
 

  
  

 

   

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  

  شايستگيآموزش استاندارد 
  

  شايستگيآموزش عنوان 
 Macintoshكاربر 

  )كامپيوتر ها و لپ تاپ هاي شركت اپل (
  

  گروه شغلي      
  اطالعاتفناوري 

  
  شايستگي   آموزش كد ملي 
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  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات
  مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي: علي موسوي

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 عضو كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي: احسان پوري

  ريزي درسيعضو كميسيون تخصصي برنامه : بيتا رهنما
  مدير گروه تخصصي برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه هاي درسي:  شهرام شكوفيان

  همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  خراسان شمالياداره كل آموزش فني و حرفه اي استان  -
  آموزشگاه مهندسين برتر -

 :ح و بازنگري فرآيند اصال
 محتواي علمي   -

 مطابق با بازار روز   -

 تجهيزات   -

  ابزار    -
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .دي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است كشور بوده و هرگونه سوء استفاده ما

 



 

 

 
 
 

   شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  درك تحصيلي آخرين م  نام و نام خانوادگي  رديف
سابقه 

كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

1  
ميكائيل سنگ 

  سفيدي
  كارشناسي 

نرم افزار 
كامپيوتر و 

مديريت 
  بازرگاني

مدير فني و 
  كارشناس و 

و  iOSمدرس 
Macintosh 

  سال 9

 :تلفن ثابت 

  09120816819: تلفن همراه 
 mika.s@icloud.com: ايميل 
  :  آدرس

فني و كارشناس برق كارشناسي ارشد  صادق حصاري  2
  مدرس دانشگاه

 :تلفن ثابت   سال 5

  09152549200: تلفن همراه 
: ايميل 

hesari.sadegh@yahoo.co

m 

  : آدرس 
كامپيوتر نرم كارشناسي ارشد  شهرام شكوفيان  3

 افزار

مدرس دانشگاه و 
  مولف

 :تلفن ثابت  سال 20

  09125000883: تلفن همراه 
: ايميل 

shokofian@gmail.com 

سازمان آموزش فني و حرفه : آدرس 
  اي كشور

مديريت كارشناسي ارشد محسن جاللي  4
 آموزشي

مدرس دانشگاه و 
  مولف

 :تلفن ثابت  سال 15

  09124971375: تلفن همراه 
: ايميل 

mohsen.672@gmail.com 
مديريت كارشناسي ارشد اهيم اسعديابر  5

 صنعتي

 :تلفن ثابت   سال 4 كارشناس

  09353460451: تلفن همراه 
 as.ebi@icloud.com: ايميل 

  : آدرس 

6  

مهندسي كارشناسي  سپهر صانعي
 شيمي

  :تلفن ثابت   سال 4  كارشناس فني
  09017888608: تلفن همراه 

 :ايميل 
sepehr.saneii@icloud.co



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .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 
شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،   بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان

  . 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 

  . كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود حداقل شايستگي ها و توانايي هايي 
  :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 (.دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)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  ير فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خ
  . 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 
  . ر استاندارد توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا براب

  : دانش 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

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

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

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

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



 

 
 

 
 

  : شايستگياستاندارد آموزش نام 
 )شركت اپليو لپ تاپ هاوترهايكامپ(Macintosh كاربر

 :شايستگياستاندارد آموزش شرح 

از كارهاي اين . دمي باش رتباطاتاز شايستگي هاي حوزه فناوري ا) شركت اپل يو لپ تاپ ها وترهايكامپ(Macintosh كاربر 
آي  سفارشي سازي سيستم عامل، طريقه صحيح ساختن اپل براي اولين بار، كامپيوتراستفاده از شايستگي مي توان مواردي مانند 

موبايل ها ، تبلت ها و ساير دستگاه هاي با   Macintoshكامپيوتر ، نحوه اصولي ارتباط   iCloudيمات اصولي ، تنظدي 
، كار با ماركت ها، نحوه نصب صحيح نرم افزار، كار با نرم افزارهاي تخصصي و حرفه درويد و ويندوز موبايل ، ان  iosمبتني بر 

  .اي، عيب يابي پيشرفته
  .است فناوري اطالعات در ارتباط اين شايستگي با كليه مشاغل و شايستگي هاي عمومي و تخصصي حوزه هاي مهارتي 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  )پايان دوره راهنمايي(پايان دوره متوسطه اول: ميزان تحصيالت حداقل

  با كامپيوتر ها و لپ تاپ ها  توانايي كار:  و ذهني حداقل توانايي جسمي
  - : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت  27:    طول دوره آموزش                   

  ساعت   9    : ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت    18:    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     :     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت      :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %20:  كتبي -

  %70:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:حيت هاي حرفه اي مربيانصال

  سال سابقه كار  2دارندگان مدرك كارشناسي با  -
  سال سابقه كار  4دارندگان مدرك كارداني با  -

 



 

 

 
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

ا و لپ تاپ كامپيوتر هزاري و استفاده از امكانات نرم افزاري  و سخت اف  Macintoshتوانايي كار با سيستم عامل 
  هاي شركت اپل

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Macintosh For Work  
Macintosh User  

  
 

  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  Macintoshبرنامه نويس برنامه هاي كاربردي 

  Macintosh بازي ها تحت  برنامه نويس
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................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 
  1كارها   -

 عناوين رديف

 براي اولين باركامپيوتراستفاده از 1
 سفارشي سازي سيستم عامل  2
 ساختن اپل آي دي  3
 icloudتنظيمات اصولي براي   4

  و تبلت ها همراههايكامپيوترهاي مكينتاش با  تلفنارتباط برقراري   5
 كار با ماركت ها  6
  نصب نرم افزار  7
 كار با نرم افزارهاي تخصصي و حرفه اي  8
 عيب يابي پيشرفته  9

    
 

 

 

 

                                                 
١ . Competency / task 



 

 

 
  دارد آموزش استان

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  براي اولين بار كامپيوتراستفاده از 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
ع گوشي و دستگاههاي انوا

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  ابل سيار پنج راههك

  چاپگر ليزري

      كامپيوتراستفاده از امكانات اوليهنحوه-

-      

  2  :مهارت

- set up اوليه كامپيوتر        

      ي كيبورد و خاموش و روشن كردن كامپيوتركار با دكمه ها-

      ماوس و ترك پد كامپيوتر يا لپ تاپكار كردن با -

      كامپيوتر يا لپ تاپكار كردن با شارژر -

  :نگرش
  كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري
  : ايمني و بهداشت 

 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده 



 

 
دارد آموزش استان  

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  سفارشي سازي سيستم عامل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
گاههاي انواع گوشي و دست

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  راهه كابل سيار پنج
  چاپگر ليزري

      كليد و ماوسنحوه كار با صفحه -

-      

  2  :مهارت

       )setting(تنظيم كردن  -

       تنظيمات كيبورد -

      تنظيمات مصرف باتري -

      Notificationsتنظيمات -

       dock تنظيمات -

       اكانت و پسوردتنظيمات  -

       تنظيمات ايميل  -

       Desktopو  finderتنظيمات  -

  :نگرش
  كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري
  : ايمني و بهداشت 

 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با
 :توجهات زيست محيطي 

  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده 
 
 



 

 

 

  زش استاندارد آمو
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ساختن اپل آي دي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ندديگرهوشم

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  ريچاپگر ليز

      مفاهيم  اوليه اصطالحات انگليسي جهت كار با سايت-

      نحوه اتصال به اينترنت-

  2  :مهارت

       اتصال به اينترنت-

       كاربا سايت اپل-

       استفاده از ماركت ها -

       imessageاستفاده از -

      face Timeاستفاده از -

       calendarاستفاده از  -

       از پشتيبان خودكاراستفاده  -

       find my Macاستفاده از  -

       استفاده از ايميل-

 :نگرش

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي-

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري-

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با-

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هاه و قطعات مستهلك شده دفع صحيح زبال-



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 icloudتنظيمات اصولي براي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  شيمصرفي و منابع آموز

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش 
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  همربوط

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

      icloudمفهوم -

      imessageمفهوم  -

       find my iphoneمفهوم -

       مفهوم پشتيبان خودكار-

      face Timeمفهوم  -

  2  :مهارت 

      icloudراه اندازي -

      imessageراه اندازي -

      face Timeراه اندازي -

       mailراه اندازي  -

       photo streamراه اندازي  -

       راه اندازي پشتيبان خودكار -

       find my Macراه اندازي  -

       راه اندازي دفترچه تلفن اتوماتيك -

      icloud Driveاندازي  راه -

 :نگرش 

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي-

  حرفه اي ، خالقيت و نوآوري رعايت استانداردهاي-
  : ايمني و بهداشت 

  دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با -
  :توجهات زيست محيطي 

  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده -



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
نتاش با  تلفن هاي همراه و ارتباط كامپيوترهاي مكيبرقراري 
  تبلت ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  زسيستم عامل برو
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

         macintoshاز  اوليه موارد -

و نرم افزارهاي مرتبط  itunes هاي  استفاده از برنامه نحوه-
 با ديگر دستگاه هاي هوشمند

     

  2  :مهارت

      انتقال عكس ، فيلم و آهنگ بين كامپيوتر و تلفن همراه-

هـا بـينانتقال دفترچه تلفـن ، يادداشـت هـا و ديگـر فايـل-
  كامپيوتر و تلفن همراه

     

      نصب نرم افزار ها روي تلفن همراه-

      گرفتن فايل پشتيبان از تلفن همراه-

      ريست كردن تلفن همراه-

  :نگرش
  كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده 

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كار با ماركت ها 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادر ابزا ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

  ديگرهوشمند
  سيستم عامل بروز

  وايت برد
 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

      نحوه كار كردن با اپل آي دي-

       انواع فرمت فايل عكس-

      انواع فرمت فايل موزيك-

       انواع فرمت فايل فيلم-

       مفهوم پادكست-

  2  :مهارت

      د نرم افزارهاي كاربرديدانلو-

       دانلود فيلم و موزيك-

      دانلود كتاب هاي الكترونيكي-

      دانلود فايل هاي پادكست-

 :نگرش

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي-

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري-

  : ايمني و بهداشت 
 هادستگاهرعايت ارگونومي در هنگام كار با-

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

 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نصب نرم افزار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk 

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  ترنتتجهيزات اتصال به اين
DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

      كار كردن با ماركت نرم افزار اپلنحوه-

-      

  2  :مهارت

      كامپيوتر هاي شركت اپلنصب صحيح نرم افزار بر روي-

      تاپ هاي شركت اپلنصب صحيح نرم افزار بر روي لپ-

      

  :نگرش
  كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده 

 

 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نرم افزارهاي تخصصي و حرفه ايكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  زرايانه با تجهيزات كامل برو 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي
  وزشيكتاب آم

  كابل سيار پنج راهه
  چاپگر ليزري

       ماركت هاي اپل-

      Macintoshمهارت هاي سيستم عامل  انواع -

  2  :مهارت

      استفاده از نرم افزارهاي كاربردي-

      ويرايش گر متون استفاده از نرم افزارهاي-

      استفاده از نرم افزارهاي تدوين عكس و فيلم-

      DVDو  CDز نرم افزارهاي رايت استفاده ا-

      استفاده از نرم افزارهاي مديريت امور شخصي-

  :نگرش
  كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هااله و قطعات مستهلك شده دفع صحيح زب

 

  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  عيب يابي پيشرفته

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk 

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

      استفاده حرفه اي از بخش ساپورت سايت اپلنحوه-

كامپيوتر و لـپ تـاپكردنفرمتاطالعات كامل در رابطه با-
  ها

     

  2  :مهارت

همانند نصـب نشـدن نـرم(عيب يابي خطاهاي سيستم عامل-
، سينك نشدن نرم افزار ها بـا   icloudب نشدن افزارها ، نص

  )سرور اپل 

     

اعـم ازاپـلسخت افزارهايعيب يابي خطاهاي مخصوص-
    Installنشناختن سوپر درايو و  

     

      نشناختن پارتيشن سيستم عامل-

      فرمت نشدن پارتيشن سيستم عامل-

  :نگرش
  كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  ردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوريرعايت استاندا

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده 

 



 

 

 

 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد    مشخصات فني و دقيق نام رديف

  براي دو نفر 1  بروزورايانه با تجهيزات كامل 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
  هر نفربراي  1  ها MacBookسوپردرايو  خصوص اپلسوپردرايو م  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 بروزشركت اپلكامپيوتر و لپ تاپ  9

        

  
  

  : توجه 
  . ر گرفته شود نفر در نظ 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 



 

 
 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  براي كارگاه  عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 1
  براي دونفر  برگ100 معمولي  كاغذ 2
3 DVD  براي دونفر  عدد4 معمولي  خام  
  براي دونفر  عدد2 معمولي خودكار 4
  براي هرسيستم  عدد1 داراي اتصال زمين ابل سيار پنج راههك 5
  نفر 1براي  عدد1 مناسب روپوش يا لباس كارگاهي 6
        

  
  : توجه 

  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -
 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات    تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف

1 Cool disk 4دونفر يبرا 1 گيگابايت ياباالتر  
2 DVD   آموزشي نرم افزار

  مربوطه
  هر نفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد

3 DVD  كارگاه يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد  نرم افزار مربوطه  
4 DVD   ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  كارگاه يبرا 1 بروز و جديد

5 Framework اي سيستم ه
 Macintoshعامل 

  كارگاه يبرا 1 بروز و جديد

      

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  
  



 

  
 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 يا توليد كنندهناشر  محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

جديد و مطابق  - كارخانه سازندهدفترچه راهنماي دستگاه 1
 با دستگاه

 كارخانه سازنده -

       

 

 

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  
  رديف عنوان

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

http://www.apple.com 2 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

  -  - كارخانه سازنده فايل هاي همراه دستگاه 1
        

  
 

 

 

 


