معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

کاربر رايانه
گروه شغلي
فناوري اطالعات

3-42/24/1/0/3

کد ملي آموزش شغل

1
نسخه

0 5 3 0 1 3 0 0 0

2

شناسه

شناسه

شناسه

سطح

شایستگی

شغل

گروه

مهارت

تاريخ تدوين استاندارد 96/12/2 :

7 3 2 1
ISCO-08

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهریزي درسی
كد ملی شناسایی آموزش شغل732120530130001 :
اعضاء کارگروه برنامهريزي درسي  :فناوري اطالعات
آخرين مدرک

رديف

نام و نام خانوادگي

1

مريم اصالني برزگر

کارشناس

2

شهرزاد صبوحي

کارشناس ارشد

نرم افزار

3

راضیه دادگر

کارشناس ارشد

فناوري اطالعات

مربي

4

دانیال پاتو

کارشناس ارشد

فناوري اطالعات

مدير و مربي آموزشگاه

 10سال

5

مرضیه عابد پور

کارشناس

نرم افزار

مدير و مربي آموزشگاه

 20سال

6

محمدرضا گنجهمرادي

کارشناس ارشد

مديريت فناوري اطالعات

7

جويا رشیدي

کارشناس

تحصیلي

رشته تخصصي
فناوري اطالعات
(تجارت الکترونیک)

شغل و سمت

سابقه کار

مدير و مربي آموزشگاه

 14سال

مدير و مربي آموزشگاه

 22سال
 10سال

کارشناس سازمان آموزش
فني و حرفه اي

مهندسي نر م افزار و

دبیر کارگروه برنامه ريزي

شبکه

درسي فناوري اطالعات

 10سال

 18سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي که در تاريخ  96/10/30باحضور اعضاي کارگروه برنامه ريزي درسیي فنیاوري اطالعیات برگیزار گرديید
استاندارد آموزش شغل کاربر رايانه با کد 3-42/24/1/0/3و کارور عمومي رايانه شخصي بیا کید 2523-53-113-1
بررسي و تحت عنوان شغل کاربر رايانه باکد  732120530130001مورد تائید قرار گرفت .

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بیوده و هرگونیه سیوء اسیت اده
مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

66583658

تل ن

66583628

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد حرفو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك حووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرفا در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر فرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق حرفو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
حداقل توانمنديهاي آموزشي و حرف اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
في يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رفتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير فني و اخالق حرف اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
کاربر رايانه
شرح استاندارد آموزش شغل :
كاربر رایانه شغلی است در حوزه فناوري اطالعات ،كه شایستگی هاي ،به كارگیري مفاهیم اولیه و اساسی كامپیوتر ،كار
با سیستم عامل ویندوز ،كار با اینترنت ،شناخت شبکه وتولید پروژه را شامل می شود  .این شغل با مشاغل ناشر كتاب و
مجالت ،و اپراتورهاي كامپیوتر در مشاغل مختلف در ارتباط است.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد

طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 300ساعت

ی زمان آموزش نظري

:

81

ساعت

ی زمان آموزش عملي

:

219

ساعت

ی زمان کارورزي

:

-

ساعت

ی زمان پروژه

- :

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %25 : عملي %65: -اخالق حرفهاي %10:

صالحیتهاي حرفهاي مربیان :
حداقل تحصیالت  :كارشناس رشته كامپیوتر یا گرافیک حداقل 2سال سابقه اجرایی و یا  4سال سابقه مرتبط

3

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
به فردي که با است اده از رايانه و نرم افزارهاي رايانهاي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري
يا شخصي ،اطالق ميشود .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
User of computer

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
طراح مقدماتي ص حات WEBنصب و نظارت سرويس هاي ويندوز-کارور شبکه اينترنت

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :
الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 

طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور



طبق سند و مرجع ........................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت کار
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استاندارد آموزش شغل
شايستگي ها

رديف

عناوين

ساعت آموزش
نظري عملي

جمع

1

بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر

20

27

47

2

کار با سیستم عامل ويندوز

47

120

167

3

کار با اينترنت

6

50

56

4

تنظیم و پیکر بندي شبکه

6

14

20

5

تولید پروژه

2

8

10

81

219

300

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
نظري

عملی

جمع

20

27

47

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه با تجهیزات كامل بروز

دانش :

سیستم عامل بروز

تعریف كامپیوتر

نرم افزارهاي مرتبط بروز

مفاهیم پایه كامپیوتر

وایت برد

مفهوم سیستم و سیستمهاي كامپیوتري

ماژیک وایت برد

تعریف داده ()Data

دیتا پروژكتور
كاغذ

تعریف پردازش()process

پرده دیتا پروژكتور

تعریف اطالعات ()Information

خام DVD

تعریف دانش ()Knowledge

خودكار

تعریف سخت افزار ()Hardware

Cool disk
میز رایانه

تعریف نرم افزار ()Software

صندلی گردان

فن آوري اطالعات ()IT

تجهیزات اتصال به اینترنت

انواع كامپیوتر بر اساس قدرت پردازش و كاربرد آن

آموزشی نرم افزار DVD
مربوطه

انواع كامپیوترها شخصی ،كاربرد و كاربران آنها

دیکشنري انگلیسی DVD

ساختار عمومی یک Desktop PC

به فارسی

مفهوم Case

اسناد آموزشی

مفهوم Keyboard

كابل سیار پنج راهه

مفهومMouse

چاپگر لیزري

مفهوم Monitor

روپوش كار

مفهوم Peripheral Devices
پردازشگر مركزي
6

استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم حافظه
ورودي
خروجی
مفهوم قسمتهايCPU
ALU
CU
Register
Cache
واحدهاي سرعت CPU
انواع حافظه اصلی و كاربرد آنها
RAM
ROM
PROM
EPROM
مفهوم واحدهاي حافظه
مفهوم Trackball
Scanner
مفهوم Touchpad
مفهوم Light pen
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم Joystick
Digital Camera
Web Cam
Microphone
Printer
مفهوم Plotter
Speaker
مفهوم Touchscreen
Smart board
Diskette
Hard disk
Zip disk
CD ROM
DVD
Flash Memory
مفهوم قالب بندي دیسک
Mother Board
مفهوم  Socketویژه CPU
مفهوم  Slotویژه RAM
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم  Slotویژه كارتها
Power Controller
IDE Port - Serial
IDE Port-Parallel
Backup Battery
USB Port
Data BUS
مفهوم Control BUS
Address BUS
تراشههاي شبکه Sound ،و گرافیک
مفهوم  Jumperو كاربرد آن
مفهوم  BIOSو كاربرد آن
 Graphic Cardو انواع آن
 TV Cardو انواع آن
 Video Cardو انواع آن
Sound Card
Network Card
 MODEMو انواع آن
مفهوم نرم افزار و انواع آن
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
نرم افزار كاربردي
نرم افزار سیستمی
مفهوم سیستم عامل
(Graphical User Interface) GUI
زبانهاي برنامه نویسی
چگونگی تولید سیستمهاي كامپیوتري)نرم افزاري(
مفهوم شبکه و انواع آن )) WAN , LAN
مفهوم  Clientو Server
شبکههاي اینترانت و اكسترانت
اینترنت و كاربردهاي اصلی آن
مفهوم شبکههاي تلفنی
مفاهیم  Digital ، Analogو Transfer Rate
مهارت هاي آنالین (بحث انواع )E
عوامل مؤثر در استفاده صحیح از كامپیوتر
موقعیت مناسب Keyboard ، Monitor
نحوه تنظیم صندلی
نور و تهویه
معیارهاي انتخاب كامپیوتر بر اساس نیازهاي كاربر
امنیت اطالعات و حفظ آن
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
ابزارهاي تشخیص هویت
نحوه تهیه نسخه پشتیبان
روشهاي رمز گذاري
اصول پیشگیري از سرقت اطالعات
مفهوم ویروسهاي كامپیوتري
مفهوم Anti-Virus
Copyright
مفهوووم  EULA ، Shareware ،Freewareو
Open Source
قانون حفاظت اطالعات
مفهوم  GPLوLGPL
مفهوم كالستر و اندازه آن
مفهوم درایو
مهارت:
كار با اجزاي اصلی یک سیستم كامپیوتري
بررسوی عواموول مووثر در رانوودمان كوار در كووامپیوتر (سوورعت
،CPUمیووزان و نوووع حافظووه ،تعووداد برنامووههوواي در حووال
اجرا،كارت گرافیکی)
كار با بلوک دیاگرام عمومی یک كامپیوتر
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکارگیري مباني و م اهیم اولیه کامپیوتر
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
بررسی انواع حافظه اولیه
كار با انواع دستگاههاي خروجی
كار با دستگاههاي ورودي/خروجی
بررسی انواع دستگاههاي ورودي
انواع دستگاههاي ذخیرهسازي بور اسواس سورعت ،قیموت و
ظرفیت
بررسی انواع نرم افزار
كار با شبکه ()Sharing
نگرش :
كار گروهیانجام كردار و دیدگاه مناسب در رابطه با كاررعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام كار خالقیت ،كارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام كارتوجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده كامپیوتر و متعلقات آن -مدیریت انرژي
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشعنوان  :کار با سیستم عامل

زمان آموزش
جمع

نظري

عملی

47

167 120

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه با تجهیزات كامل بروز

دانش :

سیستم عامل بروز

سیستم عامل ویندوز و امکانات آن

نرم افزارهاي مرتبط بروز

محیط ویندوز ) (Desktopو اجزاي آن

وایت برد

فرایند راه اندازي سیستم )(Boot Process

ماژیک وایت برد

مفهوم پنجره و بخشهاي آن

دیتا پروژكتور

اصول ذخیره سازي اطالعات

كاغذ
پرده دیتا پروژكتور

فایل و پوشه و بررسی  Attributeآنها

خام DVD

Control Panel

خودكار

برنامههاي مخرب و انواع آن

Cool disk
میز رایانه

راههاي انتقال برنامههاي مخرب

صندلی گردان

عملکرد انواع برنامههاي مخرب

تجهیزات اتصال به اینترنت

مراحل پاكسازي سیستم ویروسی شده

آموزشی نرم افزار DVD

روشهاي تهیه نسخه پشتیبان

مربوطه

روش جایگزینی نسخه پشتیبان

دیکشنري انگلیسی DVD
به فارسی

روش فعال كردن پشتیبان گیري خودكار

اسناد آموزشی

معرفی نرم افزارهاي فشرده سازي فایل ها

كابل سیار پنج راهه

لیست تجهیزات مورد نیاز براي نصب ویندوز

چاپگر لیزري

روشهاي نصب سیستم عامل ویندوز از طریق  ،CDاز طریق
شبکه ،از طریق Flash Memory
اصول ارتقاء سیستم عامل ویندوز
فایلهاي سیستمی ویندوز
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با سیستم عامل
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:
مفهوم اجزاء System 32
فایلهاي سیستمی… Boot,win.ini ,
پارتیشن بندي هارد دیسک
مفهومFAT , FAT32 ,NTFS
مفهومReedit
برنامه هاي اصالح و ویرایشReedit
اصول محافظت از سیستم
امکانات سیسوتم عامول وینودوز بوراي محافظوت از سیسوتم
Firewall
روش اتصال به اینترنت و شبکه
معرفی نرم افزارهاي مانیتورینگ
معرفی نرم افزارهاي دسترسی از راه دور به رایانه
مهارت :
بکارگیري ماوس
بکارگیريKeyboard
بررسی خارج شدن از ویندوز
اجرا و بکارگیري اجزاي  Desktopویندوز
كار با اجزاي پنجره
سفارشی كردنStart menu
تنظیم خصوصیاتTaskbar
14

استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با سیستم عامل
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
كار باToolbar
سفارشی كردنDesktop
سفارشی كردنTaskbar
مدیریت فایل ها و پوشه ها و درایوها
كار باRecycle bin
بازبینی انواع محتوا پنجره ها
كار با برنامهSearch
كار باFolder pan
(Burn a CDكپی برداري)
مدیریت فایل ها ،پوشه ها و درایوها
ایجاد یک فایل جدید
درج متن و ذخیره آن
باز كردن فایل موجود
ذخیره فایل در آدرس دیگر
كار با برنامهWordPad
كار با Power Option ،Sound ، Date & Time
كار باPrograms and Features
كار باFont
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با سیستم عامل
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تنظیمات كاملRegion - Language
تنظیماتMouse
تنظیماتKeyboard
كار باFolder Option
كار باSystem
نصب و رفع عیب چاپگر
به روز رسانی  Componentهاي ویندوز
كار با تمام گزینه هايAccessories
كار با Magnifier
كار باSnipping Tools
كار با برنامهCalculator
كار با برنامهSound Recorder
كار با برنامهPaint
كار با برنامهMedia player
آزادكردن فضاي دیسک سخت((Disk cleanup
كار با برنامهDisk Defragmenter
كار باTask Manager
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با سیستم عامل
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:

كار باDevice Manager
Log onو  Log offكردن
تغییرPassword
ساخت گروه كاري جدید و انجام تنظیمات آن
كار باUser Accounts
كار با ویروس یاب
تشخیص و از بین بردن ویروس هاي كامپیوتري
تهیه انواع Image
به كار گیريSystem Restore
بازیابی فایل ها و تنظیمات سیستم
تهیه نسخه پشتیبان و جایگزینی آن
فشرده سازي فایل ها و پوشه ها
كار با نرم افزار فشرده سازي فایل ها
نصب سخت افزار و شناسایی درایو
نصب سیستم عامل ویندوز باCD
نصب سیستم عامل ویندوز باFlash
فرمت درایوها
ادغام درایو ها
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با سیستم عامل
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:

كار با نرم افزار مدیریت پارتیشن
كار با سرویسهاي پركاربرد و طریقه اجرا و توقف آن
كاربردSystem Information
كاربردDisk Management
كار با  Reeditو تهیه نسخه پشتیبان از آن
تغییر عملکرد سیستم از طریقReedit
پیکربندي دیوار آتش وProxy
اتصال به اینترنت و شبکه در كامپیوتر
اتصال مودمADSL
تنظیمات مودمADSL
تنظیمات مودم وایرلس و نحوه اتصال سیستم به آن
رمزگذاري مودم
تنظیمات امنیتی مودم
برقراري كنفرانس با نرم افزارهاي مانیتورینگ
نصب یک نورم افوزار مانیتورینوگ و تنظیموات  TCP/IPو
اجراي آن
كار با نرم افزارهاي دسترسی راه دور به كامپیوتر

18

استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با سیستم عامل
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
كار گروهیاصول و فنون مذاكرهانجام كردار و دیدگاه مناسب در رابطه با كاررعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام كار خالقیت ،كارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام كارتوجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده كامپیوتر و متعلقات آن -مدیریت انرژي
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با اينترنت
نظري

عملی

جمع

6

50

56

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه با تجهیزات كامل بروز

دانش :

سیستم عامل بروز

مفاهیم مقدماتی اینترنت

نرم افزارهاي مرتبط بروز

Home Page ،Web Page ،Account ،ISP

وایت برد

معرفی انواع مرورگرها

ماژیک وایت برد

 URLو انواع دامین

دیتا پروژكتور
كاغذ

موتورهاي جستجو

پرده دیتا پروژكتور

SMTP , ،POP3 ،Webmail ،IMAP
HTTP,FTP

خام DVD
خودكار
Cool disk
میز رایانه

 SPAMو روش هاي مبارزه با آن
اهمیت چک كردن اطالعات در فرمها

صندلی گردان

مشکالت مربوط به غیر واقعی بودن ذات خدمات ارائه شده در
اینترنت و خطرات احتمالی استفاده از خدمات آنها

تجهیزات اتصال به اینترنت
آموزشی نرم افزار DVD
مربوطه

قادر بودن به انجام كارهاي پیشگیرانه

دیکشنري انگلیسی DVD

خطرات احتمالی ارائه اطالعات مربوط به كارتهاي اعتباري

به فارسی

هنگام پركردن فرمها و توانایی انجام اقدامات پیشگیرانه

اسناد آموزشی
كابل سیار پنج راهه

مفهوم وبالگ

چاپگر لیزري

انواع  wikiها

روپوش كار
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با اينترنت
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
اتصال به اینترنت
مرور WEB
جستجوي WEB
اضافه كردن  WEB Pageبه Favorites
مشاهده  Historyاز  WEB Pageمالقات شده
تنظیمات مرورگر
ذخیره تصویر و فایل بر روي دیسک
بارگیري فایل
ایجاد و ارسال یک نامه
قرار دادن عنوان و آدرس نامه
اضافه كردن یک امضاي خودكار به نامه
ضمیمه كردن یک پیوست به نامه
فرستادن نامه به اولویت
انجام عملیات كپی انتقال و حذف نامهها
باز كردن و خواندن یک نامه
عالمتگذاري یک نامه در صندوق نامهها
باز نمودن و ذخیره كردن پیوست یک نامه
 Reply , Reply To Allكردن یک نامه
استفاده از CC ,BCC
استفاده از كتاب آدرس
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با اينترنت
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
اضافه كردن یک آدرس
حذف یک آدرس
ایجاد یک فهرست آدرس جدیود و بوه هنگوام سوازي كتواب
راهنماي آدرسها
فرستادن یک نامه به چند آدرس
نحوه اتصال به اینترنت با استفاده از فهرست توزیع
استفاده از ابزار كپی پنهان
سازماندهی نامهها
جستجوي یک نامه
ایجاد پوشه پستی جدید
حذف یک نامه
انتقال نامهها به پوشه پستی جدید
مرتب كردن فایلها بر اساس اسم ،موضوع ،تاریخ
اصول كار با Email
ساخت وبالگ
اصول كار با سوایت هواي مختلوف ( سوایت هواي خودماتی ،
تفریحی )
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با اينترنت
نظري

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
كار گروهیاصول و فنون مذاكرهانجام كردار و دیدگاه مناسب در رابطه با كاررعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام كار -خالقیت ،كارآفرینی

ایمنی و بهداشت :
 -رعایت ارگونومی هنگام كار

توجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده كامپیوتر و متعلقات آن -مدیریت انرژي
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :تنظیم و پیکر بندي شبکه
نظري

6

عملی

14

جمع

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه با تجهیزات كامل بروز

دانش :

سیستم عامل بروز

هدفهاي ایجاد شبکه كامپیوتري

نرم افزارهاي مرتبط بروز

معرفی مزایا و معایب ایجاد شبکه كامپیوتري
معرفی انواع شبکههاي كامپیوتري از نظر فاصله مکانی و
خصوصیات آنها

وایت برد
ماژیک وایت برد
دیتا پروژكتور

LAN

كاغذ

WAN

پرده دیتا پروژكتور

Wireless

 DVDخام

معرفی انواع شبکههاي كامپیوتري از نظر مدل كاري

خودكار

مزایا و معایب شبکههاي Peer To Peer

Cool disk

مزایاي شبکه Server Base

میز رایانه
صندلی گردان

نیازهاي سخت افزاري شبکه Server Base

تجهیزات اتصال به اینترنت

انواع Server

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

شبکههاي تركیبی

 DVDدیکشنري انگلیسی
به فارسی

انواع سیستم عاملهاي شبکه و خصوصیات آنها
تعریف توپولوژي

اسناد آموزشی

انواع توپولوژي

كابل سیار پنج راهه

معرفی انواع كارت شبکه

چاپگر لیزري

مفهوم  HUBو Switch

روپوش كار

تعریف پروتکل TCP/IP
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :تنظیم و پیکر بندي شبکه
نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
بررسی انواع شبکه
شناسایی اصول فعال و غیرفعال كردن پراكسیها ،فایروال و
ضد ویروسها
پیکربندي شبکه كامپیوتري
تنظیمات TCP/IP
تنظیمات VOIP
نگرش :
 كار گروهی اصول و فنون مذاكرهانجام كردار و دیدگاه مناسب در رابطه با كاررعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام كار خالقیت ،كارآفرینیایمنی و بهداشت :
 -رعایت ارگونومی هنگام كار

توجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده كامپیوتر و متعلقات آن-مدیریت انرژي

25

استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :تولید پروژه

نظري عملي
2

8

جمع
10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه با تجهیزات كامل بروز
سیستم عامل بروز

نحوه برنامه ریزي پروِژه

نرم افزارهاي مرتبط بروز

نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه

وایت برد

مهارت :

ماژیک وایت برد

نصب ویندوز از طریق فلش USB

دیتا پروژكتور

تنظیمات مودم

كاغذ

نصب نرم افزار

پرده دیتا پروژكتور

نگارش :

 DVDخام

-كار گروهی

خودكار

 -اصول و فنون مذاكره

Cool disk

-انجام كردار و دیدگاه مناسب در رابطه با كار

میز رایانه

-رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام كار

صندلی گردان

 -خالقیت ،كارآفرینی

تجهیزات اتصال به اینترنت

ایمنی و بهداشت :

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

 -رعایت ارگونومی هنگام كار

 DVDدیکشنري انگلیسی
به فارسی

توجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده كامپیوتر و متعلقات آن -مدیریت انرژي

اسناد آموزشی
كابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزري
روپوش كار
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

بروز و جدید

1

براي دو نفر

2

دیتا پروژكتور

ویژه كارگاه

1

براي كارگاه

3

پرده دیتا پروژكتور

ویژه كارگاه

1

براي كارگاه

4

میز رایانه

دو نفره آموزشی

1

براي دو نفر

5

صندلی گردان

آموزشی

1

براي هر نفر

6

چاپگر لیزري

سیاه و سفید یارنگی

1

براي كارگاه

7

تجهیزات اتصال به اینترنت

خطوط مناسب اتصال

1

براي كارگاه

8

وایت برد

معمولی

1

براي كارگاه

توجه  - :تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  15ن ر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماژیک وایت برد

وایت برد

5عدد

براي كارگاه

2

كاغذ

A4

100برگ

براي دونفر

3

 DVDخام

معمولی

4عدد

براي دونفر

4

خودكار

معمولی

2عدد

براي دونفر

5

كابل سیار پنج راهه

داراي اتصال زمین

1عدد

براي هرسیستم

6

روپوش كار یا لباس كارگاهی

كارگاهی

1عدد

براي یک نفر

توجه  - :مواد به ازاء يک ن ر و يک کارگاه به ظرفیت  15ن ر محاسبه شود.
 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

Cool disk

4گیگابایت یاباالتر

1

براي دونفر

2

نرم افزار سیستم عامل

نسخه هاي بروز و جدید

1

براي دونفر

3

نرم افزارهاي مربوطه

نسخه هاي بروز و جدید

1

براي دونفر

4

نرم افزار دیکشنري انگلیسی به

نسخه هاي بروز و جدید

1

براي دونفر

فارسی

5

نرم افزار آموزشی نرم افزار مربوطه

نسخه هاي بروز و جدید

توجه  :ابزار به ازاء هر سه ن ر محاسبه شود.

27

1

براي دونفر

