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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  
 2515-53-118-1  : شايستگي آموزش ملي شناسايي  كد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي كشور  ازمان آموزش فني و حرفه، س 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 
97  

  66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

 اعضاء گروه تخصصي برنامه ريزي درسي
   و برنامه هاي درسي مديركل دفتر طرح  علي موسوي

   معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي  رامك فرح آبادي
   كارشناس دفتر طرح و برنامه هاي درسي زهرا زماني زنوز 
  مدير گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات:شهرام شكوفيان

  

   :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي حوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  ستانلره كل آموزش فني و حرفه اي استان گادا -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  محتواي علمي-
  مطابق با بازار روز-
  تجهيزات -
  مواد مصرفي -
 ابزار -

مان آموزش فني و حرفه اي كشـور بـوده و   كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به ساز
  .هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 

 
 
 
 
 

    شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

سابقه كار   شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   گينام و نام خانواد  رديف
  ايميل تلفن و، آدرس    مرتبط

  فرهاد 1
  شادكام

 فناوري كارشناسي ارشد
  اطالعات

رئيس اداره
آموزش و 
پژوهش و 
  برنامه ريزي

استان 
  گلستان

 : تلفن ثابت   سال 12

  : تلفن همراه 
09119710286  

 : ايميل 

  : آدرس 

برنامه فيزيك ليسانس  يك مرادعبدالكريم ن 2
نويس و 
  مربي

 :ثابت  تلفن  سال 5

 09116433460 :همراه  تلفن

ــل   :ايميـــــــــــــــــــــــــ
a_k_nikmorad@yahoo.com   

  :آدرس 

  : تلفن ثابت   سال 7 كارشناس نرم افزار ليسانس  فاروق نيك مراد 3
  09117715355 :تلفن همراه 

ــل   :ايميـــــــــــــــــــــــــ
faroogh.nikmorad@gmail.co

m 
  :آدرس 

و كارشناس نرم افزار ليسانس  دالوهاب صديقيعب 4
مدير 

  آموزشگاه

 : تلفن ثابت   سال 10

  09111786440 :تلفن همراه 
  :ايميل 

ــدرتركمن :آدرس  ــگاه  -بنــ آموزشــ
  داناپرداز

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     ارد امشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـو    
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 

  : شرح شغل 
 يه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ، بيان

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي 
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(ر آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شوددارد كه د
  .)با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد تئوريك

  : ارزشيابي 
كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري 

  . اي خواهد بود  حرفه
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 
  . م كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد توانايي انجا

  : دانش 
( كـه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه       . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 

  . فني باشد  ، تكنولوژي و زبان) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك رياضي 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد 
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

  .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد



 

 
 
 
 
 
 

  : شايستگي استاندارد آموزش نام 

 )تبلت وساير دستگاه هاي اندرويدي-تلفن همراه( Basic4Androidسي برنامه نوي

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

بكارگيري تلفن كارهاي باشد كه  ياطالعات م ياز مشاغل حوزه فناور Basic4Androidل با يس موبايبرنامه نو
راه اندازي  ،كار با برنامه هاي كاربردي ،)wifi ،GPSبلوتوث، (كار با شبكه هاي موبايل  ،همراه يا تبلت براي اولين بار

كار با رابط كاربري  ،كار با موارد اوليه برنامه نويسي بيسيك ،ايجاد و بررسي ساختار پروژه آندرويد ،محيط توسعه آندرويد
UI، كار با فايل هاي  ،كار با بانك اطالعات و فايل ها، طراحي حرفه اي رابط كاربري، كار با  موارد پايه توسعه آندرويد

كار با امكانات  ،حرفه اي توسعه اندرويدكار با  موارد  ،كار با گرافيك و متحرك سازي ،)Multimedia(چندرسانه اي 
و  Securityپياده سازي  ،شبكه سازي و دانلود انواع فايل ،بكارگيري نقشه ها و مكان يابي ،دستگاه هاي اندرويدي

Permissions تلبت اين شايستگي با كليه مشاغل و شايستگي هاي مرتبط با تلفن همراهمي باشد  انتشار برنامه ،ها ،
  .در ارتباط استو برنامه هاي حوزه تلفن هاي هوشمند 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  پلميد: ميزان تحصيالت حداقل
  وتريكار با كامپ ييتوانا:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ردندا : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت    90:  طول دوره آموزش               
  ساعت      30:    ـ زمان آموزش نظري         
  ساعت      60:   ـ زمان آموزش عملي          

  ساعت     -       :  كارورزي                زمان ـ 
  تساع     -      :   ـ زمان پروژه                   

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65 :عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 نويسي برنامه كار سابقه سال 4 با اطالعات فناوري يا كامپيوتر افزار نرم كارداني
  نويسي برنامه كار سابقه سال 2 با اطالعات فناوري يا كامپيوتر افزار نرم كارشناس



 

 
 
 

  

  

  : ) اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
  

 عامل سيستم با كه هايي دستگاه تمامي براي كاربردي افزارهاي نرم توسعه امكان كارآموزان براي استاندارد اين
  .ها تبلت و موبايل هوشمند هاي گوشي جمله از .كند، مي فراهم را كنند مي كار اندويد

  
  
  
  ) :مشابه جهاني  اصطالحاتو ( استاندارد  گليسياناصطالح  ٭

Android Application development 
Android Programming 

  

  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

 كليه استانداردهاي برنامه نويسي و توسعه نرم افزار

 

  
  
  :سطح سختي كار جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و  ٭
  

  ......................................طبق سند و مرجع                     جزو مشاغل عادي و كم آسيب: الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                            جزو مشاغل نسبتاً سخت : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع                     جزو مشاغل سخت و زيان آور: ج 

                 نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 



 

 
 
 
 

                     شايستگي آموزش استاندارد 
  كارها  -

 عناوين رديف

  بكارگيري تلفن همراه يا تبلت براي اولين بار ١

  )wifi ،GPSبلوتوث، (كار با شبكه هاي موبايل  ٢
  كار با برنامه هاي كاربردي  3
  راه اندازي محيط توسعه آندرويد  4
  ايجاد و بررسي ساختار پروژه آندرويد  5
  كار با موارد اوليه برنامه نويسي بيسيك  6
  UIكار با رابط كاربري   7
  كار با  موارد پايه توسعه آندرويد  8
  رفه اي رابط كاربريطراحي ح  9

  كار با بانك اطالعات و فايل ها  10
  )Multimedia(كار با فايل هاي چندرسانه اي   11
  كار با گرافيك و متحرك سازي  12
  حرفه اي توسعه اندرويدكار با  موارد   13
  كار با امكانات دستگاه هاي اندرويدي  14
  بكارگيري نقشه ها و مكان يابي  15
  دانلود انواع فايل شبكه سازي و  16
  ها Permissionsو  Securityپياده سازي   17
  انتشار برنامه  18

 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  ن بارياول يبرا همراه يا تبلت تلفن بكارگيري
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 2 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيزات با رايانه     2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

  خودكار
Cool disk 

  رايانه ميز
 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

DVD افزار نرم آموزشي

  مربوطه
 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
  فارسي به

  آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

       انواع سيم كارت -

       يا تبلت همراه تلفن اندازي راه نحوه -

       آن اوليه امكانات از استفاده نحوه -

  )Click, Long Click(انواع كليك  -
  نحوه تنظيمات امنيتي-

     

    2   :مهارت 

       تلفن همراه يا تبلت ازيو راه اند كارت ها سيم بكار گيري -

 ,Home, Back, Menu, Volume(كار با دكمه ها  -

Power, Select/Scroll(  
     

       )Click, Long Click(انواع كليك استفاده از -

       يمات امنيتيتنظ -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار با رايانه رعايت ارگونومي-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -



 

 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان
  )wifi ،GPSبلوتوث، (شبكه هاي موبايل كار با 

 ان آموزشزم

 جمععملي نظري  

2 2 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه      2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 ژكتورپرو ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
  فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        ها سيگنال به تلفن اتصال هاي راه نحوه -
        وب مرور و اينترنت به اتصال نحوه -
        و كار با پيام كوتاه تماس برقراري -
        موبايل طريق از يابي مكان و نقشه -

    2    :مهارت 
        )Connection )wifi, Bluetooth, GPSبررسي  -
        ها Contact مديريت -
        )اردارسال، دريافت، فورو( Text بكارگيري -
       Google Mapsكار با  -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -



 

 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  كاربرد پر كار با برنامه هاي كاربردي

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 2 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه     2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 دبر وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي
 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        پر كاربرد كاربردي هاي برنامه برخي -
        معرفي ماشين حساب -
        Search معرفي -
        معرفي گالري -

    2    :مهارت 
        كار با ماشين حساب -
       Searchكار با  -
        كار با گالري -
        و موسيقي Alarm Clockكار با  -

  :نگرش
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  كاررعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط -

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 
 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  ندرويدراه اندازي محيط توسعه ا
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1 3 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيزات با رايانه      1  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال اتتجهيــز

 اينترنت

DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

  آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        نويسي برنامه هاي محيط انواع مقايسه -
        نصب امكانات حداقل-
        اندرويد توسعه محيط بررسي-
-        

    3    :مهارت 
        Android SDKو  javaنصب -
        Basic4Androidنصب -
        Basic4Androidپيكربندي اوليه -
        Deviceو اتصال  Emulatorراه اندازي  -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  اه مناسب در رابطه با كارانجام كردار و ديدگ-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها تگاهدس شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  ندرويداايجاد و بررسي ساختار پروژه 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1 3 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه      1  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        اندرويد برنامه ايجاد مراحل -
        برنامه اجزاء و ساختار بررسي -
        Manifestبخش  -
-        

    3    :مهارت 
        اندرويد پروژه يك ايجاد -
        پروژه براي Iconو  Package nameتعيين  -
        Modules-Filesكار با برگه هاي  -
-         

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان
  ا موارد اوليه برنامه نويسي بيسيككار ب

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامل تجهيزات با رايانه      2  :دانش 

 بروز

 و گوشي انواع
 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 وزبر عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 به اتصال تجهيزات

 اينترنت

DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطه افزارهاي نرم

DVD 
 انگليسي ديكشنري

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

       مفاهيم پايه زبان بيسيك -

       ساختار كدنويسي برنامه -

-       

    4    :مهارت 
        كنترلي دستورات و متغيرها با كار -
        Subroutineكار با انواع  -
        كار با كتابخانه ها -
       Project Attributesكار با بخش  -

  :نگرش 
  گيري افراد كارآموزتوجه به اختالالت ذهني و ياد -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار با رايانه رعايت ارگونومي-
  دي و عمومي در محيط كاررعايت بهداشت فر-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  UIكار با رابط كاربري 
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط يست محيطيتوجهات ز

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيزات با رايانه      2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 دانگر صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        Androidمفهوم رابط كاربري در  -
        نمايش ابزارهاي -
        كنترل برنامه -
-         

    4    :مهارت 
       Designerدر بخش  Layoutطراحي صحيح  -
        بكارگيري عناصر گرافيكي -
        Dialogو   Menuبكارگيري  -
       Activity Attributesكار با بخش  -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  گاه مناسب در رابطه با كارانجام كردار و ديد-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها ستگاهد شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  پايه توسعه آندرويد كار باموارد
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1 3 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با ايانهر      1  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 وطـه مرب افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        اندرويد توسعه پايه مفاهيم -
        Moduleانواع  -
       مفهوم چرخه حياط -
-         

    3    :مهارت 
        ها  Activityاعمال ارتباط بين  -
       DirAssetsكار با مسير  -
        ها Subroutineاط بين اعمال ارتب-
        يابي عيب و زدايي اشكال -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان
  حرفه اي رابط كاربريطراحي 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه     2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت اژيكم

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

       باني از صفحه نمايش هاي مختلفپشتي -

       طراحي اليه هاي پيچيده و پويانحوه  -

      Senderمفهوم  -

-       

    4   :مهارت 

       طراحي اليه هاي پيچيده و پويا -

سايز و چگالي صفحه نمايش و طراحي رابـط كـاربري   تنظيم -
  صفحه نمايش هاي با پيكربندي مختلف  براي

     

       پويا UIهاي سفارشي و ساخت  Viewايجاد  -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار با رايانه رعايت ارگونومي-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  هاكار با بانك اطالعات و فايل 
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه     2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور اديت

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

      SQLiteداده مفاهيم مديريت پايگاه  -

-       

    4   :مهارت 

      SQLiteايجاد و مديريت پايگاه داده  -

       ايجاد و استفاده از فايل ها -

       SD Cardدسترسي به  -

-        

  :نگرش
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  ار و ديدگاه مناسب در رابطه با كارانجام كرد-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار با رايانه رعايت ارگونومي-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده لكمسته قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  )Multimedia(كار با فايل هاي چندرسانه اي 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  وزشيمصرفي و منابع آم

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه      2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 همربوط

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        اي چندرسانه ابزارهاي كارگيري به نحوه -
        ويدئو و تصوير صدا، مديريت نحوه -
-        

    4    :مهارت 
        گوشي دوربين با تعامل -
        تصاوير مديريت -
- Record  وPlay كردن صدا        
- Record  وPlay كردن ويدئو        

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  ا گرافيك و متحرك سازيكار ب

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيزات با رايانه      2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        و زيباتر جهت در انيميشن كارگيري به وهنح -
        پوياتر كردن برنامه   
-        
-        

    4    :مهارت 
        برنامه در انيميشن و افكت از استفاده -
        Timerاستفاده از  -
        Bitmapكار با  -
-         

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 وهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكرهكار گر-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-
  :وجهات زيست محيطي ت

  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -



 

 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  ندرويداحرفه اي توسعه  كار با موارد
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  طمرتب توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه      2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه صــالات تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        ي بهينه سازيراب كاربر با برنامه تعامل الگوهاي -
-        

    4    :مهارت 
       InputListكار با -
        ها Notificationايجاد و مديريت  -
       Searchاضافه كردن قابليت  -
       Backتعيين عملكرد كليد  -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  ت، سرعت، درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دق-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -



 

 

  
  استاندارد آموزش 

   ل آموزشي تحلي برگه -
  :  عنوان

  كار با امكانات دستگاه هاي اندرويدي
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1 3 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه      1  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 هوشمندديگر

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

        برنامه در آنها بكارگيري و همراه هاي تلفن خاص امكانات -
    3    :مهارت 

        )SMS(ارسال و دريافت پيام كوتاه  -
        و انجام تنظيمات مربوطه Bluetoothكار با  -
        ها در آندرويد Sensorكار با  -
       wifiمديريت  -
       NFCمديريت  -
       Home Screen Widgetساخت  -
       Widgetطراحي  -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  نقشه ها و مكان يابي بكارگيري
 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيـزات  با رايانه      2  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

         و جغرافيايي مختصات نقشه، اناتامك -
        مكان بر مبتني خدمات    

-        
-        

    4    :مهارت 
        مكان بر مبتني هاي سرويس با كار -
        فعلي مكان نمايش براي آن از استفاده و GPSكار با  -

        بر روي نقشه   
        Mapping -استفاده از نقشه هاي گوگل  -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  ار با رايانهرعايت ارگونومي هنگام ك-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان

  شبكه سازي و دانلود انواع فايل
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيزات با رايانه     1  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

 خودكار

Cool disk 
 رايانه ميز

 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

 DVD افزار نرم آموزشي

 مربوطه

 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
 فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

       شبكه مفهوم -

       اندرويد در اينترنتي منابع از استفاده چگونگي -

-       

-       

    3    :مهارت 
        اينترنت به دسترسي -
        وب توسعه محيط سازي آماده -
        ها web serviceاستفاده از  -
        مديريت دانلود فايل ها و دانلود فايل از اينترنت -

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 اصول و فنون مذاكره كار گروهي،اخالق حرفه اي،-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :  عنوان
  ها Permissionsو  Securityپياده سازي 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1 3 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادار ابز ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 كامـل  تجهيزات با رايانه      1  :دانش 

 بروز

ــواع ــي انـ  و گوشـ

 دستگاههاي

 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم

 برد وايت

 برد وايت ماژيك

 پروژكتور ديتا

 كاغذ

 پروژكتور ديتا پرده

 DVD خام

  خودكار
Cool disk 

  رايانه ميز
 گردان صندلي

 بــه اتصــال تجهيــزات

 اينترنت

DVD افزار نرم آموزشي

  مربوطه
 مربوطـه  افزارهـاي  نـرم 

DVD 
ــنري ــي ديكش  انگليس

DVD 
  فارسي به

 آموزشي كتاب

 راهه پنج سيار كابل

  ليزري چاپگر

       در آندرويد Securityمفهوم مدل  -

       نحوه پياده سازي نكات امنيتي -

-       

-       

    3   :مهارت 

       Securityانجام  -

       دن امضاي ديتيجالقرار دا -

       ها Permissionانجام  -

-        

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار با رايانه رعايت ارگونومي-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و زباله صحيح دفع -

 



 

 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  :  عنوان
  برنامه انتشار

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار  ،تجهيزات 
مصرفي و منابع  مواد

  آموزشي
 كامل تجهيزات با رايانه      2  :دانش 

 بروز
 و گوشي انواع

 دستگاههاي
 ديگرهوشمند

 بروز عامل سيستم
 برد وايت

 دبر وايت ماژيك
 پروژكتور ديتا
 كاغذ
 پروژكتور ديتا پرده
 DVD خام

 خودكار
Cool disk 

 رايانه ميز
 گردان صندلي

 به اتصال تجهيزات
 اينترنت
DVD افزار نرم آموزشي
 مربوطه

 مربوطه افزارهاي نرم
DVD 

 انگليسي ديكشنري
DVD 

 فارسي به
 آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

        خارجي و ايراني هاي ماركت در افزار نرم انتشار -
-        

    4    :مهارت 
        انتشار براي افزار نرم سازي آماده -
- Signing Application        
- Obfuscating Application        
-        

  :نگرش 
  توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كرهكار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذا-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي هنگام كار با رايانه-
  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :توجهات زيست محيطي 
  آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلك قطعات و هزبال صحيح دفع -

 



 

 
 
 
 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف
  براي دو نفر  1  رايانه با تجهيزات كامل و بروز  رايانه  1
  براي كارگاه  1  ويژه كارگاه  ديتا پروژكتور  2
  براي كارگاه  1  ويژه كارگاه  پرده ديتا پروژكتور  3
  براي دو نفر  1  دو نفره آموزشي  ميز رايانه  4
  براي هر نفر  1  آموزشي  صندلي گردان  5
  براي كارگاه  1  سياه و سفيد يا رنگي  چاپگر ليزري  6
  براي كارگاه  1  خطوط مناسب اتصال  تجهيزات اتصال به اينترنت  7
  براي كارگاه  1  معمولي  وايت برد  8
  براي دو نفر  1  جديد و بروز  وشي هوشمندانواع گ  9
  براي دو نفر  1  جديد و بروز  تبلتانواع   10

  . نفر در نظر گرفته شود  16تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت   : توجه 
 

  مواد  برگه استاندارد -                  

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف
  براي كارگاه  عدد 5  معمولي  ماژيك وايت برد  1
  براي دو نفر  برگ 100  معمولي  كاغذ  2
3  DVD براي دو نفر  عدد 4  معمولي  خام  
  براي دو نفر  عدد 2  معمولي  خودكار  4
  براي هر سيستم  عدد 1  داراي اتصال به زمين  كابل سيار پنج راهه  5
  براي هر نفر  عدد 1  مناسب  روپوش يا لباس كارگاهي  6

  .محاسبه شود  نفر 16و يك كارگاه به ظرفيت يك نفر  مواد به ازاء  : توجه 
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف
1  Cool disk 4 براي دو نفر  1  گيگابايت يا باالتر  
2  DVD براي دو نفر  1  نسخه هاي بروز و جديد  آموزشي نرم افزار مربوطه  
3  DVD براي دو نفر  1  نسخه هاي بروز و جديد  رم افزار مربوطهن  
4  DVD  ديكشنري انگليسي به

  براي دو نفر  1  بروز و جديد  فارسي
5  DVD براي دو نفر  1  بروز و جديد  سيستم عامل  
6  DVD  نرم افزارOffice براي دو نفر  1  بروز و جديد  

  .نفر محاسبه شود  دوابزار به ازاء هر   : توجه 
 



 

 

  
  

  هرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استانداردف
  رديف عنوان

 1  دستگاه راهنماي دفترچه به توجه با دستگاه نوع به توجه با مفيد و اصلي هاي سايت كليه

  


