستگاه دومی که مطرح است سؤال

 سی کنید.بهتر است این مورد را از تنظیمات بایاس برر 

 سومی که مطرح است این است که فلش با چه ظرفیتی برای این کار مناسب است؟ سؤال

 گیگ برای این کار مناسب است. 1فلش با ظرفیت حداقل  

 51در ویندوز  V Manager-Hyperفعال کردن  :9کارگاه 

 :کار، ذکر سه نکته ضروری استقبل از شروع 

نمونه هایی از نرم افزارهای ساخت و مدیریت ماشین  vmwareو  Hyper-V Managerنرم افزارهایی مانند  -1

 مجازی هستند.

 ضروری است. 11در ویندوز  Hyper-V Managerوجود پیش نیازهایی برای فعال کردن  -۲

میتوانید از نرم افزار یا نرم افزارهای مشابه استفاده کنید  Hyper-V Managerدر صورت عدم امکان استفاده از  -۱

 و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

 :16 یندوزدر و Hyper-Vالزامات 

 عامل: یستمالزامات س الف(

Hyper-V شود: یفعال م یرز ینسخه ها یرو 

• Windows 11 Enterprise 

• Windows 11 Professional 

• Windows 11 Education 

 :یستفعال ن یرز ینسخه ها یرو و

- Windows 11 Home 

- Windows 11 Mobile 

- Windows 11 Mobile Enterprise 

 :یالزامات سخت افزار ب(

 Second Level Address Translation (SLAT) یبا فناور بیتی ۸۷ پردازنده •
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در برخی از   شیییوند کهشیییناخته می EPT عنوانبهسیییازی کردند را پیاده SLATهای اینتلی که پردازنده
با تکنولوژی    AMD ،SLATهای  شیییود پردازنده یافت می   corei7و  corei3 ،corei5های  پردازنده  را 

RVI آپترونهای از زمان معرفی نسل سوم پردازنده (Opteronپشتیبانی ) کنند.می 

 VMM (VM Monitor Mode Extension (VT-c on Intel CPU's)از مد  یبانیپشت •

 کند. یم share یزبانحافظه را با م یمجاز ینرم، چون ماش GB ۷حداقل  •

 فعال باشند: یدها با یتمآ ینهم ا یستمس یوسدر با و

 Virtualization یتکنولوژ •

شتیبانی از مجازی  سطح بایاس )پردازنده  افزارسخت سازی  پ و   Intel VTبا  سازی مجازیهای اینتل دارای تکنولوژی در 
 گردند.(مشخص می AMD-Vدارای این تکنولوژی با  AMDهای پردازنده

 فعال باشد DEP - Data Execution Prevention یتقابل •

 :یسخت افزار یسازگار یبررس

  از الزامات گفته شده یکنبودن هر  یاکه سازگار بودن  یدکن یمشاهده م cmd یطدر مح systeminfoدستور  یپتا با

در صورت امکان  یدمواجه شد no ینهاگر با گزاند.  مشخص شده noو  yesبا  Hyper-V Requirementsدر بخش 

 ید.آن را فعال کن

 

 غیرفعال است. hyper-v های مربوط بهویژگی یافزارسخت نیازهایپیشدر صورت نبود 

ستفاده   با توجه به این صورت نبود این    افزارسخت  نیازهایپیش افزارنرماین  ازکه برای ا ست در  و   نیازهاپیشی باالیی نیاز ا
اسیییتفاده کرد. در ادامه  virtual box افزارنرمو  vmwareمجازی دیگری مثل های توان از ماشیییینمی هر دلیل دیگری،

 توضیح داده خواهد شد. vmware workstation افزارنرمنحوه کار با 

 ایجاد ماشین مجازی :1گاه کار

https://en.wikipedia.org/wiki/Opteron
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  یاافزار، نرم افزار  سییخت virtual machine monitor (VMM) یمجاز ینناظر ماشیی یا Hypervisor یپروایزرها
 .دهدیرا م یمجاز هایینماش یاست که اجازه ساخت و اجرا یافزار یانم

شینی  ش  شود یدر آن اجرا م یپروایزرکه ها ما ش  شود یشناخته م  یزبانم ینبه عنوان ما شده رو   یمجاز ینو هر ما   یساخته 
ش  شین  .شود یخوانده م یهمانم ینآن ما ش  یافزار مجازسخت  یک یهمانهر م یبرا یزبانم ما   یریترا مد ینفراهم و آن ما

 .کندیم

 نمونه هایی از نرم افزارهای هایپروایزر هستند. vmwareو  Hyper-V Managerنرم افزارهای 

بایستی ابتدا یک سری تنظیمات را انجام دهید. بایستی وارد بایاس سیستم شوید         vmware افزاررمنقبل از شروع به کار با  
را غیرفعال   hyper-v( را فعال کنید و در ادامه در محیط ویندوز باید ویژگی        virtualization) سیییازیمجازی و ویژگی 

 کنید.

 را نصب و اجرا کنید. افزارنرم

 

 vmware محیط برنامه -۲شکل 

 را انتخاب کنید. Create a New Virtual Machineگزینه 

 

 ایجاد ماشین مجازی جدید -۱شکل 



 

 1۹ 

که در صییورت انتخاب در چند  Typicalای نمایان شییده دو انتخاب پیش روی شییما وجود دارد. گزینه اول در کادر محاوره
شین مجازی با تنظیمات     ساده ما شین  می که با انتخاب آن Customدوم  و گزینهشود  می ایجاد فرضپیشمرحله  توان ما

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب کنید و بر روی دکمه  Typicalمجازی با تنظیمات دلخواه را ایجاد کرد. گزینه 

 

 روش ساخت ماشین مجازی تعیین -۷شکل 

ست  عاملسیستم  کنید. با انتخاب گزینه اول می در ماشین مجازی را تعیین  عاملسیستم  در این مرحله نحوه نصب   فاده از  با ا
DVD شییود. با انتخاب گزینه دوم نصییب از طریق پرونده می در درایو نوری نصییب قرارگرفتهISO صییورت عاملسیییسییتم 

 شود.به آینده موکول می عاملسیستمپذیرد و با انتخاب گزینه سوم فرآیند نصب می

 

 عاملسیستمنحوه نصب  تعیین -۵شکل 
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سخه   ستم   در مرحله بعدی باید نوع و ن ستم   را تعیین کنید که در اینجا  عاملسی و   Microsoft Windows را عاملسی
 شود.می ، انتخابWindows 10 x64نسخه 

 

 عاملسیستمتعیین نوع و نسخه  -۸شکل 

مجازی و محل ذخیره آن را تعیین کنید که بهتر اسییت در درایو متفاوتی از   عاملسیییسییتم فرضپیشتوانید نام در ادامه می
 میزبان باشد. عاملسیستمدرایو 

 

 مجازی عاملسیستمانتخاب نام و مسیر ذخیره  -۴شکل 

 از دیسک سخت به ماشین مجازی را مشخص کنید. یافتهاختصاصتوانید حداکثر حجم در بخش بعدی می
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 از دیسک سخت به ماشین مجازیاختصاص بخشی  -1شکل 

ماشییین مجازی ایجاد   Finishشییود و با زدن دکمه می در یک پنجره نمایش داده شییدهاعمال تمام تنظیمات آخردسییت
 .شودمی

 

 ماشین مجازیگزارش تنظیمات  -۹شکل 



 

  ۲۲ 

 

 عاملسیستم بمجازی برای نص ماشینتغییر تنظیمات  -11شکل 

رسید که از طریق بخش تنظیمات ماشیین مجازی    بر روی آن می عاملسییسیتم  بعد از ایجاد ماشیین مجازی نوبت به نصیب   
 را انتخاب کنید. Edit virtual machine settingsابتدا گزینه  برای این منظور است. پذیرامکان

 

 عاملسیستم اندازراهانتخاب رسانه  -11شکل 

 کهدرصییورتیاز منوی سییمت چپ،  CD/DVDای تنظیمات ماشییین مجازی با انتخاب بخش محاورهبعد از باز شییدن کادر 
ستم    DVDبخواهید که از طریق  سمت ندارید اما اگر بخواهید از فایل     عاملسی صب کنید که نیازی به تغییری در این ق را ن

ISO صب   شده تهیه ستم  در مراحل قبلی برای ن شخص     عاملسی ستفاده کنید باید گزینه مربوطه را انتخاب و محل آن را م ا
 کلیک کنید. OKروی دکمه  برپایانکنید و در 
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 روشن کردن ماشین مجازی – 1۲شکل 

صب   افزارنرمدر پنجره  Power on this power machine با انتخاب گزینه درنهایت ستم   مراحل ن را پیگیری  عاملسی
 کنید.

 .ی سیستم شما وابسته استافزارسختتوانید ایجاد کنید به سطح تجهیزات می های مجازی کهتعداد ماشین دقت کنید که

 عاملسیستمنصب  :1کارگاه 

 در ماشین مجازی بهتر است هنرجویان را با موارد کاربردی زیر نیز آشنا کنیم: 11پس از نصب ویندوز 

 :16 یندوزبه و یمیقد یندوزو یارتقاالف( 

 Upgrade: Install Windows and، گزینه بوت یقدوم از طر یندوزدر مراحل نصییب وبرای این کار کافی اسییت 
keep files, settings, and applications .را انتخاب کنیم 

پوشه   disk cleanupو همچنین پس از پایان نصب در صورتی که نیازی به فایلهای ویندوز قدیمی وجود ندارد، از طریق   
windows.old  واقع در درایوc .کامال حذف گردد 

 :سیستم عاملدو  دوگانهنصب ب( 

با           ید در درایو دیگری نصییییب گردد. میتوان  جد ندوز  یک درایو )در پنجره   shrinkکافی اسییییت وی  Diskکردن 

Management) .و ساخت درایو جدید، ویندوز دوم را درون آن نصب کرد 

در صفحه   سپس. یدرا انتخاب کن System ینهکنترل پنل گز در، بوت شدن ینفرض در ح یشعامل پ یستمس یینتعبرای 
و   یدشو  Advancedوارد سربرگ   ودر بخش سمت چپ را انتخاب   Advanced System Settings ینهگز یدجد
 .یدفرض مورد نظر خود را انتخاب کن یشعامل پ یستمس

 :16ویندوز  Live DVDج( استفاده از 

  DVD Liveقابل اجراست.  یساز یرهبه ذخ یازبدون ن که است یبلعامل بوت یستمس یک یدر واقع حاو Live DVD یک
 است. یدمف یاربس ی و هنگام خرابی ویندوز و ...در مواقع اضطرار یندوز،و
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سخه  ست که  موردتوجهکه باید  یانکتهمختلف ویندوز های در مورد ن سخه  قرار بگیرید این ا  و Home هایامکان خرید ن
Pro سخۀ  ولی  برای همه وجود دارد شتریانی قرار می   Enterpriseن ستفاده ) گیرد که تنها در اختیار م  (Licenceمجوز ا

 .رادارندمایکروسافت 

 :دهد ینسخه متداول را نشان م ۷ یتفاوتها یرجدول ز
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 پردازیم.های مختلف ویندوز میدر جدول مقایسه نسخه شدهمطرحهای ویژگیبرخی در ادامه به توضیح 

صوتی جدید ویندوز     ستیار  ست که یکی از قابلیت  11کورتانا د سیار جالب   های جدیدا شمار می و ب نام  .روداین ویندوز به 
 است. شدهگرفته Haloهای از شخصیت زنی در مجموعه ویدیو بازی( Cortana)کورتانا 
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که  ندیدمعالقهدر حال حاضر دستیار صوتی کورتانا فقط در بعضی از مناطق فعال است و برای کشور ما فعال نیست ولی اگر      
امکان اسییتفاده از کورتانا وجود دارد  انتخاب کنید که رامکانیتوانید منطقه سیییسییتم  با نحوه عملکرد آن آشیینا شییوید می 

صورت در  US.مثالعنوانبه س   این  ستی د صال به اینترنت     بای ستفاده از کورتانا ات تورات را به زبان انگلیسی بیان کنید. برای ا
د و با دسییتورات زیر را بیان کنی مثالعنوانبهتوانید می به اینترنت و با کلیک بر روی نماد میکروفن بااتصییالنیاز اسییت پس 

 بیشتر آشنا شوید. 11عملکرد دستیار صوتی کورتانا در ویندوز 

 دستور کارکرد
ساعت   صبح   8تنظیم یک یادآوری برای آزمون در 

 فردا
Remind me exam tomorrow 8 am 

 Open calendar باز کردن تقویم

 Set an alarm one minute from now تنظیم هشدار برای یک دقیقه دیگر

 Who won 2016 olympic 2616نمایش برنده المپیک 

 What is the next barcelona game نمایش بازی بعدی بارسلونا

 Show me a map of Tehran نمایش نقشه تهران

 Convert 3milion dollar to pounds میلیون دالر به پوند 3تبدیل 

 Translate hello in Japanese  ژاپنیبهترجمه سالم 

 Will I need an umbrella tomorrow وضع هوا برای فردا بینیپیشنمایش 

شتر در جریان کارهایی که برای  ستفاده از کورتانا انجام داد قرار بگیرید روی عالمت  می اینکه بی ک کنید. کلیسؤال  توان با ا
وارد عمل شییود  hey Cortanaهای از دسییتورات آورده شییده اسییت. اگر بخواهید کورتانا در پاسییخ به مثال یاحوزهدر هر 

 طورهباین مورد را فعال کنید. البته این پایان کار نیست و تیم تحقیق و توسعه کورتانا    شوید و  تبایستی وارد بخش تنظیما 
 پیوسته در حال اضافه کردن امکانات جدیدی به آن هستند.

با کلیدهای  راخود  های موجود در درایوهایداده توانندکه توسییط آن کاربران میقابلیتی اسییت  (BitLocker) بیت الکر
ستی در  الکر، رای فعال کردن قابلیت بیتب نند.ی رمزگذاری کبیت ۲۵۸یا  1۲1  System and بخش control panelبای

Security ۀ ینگزروی  را انتخاب کنید و در ادامه برBitLocker Drive Encryption  ترسیییاده درروشکنید. کلیک 
را انتخاب  Turn On BitLockerۀ ینگزو کنید  راست کلیک موردنظرروی درایو  ویندوز پروندهمرورگر  از طریق توانیدمی

 .کنید

  قوانیند کرد. ها محدوکاربران را به اجرای مجموعه خاصییی از برنامهتوان می ،AppLocker یژگیوامکان و  اسییتفاده از با
AppLocker رادارند دستگاه ایناجازه اجرا بر روی ها کنند که کدام برنامهشخص میم. 

 از: اندعبارت 11ی نصب ویندوز افزارسخت نیازهایپیش

1 gigahertz (GHz) or faster processor or SoC Processor: 

1 gigabyte (GB) for 32-bit or 2 GB for 64-bit RAM: 

16 GB for 32-bit OS 20 GB for 64-bit OS Hard disk space: 

DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver Graphics card: 

800×600 Display: 

 

 هاافزارسختنصب گرداننده  :6کارگاه 

 دسترسی پیدا کرد: Device managerتوان به های دیگری نیز میاز روش

کادر  1روش  کادر    ) ید کنرا اجرا  devmgmt.mscدسیییتور  Run: در  مایش  ید ترکیبی    می Runبرای ن ید از کل توان
Windows logo key+R استفاده کنید(. 
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شروع را  ۲روش  شی از نام آن )  بازکرده: منوی  سپس  device mو بخ را اجرا   Device Managerبرنامه ( را تایپ کرده 
 کنید.

 Computerرا انتخاب کنید سییپس در پنجره   Manageکلیک راسییت کرده ابتدا گزینه   This PC: روی نماد ۱روش 
Management  روی گزینهDevice manager .کلیک کنید 

و  یورهادرا یهر دستگاه حاو یاتوران اختصاص DVDمانند  یگرید یتوان از روشها یسخت افزارها م یورنصب درا یبرا
DVD یها driver pack solution  از  یورهاورژن درا یناستفاده کرد اما دانلود آخر یوردرا یریتمد ینرم افزارها یاو

 روش است. ینسازنده مطمئن تر یتسا

و بعد از انتخاب  یدکن یکنام دستگاه مورد نظر راست کل یرو Device managerدر پنجره  یتها،از دانلود آپد قبل
properties  وارد سربرگDetails  شده سپس از بخشPropertyینه، گز Hardware IDs یدرا انتخاب کن .

ترها، کارک ینهر دنباله از ا یجه،بصورت واحد است. در نت یهر دستگاه یکارکترها برا ین. ایدد یداز کارکترها را خواه یادنباله
 یازمورد ن ریوبه نام دستگاه و نوع درا توانیم ید،کن یرشته را در موتور جستجوگر کپ ینکننده نوع دستگاه است. اگر ا ینمع

 .نیدمربوطه ک یورسازنده آن، اقدام به نصب درا یتبا مراجعه به سا توانیدی. سپس میمببر یآن پ

صورتی  شد   افزارسخت درایورهای  DVD کهدر سترس نبا  driver pack solutionمثل هایی افزارنرمتوانیم از می ی در د
 استفاده کنیم.

 ایجاد و ویرایش یک کاربر جدید استاندارد :2کارگاه 

به بعد امکان ایجاد حسیییاب کاربری        1های کاربری محلی وجود داشیییت اما از ویندوز      فقط حسیییاب 1تا قبل از ویندوز    
کاربری مایکروسافت به ویندوز اضافه گردید. در حال حاضر     حساب بهاتصال حساب کاربری محلی    طورهمینمایکروسافت و  

ستفاده از بسیاری از امکانات و برنامه    مثالعنوانبهربری مایکروسافت نیاز است   به اطالعات حساب کا  11در ویندوز ها برای ا
و بسیاری از موارد دیگر بایستی اطالعات  11در ویندوز  swayو یا برنامه  11 یندوزدر و OneDriveبرای استفاده از امکان 

 حساب کاربری مایکروسافت خود را وارد کنیم.

را به   انی توجه هنرجو  میتوان یطول گذرواژه، م  نیو هم چن یبیترک یگذرواژه و درمورد انتخاب کاراکترها     تی در مبحث اهم 
 :میدهد جلب کن یمختلف را نشان م یگذرواژه ها ییکه مدت زمان رمزگشا ریجدول ز

 

 2واحد یادگیری 

 پشتیبان گیری:

 برخی از متدهای پشتیبان گیری عبارتند از:
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Full Backup این کار معموال طبق زمان بندی مشخص : در این روش یک کپی کامل از تمام فایلها ایجاد می شود که

 ندیفرآانجام می شود. با این که معموال فایلها فشرده می شوند این روش نیاز به حجم زیادی از ذخیره سازی دارد در عوض 

Restore و آسان است عیاطالعات سر یبازگردان ای. 

Incremental Backup بعدی تنها از فایلهایی که اخیرا ایجاد شده : در این روش بعد از یک بار بک آپ گیری در دفعات

 بک آپ گرفته می شود. که طبعا زمان و فضای کمتری از حالت قبلی الزم دارد. اند و یا تفییر کرده اند

Differential Backup مشابه :Incremental  ینآخربا این تفاوت که هر بار از تغییراتی که روی Full Backup 

 ته میشود.شده، پشتیبان گرف یجادا

Mirror Backup و طبعا با سرعت زیادی پوشه ها همزمان و بدون هیچ فشرده سازیها و  لیفا هیاز کل: در این روش 

Backup شود. یم هیته 

Full PC Backup or Full Computer Backup :این روش عالوه بر این که از فایلها بک آپ گرفته می شود، در 

این ایمیج عالوه بر فایلها، حاوی سیستم عامل، درایورهای سخت افزاری، سیستم  شود. یم هیته image کاز کل هارد نیز ی

 فایلها، رجیستری، برنامه ها و ... است.

 کرد. نییرا تع یریگ بانیتوان متد پشت یم یریگ بانیپشت یاز موارد با نرم افزارها یاریدر بس

 

 ذخیره سازی فایل پشتیبان:
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 پشتیبان متعدد هستند. متداولترین آنها از این قرارند: محل ذخیره سازی فایلهای

  فایل پشتیبان ممکن است بر روی یکStorage  که مستقیما به کامپیوتر متصل شده ذخیره شود مثل فلش و

 هارد اکسترنال

 یک در ممکن است فایل پشتیبان Storage  واقع شده ایجاد شود و یا پس از ساخت به آن  یدیگر مکانکه در

 قل گردد.منت

  باشد؛ شبکه داخلی و یا اینترنت. تحت شبکه یره سازیمحل ذخممکن است 

  میتوان از فضای ابری برای تهیه پشتیبان استفاده کرد. مانند ذخیره سازی درiCloud ،Google Drive، 

Dropbox، Microsoft one Drive ،pCloud Drive و cloud file explorer  11در ویندوز 

 

یستم از س imageیندوز و همچنین و یرتعم dvdعالوه بر پشتیبان گیری، میتوان  Windows Backup پنجرهنکته: در 

 تهیه کرد.

. این دیسک شود یبکاپ گرفته م یک یندوزو یماتو تنظ یستمیس یلهایاز فا create a system repair diskبا 

 رود. یبه کار م یندوزو رفع مشکالت و یابی یبع یبرابوتیبل 

 .ی شودم یرهذخ یلفا یکو در  یرا کپ یستمس یتو وضع یماتکل تنظ Create a system imageو با 

 

 بانینسخه پشت تهیه جیرا یهاافزارنرم ریبا سا ییآشنا

 از: اندعبارت هاآن ینترمعروفنسخه پشتیبان وجود دارد که سه مورد از  یهتههای مختلفی برای افزارنرم

1 - Acronis True Image :اطالعات دیسییک  و  ندوزیاز و نسییخه پشییتیبان یهتهمحافظت و  برای یقدرتمند افزارنرم
ستفاده از این    سخت است.   و خیلی سریع از اطالعات خود   یسادگ بهتوانید با اطمینان خاطر در هر زمان می افزارنرمشما با ا

 رد.کآن اشاره  نیآنال پشتیبان گیریتوان به می افزارنرم نیخوب ا اریبس یهاتیاز قابلنسخه پشتیبان تهیه کنید. 

۲ - Norton Ghost  توان از کل دیسک سخت یا یک درایو خاص ایمیج تهیه نمود. در ضمن     می افزارنرم: با استفاده از این
توانیم از این برنامه اسیییتفاده کنیم. می اعمال کنیم رایانه یادیتعداد ز یرا رو یکسیییانی مات یتنظبرای زمانی که بخواهیم   

 اعمال کنیم. هاآنو تنظیمات یکسانی را روی  هاو برنامه عاملسیستم مثالعنوانبه

۱ – SyncBackPro :شت   جادیا برای یافزارنرم سخه پ ست  سازی هماهنگو  یابیباز بان،ین   هیبرنامه ته نیاهای تی. از قابلا
 است. Blu-Rayو  CD ،DVD یهاسکیو د یابر سازیذخیره یفضا یبر رو بانیپشت

 به روزرسانی:

 می توان از راههای زیر استفاده کرد: 11به روز رسانی خودکار در ویندوز  یاتکنترل عمل یبرا

 

 هایروزرسانه است و دانلود ب یحجم یتمحدود یاتصال دارا ینا:  meteredبه عنوان  ینترنتکردن اتصال ا یمعرفالف( 

 حالت متوقف خواهند شد. یندر ا

 یماتنظ. سپس پنل تیدمورد نظر متصل شو یفا یواۀ شبککانکشن خاص، ابتدا به  یکها در  یتآپداز دانلود  یریجلوگ یبرا

Wi-Fi و  یدرا باز کنNetwork setting پنجره یا. و یدرا انتخاب کن Settings ردهرا باز ک Network & Internet 
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 Set as ینهگز. سپس یدرا انتخاب کن Advanced options یفا یوا یها شبکه یستاکنون در ل. ییدرا انتخاب نما

metered connection یدرا انتخاب کن. 

کانکشن  یندوز،که و یدد یدخواه یدمراجعه کن Windows Updateکه به  یدر صورت ینه،گز یناز فعال کردن ا پس

 Downloadۀ دکم همچنان. اما کندیم یریخودکار جلوگ یتاتصال محدود در نظر گرفته است و از آپد یکشما را  یکنون

 وجود دارد. هایتجهت دانلود آپد

 :editor Group Policy یقطر زخودکار ا یروزرسانه خاموش کردن ب ب(

امکان پذیر  Homeۀ نسخبه جز  11 یندوزو یهانسخه یدر تمام یندوزو Group Policy گریرایشو یقروش از طر این

 .است

 Local Groupۀ پنجر. اکنون در یدبزن Enterرا وارد کرده و  gpedit.mscعبارت  Runۀ پنجرکار در  ینا برای

Policy Editor یدبرو یرز یربه مس: 

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows 

Update 
 .یدکن یکبارکل آن دو یو بر رو پیدا کنیدرا  Configure Automatic Updatesسمت راست،  پنلدر  سپس

 .ییدرا انتخاب نما Enabledۀ ینگزباز شده، ۀ پنجر در

 :ییددلخواه خود را انتخاب نماۀ ینگز موجود، یآبشار یستدر ل سپس

 Notify for download and notify for install   :هایتاز دانلود و نصب آپد یشپ یرساناطالع. 

 Auto download and notify for install  :ها.از نصب آن یشپ یرساندانلود خودکار دانلودها و اطالع 

 Auto download and schedule the install   :ها.نصب آن برای یزیردانلود خودکار دانلودها و برنامه 

 

و سپس  Check for updates یو رو یدمراجعه کن یندوزو Windows Updateکه به  یدر صورت اکنون

Advanced options شد یدواهرو خروبه یندوزو یتآپد یماتتنظ یافتن ییربر تغ یقرمزرنگ مبن یامیبا پ یدکن یککل 

 : Automatic Update یسکردن سرو disable ج(

 .گرددیم 11 یندوزدر و هایتخودکار آپد یافتشدن کامل در یرفعالروش منجر به غ این 

 .یدبزن Enterرا وارد نموده و  services.mscدستور  Runۀ پنجر در

 .یدکن یکآن دوبارکل یو بر رو یافتهرا  Windows Update یس، سروServicesۀ پنجردر  اکنون

 .ییدنما یمتنظ Disabled یبر رو یزرا ن Startup typeکرده و  یککل Stopۀ دکم یبر رو سپس

 بلق شودی( میتیو امن یضرور هاییتآپد یخودکار )حت هاییتشدن کامل آپد یرفعالغ موجبروش این که  ینتوجه به ا با

 .یدحاصل کن یناناطم در مورد انتخاب این روش از انجام آن

 یندوزو یتمشکالت مربوط به آپد برخی

 :یدکن یموارد را بررس ینا یدشو یدچار مشکل م یتهادانلود و نصب آپد یبرا اگر

 metered ینترنتکه اگر از کانکشن ا یدمتصل است. دقت کن ینترنتخود را به ا یوترکه کامپ یدمطمئن شو -

 .یدنصب کن یدتوان یها را نم یتاز آپد یبعض یداستفاده کن

 یدبر کنص قهیبه صورت خودکار نصب نشده است، چند دق یاما به روز رسان یدوصل هست ینترنتاگر شما متصل به ا -

 .یدرا انجام ده یتهادانلود ونصب آپد manuallyو سپس به صورت 
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 .یداستفاده کن Windows Update Troubleshooter از یرز ینکرفع مشکل با مراجعه به ل یبرا یتاو نها -

https://support.microsoft.com/en-ca/help/111۸۷/fix-windows-update-errors 

 جدیدترین بیلد ویندوز:

را دارند  11 یندوزمعتبر و یسنس که ال یکه به کاربران یکروسافت ساخته شده توسط خود ما    یست نام برنامه ا ینسایدر ا یندوزو
رم  توسییعه دهندگان ن یدر گذشییته تنها برا یتقابل ینو اسییتفاده کنند. ا یافتدررا  یندوزو یلدهایب یدترینجد یدهداجازه م

 است. یهمه قابل دسترس یاکنون برا یافزارها قابل استفاده بوده ول

سان روز  به کهینبر ا عالوه شر     یدجد یها یر صورت مجزا منت سان روز  بهشوند،   یمبه  تحت عنوان   یندوزتر و بزرگ یها یر
build شوند. یمنتشر م یدجد یها 

 .ردرا دانلود و نصب ک یدجد یتهایو آپد یلدب ینتوان آخر یم یکروسافتبا مراجعه به ما

http://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx   

 :یدبرو یرمس ینخود به ا یندوزمشاهده ورژن و برای

Start button/ Settings > System > About 

 هست. 1۸1۴ورژن در حال حاضر  11 یندوزورژن و آخرین

 یکاربرد ینرم افزارها یبه روزرسان

 خطرناک شود. یحضور باگ ها یبرا یبه محل یلتواند تبد یم یمیقد یها یکیشناپل یبروزرسان عدم

 نرم افزارها: یتآپد روشهای

سا  یدنرم افزارها با یتآپد یبرا - سخ کننده نرم افزار مراجعه کرد و  یدتول یتبه  در   ایکرد  یافتتر آن را در یدجدۀ ن
 استفاده کرد. Update ینهگز Help ینرم افزار از منو

به  یعمل به روزرسان  ینترنتدر صورت اتصال به ا   یروس،نصب شده مانند نرم افزار ضد و    یاز نرم افزارها یدر بعض  -
 ۱۲نود  یروسو یآنت یتشود. مثل آپد یصورت خودکار انجام م

 اقدام کرد. یبه صورت دست یدبا یبه روزرسان یبرا یسخت افزار یورهایاز نرم افزارها مانند درا یدر برخ -
ا به ر یتوان به روزرسان  یم یماتیشوند هم با انجام تنظ  یم یرت خودکار به روز رسان که به صو  یینرم افزارها یبرا -

 یبه روزرسییان یمربوطه برا یترا از سییا یدجد یها یبه روزرسییان یدانجام داد که در آن صییورت با یصییورت دسییت
 .یدمحصوالت نصب شده خود، دانلود کن

شما دارند که با استفاده    یانهرا یمستقل بر رو  ینرم افزار Adobeمانند شرکت   ینرم افزار یاز شرکت ها  یبعض  -
 یدشرکت اقدام کن یبه روزرسان یآن وجود دارد که برا ینرم افزارها ینسبت به روز رسان یدتوان یاز آن م

  .View Installed updatesبه  یهم ابزار 11 یندوزدر و یکروسافت نصب شده شرکت ما    ینرم افزارها یبرا -
 .یردگ یقرار م استفاده مورد

صورت خودکار برا  یینرم افزارها - صورت         یبرنامه ها یوجود دارند که به  ست وجو انجام داده و در  شده ج صب  ن
 ینهمزمان چند یتآپد یتاز آنها قابل بعضی. ند یکآنها اقدام م یاز برنامه، نسبت به به روزرسان  یدوجود نسخه جد 

 FileHippo App Managerو  Secunia PSIنرم افزار را دارا هستند مانند 
  هر نرم افزار نسخه یدر جلو یکنندرا اسکن م یستمس ینرم افزار ها یکوجود دارند که به طور اتومات یینرم افزارها -

شده را م    صب  سد ن سخه جد  ینوی شما اطالع م      یدو اگر ن شد به  شده با سا یدهداز آن ارائه   یت. که با مراجعه به 
 ینکل یزن ییشییناسییا ینرم افزارها ینهم یتمعموال سییا هکرد. البت یتآنها را آپدتوان  یاز آنها م یکسییازنده هر 
 FileREXو  Software Informerو  SUMo vنرم افزارها را دارا هستند. مانند  یتدانلود و آپد
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 یشکالتبا م ین است در صورت به روزرسانکنباشد مم یشما نصب شده، نسخه اصل یانهرا یکه بر رو یی: اگر نرم افزارهانکته

 .یداز آن نرم افزار استفاده کن یدتوان ینم یگراز مواقع د یاریکه در بس ید به طوریمواجه شو

 فشرده سازی

 کنند. یو ... فشرده م RAR ،CABو  ZIPمثل  یمختلف یرا با فرمت های فشرده ساز فایلها برنامه ها

 
 zipو  rar یفشرده ساز یقالبها یسهمقا

 :rarفرمت  مزیتهای

 .یکندفشرده م یشترب zipرا نسبت به  یلهادر اکثر مواقع فا
 .شود ینم یدهد zipدر  یزیچ ینوجود دارد که چن یدهد یبآس یلهایفا یبازساز یتقابل rarدر فزمت 

 .یشوندمحافظت م یکبطور اتومات یاتیح یلهایفرمت فا یندر ا ینطورهم
سوند   یتهایاز قابل یگرد یکی ساز    یتقابل rarپ شرده  صطالحا حجم ب    یبا حجم یلفا یف ست که به آن ا  ینهایتا

 یگابایتگ ۲شییده  یبانیحداکثر حجم پشییت zipبا  یکهاسییت. در حال یگابایتگ 1۵1۹۹۱۷۵۹1و معادل  یگویندم
 خواهد کرد. ییرتغ یستمس یلحجم بسته به فا یناست که البته ا

 

 :Zip مزیتهای

شته باشد که در ا   winrarنرم افزار  یکندم یافتفشرده را در  یلکه فا یممکن است شخص    قادر به  ینصورت را ندا
 .یشوداجرا م یازین یشپ یچبدون ه zip یلفا یول یستن rar یلباز کردن فا

 فاقد آن است. rarاکسترکت کردن خودکار است که  یتآن قابل یتهایاز مز یگرد یکی
 است. یشترب rarاز  zip یلفا یسرعت فشرده ساز ینطورهم

 :rar۵ مزیتهای

ض    rar یتهایفرمت همه قابل ینا ست و فقط در بع شرفت از آنها پ یرا دارا شت  ی   یلهایاز فا یبانیکرده بطور مثال پ
 بهتر شده. یدهد یبآس
 .یمکن browseشده  یوآرش یلراحت تر در فا توانیم یم طور ینهم

rar۵ دارد یینسباتا باال یقدرت فشرده ساز 
 .یستبه صرفه ن یبا الزم است که گاه یفشرده ساز یبرا یادتریز rar۵در عوض زمان 

 .کرد( یباز )خارج ساز یتواننرم افزار نم یمیقد یآنرا در نسخه ها یمفشرده کن RAR۵را با  یلیاگر ما فا
rar  داشته باشد    یتواندم یبر اساس اسک   یفشرده ساز   یتمگاب ۷ ییخود توانا یزسا  یکشنری د یممدر حالت ماکس

 داشته باشد. یتواندم یتمگاب 11۲۷حداکثر  rar ۵اما در 
 

 16فشرده سازی در ویندوز 
 را بهتر است قبل از تدریس فراهم کنیم: نکته . چنددارد یدو برنامه فشرده ساز داخل 11 یندوزو

 مشهود باشند. ییراتتا تغ یدبا حداقل چند صد مگ انتخاب کن یفولدر یا یلفا یدکن یسع
را   ییراتتر تغ یقدق یان تا هنرجو  ید انجام ده  یل فا  یکپ یو کار را رو  ید کن یه ته یدقت از فولدر کپ   ید توان یم

 کنند. یبررس
 شود. یداده م یشنما یرفولدرهاجهت بهتر است که در طول کار با روش اول کادر انتخاب ز ینانتخاب فولدر از ا

 
 :یدپرونده جد یجادپوشه بدون ا یک یفشرده سازذکر یک نکته در 

 .یدرا انتخاب کن advanced attributeو  Propertiesو  یدکن یکراست کل فولدر یا یلفا روی
به مقاد   یان توجه هنرجو  Propertiesپنجره  در تا متوجه    یمکن یجلب م  Size On Diskو  Size یررا 
 آن را بعد از اتمام کار بشوند. ییراتتغ
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Size است و  یلفا یحجم واقعsize on disk کند.  یسطح هارد اشغال م یرو یلاست که آن فا ییمقدار فضا
ست.  سطح در قالب کالستر    ینچون ا ست. به عنوان مثال   ینهم در هم size on diskا   1KB یلفا یکمبنا ا

ستر در درا  یت. اگر ظرفبگیریدرا در نظر  صد دار  یویکال شد   ۷KB یمکن یرهدر آن جا ذخ را یلفا یمکه ق ۀ اندازبا
size 1 یلفا یناKB  ۀ اندازوsize on disk  ۷آنKB .است 

 
که الزم است حداقل  ۴zipو  ,winrar, winzip وجود دارند مانند یفشرده ساز یبرا نیز یمختلف ینرم افزارها

 یک نمونه از آنها معرفی شوند.

 تجهیزات الزم( ه

 :میحاصل کن نانیاطم ریالزم است از وجود امکانات ز سیقبل از شروع تدر

 یامکانات سخت افزار( الف

DVD   تیگابایگ 1حداقل  تیبا ظرف یفلش ممور -11 ندوزیو عاملستم ینصب س- DVD افزارنرم – هاستم یس  یورهایدرا  
winrar- ویوجود درا DVD هاستمیدر س – CD  وDVD خام 

 یب( امکانات نرم افزار

ستفاده  امکان عدم صورت  در – PowerISO ۵,۲افزار نرم -فعال 11 ندوزیو عاملستم یس    یافزارهانرم hyper-v از ا
     wmwareمانند  یمجاز نیماش جادیا

 Hyper-vماشین مجازی  یسازفعالحداقل امکانات الزم برای 

 بیتی Enterprise ۸۷یا  Proنسخه  11ویندوز  -
 SLAT یتباقابلبیتی  ۸۷پردازنده  -
 RAMگیگابایت  ۷پیشنهاد  -RAMگیگابایت  ۲حداقل  -
 در سطح بایاس افزارسخت سازیمجازیپشتیبانی از  -

 vmwareحداقل امکانات الزم برای نصب ماشین مجازی 

- 64-bit x86 Intel Core SolProcessor or equivalent, AMD Athlon 64 FX Dual Core 

Processor or equivalent 

- 3GHz speed or faster 

- 2GB RAM minimum/ 4GB RAM and above recommended 

- NVIDIA GeForce 8800GT and above or ATI Radeon HD 2600 and abov 

 و( مشکالت متداول در تدریس واحد بادگیری 

ش   یالزم برا یافزارسخت  زاتینبود تجه -1 صب ما شکل در ا  ترینمهم یمجاز نین ست که در ا   نیم صل ا صورت بهتر   نیف
د. در  آموزش داده شو  انیپروژکتور به هنرجو دئویو قیو از طر ردیالزم صورت بگ  نیازهایپیشبا  ستم یس  کیاز  سیاست تدر 

  ویدرا غیرازبه) یگرد primary ویدرا کیبهتر است در   ی نیزمجاز نینصب ماش   یبرا یافزارسخت  نیازهایپیشصورت نبود  
c سخه   یبرا تیگابایگ 1۸حداقل  تیبا ظرف سخه   یبرا تیگابایگ ۲1و  یتیب ۱۲ن صب  یتیب ۸۷ن ستم   ( مراحل ن از   عاملسی

شود  انیپروژکتور به هنرجو دئویو قیطر صورت امکان هنرجو  یحت .آموزش داده    ویدرا کیهنرآموز در  یبا همراه زین انیدر 
primary گرید (ویدرا غیرازبه c )کامل آشنا گردند  طوربهنصب کنند تا با مراحل نصب آن  را عاملسیستم خود یهاستمیس

 وجود نداشت حداقل زین گرید ویدر درا عاملسیستمنصب  ی. اگر امکان اجراشودمربوطه فرمت  ویدرا انیپس از پا درنهایت و
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ست که مراحل ابتدا  نیتوانند انجام دهند امی وزانکه هنرآم یکار صب نها   ییا صب را تا قبل از ن ان در هم عاملسیستم   یین
 کتاب بسنده کنند.های لمیبه ف ادامه مراحل نصب سیتدر یدهند و برا شینما نایبه هنرجو c ویدرا

س  عاملسیستم  نصب   DVD یست یبا DVDاز  ISOپرونده  ایجاد یبرا -۲ شته باشد و از طرف  ستم یبه تعداد    یها وجود دا
خواسته شود که    هنرجویانبهتر است از   یبه تعداد کاف DVDداشته باشند. در صورت نبود     DVD ویها دراستم یس  یتمام

صب   DVD یک هر گروه ستم   ن صد مگابایتی(   گریاتوران د DVDهر  و یا عاملسی همراه   را به ) ترجیحا با محتوای چند 
برای استفاده  11ویندوز  ISOضمنا بهتر است در نهایت فایل   .فراگیرند یخوببهرا  سک ید جیمیا جادیداشته باشند تا نحوه ا  

سط هنرآموزان در اختیار هنرجویان قرار گیرد.   صورت نبود درا در بخش های دیگر تو صورت امکان از   DVD ویدر    کیدر 
 کتاب بسنده کنند.های لمیف قیهنرآموزان به آموزش از طر این صورت ریاستفاده شود و در غ یخارج DVD ویدار

از   File historyبا اسییتفاده از  پشییتیبان گیری طورهمینو  عاملسیییسییتم انداز فلش به رسییانه راه لیدر بخش تبد -۱
 به همراه داشته باشند. تیگابایگ 1حداقل  تیبا ظرف یفلش ممور کیخواسته شود  انیهنرجو

صب   -۷ صورت نبود   یافزارسخت  درایورهایدر بخش ن را   یافزارسخت قطعات  یورهایدرا سخت افزارها  وریدرا DVDدر 
 .دیمنظور استفاده کن نیا یبرا Driver pack solution چون ییهاافزارنرماز  نکهیا ایو  دیدانلود کن

شت    جادیا -۵ سخه پ شه  بانین س  میحج یهاها و پروندهاز پو ست به هنگام آموزش ا    برزمان اریب ست پس بهتر ا ز  بخش ا نیا
 .شودمورد ن نیصرف ا یادیز زمانمدتتا  دیکن جادیا بانینسخه پشت حجمکم یهاها و پروندهپوشه

 .شود حی( تشریمعمول ی)کپ یبردارنسخه ندیبهتر است فرق آن با فرآ بانینسخه پشت هیبخش ته سیدر هنگام تدر -۸

 شروع تدریس 

شروع تدریس در کالس درس مواردی که در ادامه آورده          شی فرآیند تدریس، پیش از  ست هنرآموزان برای اثربخ سته ا شای
 های پیش از تدریس مدنظر داشته باشند.فعالیت عنوانبهشده است را 

 الف( تعیین سطح 

سطح هنرجویان  شروع تدریس   هاییسؤال توان با طرح می برای تعیین  ست به این مهم قبل از  ساس و  یافتد   آن نحوه بر ا
 ورود به بحث را مشخص کرد.

 5 واحد یادگیری

 

 

 

 
 

 

 

 1 کارگاه

اید؟ اگر هنرجو یا لوح نوری دیگری پرونده ایمیج ایجاد کرده هر نوعیا  انوران DVDاز یک  حالتابه: آیا 1 سؤال
اند. اسامی و این کار را انجام داده یافزارنرمهنرجویانی پاسخشان مثبت است بپرسید برای چه منظوری و توسط چه 

 ها را یادداشت کنید.پاسخ

؟ به چه منظوری از این یداکارکردهو...  CloneCDیا  UltraISOیا  powerISO یافزارهانرمبا  حالتابه: آیا ۲ سؤال
 را یادداشت کنید.ها اید؟ اگر هنرجو یا هنرجویانی پاسخشان مثبت است، نام و پاسخاستفاده کرده افزارهانرم
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 2واحد یادگیری 

 

 

 

 

 :2کارگاه 

انجام   این کار را حالتابهخود شما   اید که با استفاده از فلش در سیستمی ویندوز نصب کنند؟    : آیا تاکنون دیده1 سؤال 
 ها را یادداشت کنید.یا هنرجویانی پاسخشان مثبت است، نام آناید؟ اگر هنرجو داده

 

 :4و  3کارگاه 

ید بپرس  هاآناید؟ اگر هنرجو یا هنرجویانی پاسخشان مثبت است از    نام کامپیوتر مجازی را شنیده  حالتابه: آیا 1 سؤال 
 ها را یادداشت کنید.کارکرد آن چیست؟ نام و پاسخ آن

 اید؟کارکرده virtual Boxو یا  hyper-v،vmware یافزارهانرمبا  حالتابه: آیا ۲ سؤال

 

 :5کارگاه 

ستمی     حالتابه: آیا سؤال  سی ستم س بر روی  صب )ویندوز(  عاملی صب   یداکردهن ستم س یا نحوه ن را از نزدیک   عاملی
 ؟یداکردهمشاهده 

 

 :6کارگاه 

 یهمراه کاال یوریدرا یها DVD ای DVDممکن است فروشنده  یقطعه سخت افزار کی ای ستمیس دیهنگام خر :سؤال
 د؟یدانیها را مآن قیکارکرد دق د؟یاآن ها استفاده کرده از حالتابهآیا  بدهد لیمورد نظر به شما تحو

 :7کارگاه 

 ؟دیبرخورده ا یصییورت به مشییکالت نیدر ا ایآ د؟یکن یاسییتفاده م یبه طور اشییتراک انهیرا کیدر منزل از  ای: آ1سییوال 
 ست؟یرابطه چ نیمشکالت شما در  ا

 توانید حساب کاربری جدیدی ایجاد کنید؟می : منظور از حساب کاربری در ویندوز چیست؟ آیاسؤال

 :3،2،1کارگاه 
 ست؟یتان چ یها و اطالعات ضرور لیفا ینگهدار ی: روش شما برا1سوال 

 را؟چ م؟یکن ینگهدار ییبرنامه ها را در جا ایو  ستمیس یلهایفا میداشته باش ازی: به نظر شما ممکن است ن۲ سوال

 اید؟( شنیدهBackup & Restoreو بازیابی ) یریگ یبانپشت: آیا تاکنون در مورد ۱ سؤال
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 ب( ورود به بحث

  بابیاندر این فصیییل بهتر اسیییت در همان ابتدا  شیییدهمطرححداکثری هنرجویان به مباحث  توجهجلبایجاد انگیزه و  برای
 از مباحث پیش رو در جریان لب مطالب این فصل قرار گیرند.  یاخالصه

 ینعیآشنا شوند.  یریادگیواحد  نیبه اهداف ا دنیرس یموضوعات برا یبا توال سیدر شروع تدر انیدر واقع الزم است هنرجو
 . رندیعامل و گرداننده سخت افزارها را فراگ ستمینصب س ،یریادگیواحد  نیا انیبدانند که قرار است تا پا

 کرد: میخواه یرا ط ریمراحل ز بیاساس به ترت نیا بر

 باشد.  زویا لیفا کیتواند  یم لیفا نیعامل الزم است که ا ستمیس لیعامل وجود فا ستمینصب س یبرا

 .میکن یکار استفاده م نیمربوط به ا یاز ابزارها و نرم افزارها زویا لیو استفاده از فا جادیا یبرا

س   یبرا ست که بارگذار  یزاتیعامل وجود تجه ستم ینصب  انه راه  رس  کیبه  نیعامل از آنجا آغاز گردد بنابرا ستم یس  یالزم ا
 .میکن لیرسانه راه انداز تبد کیکه چگونه حافظه فلش خود را به  میریگ یاساس فرام نیداشت. بر ا میخواه ازیانداز ن

س    از صب  شکالت  یها انهیرا یعامل رو ستم یآنجا ن شت، فرا م  یموجود در کارگاه م که آن را   میریگ یرا به همراه خواهد دا
 . مینصب کن یمجاز نیماش کی یرو

 . مینگارش مناسب را انتخاب و نصب کن میتا بتوان میآن آشنا باش یبا نگارشها دیبا 11 ندوزیعامل و ستمینصب س یبرا

 .میریگ یسخت افزارها را فرا م یعامل و فعال کردن آن، نصب گرداننده ها ستمیاز نصب س پس

 ارائه به هنرجویان آورده شده است.ی ورود به این فصل برای در ادامه صورت پیشنهادی برا

 های یک تکنسین رایانه است. شما برای ورود به بازار کار بایستی حداقل به     مهارت تریناییهپااز  عاملسیستم  توانایی نصب  
از طریق فلش به دلیل مزایای آن بسیار بهتر   عاملسیستم  دست پیدا کنید. از طرفی امروزه نصب    عاملسیستم  مهارت نصب  

 :5و  4کارگاه 
 ست؟یچ یبه روز رسان ای update: مفهوم 1سوال 

را چه طور؟ اگر هنرجو یا هنرجویانی  برنامهیک اید؟ ( کردهupdate) روزبهخود را  عاملیسییتمسیی حالتابه: آیا ۲سییؤال
 ها را یادداشت کنید.پاسخشان مثبت است نام آن

 

 :8،7،6کارگاه 

 ست؟یچ میحج یها لیانتقال فا ی: روش شما برا1سؤال 

 اید؟را دیده شدهفشردهیک پرونده  حالتابه: آیا ۲ سؤال
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محتوای فلش چه  که مطرح است این است که   سؤالی است. حاال   عاملسیستم  نصب   DVDاز طریق  عاملسیستم  از نصب  
صب      شایندی به مهارت ن شد؟ برای اینکه بدون ترس از هر اتفاق ناخو انی دست پیدا کنید نیز امک  عاملسیستم  چیزی باید با

ستفاده از آن می  شده ارائهصل  در این ف ست؟    که با ا ست پیدا کنید. حال آن امکان چی توانید با خیال راحت به این مهارت د
صب   ستم   بعد از ن شود تا   کاریچه عاملسی ستم   باید انجام  سخت  عاملسی افزارهای رایانه در جریان نحوه کارکرد و مدیریت 

های کاربردی، آیا امکانی وجود دارد که بعد از  و برنامه عاملسیییسییتمصییب زیادی برای ن زمانمدتقرار بگیرد؟ بعد از صییرف 
صب   ستم   ن صورت بروز خرابی،        و برنامه عاملسی شود تا در  شتیبانی ایجاد  سخه پ ستم   های کاربردی از آن ن ه را ب عاملسی

 پردازیم.می وضعیت عادی برگردانیم؟ در این فصل به تمام این موارد

سخ      ساس پا ستی بر ا سطح،  سؤاالت در ادامه بای . در حالت کلی  شود مشخص   هر کارگاهنحوه ورود به بحث در  بخش تعیین 
 در ادامه آورده شده است: هاییسؤال هر کارگاهبرای ایجاد انگیزه و چالش برای 

 5 واحد یادگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1کارگاه 
لوح نوری دیگری را در دیسییک سییخت ذخیره کرد به  هر نوعیا  ورانتا DVDتوان محتوای یک می : چگونه1 سییؤال

 باشد؟ استفادهقابلصورتی که بدون نیاز به رایت مجدد 

 :2کارگاه 
صب   یک از می خواهیم: ۱ سؤال  ستم س فلش برای ن ستفاده کنیم محتوای آن فلش   عاملی شد  ا   و چگونه آنچه باید با

  یونصب را از ر ستم،یکه س میباشد؟ چه کار کن ریآن امکان پذ ینصب از رو اتیعمل تا قرار دهیم فلش در آن  محتوا را
 موجود در فلش مورد نظر انجام دهد؟ لیفا

 :4و  3کارگاه 
ست که بخواهید یک     حالتابهآیا  ستم س شده ا ستم س جدید و یا هر نوع  عاملی ستم س را در کنار  دیگری عاملی  املعی

 خودتان داشته باشید.
خود از روی کنجکاوی تغییراتی را انجام دهید اما ترس   عاملیسییتمسییشییده دوسییت داشییته باشییید در    حالتابهآیا 

 باشد. کارشدهشما مانع این  عاملیستمسو خراب شدن  ازکارافتادن
شید یک برنامه جدید را نصب کنید ولی ترس از احتمال ویروسی بودن یا          حالتابهآیا  شته با  انهک خرابشده دوست دا

 شده باشد. افزارنرمو بررسی آن  آزمودنافزار مانع از بودن این نرم
صب آن      ها تمام این دغدغه حلراه شین مجازی و ن ستفاده از ما ستم س ا ستم س دلخواه یا تغییر  عاملی صب    عاملی یا ن

عدم نیاز  در صورت جربه و جدید را نصب و ت های عاملیستم س  توانیدیم یراحتبهاست و در این صورت    در آنها برنامه
 حذف کنید. یسادگبه
 

 :5کارگاه 

 هزینه نصب ویندوز در مراکز خدمات کامپیوتری چقدر است؟

 

 :6کارگاه 

های کامپیوتری یا برخی که بعد از نصییب ویندوز صییدا از بلندگوها پخش نشییود؟ یا بازی آمدهیشپبرای شییما  حالتابه
 کنید مشکل از چیست؟نشود؟ فکر میهای شما اجرا برنامه

 
 :7کارگاه 

شرایطی که بخواهیم چندین نفر   ستفاده کنند و         طوربهدر  ستم ا سی شتراکی از یک  سط  حالیندرعا ح امکان تعیین 
 سازی محیط و برخی امکانات ویندوز، چه باید کرد؟طور امکان شخصیدسترسی افراد وجود داشته باشد و همین

 



 

  ۱1 

 

 

 2یادگیری واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :3و  1کارگاه 

ضافه می فرض کنید یک پوشه حاوی اطالعات مهمی دارید و همیشه با این پوشه کار می    نید ککنید و اطالعاتی به آن ا
ستفاده از امکانات موجود در ویندوز چگونه می سک          طوربه توان با ا شه در داخل دی شتیبانی از این پو سخه پ خودکار ن

 بازیابی کرد؟ چنین بتوان آن راایجاد کرد تا در صورت از بین رفتن آن و یا مشکالتی این سخت خارجی یا فلش

 :3و  2کارگاه 

های کاربردی یک نسخه پشتیبان ایجاد کنیم که اگر ویندوز از کارکرد عادی توان بعد از نصب ویندوز و برنامهچگونه می
 بازگردانیم؟خارج شد بتوانیم آن را به حالت عادی 

 :4کارگاه 

شود و آن را اصالح کند چگونه باید این اصالحیه را      11ویندوز  عاملیستم س اگر شرکت مایکروسافت متوجه نقصی در    
صب یندوزهای وبه تمام  ستم    شده ن سی ضافه کند چگونه باید این     11ها منتقل کند؟ و یا اگر امکانی را به ویندوز در  ا

 منتقل کند؟ شدهنصبها بر روی آن 11که از قبل ویندوز  ییهاسیستمامکان جدید را به 

 :5کارگاه 

شییود و آن را اصییالح کند چگونه باید این اصییالحیه را به  افزارشنرممتوجه نقصییی در  یافزارنرماگر شییرکت سییازنده 
 منتقل کند؟شده نصبهایی که از قبل سیستم

 

 :6کارگاه 

 توان انجام داد؟می ییکارهاچهبیشتری در دیسک سخت داشته باشیم  سازییرهذخاگر نیاز به فضای 

 :7کارگاه 

سان یک پوشه واحد از طریق رایانامه یا پیام  صورت بهتوان یک پوشه حاوی چندین پوشه و پرونده را   می چه طور  هایر
 دیگر ارسال کرد؟

 

 :8کارگاه 

 رمزدار درآورد؟ شدهفشردهچند پوشه  صورتبهتوان یک پوشه حجیم حاوی چند پوشه و پرونده را می چه طور

 



 

 ۱۹ 

 

 

 تدریس

 الف( مفاهیم کلیدی

صل   ترینمهم  سانه   اندعبارتمفاهیم در این ف شین مجازی  ،اندازراهاز: ر صب   ،ما ستم  ن ساب  افزارسخت درایور  ،عاملسی ، ح
شتیبان گیری  ،کاربری سانی به ،بازیابی ،پ شرده و  روزر سانه       .سازی ف ستی مفاهیمی چون ر صل بای ایمیج  ،اندازراهدر این ف

شین مجازی،    سک، درایو مجازی، ما سط هنرآموز      درایوردی شتیبان ابتدای امر تو سخه پ کامل برای  طوربه، حساب کاربری، ن
ا ب زمانهمموازی و  صورت بهتوانند می هاآن مرحلهبهمرحلهبا توجه به ذکر ها هنرجویان بیان گردند ولی برای مراحل کارگاه

 مشارکت هنرجویان کار را جلو ببرند.

 عاملسیستم  حول نگهداری  ۲است و در واحد یادگیری   عاملسیستم  حول نصب   1هسته اصلی تدریس در واحد یادگیری   
 است.

 ب( شیوه و الگوی پیشنهادی

سطح تجهیزات          صل به  شنهادی برای تدریس این ف ستان افزارسخت شیوه و الگوی پی ست و     ی موجود در هنر سته ا ها واب
شد    همان شکالت حین تدریس مطرح  صورتی طوری که در بخش م ستم    کهدر سی شین مجازی وجود     هادر  صب ما امکان ن

بیتی  ۱۲گیگابایت برای نسخه   1۸ل با ظرفیت حداقل دیگر )حداق primaryرا در یک درایو  عاملسیستم  ندارد هنرآموزان 
 طورهب عاملسیستمبیتی( سیستم خود نصب کنند تا هنرجویان با نحوه نصب  ۸۷گیگابایت برای نسخه  ۲1و ظرفیت حداقل 

شنا گردند. اگر امکان نصب    شت حداقل کاری که   عاملسیستم  کامل آ جام  د انتواننمی هنرآموزاندر درایو دیگر نیز وجود ندا
به هنرجویان نمایش دهند و   cدر همان درایو  عاملسیستم  دهند این است که مراحل ابتدایی نصب را تا قبل از نصب نهایی    

از یک سیییسییتم  دو یا چند! هنرجو معموالًکتاب بسیینده کنند. از طرفی چون های به فیلم برای تدریس ادامه مراحل نصییب
ستفاده می    طوربه شترک ا سته را تحت عنوان یک گروه  هاآنتوان می کنند کهم سب مهارت الزم در مباحث   کرد. بندید ک

ها شود پس برای تمرین و به خاطر سپاری هرچه بهتر مراحل کارگاهدر این فصل جز به تمرین و تکرار حاصل نمی شدهمطرح
کنند هرکدام مراحل را جداگانه انجام دهند و برای جلوگیری از اتالف بایسییتی همه افرادی که از یک سیییسییتم اسییتفاده می

خود اجازه تمرین    گروهیهمبه   cancelنمایش کادر تهیه ایمیج با کلیک بر روی دکمه         محضبه در کارگاه اول    مثالًوقت  
 کامل ایجاد شود. طوربهدهند و تنها برای آخرین فرد گروه ایمیج 

 ج( مطالب تکمیلی

 :شوددر ادامه مطرح می PowerISO افزارنرمهای برخی دیگر از قابلیت 
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 PowerISOدر  هاپروندهانتخاب و استخراج  -1۱شکل 

 :( از پرونده ایمیجExtractاستخراج )

ستخراج یک، چند یا همه پوشه   و پرونده  کلیک کنید openهای موجود در پرونده ایمیج ابتدا بر روی ابزار ها و پروندهبرای ا
محل ذخیره   درنهایت  را انتخاب کنید و    Extractرا انتخاب کنید و ابزار    موردنیاز سیییپس موارد  بازکنید  را  موردنظرایمیج 
 ها را مشخص کنید.یا کل پرونده شدهانتخابموارد 

 

 تعیین محل استخراج پرونده ایمیج -1۷شکل 

 ویرایش پرونده ایمیج:
را به این پرونده    موردنظرهای  و پرونده ها  توان پوشیییهمی Addبا کلیک بر روی ابزار    موردنظربعد از باز کردن پرونده ایمیج    

شه یا پرونده     ضافه کرد. برای حذف پو ستی از ابزار   موردنظرا ستفاده کرد. برای تغییر نام   Deleteنیز بعد از انتخاب آن بای ا
ین  ادیگر بر روی نام آن کلیک کرد در  باریکو در ادامه  قراردادنیز ابتدا باید آن را در حالت انتخاب  موردنظرپوشه یا پرونده  

از منوی  new Folderرا تغییر داد. برای ایجاد پوشیییه جدید نیز از گزینه  موردنظرتوان نام پوشیییه یا پرونده می صیییورت
Action  ستفاده می سب پرونده   ا توان  می Actionاز منوی  Change Labelایمیج نیز از گزینه شود. برای تغییر نام برچ

 شود.می تغییرات صورت گرفته در پرونده ایمیج ذخیره saveبا کلیک بر روی ابزار  آخردستاستفاده کرد. 
 
 مستقل افزارنرمبا  بانیپشت نسخه هیته

. این است Acronis True Image افزارنرم کنید،استفاده برای تهیه نسخه پشتیبان  توانیدیمکه  ییافزارهانرمیکی از 
مچنین . هکندتواند از ویندوز نیز محافظت ، میسکیهاردد ایاطالعات و محتو یاز تمام بانینسخه پشت هیتهعالوه بر  افزارنرم
 است. شدهتعییناز اطالعات در مواقع  پشتیبان گیری برای یبندجدول زمان یدارا

شود که کاربر سه انتخاب می محیط زیر نمایش داده Acronis True Image)بوت(  اندازراه DVDی رایانه با اندازراهبعد از 
 دارد
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 Acronis True Image افزارنرمی اندازراهمنوی -1۵شکل 

 Acronis True Image افزارنرم( اجرای  1 

 ( تهیه گزارش از مشخصات رایانه۲ 
 Acronis True Image( ورود به ویندوز بدون استفاده از ۱ 

از چه  قبل از شروع عملیات ابتدا بایستی تعیین کنید Acronis True Image افزارنرمبرای تهیه نسخه پشتیبان در 
رین در آخخواهید نسخه پشتیبان تهیه کنید و در ادامه نام و محل ذخیره پرونده پشتیبان را مشخص کنید. می هاییآیتم

 شود.عملیات پشتیبان گیری شروع می مرحله

 بخواهید. هاآنرا از  زیر به هنرجویان، انجام کنجکاوی و فعالیت کارگاهی افزارنرمدر صورت آموزش این  شودیمپیشنهاد 

 

 

 

 

  

 کارگاهیهای ه( ارزیابی فعالیت

و استفاده  netsupport افزارنرمراه استفاده از  ترینسریعبهترین و  مسلماًها برای مدیریت زمان و سرکشی به تمام سیستم
 برطرف کرد. سرعتبهرا  توان مشکالت هنرجویانمی است و از همین طریق نیز view clientاز حالت 

تعیین کرد و بعد از زمان  موردنظرمشخصی را برای انجام فعالیت کارگاهی  زمانیکتوان می باز در راستای مدیریت زمان
را  اهآنسیستم  زمانهمانتخاب کرد تا مراحل را بار دیگر انجام دهند و تصادفی یک گروه از هنرجویان را  طوربه شدهتعیین

 آمدهپیش سؤاالت( برای همه به نمایش گذاشت و مشکالت و netsupport افزارنرم Exhibit This client)از طریق گزینه 
 .شوددر همین حین مطرح و برطرف 

 .را بنویسیدها یشنپارتو ها پشتیبان برای پوشههای پسوند پرونده

 .نسخه پشتیبان تهیه کنیداز اطالعات کاربر جاری 

 نسخه پشتیبان تهیه کنید. یداکردهو پارتیشنی که ویندوز نصب  MB 500از پارتیشن 
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تعیین کرد و بعد از زمان  موردنظرمشخصی را برای انجام فعالیت کارگاهی  زمانیکتوان می باز در راستای مدیریت زمان 
 وردنظرمتصادفی هنرجویی را انتخاب کنید و بخواهید در سیستم شما یک مرحله از فعالیت کارگاهی  طوربه هر بار شدهتعیین

ا اتمام فعالیت مربوطه این روند ادامه یابد را انجام دهد بعد از اتمام آن مرحله، هنرجوی دیگری مرحله بعدی را انجام دهد و ت
 .شوددر همین حین مطرح و برطرف  آمدهپیش سؤاالتو مشکالت و 

 بندیجمعو( 

به هنرجویان ارائه کنند صورت پیشنهادی برای این بخش در ادامه  بندیجمع عنوانبه در پایان هنرآموزان بایستی مطالبی را 
 آورده شده است:

مانع  در حین تعلیم گیرد ومربی قرار می عنوانبهاید. در کنار این رانندگان فردی همه شما رانندگان تحت تعلیم را دیده حتماً
اما  رانندگی کند تنهاییبهتواند شود اما همین راننده بعد از طی دوره تعلیم رانندگی و اخذ گواهینامه میاز بروز تصادف می

همین مورد صادق است شما  یقاًدقستلزم صرف زمان است. در ارتباط با مطالب این فصل نیز خبرگی در این کار م مسلماً
دست پیدا کردید. حال نوبت آن  عاملسیستمهنرجویان در کنار من و با استفاده از امکان ماشین مجازی به مهارت نصب 

ان طور که رانندگاما در نظر داشته باشید هماناین کار را انجام دهید  عاملسیستمنیاز به نصب  محضبه تنهاییبهاست که 
بیشتر در معرض بروز تصادفات و فجایع هستند شما نیز در ابتدای کار بایستی با حداکثر دقت عمل این کار را انجام  کارتازه

 دهید.

 پس از تدریس

 شیابی پایانیزالف( ار

حداقل نمره  مرحله کار ردیف

 3قبولی از 

 نمره هنرجو

  1 عاملسیستم اندازراهایجاد رسانه  1

  1 ین مجازیماش ایجاد 2

  ۲ عاملسیستمنصب  3

  1 هاافزارسختنصب درایور  4

  1 تنظیمات حساب کاربری 5

 و نگرش: محیطیزیست، ایمنی، بهداشت، توجهات غیر فنیی هایستگیشا

 زبان فنی -اطالعات  آوریجمع – گیریتصمیم– پذیریمسئولیت

)ابزار  یکیترونکو ال یکیترکال ینترل حفاظتک –)خود فرد(  یکدانش ارگونوم

 زات(یو تجه

 عاملسیستمنصب  تجهیزات قبل از سازیآمادهو  سنجیامکان

۲  

 * میانگین نمرات

 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
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  ۲ پشتیبان گیری از اطالعات 1

  ۲ پشتیبان نسخهبازیابی  2

  1 هاافزارنرم روزرسانیبه 3

  1 سازیفشرده 4

 و محیطیزیست، ایمنی، بهداشت، توجهات غیر فنیی هایستگیشا

 نگرش:

 زبان فنی -اطالعات  آوریجمع – گیریتصمیم– پذیریمسئولیت

و  یکیترکال ینترل حفاظتک –)خود فرد(  یکدانش ارگونوم
 دقت در نگهداری از نسخه پشتیبان -زات(ی)ابزار و تجه یکیترونکال

 هاافزارنرمداری در استفاده از  وامانت یاحرفهرعایت اخالق 

۲  

 * میانگین نمرات

  

 تکمیلیهای ب( ارائه فعالیت

 ویندوز چه کارکردی دارند؟ عاملسیستمدر کادر تعیین محل نصب  Extendو  Delete ،Newهای گزینه

 قرار دهید. موردبررسیرا نصب کنید و کارکرد آن را  driver pack solution افزارنرم

 یک رمز عبور تصویری برای حساب کاربری مایکروسافت قرار دهید.

 

 ج( پژوهش 

 در مورد کنوانسیون برن بیشتر تحقیق کنید. 

 تحقیق کنید. 11( ویندوز Licenceدر مورد انواع مجوزهای قانونی )

 دیگر چه مزایایی دارد؟های و برنامه 11قانونی ویندوز استفاده از نسخه 

 را بیان کنید. AppLockerنحوه استفاده از ویژگی 

 و نحوه پارتیشن بندی تحقیق کنید.ها در مورد انواع پارتیشن

 مختلفی را در درایورهای مختلف نصب کرد؟ چه مالحظاتی برای این کار وجود دارد؟ هایعاملسیستمتوان می آیا

 در سیستم وجود دارد؟ در مورد آن تحقیق کنید. شدهنصبهای عاملسیستمآیا راهی برای حذف 

 تحقیق کنید. 11در ویندوز  Reset Windowsدر مورد کارکرد امکان  

 در ویندوز تحقیق کنید. Restore pointدر مورد کارکرد 



 

  ۷۷ 

 کنید.( تحقیق Windows liveویندوز بدون نیاز به نصب ) در مورد کاربرد

 پیوست

 ب( جدول ارزشیابی عملکرد و شایستگی

 های کارگاهی هنرجویان در این واحد یادگیری بپردازید:توانید به ارزیابی فعالیتبا استفاده از جداول زیر می

 جدول ارزشیابی توصیفی شایستگی

ی
تگ

یس
شا

 ها

 عاملسیستم اندازراهایجاد رسانه  .1

 ین مجازیماش ایجاد .۲

 عاملسیستمنصب  .۱

 هاافزارسخت گردانندهنصب  .۷

 تنظیمات حساب کاربری .۵
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 نام و نام خانوادگی ردیف
میانگین  نمره فعالیت کارگاهی

 1 ۴ ۸ ۵ ۷ ۱ ۲ 1 نمرات

 جدول ارزشیابی توصیفی شایستگی

ی
تگ

یس
شا

 ها

 پشتیبان گیری از اطالعات .1

 بازیابی نسخه پشتیبان .۲

 هاافزارنرمو  عاملسیستم روزرسانیبه .۱

 سازیفشرده .۷
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 های آموختهج( درس

با   و توانید جدول زیر را تکمیل کردهمی شییده در این واحد یادگیری،های کسییبهنرآموزان عزیز، با توجه به تجربیات و صییالحیت

 خود را با ما در میان بگذارید. یشنهادهایپ، تجربیات و یفتألارسال آن به دفتر 

  نام درس  نام خانوادگی هنرآموزنام و 

  شماره واحد یادگیری  شماره پرسنلی

  عنوان واحد یادگیری  استان/شهرستان

  تعداد رایانه  منطقه

  تعداد هنرجو  نام هنرستان

 شده / پیشنهاد و انتقادتجربه و صالحیت کسب مبحث ردیف

   

   

 


