
 

 
 

 
 

 (IT ،Windows ،Internet ،Word)مبانی   ویژه نوجوانان مهارت های کاربردی کامپیوتر

 ویژه نوجوانان 

   : مهارت های کاربردی کامپیوتر  دوره خالصه

کار با    ، ، درک مفهوم مديريت فايل و فولدرهاشروع کار با کامپيوتر خواهند داشت.   ITدر اين دوره دانشجويان يک ديد کلی و درک صحيح از 
   ه يادداشت و نيز نحوه تنظيمات اوليه ويندوز را خواهند آموخت. دفترچ ،های پايه مانند نقاشیارفزنرم ا

آشنا   با اينترنت و کاربردهای آن و فراگيری نحوه استفاده از آن در امور مختلف به ويژه ارسال و دريافت نامه الکترونيکی ،در اين دوره همچنين
امور ويراستاری ، صفحه آرايی و رسم جداول   اين نرم افزار کليه  خواهند آموخت.  رده آن را نات گست و امکا  WORDار  نرم افز خواهند شد و 

 را دارا می باشد. 
 

 ساعت 30: مهارت های کاربردی کامپیوتر دوره مدت

 - نیاز: پیش

   : مهارت های کاربردی کامپیوتر دورهاهداف 

 اهند گرفت : ب زير را فرا خودر انتهای اين دوره دانشجويان مطال

 شناخت اجزای کامپيوتر بطور کلی 

 و.......،   RAM, H.D.D. ,CPUاهيم درک مف

 مفهوم شبکه های کامپيوتری، 

 انواع نرم افزارها  

 نحوه ايجاد فايل و فولدر  

 ويرايش فايل در فايل متنی  

 استفاده از  کليد های کاربردی جستجو در ويندوز  

 چاپ در ويندوز 

 آنها   موتورهای جستجوگر و نحوه کار بامفهوم 

 و نحوه ايجاد و استفاده از آن  emailآشنايی با انواع سرويس 

 تهيه متون شخصی  

 قالب بندی صفحه  

 ترسيم جداول 

 آماده سازی متن برای چاپ 

 

 

 

 

 دوره:  سرفصل

 

 تعريف کامپيوتر  •

 آشنايی با نرم افزار و سخت افزار •

 ودیآشنايی با دستگاه های ور •

 آشنايی با دستگاه های خروجی •

 آشنايی با نرم افزار  •

 حافظه آشنايی با انواع •

 آشنايی با شبکه های کامپيوتری  •

 يوتر راه اندازی کامپ •

 معرفی محيط کاری ويندوز  •



                                                                                                                                                                                     

                                          
 

 آيگن •

 ( Taskbarنوار وظيفه ) •

 Paintآشنايی با برنامه  •

 مفهوم موتورهای جستجوگر و نحوه کار با آن •

 با آن ايجاد ايميل و نحوه کار •

 Wordآشنايی با نرم افزار  •

 اصول درج متن  •

 قالب بندی سند •

 جاد يک جدول اصول اي •

 


