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 مقدمه

یک دوره نسبتاً جدید است  Linux Essentials دوره
 Linux Professional Institute که توسط موسسه

(LPI) منظور معرفی سیستم عامل لینوکس معرفی به
مقدمه ای  Linux Essentialدوره ی شده است. 

است برای ورود به دنیای متن باز، به نحوی که 
مقدماتی و اصلی مطرح شده در این دوره مفاهیم 

مسیر را برای هر چه بیشتر حرفه ای شدن در حوزه 
 دلیل اصلی معرفی دوره لینوکس هموار خواهد نمود.

Linux Essentials تعریف دانش پایه برای استفاده ،
از یک سیستم، که از سیستم عامل لینوکس استفاده 

 Linux کند بوده است. در حقیقت دورهمی

Essentials ای و اولیه را برای درک دانش پایه
درست از سیستم عامل لینوکس و همچنین استفاده 

 .کنداز آن را فراهم می

 

 Linux Evolution and Popular 
Operating 

 Major Open Source Application 

 Understanding Open Source 
Software and Licensing 

 ICT Skills and Working in Linux 

 Command Line Basics 

 Using the Command Line to Get 
Help 

 Using Directories and Listing Files 

 Archiving Files on the Command 
Line 

 Searching and Extracting Data from 
Files 

 Turning Commands into a Script 

 Choosing an Operating System 

 Understanding Computer on the 
Network 

 Basic Security and Identifying User 
Types 

 Creating Users and Groups 

 Managing File Permissions and 
Ownership 

 Special Directories and Files 

 مدت زمان دوره

 حضوری -ساعت(  32روز )  4
 تعاملی ساعت آنالین 24

 سرفصل های دوره

 Chapter 1: The Linux Community 
and a Career in Open Source 

 Chapter 2: Finding your way on a 
Linux System 

 :اهداف دوره



 

  

 
 

 
  IT HOUSE  درباره ی

 راهکاار ناوآوران فرتااکاطالعاات  یمؤسسه فنااور
 NISسال همکاری موفا  و مساتمر شارکت  7پس از 

CERT  2011کانادا باا ساازمان هاای ایرانای، در ساال 
کسااو و کااار  یاز واحاادها یکاایبااه عنااوان  یماایالد

 NISICTبا نام تجاری شرکت،  نی( اSBU) کیاستراتژ
 8ایان مجموعاه در طای  ظهور گذاشات. یپا به عرصه 

ساازمان  200سال پس از همکاری موف   باا بایش از 
میالدی با توجه به  2019بر تر ایرانی، از ابتدای سال 

راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شبکه 
ی گسترده ای از شرکای معتبر داخلی و بین المللی در 

و اسااتاندارد هااای بااین طیااف وساایعی از بهاارو  هااا 
المللی با هدف ارائه راهکاار هاای جاامد مادیریتی در 
حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت تجاری خود )برند( را 

در حاوزه ی  IT HOUSEتغییر داده  و از نشان تجاری 
 محصااو ت و خاادمات خااود اسااتفاده خواهااد نمااود.

 IT HOUSE  از جملاه  یمؤسسات یانحصار یا همکارب
Quint لنااااد(، )هNTT (، یرلنااااد)اPOWER ACT 

انجمان همچاون  یتحت اعتباار مراجاد جهاان)مراکش( 
آمریکاااا،  PCI Councilآمریکااا،  tmforumجهااانی 
ISACA  ،آمریکاااAXELOS  انگلسااتان دااادر بااه ارائااه

خاادمات در تاازار اسااتاندارد هااای بااین المللاای  بااه 
 می باشد سازمان های ایرانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IT HOUSEبا تماس 
 

 آدرس:
 7واحد  6تهران، سهروردی شمالی،کوچه تهمتن، پالک 

 + 98( 0) 21 88731466                         تلفن:
 + 98( 0) 21 86031447                      فکس:

 www.it-house.me                              وبسایت:

 info@it-house.meایمیل:                                    
 
 
 
 

 Chapter 3: Selecting an Operating 
System & the Linux Operating 
System 

 Chapter 4: Understanding Software 
Licensing 

 Chapter 5: Investigating Linux’s 
Principles and Philosophy 

 Chapter 6: Using Common Linux 
Program 

 Chapter 7: Managing Hardware 

 Chapter 8: Getting to Know the 
Command Line 

 Chapter 9: Managing Files 

 Chapter 10: Searching, Extracting, 
and Archiving Data 

 Chapter 11: Exploring Processes 
and Process Data 

 Chapter 12: Editing Files 

 Chapter 13: Creating Scripts 

 Chapter 14: Understanding Basic 
Security 

 Chapter 15: Creating Users and 
Groups 

 Chapter 16: Managing Network 
Connections 

 هیش نیازهای دورپ

آموزشی وجود پیش نیاز ضروری برای این دوره ی 
 ندارد

 درباره ی مدرک

 یگواه یآموزش ی دوره نیا در کنندگان شرکت به
  .شد خواهد اعطا  ITHOUSEموسسه  یسو از حضور

 

 


