
 

 
 

 



 

 

حتما تا به حال  . شدددددده ا ددددد  كامپیوتر جزیی از زندگی روزمره ما ، امروزه چه بخواهیم چه نخواهیم 

لذ  برده اید، متنی را تایپ كرده اید یا  یآهنگ با كیفیتشدددنید  از  ، كلیپی را با كامپیوتر تماشدددا كرده اید

 چ  روم ها به صبح ر انده اید!را به گش  و گذار در اینترن  یا  شبی

 در ای  دنیا كه به  ددر   می گذرد و در حال پیشددری  می باشددد واب ددتفی شدددید یاالی  ها  ا تصدداد 

 آموزشدددی ، یرهنفی و ادار  به كامپیوتر از هر دورانی بیشدددتر مح دددوو می شدددود و هر روز به تاداد

 اضایه می شود.ه تند   ی تم  امل  ایراد  كه نیازمند یادگیر  مهار  ها  كار با نرم ایزار و

ز ا مهند ا  شرك  نرم ایزار  البـدـدـــرز در پی انجام یاالی  ها  خود در حوزه كامپیوتر با بهره گیر 

تجربیا   خود  ا دام  به  چاپ  كتاب هایی  برا  آموزش انواع  نرم ایزار ،  ی تم  امل و دیفر مهار  

توانندد بدا ملالاه   مجمو ه ها  ما  پیشدددددددری   ابل مرح ه ا  در هدا كردندد تدا ایرانیدا  یهیم و زیز ب

 مهار  ها   کار با رایانه بكنند.

مجمو ه کتاب ها  آ  چه كه یك كاربر باید بداند . مجمو ه ا  كه شدددددما می توانید با ملالاه کتاب ها  

 ای  مجمو ه ، مهار  خود را به لور مح و ی ایزایش دهید.

د می دانیم تا از ك دانی كه ما را در ای  راه یار  یرمودند و جاده ها  ایكارما  را و در پایا  و یفه خو

با وجود آرام خود ،  ددر ددبز كردند نه یك شدداخه  ددپاو بلكه گل ددتانی از  ددپاو ها را همراه با یك  ددبد 

 شرمندگی تقدیمشا  می كنیم.

ا راجع به ای  مجمو ه  به نشدددانی  نیك می دانیم كه شددما خوانندگا   زیز  ن را  و پیشدددنهاد ها  خود ر

 Alborzsoftware@Chmail.Ir   ار دددال نموده تا ما را درپیمود  م دددیر  كه در پیش گریتیم یار

 یرمایید.

 را ببخشد.تا روز  خداوند آنا   ، و در كرم آخر، تقدیم به ك انی كه در زندگیشا  همواره می بخشند

 نوی نده : میرد  ا می

 

  Tarfandland@ما را در تلفرام دنبال کنید 

Alborzsoftware@Chmail.Ir 

mailto:alborzsoftware@chmail.ir
mailto:alborzsoftware@chmail.ir


خواننده  زیز . در صورتی که کتاب برا  شما مفید بود ، برا  حمای  از اینجانب برا   

مبلغی که دو   داشتید به شماره کار  ادامه داد  به نوشت  کتاب ها  دیفر می توانید هر 

 بانک  په به نام میرد  ا می واریز کنید . 7145-4151-4144-7981

 از حمای  شما کمال تشکر را دارم.

 

 

 

 

برا  اینکه بتوانید د تورا  مختلف را برا  د تر ی به   م  ها  مختلف ویندوز بنوی ید 

 را اجرا نمایید .  Runابتدا نیاز دارید پنجره 

)کلید ویندوز یا کلید  که بر رو  آ  آرم ویندوز  Winkeyد کلیدها  ترکیبی بایبرا  اینکار 

اجرا شود. در تصویر پایی  نمایی از ای  پنجره   Runیشار دهید تا پنجره  Rا  ( را با کلید 

 نشا  داده شده ا  .

 

 

 

 

 

 



 

 

کلیک کرده تا  Okنوشته و  پو بر رو   Openحال می توانید د تورا  خود را در کادر 

 یته.به   م  مورد ن ر ر

 در ادامه د تورا  را به همراه   متی که مربول به آ  نوشته شده را می آوریم.

 

 

  

 د تورا  توضیحات

 appwiz.cpl حذف و تغییر برنامه

 calc  ماشی  ح اب

 cmd محیل داو ویندوز

 fonts پوشه یون 

 charmap نقشه کاراکترها

 Compmgmt.msc مدیری  کامپیوتر

 Control panel کنترل پنل

 Cleanmgr ابزار پاک  از  دی ک

 Control desktop تن یما  تم و صفحه نمایش

 Control netconnections اتصاال  شبکه

 control schedtasks و ایف زما  بند  شده



 chkdsk ه برر ی دی کنامبر

 Control printers مرکز مدیری  پرینتر ، یکو ،  خ  ایزار

user accounts Control userpasswords 

user accounts Control userpasswords2 

 main.cpl یا  Control mouse موشوارهتن یما  

 Control folders تن یما  پوشه

Control international تن یما  منلقه زمانی ومکانی ، نحوه نمایش یا    intl.cpl 

 Control color تن یما  رنگ

 Control keyboard تن یما  کیبورد

 control admintools ابزارها  مدیری 

 Diskmgmt.msc ابزار مدیری  پارتیش  بند  دی ک

 Dcomcnfg تن یما  جزء

 desk.cpl لوش  صفحهوتن یما  رزو

 diskpart ابزار پارتیش  بند  دی ک

 device manager devmgmt.mscمدیری  ابزار 

 dxdiag و نمایش مشخصا   خ  ایزار DIRECTX یب یاب

 dialer برنامه ا  جه  تماو گریت  از لریق ویندوز

 dvdplay اجرا برنامه مدیا پلیر

 eudcedit ویرایشفر کارکتر شخصی

 eventvwr.msc نماش دهنده رویدادها

 explorer مرورگر ویندوز

  



 fonts  لم ها

 fsmgmt.msc نمایش پوشه ها  به اشتراک گذاشته

 gpedit.msc ویرایش کننده  یا   گروه

 hdwwiz.cpl دیوایو منیجر

 joy.cpl تن یما  د ته باز 

 lusrmgr.msc کاربرا  و گروه ها  محلی

 magnify ذره بی 

 msconfig ابزار پیکر بند   ی تم

 mstsc برنامه کنترل از راه دور میز کار

Console  root mmc 

 mmsys.cpl تن یما  صدا

 main.cpl keyboard تن یما  کیبورد

 main.cpl تن یما  موشواره

 ncpa.cpl صاال  شبکهتا

Notepad Notepad 

OBDC DATA SOURCE odbcad32 

 osk صفحه کلید مجاز 

 perfmon ن ار  بر کارایی

 Rsop.msc تن یم نتیجه رویه ها

 Regedit رجی تر 

 syskey زار امنی  ویندوزبا

 sysdm.cpl مشخصا   ی تم



 sigverif ابزار برر ی صح  یایل

 secpol.msc  یا   امنی  شبکه

 telephon.cpl تن یما  تلف  ومودم

 timedate.cpl تن یما  زما  و تاریخ

 utilman مدیری  ابزار

 verifier ابزار بازبینی کننده ویندوز

 wscui.cpl مرکز امنی 

 wmimgmt.msc ویندوزمدیری  زیر  اخ  

 WORDPAD writeبرنامه 

 wmplayer مدیا پلیر

 wab مخالبی 

  

 


