
 

  
  

 

  
  

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

   شايستگيآموزش استاندارد 
  
  
  

  امنيت فناوري اطالعات كارور  
  

   فناوري اطالعات گروه شغلي

  
   شايستگيآموزش كد ملي 

  
  
  

  15/1/94 :تاريخ تدوين استاندارد 

1-085-53-2513 



 

  
   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

 2513-53-085-1:   شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

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

  ارژنگ بهادري
  رامك فرح آبادي

  شهرام شكوفيان 
  

   : شايستگيهمكار براي تدوين استاندارد آموزشحرفه اي و تخصصي حوزه هاي
  سمناناداره كل فني و حرفه اي استان  -
  سمنان مجتمع آموزشي مهداد-

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



 

  
  
  
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  كامپيوتر  ليسانس  سكينه رحمانيان  1
 -مــدرس

  مدير
  سال15

  33346334: تلفن ثابت
  09125312454: تلفن همراه

  :ايميل
Ma.rahmanian91@gmail.com 

  29سمنان بلوار ولي عصر پالك : آدرس
  مجتمع آموزشي مهداد

 برق دكترا  يعقوب پور اسد  2

هيئت 
علمي 

دانشگاه 
صنعتي 

  سال10

  :تلفن ثابت 

  09126406595: تلفن همراه 
 y.pourasad@uut.ac.ir: ايميل 

  دانشگاه صنعتي اروميه: آدرس 

  سال8  مدرس كامپيوتر ليسانس  امير صندوقدار  3

 : تلفن

  09122311845: تلفن همراه
 sandoghdar@acecr.ac.ir :ايميل

  29سمنان بلوار ولي عصر پالك : آدرس
  وزشي مهدادمجتمع آم 

 پدرام عراقي 4
متخصص 
 مايكروسافت

فناوري 
 اطالعات

مدير 
 شبكه

 سال10

  33329459:تلفن ثابت 
 : تلفن همراه 

  : ايميل 
  بخش خصوصي: آدرس 

 سال5 مدرس كامپيوتر ليسانس پيمان عراقي 5

  33329459: تلفن ثابت 
 09125319530:تلفن همراه 

 : ايميل 

Peyman.eragi@gmail.com 

  :سآدر
  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 
 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     ي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    مشخصات شايستگ

  .مي شود
  : استاندارد آموزش 

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

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

هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 
  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : ل دوره آموزش طو
  . 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
يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري 

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
  .)ي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقع تئوريك

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

  . اي خواهد بود  حرفه
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و 
  : شايستگي 

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : دانش 

، رياضي (مي تواند شامل علوم پايه كه  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 . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

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

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

  :توجهات زيست محيطي 
 .ب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسي



 

 

  
 

  :  شايستگي استاندارد آموزشنام 
 كارور امنيت فناوري اطالعات

 : شايستگياستاندارد آموزش شرح 

كسب  بهتوان مي شايستگياين  كارهاياز . فن آوري اطالعات مي باشدي مشاغلحوزهاز شايستگي هاي كارور امنيت فناوري اطالعات
حفاظت شخصي اطالعات در  –شناخت سايتهاي ايمن  –شناخت بدافزارها  – ICTمهارت و شناخت در زمينه مباني امنيت در فضاي 

شناخت  -ايمن سازي و پشتيبان گيري داده ها –بررسي مسايل امنيتي پست الكترونيكي  –روشهاي نوين اعتبار سنجي -فضاي مجازي 
تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري ، كاروري كامپيوتر و و شايستگي هاي مشاغل كليه با  شايستگي اين  . داشاره كرجرائم الكترونيكي 

و تكنسين عمومي امنيت شبكه هاي كامپيوتري در ارتباط  سيم، تكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك تكنسين شبكه هاي كامپيوتري بي
  .است

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
 پايان دوره راهنمايي يا معادل آن :حصيالت ميزان تحداقل
  توانايي كار با كامپيوتر: توانايي جسمي و ذهني حداقل 

  يا معادل آن 2درجه  ICDLكار  انهيرا :مهارت هاي پيش نياز  
 :آموزش دوره طول

 ساعت  30:    طول دوره آموزش                   
  ساعت   8   :    آموزش نظري               ـ زمان 

  ساعت   22   :       ـ زمان آموزش عملي           
  ساعت    -:      ـ زمان كارورزي                       
  ساعت     -:     ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65 :عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -

 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 وتر با حداقل دو سال سابقه كاري، نرم افزار و ساير شاخه هاي مرتبط با علوم كامپ ITدارندگان مدرك كارشناسي  -

  سال سابقه كار  4وتر با حداقل ي، نرم افزار و ساير شاخه هاي مرتبط با علوم كامپ IT كاردانيدارندگان مدرك  -
  
 



 

  
  
  
  ) : اصطالحي ( استاندارد تعريف دقيق  ٭

اين استاندارد براي كليه كارآموزاني كه از طريق اينترنت و شبكه هاي ارتباطي در منزل يا محل كارخود، امور روزانه 
  .و كاري خود را انجام مي دهند مناسب است 

  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

IT Security for Personality  
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  استاندارد هاي فناوري اطالعات 
  استانداردهاي رشته هاي ديگر مرتبط با كامپيوتر

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

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

 نصب و راه اندازي آنتي ويروس و ديواره آتش 1
 تنظيم و به روز رساني آنتي ويروس و ديگر نرم افزارها 2
 تنظيمات مودمانجام ارتباطات كامپيوتري و  3
 و خانوادهبرقراري  امنيت در وب  4
 كار با پست الكترونيكي و پيام فوري  5
 مديريت امن اطالعات  6
7    
8  

9    
10    
11  

12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  نصب و راه اندازي آنتي ويروس و ديواره آتش

  

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهيزات كامل بروز     1  :دانش

  سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

كليه تجهيزات اصلي 
  ميكروتيك

مفهوم جرم الكترونيكي
انواع هك 

مهندسي اجتماعي و انواع آن 
مفهوم سرقت هويت و انواع آن 

امنيت فا و مفهوم ماكروها در مجموعه آفيس 
اطالعات رمزنگاري

     
     
     
     

    3   :مهارت

Ipدريافت   هر   Pc 
Firewallكار با 

به روز رساني آنتي ويروس
ورور به اينترنت 

كرو ها در آفيسانتخاب سطح امنيتي ما
رمز گذاري

حفاظت از اطالعات در مقابل هك

     
     
     
     
     
     

  :نگرش
كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
دقت، سرعت، درستي انجام كار رعايت استانداردهاي حرفه اي،-
رينيخالقيت، كارآف -

  : ايمني و بهداشت 
رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

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



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  تنظيم و به روز رساني آنتي ويروس و ديگر نرم افزارها

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهيزات كامل بروز     1  :دانش

 سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط 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

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

كليه تجهيزات اصلي 
  ميكروتيك

ت انواع آنها مفهوم بدافزار و شناخ
بد افزارهاي قابل تكثير

اسب ترواو بد افزارهاي مخفي 
Backdoorدر پشتي 

نرم افزارهاي شناخت نرم افزار مخرب و سود آور
  Rootkitsروت كيت ها 

 Spywareشناخت جاسوس  

عملكرد آنتي ويروس
 Keystrockسخت افزار 

     

    3   :مهارت

نصب و آپديت كردن آنتي ويروس
روشهاي پيشگيري از هك شدن

تنظيمات فايروال ويندوز
آپديت مرورگرها

 وباالتر 7در ويندوز   Windows defenderكاربا دستور 

     
     

  :نگرش
كار گروهي، اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
سرعت، درستي انجام كار رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت،-
خالقيت، كارآفريني -

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

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



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  امپيوتري و تنظيمات مودمانجام ارتباطات ك

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1  3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش

 سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد  ماژيك، وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور، كاغذ

DVD   خام  
  Cool disk خودكار

 صندلي گردان، ميز رايانه
  تجهيزات اتصال به اينترنت،

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  اسناد آموزشي
چاپگر ، كابل سيار پنج راهه

  ليزري
  روپوش كار

انواع شبكه
الت شبكهاتصا

امنيت بي سيم يا واير لس
  روشهاي اعتبارسنجي

      

    3    :مهارت

ارتباط و اتصال دو يا چند كامپيوتر از طريق سيم و كابل 
ارتباط و اتصال دو يا چند كامپيوتر از طريق بي سيم

تنظيمات مودم هاي بي سيم  
مكانيزم امنيتي مودم
  از طريق كابل DSLتنظيمات مودم هاي 

      
      
      
      

  :نگرش
 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 در هنگام كار با كامپيوتر-

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



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  و خانوادهوب در  تبرقراري  امني

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 6 8 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  تبطمر توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهيزات كامل بروز     2  :دانش

 سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط 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

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

 عالئم و مشخصه وب سايت امن
 حفاظت از خود در برابر سرقت اينترنتيو حفاظت از خود در برابر فارمينگ

  نظارت بر زمان استفاده فرزندان از رايانه و حفاظت از فرزندان در وب
  مفهوم امضاي ديجيتالي و الزم بودن آن 

  شناخت چند گواهي نامه امنيتي بين المللي 
  شناخت شبكه هاي اجتماعي

     
     

    6   :مهارت

 ايجاد امضاي ديجيتالي در نهادهاي رسمي
 OTPاستفاده از رمز يكبارمصرف 

  تنظيمات سطح امنيتي وب
  حذف سابقه مرورگرها

  ) Parental Control(تنظيمات كنترل والدين 
  تنظيمات مسائل امنيتي شبكه هاي اجتماعي

     
     
     
     

  :نگرش
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

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

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

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



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ي و پيام فوريكار با پست الكترونيك

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

 رايانه با تجهيزات كامل بروز     2 :دانش

 سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط 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

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

  

 كيسرويس دهنده هاي پست الكتروني
 مسايل امنيتي در پست الكترونيكي

  پيام فوري

     
     
     

    4   :مهارت

 Gmailپست الكترونيك در ايجاد 

 شناخت رمز پيچيده

  ورودي در جي ميل  IPكسب اطالع از وضعيت 
  كنترل و بررسي هك شدن آدرس ايميل 
 تهيه نسخه پشتيبان از پست الكترونيكي

  يا روشي ديگرشناسايي فرد با تلفن همراه 
  ايجاد امضاي ديجيتالي در جي ميل 

  كار با نرم افزار ياهو مسنجر

     
     
     
     

 :نگرش
 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-
  يت، كارآفرينيخالق -

 : ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
  :توجهات زيست محيطي 

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-
 

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
 :عنوان

  مديريت امن اطالعات 
 زمان آموزش

 جمعيعمل نظري  

1 3 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  و منابع آموزشي

 رايانه با تجهيزات كامل بروز     1 :دانش

 سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط 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

  اسناد آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  روپوش كار

  

  حفاظت از اطالعات 
 حفاظت فيزيكي از اطالعات 

 نحوه تهيه نسخه پشتيبان

 خصوصيات فرايند پشتيبان گيري

نحوه حذف دائمي داده ها در هارد ديسك و ابزارهاي جانبي توسط نرم 
  افزار 

  نحوه حذف دائمي داده ها توسط ابزار سخت افزاري
Hard Storage  

     
     
     

    3     :مهارت

Backup  وRestore   داده ها در محيط ويندوز  
  )  Shredder( ت پاره پاره كردن داده ه جه Eraserكار با نرم افزار 
  ccleanerكار با نرم افزار 

پاك كردن فايلهاي موقتي و بال استفاده و همچنين پاك كردن دائمي 
  اطالعات در ابزارهاي جانبي

     
     
     
     

 :نگرش
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

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

 : ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
  :توجهات زيست محيطي 

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-



 

  
  
    ندارد تجهيزاتبرگه استا -

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام   رديف

  براي دو نفر  1 بروز و جديد 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
  اي هر نفربر  1 آموزشي صندلي گردان 5
  براي كارگاه  1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري 6
  براي كارگاه  1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت 7
  براي كارگاه  1 معمولي  وايت برد 8

  
  : توجه 

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

  مواد  برگه استاندارد -                  
  

  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 كابل سيار پنج راهه 5
  براي يك نفر  عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

  
  

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

 



 

  
 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق   نام   رديف
1  Cool disk 4دونفر يبرا  1 گيگابايت ياباالتر  
  دونفر يبرا  1  نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل  نرم افزار  2
  دونفر يبرا  1  نسخه هاي بروز و جديد مربوطه هاينرم افزار  3
  دونفر يبرا  1  نسخه هاي بروز و جديد   Officeنرم افزار  4
نرم افزار ديكشنري انگليسي به  5

  فارسي
  دونفر يبرا  1  نسخه هاي بروز و جديد

  دونفر يبرا  1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه  6
  

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

 
 

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

 ناشر يا توليد كننده رمحل نش سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

  آيالر  تهران  93  - سكينه رحمانيان  امنيت فناوري اطالعات 
       

 
 
 

    عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-
  /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 تتوضيحا ناشر محل نشر

 كليه كتب مرتبط با استاندارد 1
  
 

         

        

 



 

 
 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان
 1 كليه سايت هاي مفيد مرتبط با استاندارد

 2 

 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده رعنوان نرم افزا رديف

      كليه نرم افزارهاي مرتبط با استاندارد 1

       
 

 

 


