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 :فناوري اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
 
  محمود تقي پور مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري-
 استان چهارمحال و بختياري مرتضي محمديان دهكردي كارشناس آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي-

   : شايستگيآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  چهار محال و بختيارياداره كل آموزش فني و حرفه اي استان  -
  مركز آموزش فني و حرفه اي هفشجان -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
 علمي محتواي-

 روز بازار با مطابق-

 تجهيزات-

 



 

 
 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  ادگينام و نام خانو  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  فوق ليسانس  نجمه صالحي  1
كامپيوتر و 

علوم 
  اقتصادي

موسس و 
  مربي

  سال 10

 03832570260 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 .comsinamedia@yahoo: ايميل 

آموزشـگاه  -هفشجان-شهركرد: آدرس 
  مديا سينا كامپيوتر

 ليسانس  زهرا عباسي نيا  2
علوم 
 كامپيوتر

  سال7  مربي

 03832578994:تلفن ثابت 

  09139779650: تلفن همراه 
  : ايميل 

آموزشگاه -هفشجان  -شهركرد: آدرس 
  مديا كامپيوتر سينا

 ليسانس  اسماعيل عسگري  3
مهندسي 
 عمران

 سرپرست
  اجرا

  سال 12

 :تلفن ثابت 

  09138804236: تلفن همراه 
 : ايميل 

esmaielasgari92@gmail.com 

  : آدرس 
 آموزشگاه كامپيوتر-هفشجان-شهركرد

  مديا سينا
  

  سال10  مربي حسابداري ليسانس  آزاده فتحي  4

 :تلفن ثابت 

  09308020033: تلفن همراه 
  : ايميل 

آموزشگاه -هفشجان  -شهركرد :آدرس 
  كامپيوتر سينامديا

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :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

  :  شغل  نام يك
  . 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 
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 

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

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

زي 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     كارور
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

  .)مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد با استفاده از عكس 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

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

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

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

  . ، 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 

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

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

 .ر هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه د



 

 
 

  :  1شايستگي استاندارد آموزش نام 

  ) Parental Control( كنترل والدين بر كودكان در ويندوز  

 :ي شايستگ استاندارد آموزش شرح 

ايمن نگاه داشتن كودكان  .از شايستگي هاي حوزه فناوري اطالعات ميباشد)Parental Control(ين بر كودكان در ويندوزكنترل والد
 Parental ويژگي. چندان آشنا نيستند IT مخصوصا والديني كه با فضاي .در فضاي سايبر براي والدين، هميشه كار آساني نيست

Control در سيستم عامل Windows اين ويژگي به افراد بالغ امكان مي دهد تا بر . مي بزرگ در اين جهت محسوب مي گردد، گا
فعاليت هاي كودكان نظارت داشته و آنها را مديريت نمايند، بدون آنكه مجبور باشند از پشت شانه هاي آنها به تماشاي كارهايشان 

  .بپردازند

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
 ايان دوره راهنماييپ: حداقل ميزان تحصيالت 
  كامپيوترتوانايي كار با :  و ذهني حداقل توانايي جسمي
  ندارد : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت    22 :          طول دوره آموزش  

  ساعت     8  :    ـ زمان آموزش نظري  
  ساعت    14  :    ـ زمان آموزش عملي  

  ساعت          :كارورزي         زمان ـ 
   ساعت      :    ـ زمان پروژه             

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 : تحصيالت حداقل

 كار سابقه سال 2 با مرتبط كارشناسي مدرك دارندگان -

  كار سابقه سال 4 با مرتبط يكاردان مدرك دارندگان -
  

 

 

                                                 
1   . Competency Description 



 

 

 

  
  
  ) :اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

د و با امكان مي دهد تا بر فعاليت هاي كودكان نظارت داشته و آنها را مديريت نماين به افراد بالغ كنترل والدين 
  .خيالي راحت به فرزندان اجازه استفاده از كامپيوتر دهند

  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اندارد اصطالح انگليسي است ٭

Control Parental 

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

  كليه استانداردهاي مرتبط با مهارت هاي اوليه كار با كامپيوتر
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        ي و كم آسيب  جزو مشاغل عاد: 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 
  2كارها  -

 عناوين رديف

 قابليت نظارت والدين بر كودكان در ويندوزكار با 1
 ايجاد حساب كاربري براي والدين وكودكان2
 رتيانواع روش هاي نظابررسي   3
 تنظيم زمان دسترسي  4
 كنترل بازي ها  5
 كنترل نرم افزارهاي كاربردي  6
  كنترل وب  7

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 .  task 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  قابليت نظارت والدين بر كودكان در ويندوز كار با 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 1 2 

 يمنيا ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه  1  :دانش
 جديد و بروز عامل سيستم

 و بروز مرتبط افزارهاي نرم
 جديد

Flash Memory 
 رايانه ميز

 گردان صندلي
 اينترنت به اتصال تجهيزات
DVD افزار نرم آموزشي 
 مربوطه

DVD انگليسي ديكشنري 
 فارسي به

 آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

 يزياسكنر روم
 لوازم با اوليه كمكهاي جعبه

 حريق اطفاء كپسول
  كارگاهي لباس يا كار روپوش

      در ويندوز  Parental controlمفهوم -

-      

  1  :مهارت

      بررسي ويندوز نصب شده روي كامپيوتر-

-      

-      

-      

  :نگرش
 ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
   مستهلك شده كامپيوترقطعاتاستفاده صحيح ازوحين كاردفع صحيح زباله -
- 

 

 
 
 



 
  استاندارد آموزش 

  ش ي تحليل آموز برگه -

  : عنوان 
  ايجاد حساب كاربري براي والدين وكودكان

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه  1  :دانش
 جديد و بروز عامل سيستم

 و بروز مرتبط افزارهاي نرم
 جديد

Flash Memory 
 رايانه ميز

 گردان صندلي
 اينترنت به اتصال تجهيزات
DVD افزار نرم آموزشي 
 مربوطه

DVD انگليسي ديكشنري 
 فارسي به

 آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

 يزياسكنر روم
 لوازم با اوليه كمكهاي جعبه

 حريق اطفاء كپسول
  كارگاهي لباس يا كار روپوش

براي ) Administrator(تعريف حساب كاربري سرپرست -
  والدين

     

بـراي هـر   ) Standard(تعريف حساب كـاربري اسـتاندارد    -
  يك از فرزندان

     

       Set up parental for any userتعريف -

  2  :مهارت

      انجام ايجاد يك حساب كاربري براي سرپرست-

      راي هر يك از فرزندانانجام ايجاد يك حساب كاربري ب-

      انجام تنظيمات الزم براي هر كدام از كاربران-

  :نگرش
 ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
-  

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  ك شده كامپيوتر دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهل-
- 

 

 
 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

   :عنوان 
  انواع روش هاي نظارتيبررسي 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه  2  :دانش
 جديد و بروز عامل سيستم

 و بروز مرتبط افزارهاي نرم
 جديد

Flash Memory 
 رايانه ميز

 گردان صندلي
 اينترنت به اتصال تجهيزات
DVD افزار نرم آموزشي 
 مربوطه

DVD انگليسي ديكشنري 
 فارسي به

 آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

 يزياسكنر روم
 لوازم با هاولي كمكهاي جعبه

 حريق اطفاء كپسول
  كارگاهي لباس يا كار روپوش

      تعريف محدود كردن زمان دسترسي-

      تعريف محدود كردن رده بندي سني بازي ها-

      تعريف محدود كردن دسترسي به نرم افزارهاي كاربردي-

      تعريف محدود كردن دسترسي به صفحات وب-

  1  :مهارت

       Time Limits دسترسيتنظيم زمان  -

       تنطيم كنترل بازي ها -

      تنطيم كنترل نرم افزارهاي كاربردي-

      تنظيم كنترل دسترسي به صفحات وب-

  :نگرش
 ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
- 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  تنظيم زمان دسترسي 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه  1  :دانش
 جديد و بروز عامل سيستم

 و بروز مرتبط افزارهاي نرم
 جديد

Flash Memory 
 رايانه ميز

 گردان صندلي
 اينترنت به اتصال تجهيزات
DVD افزار نرم آموزشي 
 مربوطه

DVD انگليسي ديكشنري 
 فارسي به

 آموزشي كتاب
 اههر پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

 يزياسكنر روم
 لوازم با اوليه كمكهاي جعبه

 حريق اطفاء كپسول
  كارگاهي لباس يا كار روپوش

تعريف چگـونگي كـار محـدود سـاختن زمـان دسترسـي بـه-
  و فوايد آن براي فرزندان كامپيوتر

     

-      

  2  :مهارت

      تنظيم تعيين ساعت هاي مجاز كار با كامپيوتر-

-      

  :نگرش
 ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
- 

 

 

  
  
  



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كنترل بازي ها

  

 زمان آموزش

 جمع عملينظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه  1  :دانش
 جديد و بروز عامل سيستم

 و بروز مرتبط افزارهاي نرم
 جديد

Flash Memory 
 رايانه ميز

 گردان صندلي
 اينترنت به اتصال تجهيزات
DVD افزار نرم آموزشي 
 مربوطه

DVD انگليسي ديكشنري 
 فارسي به

 آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

 يزياسكنر روم
 لوازم با اوليه كمكهاي جعبه

 حريق اطفاء كپسول
  كارگاهي لباس يا كار روپوش

      زي هاچگونگي كار با مديريت با-

-      

-      

-      

  3  :مهارت

      تنظيم بازي هاي محيط كاربري و مديريت دسترسي به آن ها-

      مسدود كردن بازي هاي فاقد رده بندي-

      تنظيم رده بندي سني بازي ها-

-      

  :نگرش
 ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 گونومي در حين كار با دستگاهرعايت ار-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
- 

 

 



  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  كنترل نرم افزارهاي كاربردي: عنوان 
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه  1  :دانش
 جديد و بروز عامل سيستم

 و بروز مرتبط افزارهاي نرم
 جديد

Flash Memory 
 رايانه ميز

 گردان صندلي
 اينترنت به اتصال تجهيزات
DVD افزار نرم آموزشي 

 ربوطهم
DVD انگليسي ديكشنري 

 فارسي به
 آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

 يزياسكنر روم
 لوازم با اوليه كمكهاي جعبه

 حريق اطفاء كپسول
  كارگاهي لباس يا كار روپوش

      تعريف نرم افزارهاي كاربردي و نحوه دسترسي به آن ها-

-      

-      

  2  :مهارت

كاربري و محدوديت دسترسي به نرم افزارهـايتنظيم محيط -
  كابردي موجود بر روي كامپيوتر

     

-      

-      

-      

  :نگرش
 ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  ده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر دفع صحيح زباله حين كار و استفا-
- 

 



 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  كنترل وب: عنوان 
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز نهرايا  2  :دانش
 جديد و بروز عامل سيستم

 و بروز مرتبط افزارهاي نرم
 جديد

Flash Memory 
 رايانه ميز

 گردان صندلي
 اينترنت به اتصال تجهيزات
DVD افزار نرم آموزشي 
 مربوطه

DVD انگليسي ديكشنري 
 فارسي به

 آموزشي كتاب
 راهه پنج سيار كابل
  ليزري چاپگر

 يزياسكنر روم
 لوازم با وليها كمكهاي جعبه

 حريق اطفاء كپسول
  كارگاهي لباس يا كار روپوش

      تعريف وب و مواردي كه فرزندان را تهديد مي كند-

       چگونگي كنترل وب-

-      

-      

  2  :مهارت

      تنظيم محدوده استفاده كاربر از وب-

-      

-      

-      

  :نگرش
 ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
- 

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه-
- 

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
- 

 





 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                   

  تتوضيحا  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

  نفر دو براي  1  جديد و بروز  رايانه  1

  كارگاه براي  1  كارگاه ويژه  پروژكتور ديتا  2

  كارگاه براي  1  كارگاه ويژه  پروژكتور ديتا پرده  3

  نفر دو براي  1  آموزشي نفره دو  رايانه ميز  4

  نفر هر براي  1  آموزشي  گردان صندلي  5

  كارگاه براي  1  يارنگي سفيد و سياه  ليزري چاپگر  6

  كارگاه براي  1  روميزي  اسكنر  7

  كارگاه براي  1  اتصال مناسب خطوط  اينترنت به اتصال تجهيزات  8

  كارگاه براي  1  معمولي  برد وايت  9

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

  برگه استاندارد مواد  -                   

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام رديف

  كارگاه براي  عدد5  معمولي  برد وايت ماژيك 1

  دونفر براي  برگ100  معمولي  كاغذ 2

3 DVD دونفر براي  عدد4  معمولي  خام  

  دونفر براي  عدد2  معمولي  خودكار 4

  هرسيستم براي  عدد1  زمين اتصال داراي  راهه پنج سيار كابل 5

  نفر يك براي  عدد1  كارگاهي  كارگاهي لباس يا كار روپوش 6

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

     برگه استاندارد ابزار -                   

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

1  Flash Memory 1دونفر براي 1  ياباالتر گيگابايت  

  دونفر براي  1  جديد و بروز هاي نسخه  عامل افزارسيستم نرم 2

  دونفر براي  1  جديد و بروز هاي نسخه  مربوطه افزارهاي نرم 3

  دونفر براي  1  جديد و بروز هاي نسخه   Officeافزار  نرم 4

  دونفر براي  1  جديد و بروز هاي نسخه  به فارسي انگليسي ديكشنري افزار نرم 5

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

  .نفر محاسبه شود دو  ابزار به ازاء هر : توجه 
 



 

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

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

مرتبط افزار نرم و كتب كليه 1
 تانداردبا اس

     

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

          استاندارد با مرتبط كتب كليه 
 

  ش استانداردفهرست سايت هاي قابل استفاده در آموز

 عنوان رديف

 استانداردبامرتبطمفيد هاي سايت كليه 1

  
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي (  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

       با استاندارد مرتبط افزارهاي نرم كليه 1
 

 


