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 10آموزش ویندوز  سرفصل های دوره

 پی وی لرن
 

 

 فرشته قنبریمدرس : 

تدریس دورس . تخصص در  دولتیتدریس در هنرستان های سال سابقه 3نرم افزار با  یرشته مهندس لیفارغ التحص

و در (   Illustrator  ، XD ،Photoshop)  کیگراف نهی( و در زمCSS  ،Html) با یسیکد نو  نهیزمرشته کامپیوتر ،  توانایی 

 (Captivate  ،Director  ،Auto Play  ،SWFزمینه تولید محتوای الکترویکی )
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 10دوره ویندوز  کاملسرفصل 
 

 میزکار و تنظیمات و شخصی سازیفصل اول : 

 سازماندهی اطلاعات:  دوم فصل

 Setting تنظیمات ویندوز بخش فصل سوم : 

 control panel تنظیمات ویندوز بخشفصل چهارم :  

 یکاربرد یکار با نرم افزارهافصل پنجم :  

 Microsoft Edge کار با ابزارفصل ششم :  
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 سازیمیزکار و تنظیمات و شخصی فصل اول : 

 10آموزش نصب ویندوز 

 زکاریورود به م  

 تیر یمد Desktop 

o ها کونیآ شینحوه نما میتنظ 

o شینحوه نما ماتیتنظ 

o کار زیم یساز  یشخص 

 نهیپس زم نییتع  

 ی رنگ بند میتنظ 

 در حالت  شیصفحه نما میتنظLock 

 تیر یمد Theme ها 

 فهرست  ماتیتنظStart 

 فهرست  یساز  یشخصStart 

o فهینوار وظ یساز  یشخص Taskbar 

o فهینوار وظ یابزارها تیر یمد 

o فهینوار وظ ماتیتنظ 

o اعلان ها تیر یمد 

 یستمیس یاعلان ها تیر یمد 

 یکاربرد یاعلان ها تیر یمد 

 اطلاعات یسازمانده:  دوم فصل

 ها و  لیفا تیر یمدThis PC  

 یصفحه اصل میتنظ File Explorer  

 اجزا شینحوه نما میتنظ  

 تیر یمد یستمیس یابزارها This PC  

  ویدرا یبر رو یقفل گذار 

 ماتیتنظ Folder Option 

 ها و پوشه ها لیفا اتیخصوص یبررس 

 از  یاضاف یها کونیحذف آThis PC 

 ساخت پوشه و میانبر 

 ساخت کلید میانبر 

 Setting تنظیمات ویندوز بخشفصل سوم :  

  10حالت تبلت در ویندوز 

  10کورتانا در ویندوز 

  سرویسOneDrive   10در ویندوز 

 Synta ستمیس یابزارها یساز  یشخص 

o شینما ماتیتنظ 

o اعلان ها ماتیتنظ 
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o برنامه ها ماتیتنظ 

o یا فهیچندوظ ماتیتنظ 

o یباتر  تیر یمد ماتیتنظ 

o یساز  رهیذخ ماتیو تنظ روین ماتیتنظ 

o فرض شیپ ینرم افزارها ماتیتنظ 

o عامل ستمیس ماتیتنظ 

 یقطعات جانب تیر یمد 

o و اسکنرها نترهایپر  تیر یمد 

o لوازم متصل شده تیر یمد 

o بلوتوث تیر یمد 

o  ماوس ماتیتنظ 

 و شبکه نترنتیا تیر یمد  

 ی کاربر  یحساب ها تیر یمد 

o یفعل یحساب کاربر  تیر یمد 

o ورود ماتیتنظ 

o یکاربر  یحساب ها ریسا تیر یمد 

 و زبان خیتار  تیر یمد 

o خیتار  تیر یمد 

o دیزبان و افزودن زبان جد تیر یمد 

 یو خصوص یتیامن ماتیتنظ 

 یبه روز رسان 
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 Panel Control بخش ندوزیو  ماتیتنظفصل چهارم :  

 ماتیتنظ AutoPlay 

 یو بازگردان بانیپشت هیته 

 فرض شیپ ینرم افزارها تیر یمد 

 و زمان خیتار  تیر یمد 

 قطعات و  تیر یمدDevice Manager 

 ماتیو تنظ تیر یمد Font 

 و  نترنتیا ماتیو تنظ تیر یمدInternet Option 

 دیصفحه کل ماتیتنظ 

 دیزبان ها و افزودن زبان جد تیر یمد 

 ماوس ماتیتنظ 

 ماتیتنظ Power و منابع 

 نرم افزارها و حذف نرم افزار تیر یمد 

 تیر یمد Sound و پخش صدا 

 یکاربر  یحساب ها تیر یمد 

 ای ندوزیآتش و  وارید ماتیتنظ Windows Firewall 

 با  کارWindows Defender 

 یکاربرد یافزارها کار با نرمفصل پنجم :  

  نرم افزارFolder Guard ها و پوشه ها لیفا تیو امن 

o پوشه ها یبر رو یگذار  قفل 

o کردن پوشه یمخف 

o ویکردن پوشه و درا یدسترس رقابلیغ 

 با  کارTask Manager 

 

 Edge Microsoft کار با ابزار:   ششمفصل 

 طیبا مح ییآشنا 

 صفحه وب نیاول بازکردن 

 ها یبه صفحه علاقه مند تیوب سا افزودن 

 با ابزار کار Web Note 

 تیبا قابل نترنتیامن در ا یجستجو InPrivate 

 نرم افزار ماتیتنظ 
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