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 شبکه چیست ؟

به مجموعه ای بیش از یک رایانه که به کمک تسهیالت نرم افزاری و سخت افزاری با یکدیگر به جهت تبادل داده و اطالعات و استفاده 

 از منابع مشترک در ارتباطند را شبکه گویند .
 

 ی : ا انهیرا یاستفاده از شبکه ها یایمزا

 (مهم ترین )ی و سخت افزار یاشتراک منابع نرم افزار 

  نیآنال ایو ارسال پرونده به صورت برخط  غامیامکان تبادل پ :ارتباط بر خط 

 متمرکز یبانیو پشت تیریمد 

 نهیدر زمان و هز ییصرفه جو 
 

 : عبارتند از ای رایانه شبکه تشکیل دهنده یک ، اجزایکلیبطور 

 دهنده   سرویس رایانه Server 

 گیرنده   سرویس رایانه Client 

 (.باشد  سیم بی یا و  سیمی تواند می که رسانه ارتباطی ) ارتباط انتقال یا کانال محیط  

 شبکه عامل سیستم 

 پروتکل Protocol  

 

 
 

 محیط انتقال با سیم محیط انتقال بی سیم
 (سیم انتن )ر کواکسیال  کابل هم محو Radio waves  رادیویی  امواج

 (سیم ایفون )کابل زوج به هم تابیده  مادون قرمز

 کابل فیبر نوری لیزر
 

TCP/IP IPX/SPX NetBEUI … Protocols 
File,Print,Application,database,Fax,Email,Web,Time,Remote Access Serversservices 
Bus Ring Star Mesh Point to Point … Topologies 
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 آنها با را منابع و دهد پاسخ می گیرنده سرویس های رایانه درخواست به که است ای رایانه:  دهنده سرویس رایانه 

 مدیریت همچنین .دهد می گیرنده سرویس رایانه به را شبکه چاپگر از استفاده اجازه مثالً گذارد؛ می اشتراک به

 .دارد عهده بر نیز را ها گیرنده سرویس

 

 های رایانه به که را دارد شبکه در موجود منابع از استفاده درخواست که است ای رایانه:  گیرنده سرویس رایانه  

Workstation هستند معروف نیز کاری ایستگاه یا. 

 

 وییم.انتقال مى گمحیط کند اصطالحاً  یتبه هر رسانه اى که بتواند اطالعات را به گردش درآورده و هدا:  محیط انتقال 

،  (Infrared)اشعه مادون قرمز  محیط های بی سیم : (کابل مسی ،  کابل فیبر نوری  )محیط های با سیم مانند : 

 بلوتوث ، امواج رادیویی و ...

 

 انجام را آن بندی بسته ابتدا باید کنید، ارسال خاصی شخص برای را پستی بسته یک بخواهید شما که وقتی : پروتکل 

 نما مراجعه پستی باجه یک به سپس نموده و درج بسته روی بر خاصی محل در را فرستنده و گیرنده آدرس و داده

 حاکم قوانین به گیرد، می انجام خاصی قوانین مقررات و طبق پستی بسته ارسال کنید می مالحظه که همانطور یید

 که که قوانینی مجموعه» گفت توان می فوق مطالب به توجهبا  .گویند می پستی پروتکل پستی های بسته ارسال بر

 پروتکل؛ که گفت توان می واقع در .گویند می شبکه در پروتکل شود برقرار می شبکه در دهی سرویس آنها رعایت با

 .کند می کنترل را اطالعات تبادل زمان و اطالعاتی های بسته مجدد بندی و جمع ارسال بندی، تقسیم شیوه

 

 و باشد داشته شبکه را از پشتیبانی قابلیت عامل سیستم افزار نرم باید شبکه مدیریت برای :شبکه عامل سیستم 

 منظور به را شبکه در های موجود رایانه های فعالیت مدیریت و کنترل که است عاملی سیستم شبکه، عامل سیستم

دارای سرویس های زیادی بر انجام امور   (Windows Server)دارد عهده بر اطالعات تبادل و مشترک منابع به دستیابی

 مربوطه و کاربردی خود می باشد
 

که با توجه به پیشرفت های علمی انواع  فیزیکی گستردگی و ابعاد نظر از ای رایانه های شبکه بندی تقسیم

 گوناگونی دارد ، که به چند مورد آن اشاره می کنیم :

1) LAN: Local Area Network 
2) WAN: Wide Area Network 
3) WLAN: Wireless Local Area Network 
4) MAN: Metropolitan Area Network 
5) SAN: Storage Area Network, Small 

Area Network, Server Area Network, 
System Area Network 

6) CAN: Campus Area Network, 
Controller Area Network, or sometimes 
Cluster Area Network 

7) PAN: Personal Area Network 
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 انواع شبکه از نظر نوع سرویس دهی : 
  Peer to peerنظیر به نظیر   (1

 Based Server  مبتنی بر سرویس دهنده  (2
 

 شود: یم یبند میتقس ریدسته ز ۲شبکه به  زاتیتجه

 وی. نمونه لوازم پسردیگ یبرق صورت م یکیبه توان الکتر ازیبدون ن زاتیتجه نی: عملکرد ا(  ویپس )فعال ریغ زاتیتجه (1

 کانال و انواع رک.  ایعبارتند از : انواع کابل ،کانکتورها و اتصاالت ، داکت 

 عبارتند از: کارت شبکه ویدارند. نمونه لوازم اکت ازیبرق ن یکیالکتر انیهستند که به جر یزاتی: تجه(  ویاکت )الفع زاتیتجه (2

     اکسس پوینت ، ابیریمس ، چییسو، 
 

 ( ویپس) فعال  ریغ زاتیتجه

 کابل فیبر نوری کابل زوج به هم تابیده شده کابل کواکسیال

 
  

متمرکز  یها هیال یکابل دارا نیا

ساختار  نیاست. ا قیو مواد عا یکیالکتر

ها درون کابل  گنالیکند که س یم نیتضم

 از دخالت یکیالکتر زیقرار گرفته و مانع نو

 شود. یم گنالیدر س

 

 
 

مستقل است که  مینوع کابل شامل دو س کی

شده است. استفاده  دهیچیپ گریکدیدر اطراف 

کند  یخورده به هم کمک م چیپ میاز دو س

را  یسیالکترومغناط یتا کاهش تداخل و القا

و  STPدر نوع های محافظ دار و  کاهش دهد.

دارای موجود می باشد و  UTPبدون محافظ 

از نظر سرعت انتقال اطالعات انواع مختلفی 

 (  Cat1 …Cat8 ) می باشد

در انتقال داده  یبرا ینور بریف یشبکه ها

 باالبسیار  با سرعت مسافت های طوالنی و

 ای شهیاز ش ییرشته ها بکار می رود.

نور را  یباشند که پرتوها یم کیپالست

 یودهاید ایو  یزریل ودیدهند. د یعبور م

 بریکابل ف یساطع کننده نور، از منابع نور

 باشد. یم ینور

حداکثر مسافت برای ارسال داده بدون 

متر و  185افت سیگنال در نوع نازک تا 

 متر می باشد. 500در نوع ضخیم تا 

برای ارسال در مسافت های طوالنی تر از 

یا تقویت کننده  Repeaterدستگاه 

 سیگنال استفاده می شود.

مسافت برای ارسال داده بدون حداکثر 

افت سیگنال در کابل های زوج به هم 

 متر می باشد . 100تابیده 

 ) بدلیل کاربرد خاص Cat8فقط در نوع 

ه متر قابل استفاد 30تا   ( مراکز دیتاسنتر

 است .

حداکثر مسافت برای ارسال داده بدون افت 

با توجه به تنوع و تکنولوژی های سیگنال 

یر کیلومتر تا صدها کیلومتر امکانپذ 2جدید از 

  است .
 10تا  8کابل هایی که قطر هسته ی آنها بین 

 Single“ میکرون است، تک حالته و یا

Mode” شوند چرا که تنها قادر به نامیده می

 ارسال یک پرتو از نور هستند. اما کابل هایی که

میکرون است،  62.5تا  50قطر هسته ی آنها از 

 "Multi Mode" حالته و یا کابل های چند

 چندین  قادر به دریافت و ارسال وشوند نامیده می

  .باشندمی همزمان طور به نور از پرتو
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 توضیح پهنای باند حداکثر سرعت استاندارد

Cat 1 1  1 Mhz سیم تلفن  -  فقط انتقال صوت 

Cat 2 4  4 Mhz  قدیمی لسیستم های ترمینامورد استفاده 

Cat 3 10  16 Mhz 
 :مانند شد. مگابیتی استفاده می 10مگابیتی یا اترنت  4های توکن رینگ در شبکهکاربرد 

   10 Baes-T   100و Baes-T4   

Cat 4 16  20 Mhz مورد استفاده در شبکه های حلقوی 

Cat 5 100  100 Mhz 
  Fast Ethernet حداقل استاندارد مورد نیاز برای

100 Baes-TX     1000و Baes-T   

Cat 5e 
1000   
1 Gbps 

100 Mhz 
های تری است و از روشکه حاوی مس با کیفیت باال است، دارای نسبت پیچشی باال Cat 5 ترنسخه ارتقا یافته

 .کندمی استفاده شنوی تری برای حل مشکل همپیشرفته

Cat 6 
10000  

10 Gbps 
250 Mhz 

 های به هم تابیده در کابل استشنوی بین جفت سیمپالستیکی برای جلوگیری از تداخل همشامل یک مغزی 
. 10 GBaes-T   

Cat 6a 
10000  

10 Gbps 
500 Mhz 

ها را با سرعت و اطمینان شنوی و میرایش را کمتر کرده، پهنای باند ارسال داده را دو برابر کرده، دادهمشکل هم
بدین معناست که  Cat 6 و Cat 5 ،Cat 5e هایدهد. سازگاری با کابلبیشتری انتقال میبیشتری در فاصله 

   GBaes-T 10 .کشی سطوح پایین را بدون نیاز به تغییر تجهیزات یا کانکتور جایگزین کندتوان سیممی

Cat 7 
10000  

10 Gbps 
 

1000 

Mhz 
1Ghz 

های الکتریکی مخصوص به خود کند، زیرا هر جفت سیم با حفاظمیهای باالتر پشتیبانی این گروه از فرکانس
تر بندی شده است. این کابل به کانکتورهای پیچیدهپوشیده شده و سپس در یک حفاظ اضافی زیر غالف بسته

استفاده کنید. این کابل  TERA یا کانتکتور RJ-45 که سازگار با GG45 توانید از کانکتورنیاز دارد. شما می
 .پذیری کمتری داشته و خیلی رایج نیستتر بوده، انعطافگبزر

 10 GBaes-T  -  POTS/CATV/1000BASE-T Over signal cable 

Cat7a 
40–100 
Gbps 

1000-

1200 

Mhz 

را به تصویب رسانده است. آن ISO/IEC 2010کشی است که در سال در حال حاضر جدیدترین استاندار کابل
هایی آل برای مراکز داده و مناسب برای استفاده در شبکهاین کابل به عملکرد فیزیکی باال، ایدههای از ویژگی

 .پر سرعت است

Cat8 
Cat8.1 
Cat8.2 

25-40Gbps 
40–100Gbps 
40–100Gbps 

1600-

2000 

Mhz 

می باشد که دارای  ها چیسوئ نیمراکز داده ، اتاق سرور و اتصاالت ب یدر درجه اول مناسب برا دینوع اترنت جد
که فاصله  ییاند، جاهمراکز داده ارائه شد ژهیمتر و 30تا حداکثزپوشش محدویت کاربرد در مسافت می باشد . 

نکته   نشده است یدر ادارات طراح یکشها با هدف کابلکابل نیو سرورها کوتاه است. البته ا هاچییسو انیم
 می باشد متر 3مهم کاربرد در حالت پچ کرد 

40 GBaes-T –   POTS/CATV/1000BASE-T Over signal cable 

 

هش می به شکل مقابل توجه کنید . طبیعی است که با افزایش طول کابل سرعت کا
  باشد .
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 کانکتورهای مورد استفاده در کابل زوج به هم تابیده شده

 کیستون Rj-11کانکتور تلفن  Rj-45شبکهکانکتور 

 یشبکه در توپولوژ نیپ 8 یهاکانکتور 

شبکه به  یاتصال کابلها یاستار برا

شود . کابل مورد  یدستگاهها استفاده م

رشته تخت  8کانکتورها کابل  نیاستفاده ا

 ازینصب به کابل تخت ن یباشد و برا یم

 دارد یا ژهیبه ابزار پرس و

پین فلزی است که بیشتر  6یا  ۴دارای 

کابل مورد .مصرف تلفنی و مخابراتی دارد 

رشته تخت  ۴استفاده این کانکتورها کابل 

می باشد و برای نصب به کابل تخت نیاز 

 به ابزار پرس ویژه ای دارد 

 

کیستون به کابل شبکه متصل می شود     

رما  در اختیا   Rj-45و یک پورت مادگی   

ستون درون قاب پریز   قرار می دهد . کی

 مورد استفاده قرار میگیرد.شبکه 

 

  
 

 
 

 داکت چیست ؟
ها از یک کانال پالستیکی به منظور محافظت از سیم و کابل و انتقال آن

مصارف  ها برایاکتنامند. این دشود که آن را داکت میاستفاده می

باشند، زیرا های مسقف مناسب مییعنی مکان ( Indoor)  ایندور

باشند و زمانیکه رطوبت باال باشد از لوله خورطومی با ضد آب نمی

  شودروکش پالستیکی استفاده می

شکل است که داخل رک قرار  لیمستط یپچ پنل قطعه ا پچ پنل :

 کابلها است. یو محل جمع آور ردیگ یم

 
به  و دهش ادیموجود، ز یها و روتر ها چیاوقات تعداد سوئ یگاه رک :

ا رک فض نیکه به ا میازمندیاز آنها ن یمراقبت و نگه دار یبرا ییفضا

رت هستند و به دو صو یا شهیبا درب ش یرکها عموماً فلز . ندیگویم

وجود م یدر ابعاد مختلف ازیوجود دارد که بسته به ن ستادهیو ا یوارید

 هاستفاد تیونی 6 ای5کوچک از رک  یشبکه ها یباشند. مثالً برا یم

 شود.   یم
 

 



 

 

 شیراز 2 آموزش و پرورش ناحیه

 ترابیشهید هنرستان فنی 
 »مندان و عالقه وتریو کامپ کیو مگاترون کیرشته الکترون انیهنرجو ژهیو«

 مفاهیم پایه شبکه های رایانه ای
 تجهیزات و سوکت زدن کابل، اصطالحات  

 نظام آراستگی

 آموزشیجزوه 

 مهندس سید هادی حمزوی عابدی
 18از  6صفحه 

 

 آشنایی با ابزار های شبکه :  

 
   ( فعال)   ویاکت زاتیتجه 
 

  کارت شبکهNetwork Interface Card -NIC    

  ،سیسرواز  وتریاست. هر کامپ یوتریشبکه کامپ کی یساز ادهیدر زمان پ یعناصر سخت افزار نیاز مهمتر یکیکارت شبکه 

کابل  ریانتقال نظ طیو مح وتریمپکا نیکارت است. کارت ها، ارتباط ب کیاستفاده از  ازمندیدهندگان ، ن سیو سرو رندگانیگ

 . ندینما یرا فراهم م ینور بریف ایو  یمس یها 
 

 کاربر قادر به  ارسال  نی، چند چیاست . با استفاده از سوئ یوتریکامپ یو مهم در شبکه ها یاز عناصر اصل یکی چی: سوئ چیسوئ

نخواهد  ریکاربران تاث ریسا یابیاز کاربران بر سرعت دست کیهر  اطالعاتلحظه خواهند بود. سرعت ارسال  کیاطالعات  در 

 .دینما یشبکه را فراهم م نیچند نیکه امکان ارتباط ب چیگذاشت . سوئ

 در شبکه  میدار ازیشبکه ن چیسوئ کیها به  وتریکامپ نیارتباط ب یبرقرار یبرا یشبکه کابل کی: همانطور که در  نتیاکسس پو

در  ندیگو یم نتیکه به آن اکسس پو میدار اجیها احت وتریکام نیارتباط ب یبرقرار یسخت افزار برا کیبه  زین رلسیوا یها

 آن بر عهده دارد.  یدر انواع کابل چیکه سوئ دهدیرا انجام م یهمان کار رلسیوا یدر شبکه ها نتیاکسس پو عواق

  است که از آن در   یاتیمهم و ح  یها تگاهاز دس یکیروتر : روترLAN  وWAN  گردد . روترها تاکنون در مدل  یاستفاده م

 یکیشده است .  لیمتداول تبد یو عرضه شده اند . استفاده از روترها  به امر دی، تول یمختلف طراح یمتفاوت و با معمار یها

از راه  یها  تیسا ریسا ایو  نترنتیا گریشبکه د نیبه چند بکهش کیمهم گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال  لیاز دال

ارسال داده از ” دهند :  یاست که آنان انجام م یروترها ، متناسب با کار یدور در عصر حاضر است . نام در نظر گرفته شده برا

متفاوت  یپ یرنج آ کی یداراشبکه بزرگ باشد و هر قسمت از آن  کیکه  یدر واقع هنگام”  گرید یشبکه به شبکه ا کی

قادر قسمت ها  نیقسمت ها ارتباط برقرار کند چون بدون وجود روتر ا نیا نیشود تا ب یوجود داشته باشد از روتر استفاده م

 باشند  یارتباط با هم نم یبه برقرا

 مودم ADSL یاز مودم ها نترنتیاتصال به ا ی: امروزه کاربران برا ADSL استفاده می کنند  . 

استفاده کنند.  زین یمکالمات تلفن یبرقرار یاز خط تلفن برا نترنتیدر هنگام اتصال به ا توانندیاستفاده: کاربران م یایمزا

استفاده  ی. برااست هیدر ثان تیلوبیک 56 با سرعت کارت مودم با سهیباالتر در مقا اریبس یمعمول یهاها از مودممودم نیسرعت ا

 از خط تلفن موجود کاربران استفاده کنند. توانندیها ممودم نی. استین دیجد یکشمیبه س یلزوم  ADSL  یهااز مودم
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 چیست ؟ ADSLو  DSLتکنولوژِی 
ADSL  مخفف عبارتAsymmetric Digital Subscriber Line  یفناور یاز شاخه ها یکیو DSL  است . در حال حاضر اکثر

شود .از آنجاکه  یمتصل م یبه مرکز مخابرات میزوج س کی قیخطوط تلفن ثابت هستند که از طر یمحل کار دارا ایافراد در منزل 

 نیباند ا یپهنا” شود. عمال یانتقال صوت استفاده م برای ( لوهرتزیصفر تا چهار ک نبی ) نییپا یتنها از فرکانس ها یدر تلفن معمول

استفاده  تایانتقال اطالعات با فرمت د یبرا یباند خال یپهنا نیاز ا DSL یدر فناورماند .  یم یباال خال یدر فرکانس ها میزوج س

 .شودیم

تا امکان ارسال اطالعات و صوت همزمان  دهندیرا قرار م یخاص یچهایسوئ یدر مراکز مخابرات DSLارائه دهنده  یواقع شرکتها در

ندارد و  ازین DSLمودم  کیجز  ییمجزا لهیوس چیبه ه یفناور نیو استفاده از ا افتیدر یبرا زیخطوط تلفن فراهم شود. کاربر ن یرو

 بوجود آورند. یمزاحمت گریکدی یبراکه   نیا نکهیو تلفن خواهد بود . بدون ا نترنتیاز ا تفادهبصورت همزمان قادربه اس

نامتقارن بودن سرعت  ایهمانند سرعت انتقال اطالعات و متقارن  یو مشخصات اتیبر اساس خصوص DSL یحال خود فناور نیا با

 متقسی …و  HDSL , SDSL , ADSLشاخه مختلف همانند  نیبه چند  Download & Upload  اطالعات افتیارسال و در

 است .  +ADSL2و  ADSL2مختلف آن همانند  یو استاندارها ADSL ی. فناورمی باشدرانیا استفاده درمورد که  شود. آنچه یم

است که  نیاطالعات است که بخاطر ا افتیعدم تقارن سرعت ارسال و در  , DSL یشاخه ها ریبا سا ADSLتفاوت  نیمهمتر

مسئله چندان محسوس  نیممکن است ا نیپائ یاست . البته در سرعتها افتهیبه ارسال اطالعات اختصاص  یباند کمتر یپهنا

 باال به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.  یدر سرعتها ینباشد ول

است .  یاطالعات از فاصله کاربر تا مرکز مخابرات افتیسرعت ارسال و در یریپذ ریتاث یبطور کل ADSL یتهایاز محدود گرید یکی

خواهد شد. بعنوان  شتریخط تلفن ب یرو زیباشد . سرعت انتقال اطالعات کمتر و نو شتریکه هرچه فاصله کاربر از مرکز ب یبصورت

هم  لومتریتا هفت ک +ADSL2در صورت استفاده از  یبود . ول لومتریبرابر با پنج ک ADSLاستاندارد  نیمثال . حداکثر فاصله در اول

 است . یمنزل شما تا مرکز مخابرات نیب میفاصله . طول س نیکه منظور از ا دیاست . دقت کن شیقابل افزا

 روایت به زبان ساده و در قالب تصویر :

MODEM SWITCH ACCESS POINT ROUTER 

    
 phoneمودم دارای یک پورت 

جهت اتصال به خط تلفن و 

می  ISPدریافت اینترنت از 

 باشد 

سوئیچ جهت اتصال دستگاهها به 

ی یکدیگر شبکه کردن به صورت سیم

  . می باشد و کابلی

 کابل های زوج به هم تابیده شده

 شبکه  های ستاره ای

اکسس پوینت جهت اتصال 

دستگاهها به یکدیگر شبکه کردن به 

 صورت بی سیم می باشد

 به عنوان روترها در شبکهروتر : 

Gateway  شوند؛ در جایی تعریف می

باید به هم متصل که دو یا چند شبکه 

 گذاشتن اشتراک به جهت روتر  .شوند

 .  باشد مینیز   شبکه در اینترنت

تلفن خط  یرا بر رو تای( و دی)تلفن یامواج صوت کیاست که عمل تفک یدستگاه:  تریاسپل

 یندازاکه با راه  یاز مشکالت یکی)در حقیقت یک فیلتر پایین گذر است (.  .دهدیانجام م

 تیپاراز نی. اشودیم جادیاخط تلفن  یاست که رو یتیپاراز دیآیپرسرعت به وجود م نترنتیا

 ADSL و ارسال افتیدر یواضح یتا در هنگام مکالمه صدا ز باعث خواهد شدیهمان نو ای

 تریسپلابه نام  یگریدستگاه کوچک د دیمودم ،با کیاست که  در کنار  ینضروریبنابرانشود. 

  .دیکن هیته زیهم ندارد را ن یچندان متیکه البته ق
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 نیکه به ا نمودمتصل  هم به مشخصنقشه  ایطرح  کیمختلف طبق  یتوان به روش ها یشبکه را م کی یاجزا  توپولوژی شبکه :

 یو منطق یکیزیدو حالت ف یدارای تر هم بند قی. به عبارت دقندیگو یشبکه م یا توپولوژی (ی همبندیکربندیپ)طرح و نقشه اتصال، 

شوند و حالت  یکابل به هم متصل م لهیشود که به وس یم مشخص شبکه یاجزا یاتصال ظاهر یچگونگ یکیزیباشد، در حالت ف یم

 .کند یانتقال را مشخص م طیها به مح انهیرا یدسترس یچگونگو  اطالعات تبادلآن، نحوه  یمنطق
 

شبکه و نحوه ارتباط بین آنها و همچنین طراحی قرار گیری تجهیزات در شبکه به نحوه چینش و یا قرار گیری کامپیوترها در داخل 

 .را توپولوژی شبکه می گویند
 

 آشنایی با انواع توپولوژی شبکه :
 ( Bus topology )توپولوژی خطی (1

 ( Star topology ) توپولوژی ستاره ای (2

 ( Ring topology ) توپولوژی حلقوی (3

 ( Hybrid topology ) توپولوژی ترکیبی (۴

 ( wireless topology) توپولوژی بی سیم  (5

 ( Mesh topology )توپولوژی مش (6

 ( Tree topology )توپولوژی درختی (7

  

 آشنایی با کانکتورهای مورد استفاده در کابل های کواکسیال  
حلقه بسته  به یکدیگر مانند MAUدر توپولوژی حلقوی کامپیوتر ها با کابل مجزا توسط یک هاب مرکزی بنام 

 .تمام کامپیوترها توسط یک کابل به یکدیگر وصل می باشندخطی در توپولوژی اما  در ارتباطند .
 شبکه  Thin Net متر 185حداکثر  -نازک 

 شبکه- Thick Net   متر 500حداکثر  -ضخیم 

  نام دارد BNC این نوع کابل ها کانکتور استفاده شده در 
طرف کابل  در هر دو انیشروع به ارسال داده کند، جر وتریکامپ کی ،یکه در شبکه خط یدر صورت :ناتوریترم

ر جهت عکس د انینرفته باشد، جر نیو از ب دهیکابل رس یموردنظر به انتها انیگردد. حال اگر جر یارسال م

طالحاً کند که اص یم دایپ داخلکه از طرف مخالف در حال عبور هستند، ت ییها انیکند و با جر یحرکت م

در  دینتوا یم یمشکل نیاز بروز چن یریجلوگ یرخ داده است. برا Collision گنالیشود تداخل س یگفته م

، برابر Thin Net یکه مقاومت آن در شبکه ها دیاستفاده کن ناتوری، از دو ترمBUS ای یشبکه خط یدو انتها

  اهم است. 75 ابربر Thick Net یشبکه ها یاهم و برا 50

  Barrelام نبه  یاز اتصال دهنده ا م،یمتصل کن گریکدیرا به  الیکه دو تکه کابل کواکس نیا یبراBNC 

Barrel میکن یاستفاده م.  

تفاده می اس Repeater دستگاهی به نامبرای آن که بتوانیم طول شبکه را افزایش دهیم، از  :تقویت کننده

، جریان را کنیم. این دستگاه جریان های ضعیف را دریافت و لحظه ای که جریان از کارت شبکه خارج می شود

  .ر افزایش دهیمتقویت می کند. بدین ترتیب، با استفاده از این وسیله می توانیم جریان را تقریبا تا دوبراب

T-Connector  : کانکتور با اتصال به کارت شبکهاین BUS ی ارتباط با سایر کامپیوترها فراهم دو خروجی برا

 .می نماید
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IP  در لغت مخفف کلمه (internet protocol address)  آن به که است آدرس های پروتکل اینترنت IP address   هم گفته

شدن به اینترنت یا  وارد برای دستگاهی یا کامپیوتر هر: که کرد بیان طور این میشود آن مفهوم با تر راحت آشنایی برا اما  میشود.

 .گویند ای پییک شناسنامه یکتا برای شناسایی دارد . به این شناسنامه (network) همان اتصال به شبکه

 

، شیوه اولیه برای ۴شناخته می شوند که نسخه  (IPv6) 6و نسخه  (IPv4) ۴آدرس های پروتکل اینترنت در مجموع در دو نسخه 

 .معرفی شد 6است و به دلیل محدودیت های آن نسخه جدید تحت عنوان نسخه  IP اختصاص

 
در  رد،یگ ینقطه ).( قرار م کیآنها  نیشوند که ب یم لیاز چهار قسمت مجزا تشک ۴نسخه  یها یپ یا ،یساختار یاز لحاظ بررس

 ینریبا یاعداد بر مبنا نیشود ا یم 255تا  0( که شامل تیب 8استفاده کرد ) یرقم 3تا  1عدد  کیتوان از  یم زیهر قسمت ن

 .محاسبه شده اند
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که به  یا لهیسرور، و بخش مربوط به وس ایشده است، بخش مربوط به شبکه  لیتشک یاز دو بخش اصل ۴در نسخه  IPاطالعات هر 

دهد  یارائه م نترنتیا سیاست که به ما سرو ISPمعموال نشانگر  ۴نسخه  یپ یا کیشبکه متصل است. به طور مثال سه قسمت اول 

 دهنده متصل شده است. سیکه به آن سرو است یا لهیو عدد آخر نشانگر شماره وس

  
 

 Unicast  :شود  یاستفاده م کیبه  کیارتباط  یبرا مخاطب) کی( ابدی یشبکه اختصاص م ریز کیرابط شبکه در  کی یبرا

 .رندهیگ کیمنزل در شهر به عنوان  کیمانند آدرس 

 Multicast : به  کیارتباط  ی(چند مخاطب) و براابدی یم مختلف اختصاص یشبکه ها ریچند رابط شبکه واقع در ز ای کیبه

 شود. یچند استفاده م

 Broadcast  :شبکه) و  ریز کی یها مخاطب تمام یشود (برا یشبکه اختصاص داده م ریز کیشبکه در  یبه تمام رابط ها

 .ردیگ یشبکه مورد استفاده قرار م ریز کیبه همه در  کیارتباط  یبرا

 باشند: یم (مخاطب)کننده  افتیمشخص شده اند به عنوان در قرمز که با رنگ ییها انهیرا در شکل زیر

 
 

را مشخص  Host IDشبکه و  ریز شوندیبه پ افتهیاختصاص  تیبا ای تیب زانیکه م است یمختلف یکالس ها یدارا IPv4 یآدرس ها

 میدار IPv4در  کالس پنج نوع یکنند.به طور کل یم نییتع زیها را ن زبانیتعداد شبکه ها و تعداد م نیکالس ها همچن نیا کند. یم

 Multicast یبرا Dباشد . کالس  یم Unicast یبرا C و B  ،Aشود.کالس  یشناخته م Eو  D ،C ،B ،Aکالس  یکه با نام ها

 رزرو شده است یشگاهیآزما یکارها یبرا زین Eرزرو شده و کالس 
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 یاول برا تیب 8که  یبه طور رد،یگ یم هستند مورد استفاده قرار ادیز یلیخ یها زبانیم یکه دارا ییشبکه ها یبرا :  A کالس

 است: ریبه صورت ز Aدر کالس  یقالب آدرس ده ردیگ یم قرار مورد استفاده زبانیم یبرا ماندهیباق تیب 2۴شبکه و  ریز شوندیپ

 
را  25۴تا  1توان از اعداد  یم یده آدرس در قالب hostهر  یکند و بجا یتواند آدرس ده یرا م زبانیم 1677721۴تا  Aکالس 

اعداد  یباشد ول یم 255تا  0از  یعنی 82 یدر قالب کل hostبه هر  افتهی در واقع اعداد اختصاص دیاستفاده نمود. توجه داشته باش

توان از  یم Network یبه جا یعنیکند  یم یبانیشبکه را پشت 126تا  A کالس شود. یم استفاده یخاص طیدر شرا 255و  0

سمت  تیب نیصفر باشد با توجه به صفر بودن اول دیبا شهیسمت چپ هم تیب نیاول Aاستفاده نمود. در کالس  را 126تا  1اعداد 

 Loop back یبرا 127چون عدد اما  داشت میشبکه خواه 127 یعنی 127 نیاشند بنابراب 1توانند  یکه م میدار تیب 7چپ پس ما 

 ( 126تا1یعنی اعداد ) .مییاستفاده نما A کالس یرا برا126تا عدد  میتوان یشده است ما فقط م رهیذخ
 

 باقیمانده بیت 16 و شبکه برای اول بیت 16 که طوری به گیرد می قرار استفاده مورد بزرگ تا متوسط های شبکه برای B  :کالس 

 :است زیر صورت به B کالس در دهی آدرس قالب .گیرد می قرار استفاده مورد میزبان برای

 
 یاول در حالت حداکثر تیبا یعنی باشد یم 0 شهیهم تیب نیو دوم 1 شهیهم Network IDسمت چپ در  تیب نیاول Bدر کالس 

 نیکند همچن یم یبانیشبکه را پشت 1638۴تا  Bکالس ( 191تا 128. )یعنی اعداد  191عدد  یعنیباشد ( یم 10111111برابر 

  162-2=6553۴ نمود. یآدرس ده را زبانیم 6553۴تا  Bتوان در کالس  یم
 

 1 ) تیب 8شبکه و  یبرا ( اول تیبا 3 ) تیب 2۴که  یشود به طور یکوچک استفاده م یشبکه ها یآدرس ده یبرا:  Cکالس 

 است: ریبه صورت ز Cدر کالس  یده آدرس . قالبردیگ یمورد استفاده قرار م زبانیم یبرا ماندهیباق اخر( تیبا

 
اول در حالت  تیبا یعنیباشد  یم 0 شهیهم تیب نیو سوم 1 شهیهم Network IDسمت چپ در  تیب نیو دوم نیاول Cدر کالس 

تا  192تواند اعداد  یم تیبا نیاول Cکه در کالس  میریگ یم جهی) پس نت 223عدد  یعنیباشد ( یم 11011111برابر  یحداکثر

 نمود. یده آدرس را زبانیم 25۴توان تا  یکالس م نیدر ا نیکند همچن یم یبانیشبکه را پشت 2097152تا  C کالس باشد. 223
 

 1110 صورت به D کالس در اول بیت۴  .است شده رزرو Multicast برای D کالس شد اشاره قبالً که طور همان D :کالس

 D کالس در که گیریم می نتیجه پس ) 239 عدد یعنی( باشد می 11101111 برابر حداکثری حالت در اول بایت یعنی باشد می

  .باشد می 239.255.255.255 تا 224.0.0.0 رنج از D کالس یعنی باشد 239 تا 22۴ اعداد تواند می بایت اولین
 

 باشد می 1111 صورت به همیشه E  کالس در اول بیت ۴ است شده رزرو )تحقیقاتی(آزمایشگاهی کارهای برای  E :  کالس

 یعنی(باشد می 11111111 برابر مقدار حداکثر و ) 2۴0 عدد یعنی( باشد می 11110000 برابر حداقلی حالت در اول بایت یعنی

  .باشد 255 تا 2۴0 اعداد تواند می بایت اولین E کالس در که گیریم می نتیجه پس ) 255 عدد
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IP static  : 

که از شما دور هستند  ییها ستمیس یراه مطمئن برا کیکند و  ینم رییگاه تغ چیه یعنیثابت است،  یپ یآ کی کیاستات یپ یآ

 ی، بازVOIP (Voice Over Internet Protocol) رینظ ییاستفاده ها یمعموال برا کیاستات یپ یآ یآدرس ها باشند. یم

باشد کاربران  ازیکه در آن ن یگریهر منظور د ا(یAnyDesk مانند  دسترسی به یک سیستم از راه دور )به کمک نرم افزار های ن،یآنال

با  کینامید یپ یآسان با استفاده از آدرس آ یبه آن ها متصل شوند. دسترس گرید یوترهایشوند و کامپ تیموقع صیتشخ یبه راحت

 کیاگر شما در حال استفاده از  یدهد تا حت یاجازه را م نیا گرید یوترهایشود که به کامپ یم لیتسه dynamic DNS سیسرو

 کنند دایشما را پ د،یبار مصرف هم هست کی ای یموقت یپ یآ
 

IP Dynamic 
که  ییها ستمیس IPها با استفاده از  IP نیشود، ا یداده م شینما DHCPخواهد کرد و با  رییبا هر بار اتصال تغ یپ ینوع آ نیا اما

 .دیآ یدر شبکه هستند به وجود م
 

 

 نام دارند  T-568B و T-568Aوجود دارد که  ستونیو ک RJ45اتصال کابل شبکه به سوکت  یبرا یدو استاندارد رنگ بند
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 دو نوع کابل نیز جهت ارتباط به تجهیزات شبکه استفاده می شود : دو استاندارد با توجه به 
 

 : Straight Through کابل :Crossover کابل

کراس  یباشد. در کابل کش یشبکه م یاز انواع کابل کش یکی

استفاده  568B گریو در طرف د  568Aطرف استاندارد  کیدر 

 دیکن یاستفاده م یرا زمان ینوع کابل کش نیشود و شما ا یم

متصل  وتریکامپ کیهر دو طرف کابل را به  دیخواه یکه م

در دو طرف کابل  افتیارسال و در ریمس نکهیا یو برا دیکن

 وداز دو استاندارد معکوس هم استفاده ش یستیمنطبق باشد، با

 افتیو در ردیطرف صورت پذ کیکه ارسال در  نیا یبرا؟ چرا

طرف معکوس  کیرنگ کابل ها در  یستیبا،  گریدر طرف د

 شود

د هر دو طرف کابل از استاندار یدر انتها میمستق یدر کابل کش

568A نوع  نیاست که شما ا نیامر ا نیا لیشود و دل یاستفاده م

طرف  کی دیخواه یکه م دیکن یاستفاده م یرا زمان یکابل کش

از  یکیکابل را به  گریمتصل کرده و طرف د وتریکابل را به کامپ

روتر و... متصل  چ،ییهاب، سو چونشبکه هم یها سیوایانواع د

 . دیکن

 سیوایپورت در داخل د ریشبکه مس یها سیوایدر دچون  ؟چرا

 رکبایرا  ریمس نیکه ا دیندار ازیشما ن گریمعکوس شده است و د

 .دیده رییتغ گرید

 :کاربردها
 

 گرید انهیبه را مایمستق انهیرا کیاتصال  -

 روالیاتصال مودم روتر به فا -

ابل کنیز از این  به روتر انهیاتصال را البته می توانید برای-

 را Sendکارت شبکه شما  ، حالت نیدر ا چون) استفاده کنید 

 کند( یروتر و بالعکس متصل م Receiveبه 

 :کاربردها
 

 هاب ای چیبه سوئ انهیاتصال را -

 ADSLبه مودم  انهیاتصال را -

 هاب ای چیبه سوئ ADSLاتصال مودم  -

o PC to PC 

o Switch to switch 

o Switch to hub 

o Router to Router 

o Router Ethernet port to PC NIC 

o Switch to router 

o Switch to PC or server 

o Hub to PC or server 

o Home Router to PC  
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 : Straightو  Crossسوکت زدن کابل شبکه به صورت نحوه 

 
 

 برای اطمینان از صحت سالمت سیم می توانید توسط تستر کابل ، کابل را چک کنید :
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 5Sنظام آراستگی یا 

  :مرحله با نام های زیر می باشد 5شامل 

 
 

5S 5که  یحرف ژاپن پنح شده است؟ لیتشک یاز چه ارکانS هستند ریشامل موارد ز بیاند به ترتداده لیرا تشک: 
 

 بینظم و ترت Seiri  ای Sort : دیکار نگه دار طیرا در مح یفقط موارد ضرور – برای کارامدی بهتر تفکیک ضروری از غیر ضروری  

 یسامانده Seiton  ای Separately (set in order): که  دیمرتب کن یموارد را طور –و مشخص کردن مکان هر وسیله ای  نمرتب کرد

 . دیداشته باش یبا آن دسترس عیسر دیداشت ازیهر زمان ن

 سازی( پاکیزهمرتب و ) نظافتSeiso  یاShine : و مرتب و سالم باشند. زیکه همواره تم لیاز وسا یکار و نگهدار طینظافت مح یبررس 

  استانداردسازیSekitsu  یاStandardize  ایمن سازی – بطور مداوم دستورالعمل ها و استانداردها برای حفظ و تداوم آراستگی: تدوین 

  انظباطShitsuke یا Self- discipline ها به جهت حفظ و بررسی استاندارد هاسازی برای انجام عادت افراد به انجام صحیح کار : فرهنگ 
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 SORTING OUT یا Seiri یسامانده
 تفکیک ضروری از غیر ضروری برای کارامدی بهترها و  تیاولو تعیین: هدف 

و برطرف ساختن نواقص صورت  ییجز راتیکار و تعم طیازمح هایضرور ریو دور کردن غ یرضروریازغ یاقالم ضرور صیمرحله، تشخ نیدرا

 یبرا نیوجود ندارد. بنابرا طینگه داشتن آنهادرمح یبرا یو ضرورت لیامادل ستندین یمصرف یو ب دهیفا یب اءیلزوماً اش یضرور ریغ اءی. اشردیگیم

 ی، سامانده ها یخراب رینشتها و تعم از یری، جلوگ یمبارزه باعلل آلودگ یکل بطور .شودیم یریگ میکه دارند، تصم یا دهیفا برحسبهرکدام 

مرحله  نیدارد مهم تر یمراحل بعد یبررو یادیز ریتأث لیمرحله بدل نیا یمرحله اند. اجرا نیا یاساس یتهایفعال انبارها و حذف گرد و غبار از

کم کردن ابزار ها و لوازم  یمعنه بمرحله تناسب دارد و  نیباا شودیازآن نام برده م یکه درنظام آراستگ ”یکیفقط “. اصل شودیمحسوب م

 درحد ضرورت است

 

 ،   SYSTEMATIZE ای Seiton بیو ترت نظم

 باشدمقدار مورد نظر دردسترس به زمان مورد نظر و  در ازیمورد ن اءیکه اش یبطور ایو اش ها نیماشهدف :  استقرار منظم و مرتب 

و مرتب استقرار  افتهیسامان  یتیوضع در دیبا ماند یم یازمحل کار، آنچه باق هایضرور ریو دورکردن غ هایضرور ریغ از هایکردن ضرور سوا پس از

حذف زمان تلف شده  نیآنهاست بنابرا عیسر یابدستی …کار و ابزارها و لوازم و پوشه ها و طیمح یسامانده یعنیاصل  نیا یاجرا جهینت. ابدی

ازطرق مرتب  یکیدرنظر گرفته شود.  ایاش یبرا یمناسب یالزمست جا ایاش یسامانده ی. براباشدیهدف مرحله دوم م اءیاش یجستجو یبرا

اعالنات،  یدادن تابلوها بیو ترت نظم آنها. ینگهدار یجا یبرا یو نام ءیهر ش یبرا یآنهاست. نام ینام گذار ایاش اسبمن یده یکردن و جا

ها، مرتب کردن و  لیو فا زهایدرون کمدها و م بیافراد نظم و ترت تینشان دهنده مسئول یتابلوها هینام اتاقها و ته هیپوشه ها، پالکادرها، ته

 های تفعالی ازجمله…و وترهایدرون کامپ اتمناسب اطالع یساز رهیکتابخانه، ذخ یاهها و دفترها و کتابهامرتب اتاقها و انبارها وکارگ دمانیچ

 .ردیگ یمرحله صورت م نیا یکه دراجرا ستا

 

 SWEEP, SHINING ای Seiso یساززهیپاک
 و سالم باشند. همواره تمیز و مرتباز وسایل که  و نگهدارینظافت از نظر  محیط کار بررسی 

نگهداشتن آنها  زهیکردن و پاک زهیخود قرار گرفتند، نوبت پاک یدرجا یضرور اءیازمحل کار خارج شدند و اش یضرور ریغ اءیپس ازآنکه اش

او محسوب  فیازوظا ییجز یساز زهیازسازمان که قرار داشته باشد پاک یهست و هرکس درهر سطح یعموم یا فهیوظ یساز زهی. پاکرسدیم

همه جاست نه  یساز زهینظر دور بماند انجام پاک از دیکه نبا یروشن شود. نکته ا دیبا افراد فیو وظا ها تیمسئول ،یزه سازیپاک ی. براشودیم

 ینوع یساز زهی. پاکردیکامل صورت گ بصورت دیکار با طیو گردوغبار ازمح هایقرار دارند. حذف آلودگ دیدرمعرض د شتریکه ب ییفقط جاها

مشخص  ییجز یراتیتعم یازهایو ن شوندیم دایگم شده ها پ شود،یآشکار م ییجز یاشکالها یساز زهیپاک درهنگام. ودشیمحسوب م زین ینیبازب

از  یریجلوگ ،ییجودر جهت صرفه د،یکنیاضافه م تانلیو به عمر وسا دیبریکار مبخش به نیبهبود ا یکه برا یدر واقع هر عملکرد. شوندیم

 و منابع است. یاتالف انرژ

 

 Standardize ای Sekietsu یاستانداردساز
 یو به عبارت می باشد یشخص نهیدرزم یحت زهیمرتب و پاک افته،یسامان  یتیدروضع زیهمه چ یمرحله، نگهدار نیا یهدف ازاجرا

 . این بخش است یضرور یبروشورها و دفترچه راهنماها ازجمله کارها هیکردن روشها و ته یو نوشتار نیتدو

 دیرا رها کن ستمیس دینبا یمعناست که پس از انجام مراحل قبل نیموضوع به ا نی. انامندیم یباال را استانداردساز یو اصالح سه مرحله کنترل

 نیتدورا  ییهادستوالعمل د،یبرگزار کن یمنظور جلسات راهبر نی. به ادیقرار ده ینیرا مجددا مورد بازب دیاکرده یکه  یو الزم است که مراحل

 د،یو لوازم حساس باش لیوسا یانقضا خیبه تار د،یکن تیباال رعا یلیبهداشت را در سطح خ د،یکارتان را باال ببر طیمح یمنیممکن ا یتا جا د،یکن

ت یرا رعا 5Sکه اصول  ی. افراددیرا بشناس طیو نقاط خطرساز مح دیرفع آن به سرعت اقدام کن یو برا دیریبگ یرا جد یکوچک بیهر تخر

 .دیاکرده قیکه چرا آنها را تشو دییبگو گرانیو به د دیکن قیرا تشو کنندیم
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 Self- discipline ای Shitsuke انظباط
 یچون آتش سوز یبا حوادث ییارویدرصورت رو ینظم، زمان و آمادگ تیمختلف درمورد رعا یها نیفضا و تمر یباسازیظواهر و ز

 .باشدیمرحله م نیمهم ا یتهایزلزله، بر اساس دفترچه راهنماها ازفعالو 

از  یرویپ ،یشناسوقت نیبه عادت شود. تمر لیاز آموزه، تبد دیاکه آموخته یاست که اصول ییتا جا نیو تمر نیتمر ن،یتمر 5Sمرحله  نیآخر

 الکه در ح یمرحله انجام شود. سازمان نیدر ا دیو ظواهر با هاییبایو توجه به ز نیقوان ،یمنینکات ا تیها، توجه به نکات مهم، رعادستورالعمل

آراسته در محل کار حاضر شوند،  یبا ظاهر دیمثال تمام کارکنان با یکند. برا یکسب و کارش جار یهارا در تمام بخشآن دیاست با 5Sانجام 

 .رندیکار گبه زین یشخص یزندگ انیدر جر را نه فقط در محل کار بلکه 5S تینگه دارند و در نها زیاست را با دقت و تم ارشانیکه در اخت یلوازم

 

 5S عوامل موثر در اجرای

عوامل متعددی بر اجرای این سیستم، تاثیر می گذارند. شدت اثر برخی از این عوامل به حدی است که اجرا یا عدم اجرای این  

 .سازمانی استسیستم، منوط به آن ها است. شدت این تاثیر وابسته به عوامل و شرایط و ماهیت خاص هر 

 :به طور کلی می توان این عوامل را در پنج دسته طبقه بندی نمود

 عوامل برون سازمانی 

 عوامل درون سازمانی 

 عوامل فردی 

 عوامل کاری 

 عوامل سیستمی 

 5S مزایای پیاده سازی
 نه سازی برقراری انضباط سازمانییمزو  ایجاد یک نظم فراگیر 

 و دوباره کاری ها کاهش اشتباهاتو  کاهش ابهام در کار 

 جلب نظر مشتریانو  زیباسازی محیط کار 

 بهداشتی شدن محیط کار و رفع آلودگی های آن 

 ایمن شدن محیط کار و کاهش حوادث و بیماری های کاری 

 .استفاده ازفضاهای موجود، بهینه میگردد 
 .زمانهای جستجو و بطورکلی زمانهای تلف شده، کاهش پیدا میکند 

 راحت تر به اسناد، قطعات، ابزار و سایر لوازم مورد نیاز و جلوگیری از گم شدن آن ها دسترسی آسان تر و 

 بهبود روابط کارکنانو  افزایش روحیه کارکنان 

 فراهم شدن شرایط لذت بردن از کارو  کاهش خستگی و آزردگی روانی ناشی از کار 

 تثبیت و بهبود کیفیت 

 انجام کارهاکاهش زمان و  افزایش راندمان و کارایی 

 کاهش ضایعات ناشی زا نابسامانی و در هم ریختگی 

 جلوگیری از ضایع و فاسد شدن مواد فاسد شدنی 

 چلوگیری از استفاده اشتباه و نابجا از فرم ها، مواد، قطعات و ابزارهای نسبتا مشابه 

 تشخص بخشی )شخصیت دادن( به کارکنان 

 تر میکند. راراحت طینان تبدیل خواهد کرد و کارکردن درآن محتر جهت کار آ را بمکانی سالمتر وایمن محل کار 
 .عمر ماشین آالت و تجهیزات طوالنیترشده و اثربخشی کارکردشان افزایش می یابد 
 .مسافتهای جابجایی و حمل ونقل کاهش می یابد 
  دهد.باعث بهبود شرایط و محیط کارشده و از این راه،سطح بهره وری را به طور مرتب ارتقاء می 

 



 

 

 شیراز 2 آموزش و پرورش ناحیه

 ترابیشهید هنرستان فنی 
 »مندان و عالقه وتریو کامپ کیو مگاترون کیرشته الکترون انیهنرجو ژهیو«

 مفاهیم پایه شبکه های رایانه ای
 تجهیزات و سوکت زدن کابل، اصطالحات  

 نظام آراستگی

 آموزشیجزوه 

 مهندس سید هادی حمزوی عابدی
 18از  18صفحه 

 

 

هاى این هنرستانهاى فنى و صنعتى، این دانشگاه

ها،  اىحرفه-، این فنى کاربردى-علمى

اى، باید توسعه پیدا حرفه -هاى فنىآموزشکده

 ما به علم احتیاج داریم، کند. 

 ى کارآمد هم احتیاج داریم.اما به پنجه

این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها 

تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف عهده دار 

این کشورها می باشند، بلکه ازطریق بستر  اقتصاد

سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک 

 می نمایند.

 

فردای ما فاقد جوانان فداکار و غیرتمند شد،  اگر

ها را هم داشته باشد این جامعه اگر باالترین ثروت

تحرکی و هر طمعی از بین با هر هجومی و هر 

خواهد رفت، این وظیفه ملی ماست، این وظیفه 

انسانی ماست که این روح را، این فرهنگ را در 

 .جامعه خودمان ترویج کنیم
 

 بود از راه دانش بی نیازن کس     ات جهان بود از سر آدم فراز 

 انش را هب رهگوهن زبانراه د    مردمان بخرد. اندر رهزمان 

 سنگ اندر همی اگنبدنتش ات هب    گرد کردند و گرامی دادنتش 

 مه بد ربتن تو جوشن است وزه     دانش اندر دل چراغ روشن است 

 رودکی

 «.نداردانتهایی و ابتدا یادگیری فعالیتی است که هیچ »
 

ها ممکن است به عنوان بخشی از انسان یادگیری توسط

د تحصیالت، توسعه فردی، تدریس، یا آموزش اتفاق بیفت

 تواند هدف محور و یا بر اساس انگیزه باشد.و می
 

ی قوی ابا تکیه بر علم و اخالق و تعیین هدف ، با انگیزه 

عه به  ایده های خود جامه عمل بپوشانید و در راه توس

 یغ نکنید.کشور از هیچ تالشی در

 سید هادی حمزوی عابدی

10/01/1399 
 


