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است که توصيه ما به هنر  آموزان محترم، تدريس موازى اين دو بخش در کالس است 
بديهى است که کارکردن با يک سيستم عامل شبکه  مانند Windows Server ۲۰۰۸ بدون 
يادگيرى مقدمات شبکه ميسر نخواهد بود، بنابراين ممکن است هنرآموزان چند هفته اول به طور متوالى 
  Windows Server بخش مفاهيم شبکه را آموزش دهند در اين مرحله توصيه مى شود سيستم عامل
۲۰۰۸  روى رايانه ها نصب شود و هنرجويان بدون اينکه با جنبه هاى فنى اين سيستم عامل درگير شوند 
در اين محيط يا سيستم عامل ويندوز ٧ مطالب را آموزش ديده و فعاليت هاى عملى را اجرا نمايند در 
برخى از فصل ها فعاليت عملى کمى ارايه شده و الزم است هنرآموزان  محترم متناسب با امکانات موجود 

فعاليت هاى عملى مرتبط با موضوع را طراحى و به هنرجويان ارايه نمايند
 اين کتاب داراى دو بخش تئورى و عملى مى باشد که رنگ پا صفحه بخش تئورى قرمز و بخش 

عملى و کارگاهى با رنگ سبز مشخص شده است که بخش هاى عملى جنبه آزمون نظرى ندارد
در پايان از کليه عزيزانى که در تأليف اين کتاب، ما را همراهى کرده اند، سپاسگزارى مى کنيم 
مؤلفان

هدف كلى

آشنايى با مفاهيم شبکه هاى رايانه اى و توانايى نصب شبکه و کار با سيستم عامل 
متداول شبکه 


