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 معرفی محل کار آموزی : 

اینجانب کارآموزی خود را در دانشکده پزشکی مشهد یکی از مجموعه دانشکده هاای  

 علوم پزشکی این شهر سپری کردم.

 تاریخچه 

ارایه شده است. در حدود  3131اولین پیشنهاد راه اندازی دانشگاه در مشهد در سال 

ع در خیابان دانشگاه روبروی در محل قبلی ساختمان دانشکده پزشکی)واق 3131دهه 

سازمان مرکزی(، مدرسه ای به نام دبستان همت قرار داشات کاه پاز از ينادی باه      

آموزشگاه عالی بهداشت تبدیل شد. ابتدا آموزشگاه عالی بهاداری در مشاهد تاسایز    

توسا  مرحاوم    3131گردید و سپز دانشکده پزشکی مشهد، در دوم آذر ماه ساال  

دانشجو، یك نفر دانشایار   13گ آن زمان رسماً افتتاح شد و با دکتر زنگنه، وزیر فرهن

و هفت معلم حق التدریز و با بودجه اولیه یکصد هزار تومان آغاز به کار کرد. اولین 

رئیز دانشکده پزشکی مشهد مرحوم دکتر حسین سامی راد بود. پز از دایار شادن   

درشهرستانها مبنی بر این  دانشکده ادبیات مشهد، به استناد قانون تأسیز دانشگاهها

که با تشکیل دو دانشکده می توان آن مرکز علمی را دانشگاه نامید، تاسایز دانشاگاه   
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دانشکده های گروه پزشکی کشور  3111تحقق پذیرفت. در سال  3111مشهد در سال 

از بدنه وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا شد و توام با وزارت بهداری ساابق تحات   

باه کاار خاود اداماه داد. بادین      « بهداشت درمان و آموزش پزشاکی   وزارت» عنوان 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد » ترتیب دانشگاه مشهد به دو موسسه مستقل به نامهای 

 تقسیم شد.« دانشگاه فردوسی مشهد » و « 

 در حال حاضر: 

و دارای  دکتار محماد تقای رجبای مشاهدی     دانشکده پزشکی مشهد به ریاسات آقاای   

آماوزش  ، الینیآماوزش با  ، آماوزش علاوم پایاه و تحصایکت تکمیلای     معاونت هاای  

گااروه  31بااوده و دارای  اداری و مااالی،  پژوهشاای ، تخصصاای و فااوص تخصصاای 

     گاروه توساعه اماوزش و پاژوه     و نیاز   گروه آموزشی پایاه  33و  آموزشی بالینی

 31نفر است کاه از ایان میاان    111می باشد. تعداد اعضای پایه و بالینی این دانشکده 

 نفر مربی هستند.  31نفر استادیار و  331نفر دانشیار ،  313نفر استاد ،

، آماوزش ، حساابداری ، اماور اداری دانشکده پزشکی مشهد هام اکناون دارای ادارات   

و تعاداد  باوده   اماور فناروری اطکعاات و آماار    ، امور طرحها و پایان ناماه ، کتابخانه

 نفر می باشد. 311نیروهای مشغول بکار در این ادارات 

http://www.mums.ac.ir/medical/fa/DrRajabi
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/DrKhajavi
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/DrEmadzade
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نفار  11هم اکنون پذیرش دانشجوی دانشکده پزشکی مشهد در رشته پزشکی سااننه  

دانشاجوی  3331نفر در ترم بهمن ماه اسات و در حاال حا ار     11در ترم مهرماه و 

جوی دوره هاای  نفر دانش 331پزشکی عمومی در مقاطع مختلف علوم پایه و بالینی ، 

 Ph.Dدانشاجوی   11دانشاجوی کارشناسای ارشاد و     13تحصیکت تکمیلای شاامل   

دانشاجوی   34دانشجوی رشته های مختلف تخصصی و  314رشته های علوم پایه ، 

 نفر فلوشیپ در این دانشکده مشغول به تحصیلند. 1دوره فوص تخصصی و 
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 : مشخصات فیزیکی

به مکان جدید خود به آدرس میدان  3111سال دانشکده پزشکی مشهد در مهرماه     

توسا    31/33/11آزادی داخل مجموعه پردیز دانشاگاه منتقال گردیاد.و در تااری      

وزیر محترم بهداشت درماان و اماوزش پزشاکی جنااا آقاای دکتار کاامران بااقری         

 کنکرانی رسما افتتاح گردید.که مشخصات آن به اختصار در زیر بیان میشود:

مترمربع می باشد که در زیربنایی  13731زمین دانشکده پزشکی  مساحت عرصه کل

 طبقه ساخته شده است. 3متر مربع و در  34333به مساحت 

 شامل قسمتهایی از گروه علوم تشریحی و اتاص حیوانات است. طبقه منهاي يك

امور فناروری اطکعاات و   ، حسابداری، امور اداریشامل حوزه ریاست، طبقه همكف 

و گروههاای   امور دانشاجویی ، اداره آموزش واحد تخصصی و فوص تخصصی، آمار

 است.علوم تشریحی و ژنتیك و  معارف اسکمی، فیزیولوژی، فیزیك پزشکیآموزشی 

و  تحصیکت تکمیلی علوم پایاه و  اداره آموزش واحد عمومیشامل ه بعالوه يك طبق

 است. بیموشیمی و تغذیهو  فارماکوژیگروههای اموزشی 

http://www.mums.ac.ir/medical/fa/office
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/Acconting
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/ItUnit
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/ItUnit
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/ItUnit
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/SpecilEdu
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/omoordaneshjoo
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http://www.mums.ac.ir/medical/fa/Phiso
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/Moarefindex
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سالن مطالعاه   متر مربع و3311ا ، به مساحت مجموعکتابخانهشامل طبقه بعالوه دو 

مرکااز و  نفاار در قساامت خااواهران 331نفاار در قساامت باارادران و  333بااه فرفیاات 

 ایستگاه کاری در دو قسمت برادران و خواهران می باشد. 31با فرفیت  کامپیوتر

نفار و دارای دو   411ککس عمومی باه فرفیات مجموعاا     33ی دارای دانشکده پزشک 

نفار   31باه فرفیات    ITنفر و یك ککس برای آماوزش  31ککس تخصصی به فرفیت 

 است.

اتااص شاورا    1نفار و   317آمفای تااتر باه فرفیات هرکادام       3دانشکده همجنین دارای 

 میباشد.

های آمار و فناوری اطکعات و فعالیتهای انجام شده اینجانب در این دانشکده در بخش

 همچنین مرکز کامپیوتر صورت گرفته است .

 طرح تشکیل دفتر امور فن آوری اطالعات و آمار

دفتر امور فن آوری اطکعات و آمار دانشکده پزشکی به منظورسااماندهی، یکپارياه   

سازی و بهبود نظام آمار و اطکعات و سیستم های انفورماتیك و نیاز ارتقااس ساط     

در بین اعضاس هیات علمی و پرسنل دانشکده پزشکی مشهد باا اساتعانت از    ITان  د

 ایزد منان تشکیل می شود تا زیر نظر مستقیم رییز دانشکده به امور زیار بپاردازد :  

http://www.mums.ac.ir/medical/fa/medlib100
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/ComputerCenter
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/ComputerCenter
http://www.mums.ac.ir/medical/fa/ComputerCenter
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: گردآوری، یکپاريه سازی و بروز نگه داشتن کلیه آمار و اطکعااتی  آمار و اطالعات

ارد و در تصامیم گیاری هاا کماك شاایانی باه       که دانشکده به نوعی با آن سروکار د

 مدیریت دانشکده می نماید.

: کارشناسی و نیازسنجی واحدها بمنظور داشتن یك سیستم نارم افازاری   نرم افزار 

کارا و ایمن برای افزای  سرعت و دقت در انجام کارهای محوله و ایجاد یك سیستم 

        م اکناون یاا نااقن انجاام     اتوماسیون جامع برای مکاانیزه کاردن کلیاه کارهاا کاه ها      

می شود و یا اصکً مکانیزه نیست. به قصد انجام سریعتر و دقیقتر کار اربابان رجوع 

و همچنین حرکت به سمت راه اندازی سیساتم هاای دسترسای از راه دور کاه کماك      

 زیادی در صرفه جویی وقت اربابان رجوع دارد.

در امور مربوطه به خریاد و اساتفاده   : نیازسنجی و کارشناسی سخت افزار و شبكه 

بهینه ازسخت افزار و شبکه و ارتقاس سیستم های قدیمی به سیستم هایی کاه کاارایی   

خوبی داشته و سرعت انجام کاار را باان مای بارد و همچناین سااماندهی باه و اع         

 دسترسی به اینترنت و اینترانت دانشگاه برای ذی نفعان.

گهداری و تکمیل سایت دانشکده به سمتی که سایت : به روز ناطالع رساني و سايت 

دانشکده يهره تمام عیار از و عیت دانشکده باشد و عملکردهای دانشکده درساایت  

بصورت روزآمد نشان داده شود و عکوه بر اطکع رسانی دقیق و جاامع از حضاور   
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یا مشکل به دانشکده حتی المقدور جلوگیری نماید. دراین قسمت با راه اندازی تلفن گو

 کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند را نیز می توان حل نمود.

ابزارهای فن آوری اطکعاات، هار روز باا     با توجه به گسترش روز افزون  آموزش :

محصول جدیدی مواجه میشوم که در صورت مهارت در کاار باا آن میتاوانیم بهاره     

در رابطاه باا    ITسط  دانا   وری را درسیستم خود تزریق نماییم. از این رو ارتقاس 

پرسنل و اعضاس هیئت علمی به منظور استفاده بهینه و کااملی از ایان ابازار قدرتمناد     

برای آسان سازی، سریعتر و دقیقتر نمودن کارهای خاود میتواناد در راساتا اهاداف     

 دانشکده باشد.

درباین دانشاجویان، هیاات     IT: به منظوربانبردن سط  دانا   مشاوره وپشتيباني 

علمی و پرسنل در انتخاا راه حل های بهتر برای رسیدن به هدف و همچناین تنظایم   

قراردادهای مربوط باه مناقصاات کاامپیوتری و همچناین راه انادازی سیساتم هاای        

 معیوا و...

 مسئولین مربوطه:

 

 

تلفن  سمت

 دانشكده

تلفن 

 مستقيم

Email 
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 مهندس علی عظیمی

رییز امور فنروری 

 اطکعات و آمار

1113411-

111343 

14311331417 AzimiA3@mums.ac.ir 

 مهندس تکتم پیکانی

کارشناس نرم افزار و 

 آمار

111341  PeykaniT3@mums.ac.ir 

مهندس علیر ا 

 محمدزاده

کارشناس سخت افزار و 

 شبکه

111341  MohammadzadehA3@mums.ac.ir 
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 شرح کار انجام شده 

Join  کردن 

یستم ها به یکدیگر به منظور مبادله اطکعات در یك شابکه  از این عمل برای اتصال س

 داخلی استفاده می شود.

 بایستی مراحل زیر را یکی پز از دیگری انجام داد: Joinبرای انجام عملیات 

  Joinاقدامات نزم قبل از انجام عملیات 

 DHCPاز سرور  IPتظیم کامپیوتر ها برای دریافت -3

 لیه مجموعه انجام شود ياون در غیار اینصاورت    این کار باید به سرعت در ک

 کاربران با مشکل مواجه خواهند شد .

 .  Domainتغییر نام دادن کامپیوتر ها به یك نام معتبر در -3

    این کار می تواند به این صورت باشد که قبال از ایجاادComputer Name  

کااربران و   ماورد اولیاه ، اساامی    1با انجام  ITها در آفیز مورد نظر ، راب  

 ITCتعداد کامپیوتر ها را در لیستی جمع آوری کرده و سپز آن را به مرکاز  

 .ارجاع دهد تا در اسرع وقت نسبت به ایجاد آنها اقدام کند 

 ها به تعداد مورد نیاز ایجاد شود . Computer name –الف 
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در همان زمان نام کاربری به صاحب آن اعکم شده تا در صورت نیاز به  -ا

 (Active)اصکح ، مراحل آن انجام شود و در مرحله بعدی نصاب باه فعاال     

 نمودن آن اقدام شود . بدین ترتیب فق  اکانت های مورد نیاز فعال شوند .

 همان آفیز Administratorتعیین یك کلمه عبور قراردادی برای کاربر -1

 شبکه نیاز به  با توجه به اینکه برای انجام یکسری از فعالیت های مدیریتی در

می باشد ، لذا نیاز اسات   Administratorوجود یك کلمه یکسان برای کاربر 

تا کلمه عبوری مختن به همان آفیز در نظر گرفته شده و در هماان مراحال   

 اولیه به تمامی کامپیوتر ها اعمال شود .

 Remote Desktopفعال سازی قابلیت  -3

 ITCپر نمودن لیست ارسالی از طرف مرکز  -1

  : این لیست حاوی اطکعاتی از قبیل 

Computer 

Name 
Description User Name Agree Done 

در کامپیوتر و در فایلی که باه هماین منظاور تهیاه      ITکه در انتهای کار توس  راب  

 ارسال می شود . ITCشده است ثبت شده و برای مرکز 
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 کامپیوتر هایی که نیاز به نصب مجدد ویندوز دارند

 :Cبررسي درايو -1

 3- حداقل فضا برای درایوC:   31GB 31و حداکثرGB    است . در صاورتی

از میزان حداقل کمتر بود ، حدانمکان ساعی شاود    :cکه میزان فضای درایو 

 دوباره پارتیشن بندی انجام شود .

 

 :Cنصب ویندوز در درایو  -3

  ویندوز حتماً می بایست در درایوC: . نصب شود 

 ایل سیستم درایو نصب ویندوزنوع ف -1

  درایوC:     می بایست حتماً فرمت شود . ناوع فایال سیساتم راNTFS   و ناوع

 فرمت را غیر سریع انتخاا کنید .

باه دلیال دارا باودن امنیات باان بارای        NTFSانتخاا فایال سیساتم   

 اطکعات می باشد

در  :C و انتخاا فرمت غیر سریع برای اطمینان از سالم باودن درایاو  

صورتی که فرمت درایو بی  از حاد معماول طاول بکشاد ، مشاخن      

 خواهد شد که سخت افزار دارای مشکل است 
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 نصب قابلیت فارسی بطور کامل -3

در هنگام نصب شما می توانید قابلیت فارسی را بطور کامل به ویندوز ا افه کنیاد .  

 برای اینکار :

  در سربرگLanguages   در قسمتSupplemental language support  

 گزینه اول را تیك بزنید .

  در سربرگAdvanced    از لیست موجاود ، گزیناهFarsi    را انتخااا کنیاد و

را تیاك بزنیاد .     Default user account Settingگزینه موجود در قسامت 

 )برای اعمال این تنظیم برای سایر کاربران سیستم(

   در سر بارگRegional options    هاز لیسات اول گزیناFarsi    و در قسامت

 کشور ایران را انتخاا کنید . locationآخر 

 را بزنید . Okرا زده و پز از آن دکمه  Applyدر نهایت دکمه 

خواسته شد ، حتماً از سریال معتبری که قبکً  Serial Numberهنگامی که از شما  -1

 به همراه یك سی دی به شما داده شده استفاده کنید .

نام کامپیوتر را وارد کنید . نام کامپیوتر می بایسات  Computer name در قسمت -1

 ثبت شده باشد و فعال شده باشد . Active Directoryدر 
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    بطور مثال : کامپیوتری که در ساختمان قریشی وجود دارد و یاك کارمناد از

 آن استفاده می کند ، نامگذاری آن به این صورت است :

 

  

 

 به صورت قراردادی و یکسان Administratorاستفاده از پسوورد -7

   برای انجام یکسری کارهای مدیریتی نزم است در کل یك اداره این پساوورد

 یکسان باشد 

 انجام تنظیمات تاری  ، ساعت ، و ساعت به وقت گرینویچ-1

   حتماً کنترل کنید تا این تنظیمات بطور صحی  انجام شود . در غیر اینصاورت

 به مشکل برخورد خواهید کرد . Domainدر هنگام اتصال به 

تنظیمات پی  فرض را قبول کرده و به مرحله بعد   Network Settingدر قسمت -4

 بروید .

        در صورتی که قصد اتصال به شابکه را نداریاد ، مای توانیاد در ایان قسامت

خود را وارد کنید )درصاورتی کاه کاارت شابکه بصاورت کامال        IPتنظیمات 

 نصب شده باشد (

Ghoreyshi 

Building 
Employee 

مشخص کننده طبقه 

 و شماره کامپيوتر

GB-

E4130 
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 Domainانجام عملیات اتصال به  -31

   شما می توانید عملیات اتصال ویندوز باهDomain     را در ایان قسامت انجاام

در حالت انتخاا اسات .   Workstationدهید . در حالت پی  فرض اتصال به 

را  Yes , make this computer member of following domainگزیناه  

را وارد کنید . در کادر    Mums.ac.irعبارت  Domainانتخاا کرده و آدرس

را بزنیاد .   OKباز شده نام کاربری و رماز عبورتاان را وارد کارده و دکماه     

کادری باز می شود و از شما نام کاربری و رمز عبور معتبر برای اتصال باه  

Domain  را می خواهد ، اطکعات مربوطه را وارد کرده و دکمهOk  .را بزنید 

ت شبکه بطور کامال نصاب نشاده باشاد ، شاما نمای توانیاد        )در صورتی که کار

عملیات اتصال را بطور کامل انجام دهید (اگر پاز از ورود اطکعاات صاحی  باه     

صورت اتوماتیك به مرحله بعد نرفتید ، عملیات اتصال را متوقاف کارده و اداماه    

 نصب را انجام دهید و پز از اتمام نصب این کار را انجام دهید .

وارد  Administrator ز اتمام نصب و اتصاال باا ناام کااربری محلای     پز ا -33

 Mums شوید و نام کاربری مدیر سیستم را به )نام کاربری ماورد اساتفاده در   

Domain گااروه)Administrators    ا ااافه کنیااد . پااز از آنWindows   را

Restart . کرده و این بار با نام کاربری مدیر سیستم وارد ویندوز شوید 
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 Updateمطمئن شوید که قابلیت  WUAUCLT /detectnowتوس  دستور -31

 در ویندوز فعال شده است و مقداری از آنها را نصب کنید 

-Office\\ناااارم افاااازار مااااایکرو آفاااایز را ماااای توانیااااد از مساااایر   -33

Filesrv3\Package$\Microsoft Office 3111 . نصب کنید 

س نام محل اداره وارد می شود . بطور در ابتدای آدر officeتوجه : بجای آدرس 

در ساختمان قریشی از این آدرس اساتفاده   Microsoft officeمثال برای نصب 

 GB-Filesrv3\Package$\Microsoft Office 3111\\ می شود :

درس بصاورت ماوقتی اسات و در آیناده     نکته مهم : این نوع نصب توسا  ایان آ  

انجاام خواهاد    SMS Serverنزدیك نصب نرم افزار بصورت مرکازی و توسا    

 شد .

نصب درایور های مورد نیاز و  روری )حداقل نصب کارت شبکه و کاارت   -31

 گرافیك(

در آخر قبل از تحویل سیستم به کاربرش ، از نصب باودن آنتای ویاروس و     -31

 ان حاصل کنید .بروز بودن آن اطمین

 نصب ویندوز

 را می توان به سه طریق نصب کرد. XPویندوز 

file://GB-Filesrv1/Package$/Microsoft%20Office%202003
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 نصب در کنار ویندوز موجود -ارتفاع ویندوز موجود ،  -نصب جدید،  -

که قارار اسات وینادوز     –یا درایویی  –در روش اول یعنی نصب جدید ابتدا پارتیشن 

XP اجرا در خواهیم  در آن نصب گردد را فورمت نموده و سپز عملیات نصب را به

 آورد.

در روش دوم، ارتقاااس ویناادوز موجااود، ویناادوزی کااه در حااال حا اار باار روی     

 xp( و آن را مبدل به وینادوز   Upgrodeکامپیوترتان نصب می باشد را ارتقاس داده )

 می نماییم.

نباوده و   –پاا  کاردن اطکعاات یاك درایاو       –در این روش نیازی به فورمت نمودن 

نیاز در   xpکه در ویندوز قبلی در دسترس بوده اند، در محی  اطکعاتی بنابراین تمام 

دسترس خواهند بود. با این وجود، بهتر است در صورتیکه اطکعاات مهمای بار روی    

 کامپیوترتان داریم، قبل از عملیات ارتقاس نیز قابل استفاده می باشد.

ار ویندوزی که در را در کن XPروش سوم، نصب در کنار ویندوز موجود ما ویندوز 

حااال حا اار باار روی کامپیوترتااان نصااب اساات. نصااب ماای کناایم. در ایاان حالاات  

 کامپیوترتان به دو ویندوز مجهز خواهد شد.
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 نصب جدید : 

در صورتیکه ویندوز ایکز پی ما ديار اشکانت زیادی گردیده است و اجرای برنامه 

 نموده و مجدداً نصب کنیم.ها در آن به کندی صورت می گیرد بهتر است آن را پا  

قبل از اینکه اقدام به نصب جدید کنیم، این نکته را باید به خاطر داشاته باشایم کاه در    

جریان این نوع نصب تمام اطکعات موجود در پارتیشن که ویندوز در آن نصاب مای   

 پا  خواهد شد. – Cاغلب :  –شود 

ر همان پارتیشنی قرار که محلی برای ذخیره اطکعات است د My Documentپوشه 

دارد که اطکعات آن پا  خواهد شد. بنابراین قبل از انجام نصب جدید اطکعات واقاع  

 –را که مورد نیازمان می باشاد باه یاك پارتیشان دیگار       Document Myدر پوشه 

منتقل می کنیم و بعد از تماام مراحال    –پارتیشنی که ویندوز در آن نصب خواهد شد 

 ید را انجام می دهیم.نصب یك ویندوز جد

من قبکً برای نصب ویندوز جدید از داخل ویندوزی که داشتم نصب ویندوز را انجاام  

 می دادم ولی این دفعه از داخل بایوس کامپیوتر نصب را انجام دادم.

برای این نوع نصب کامپیوتر را روشان مای کنایم و بعاد سای دی وینادوز را داخال        

مای کنایم. )در ایان ناوع نصاب،       Restartپیوتر را کامپیوتر می گذاریم و ساپز کاام  

یاا در   –تنظیمات بایوس کامپیوتر ما باید به نحوی باشد که در هنگاام آغااز باه کاار     
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سی دی رام درایاو را قبال از هاارد دیساك درایاو       –اصطکح بوت شدن یا بان آمدن 

 مورد بررسی قرار می دهیم(.

نظیر کلیاد   –کی از کلیدهای صفحه کلید هنگامی که کامپیوتر مجدداً روشن می شود ی

Enter  یاSpace     را فشار می دهیم تا محتویات سی دی را به اجارا گذاشاته شاود و

 عملیات نصب آغاز گردد. بقیه ی مراحل به راحتی انجام می گیرد و ساده است.

 رفع اشکاالت ویندوز : 

 systermرف کنیم از برای اینکه سریعتر و آسانتر اشکانت ویندوز ایکز پی را برط

Restor  استفاده می کنیم در صورتی که عملکرد ویندوز کامپیوترمان پز از مدتی به

هر دلیلی مثل نصب یك برنامه جدید، دست کاری تنظیمات آن و ... باا اشاکال مواجاه    

گردید با بکارگیری این روش می توانیم، اشاکال یاا اشاکانت فاوص را برطارف کنایم       

System Restor شکل خودکار در زمان های مشاخن و نیاز قبال از نصاب یاك       به

تغییار در تنظیماان داخلای وینادوز، از تنظیماات فاوص یاك نساخه         برنامه و یا ایجااد  

( شاما تنظیماات   Restorپشتیبان تهیه می نماید. در واقع در جریان عملیات بازیافات ) 

 نادرست جاری می نمایید.

 را انجام می دهیمبرای اجرای عملیات بازیافت مراحل زیر 
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ماوس را باه ترتیاب روی    -3کیلك می کنیم.  Startدر نوار وفیفه روی دکمه  -3

All Program  ،Accessories  ،Tools System    گرفته و در مناوی آخاری

بااز مای    System Restoreکلیك می کنایم. پنجاره    System Restoreروی 

 Restore my Computer to an earlier timeدر حالیکه گزینه ی  -1شود. 

کلیاك پنجاره مرباوط باه مرحلاه بعادی        Nextانتخاا شده است، روی دکمه 

یك تقویم در سمت يپ و یك  –عملیات نمایان می شود. این پنجره دو قسمت 

کادر، در سمت راست را شامل شده و تاری  روز جاری نیز به رناگ آبای در   

 تقویم مشخن گردیده است. 

ربوط به تاری  برخی روزهای گذشته به شکل پر رناگ  در  تقویم فوص اعداد م -3

تر به نمای  گذاشته می شوند این ها در واقع روزهاایی هساتند کاه وینادوز باه      

 شکل خودکار از تنظیمات داخلی اش پشتیبان تهیه نموده است.

کلیك می کنیم تا انتخاا شود. با انجام این کار نام  1 –روی این تاری  فعال قبلی 

یه نسخه پشتیبان موجود در تاری  فوص در کاار در سامت راسات باه     و ساعت ته

 نمای  در می آید ممکن است در یك روز يندین نسخه پشتیبان تهیه شده باشد.

در آن فهرستی که بوجود می آید در کادر سمت راست، یکای از نساخه هاای     -1

 کمه روی د -1کلیك می کنیم.  Nextموجود را انتخاا نموده و سپز روی دکمه 
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Next  .در پنجره به نمای  درآماده فاوص    -7کلیك می کنیم تا عملیات آغاز گردد

 کلیك می کنیم. okروی دکمه 

 «  FaXارسال »

 برای ارسال یك سند از طریق فکز این مراحل را انجام می دهیم.

سند را توس  برنامه مربوطه اش باز مای کنایم ماثکً یاك برناماه را در یاك        -3

 ورد باز می کنیم محی  مایکروسفات 

کلیك می کنیم و سپز در مناویی کاه    fileدر نوار منوهای برنامه فوص روی  -3

 باز می شود. Printکلیك می کنیم پنجره   … Printباز می شود روی 

را انتخااا   Fax، گزیناه   Name، از منوی  Printerدر پنجره فوص در قسمت  -1

 می کنیم.

 Send Fax Wizardیم پنجاره  کلیك می کنا  OKروی دکمه  Printدر پنجره  -3

 باز می شود.

 کلیك می کنیم تا به مرحله ی بعدی برسیم. Nextروی دکمه  -1

 Fax، ناام گیرناده فکاز و در کاادر      Toدر پنجره ای که باز شده در کاادر   -1

Number  شماره فکز را تایپ می کنیم سپز روی کلمه یNext   کلیك مای

 کنیم تا به مرحله بعدی برویم.
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 کلیك می کنیم. Nextتنها روی دکمه  –پنجره فوص  –ه در این مرحل -7

در پنجره فوص می توانیم زمان ارساال فکاز و اولویات ارساال آن را تعیاین       -1

 کنیم.

 –، اگر گزیناه ی اول   When do you want to send this faxدر پاس  به سؤال ؟ 

رساال  را انتخاا کنیم، فکاز بکفاصاله پاز از پایاان مراحال جااری ا       – Nowیعنی 

  time in the next 33 hour Specific –خواهد شد. با انتخاا گزینه ی سوم 

ساعت آینده برای ارساال فکاز تعیاین کنایم در      33ما می توانیم زمانی را در فرف 

)اولویت ارساال فکاز( نیاز گزیناه ی      What is the fax Priorityجواا به سؤال ؟ 

پاز از انجاام تنظیماات روی دکماه     را انتخاا مای کنایم     Normalپی  فرض یعنی 

Next  می کنیم یك پنجرخ باز می شود.کلیك 

در این پنجره ناام و شاماره فکاز شاخن گیرناده نشاان داده شاده اسات ) در          -4

باه   Backصورتیکه می خواهید تغییری در آن ایجااد کنیاد باا کلیاك بار روی دکماه       

 Preview faxیك روی دکمه مراحل قبلی می رویم و تغییرات را انجام می دهیم( با کل

 می توانید، پی  نمایشی از فکز که قرار است ارسال گردد را مشاهده می کنیم.
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کلیك می کنیم در صاورتیکه قسامت زماان ارساال فکاز گزیناه        Finishروی دکمه 

Now  را انتخاا می کنیم بکفاصله پز از کلیك بر روی دکمهFinish  عملیات ارسال

 فکز آغاز می شود.

کلیك کنیم. ارسال فکز متوقف مای   Disconnectورتیکه در پنجره فوص روی در ص

نیز پنجره مذکور، ناپدید می شود و در قالب یاك ایکاون    Hideشود با کلیك بر روی 

به نمای  در آوردن مجادد پنجاره فاوص     –سمت راست نوار وفیفه  –در کنار ساعت 

 Openباز می شاود روی   روی ایکون مذکور است کلیك کرده و سپز در منویی که

fax monitor  کلیك می کنیم با کلیك بر روی دکمهmore      نیز یاك قسامت جدیاد باه

 پنجره فوص ا افه می شود.

این قسمت جاری جزئیات عملیات ارسال فکز می باشد. در صورتیکه می خواهید این 

کلیاك مای کنایم پاز از شاماره گیاری عملیاات ارساال          Lessقسمت را ببیند دکماه  

(sending       فکز آغاز می شاود در آخار ارساال موفقیات آمیاز )Fax     باه اطاکع ماا

 رسانده می شود.

 «  Faxدریافت »
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زمانیکه شخصی از طریق تلفن با شما تماس می گیرد کامپیوتر شما نیز مثل تلفن باه  

در کناار   –صدا در می آید در این و عیت یك ایکون در سامت راسات ناوار وفیفاه     

 اشته می شود.ساعت به نمای  گذ

اگر مطمئن هستید که شخن تماس گیرنده قصاد ارساال فکاز را دارد. روی ایکاون     

فوص کلیك می کنیم. با انجام این کار عملیات دریافت فکز آغاز می شود. پز از پایان 

 Faxبه نمای  گذاشاته مای شاود. در پنجاره      Fax Consoleعملیات دریافت پنجره 

Console که فهرستی از فکز های ( دریافتیInbox     را نشاان مای دهاد. روی آیاتم )

 مربوط به فکز که مایل به مشاهده آن می باشد دو کلیك می کنیم.

را بااز   Fax Consoleاین اسات کاه ابتادا پنجاره      Faxیکی دیگر از راه های دریافت 

 کلیك می کنیم. Receive Nowکرده و سپز روی دکمه 

که در حین صحبت تلفنی با شخن تمااس   از این روش در شرایطی استفاده می کنیم

 گیرنده، وی اقدام به ارسال فکز می نماید.

 

 

 

 «بررسی مودم»
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قبل از هر يیز برای متصل شادن باه اینترنات بایاد از اینکاه ماردم کامپیوترماان باه         

درستی نصب و پیکر بندی شده است اطمینان حاصل نماییم برای این منظور مراحال  

 زیر را انجام دهید : 

 3ه کنترل پنل می رویم ب -3

 کلیك می کنیم.  Network and internet conncetionروی  - -3

 کلیك می کنیم phone and mademبعد روی  -1

 کلیك می کنیم. Modemsدر پنجره ای که باز می شود روی  -3

در حالیکه در پنجره ای که باز شده نام مودم کامپیوترتان انتخاا شده است   -1

 ك می کنیم.کلی Propertiesروی دکمه 

کلیك می کنیم و بعاد روی   Diagnosticsدر پنجره ای که باز می شود روی  -1

کلیاك مای کنایم. پاز از پایاان ایان عملیاات ماودم          Query Modemدکماه  

 کامپیوترتان مورد بررسی قرار می گیرد.

روی  -1پز از پایان عملیات بررسی، نتایج این عملیات به نمای  گذاشته مای شاود.   

Ok کنیم و پنجره کنترل پنل را هم می بندیم. کلیك می 
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 «اتصال به اینترنت»

 Network and Internetدر پنجره کنترل پنل روی  -3کنترل پنل را باز می کنیم  -3

connection    روی  -1کلیك مای کنایمNetwork connection      کلیاك مای کنایم تاا

 Network conncetionدر سامت ياپ پنجاره     -3پنجره ای با همین نام باز شاود.  

 New connectionکلیك می کنیم . پنجاره   Create a new conectionروی عبارت 

 باز می شود.

کار به مرحله بعدی خواهیم رفت. کلیك می کنیم با انجام این  Nextبعد روی دکمه  -1

گزینه وجاود دارد کاه گزیناه ی اول در حالات پای        3در این پنجره که باز می شود 

 شده فرض انتخاا 

 Nextانتخاا شده است روی دکمه  Connect to the Internetدر حالیکه گزینه  -1

 کلیك می کنیم تا به مرحله ی بعدی برسیم.

را انتخااا کارده و    Set up my connection manuallyدر ایان پنجاره گزیناه     -7

ه کلیك می کنیم. در این پنجره سه گزینه وجود دارد که گزینا  Nextسپز روی دکمه 

 ی اول فعال می باشد.
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از قبال   Connect osung a dial up modemدر این مرحله نیز در حالیکه گزینه  -1

 کلیك کنیم. Nextفق  باید روی دکمه انتخاا شده 

بعدی باید نامی برای ایکون که بعدها با کلیاك باه روی آن باه اینترنات     در مرحله  -4

ایان ناام را وارد مای کنایم و      Isp Nameمتصل خواهید شد تعیین کنیم کاه در کاار   

Next  .می زنیم 

، شماره تلفان شابکه    Phone Numberدر پنجره ای که فاهر می شود در کادر  -31

 Nextرا تایپ می کنیم. روی دکماه   –که بر روی کارت اعتباری اینترنت درج شده  –

 کلیك می کنیم تا وارد مرحله بعدی شویم.

تایاپ   Passwordو کلمه رمز را در کاادر   user Nameبعد نام کاربر را در کار  -33

تایاپ کنایم و    Confirm passwordمی کنیم کلمه رمز را باید یك بار دیگر در کاادر  

 می زنیم و وارد مرحله ی پایانی می شویم. Nextبعد روی 

 finishرا فعال نماوده و ساپز روی دکماه     Add a shortcut to thisگزینه ی  -33

، در پنجره فوص، ماودم  Dioalپنجره ای که باز می شود بر روی دکمه کلیك می کنیم 

در صاورتی کاه شاماره     –شروع به شماره گیری خواهد نمود وپز از مدت کوتاهی 

 کامپیوتر ما به اینترنت متصل می شود. –شبکه درست باشد، کلمه رمز و نام کاربر 
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ادم ویاروس یاابی   همچنین کارهاایی کاه اغلاب مان در ایان آموزشاگاه انجاام مای د        

کامپیوترها و از بین بردن آن ویروس ها بود و همچنین نصب يند برنامه که عبارتند 

بارای تشاکیل    NUو ویژوال بیسیك ، فری هناد، اتوکاد، نصاب برناماه      1DMaxاز )

 ککس(
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 نظرات و پیشنهادات کار آموزی

ورد پرسانل  بود که برخا  دوستانهمحیطی که من کار آموزی ام را گذراندم یك محی  

با کار آموز خیلی خشك و بی تفاوت بود که میل و عکقاه باه کاار را در کاارآموز از     

بین می برد و کارهایی غیر از کاری که من بایستی در کارآموزی یاد مای گارفتم باه    

من می دادند به نظار مان بایاد دانشاگاه یاك محیطای مخصاوو کاارآموزی بارای          

 دانشجویان دایر کند.

 

 


