
 

 

  
  

 

  
  

  بسمه تعالي

  معاونت آموزش
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

  شايستگي  آموزشاستاندارد 
  
  
  
  

 SPSS  رايانه كار
  
  
  

  گروه شغلي      
 فناوري اطالعات

  
  

  شايستگي  آموزش كد ملي 
  

  
  
  

  1/11/1393:تاريخ تدوين استاندارد 
  

 

1 -083-53-2513  



 

 
 
 

  
   رنامه هاي درسيدفتر طرح و ب :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  2513-53-083- 1:   آموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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97  
 66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

 

 :ي رشته فناوري اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درس
  امير عباس ممتاز-
  سارنگ قربانيان-
  الهام تاجفر -
  زهرا زماني -
 ، مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعاتشهرام شكوفيان -

 )موسس علمي كاربردي هادي_زهرا رنجبر -

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش  شايستگي 
  آموزش فني و حرفه اي استان يزدادره كل  -
  آموزشگاه آزاد آرمان صدراي يزد  -
  )سهامي خاص (شركت علوم آرمان صدراي يزد  -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
 محتواي علمي -

  تجهيزات-
  تغييرات تكنولوژي  -
  نياز بازار كار-
  تقاضاي متوليان اجرا و سياستگذاري  -



 

 

 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

و  مدرس  مديريت  كارشناسي ارشد  سميه تاج آبي 1
  مدير

 :تلفن ثابت   سال 14

 09133583462:ن همراه تلف
ــل  : ايميـــــــــــــــــــ
s.tajabi@gmial.co

m 
ــاراه  : آدرس  ــزد چهـــ يـــ

 –مدرس  برق كارشناسي  روح اهللا تاج آبي  3
–مدير 

كارشناس 
  مخابرات

ــت    سال 15 ــن ثابـــ -0351:تلفـــ
7254818 

 09133546879:تلفن همراه 
  : ايميل 

مدرس و  آمار دكتري محسن ميرحسيني 2
عضو هيئت 

  علمي

 03537254818:تلفن ثابت   سال 15

  :تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

  
  

اترونيمك كارشناس ارشد حامد دهقان 3
 ك

-مدرس
 كارشناس

  :تلفن ثابت  سال 8
 0937260066: تلفن همراه 

  : ايميل 
  : آدرس 

كارشناس  اقتصاد كارشناسي حميد رضا فالحتي 4
  وزارت نيرو

 03537254818:تلفن ثابت   سال 10

ــراه   ــن همــــــ : تلفــــــ
09133538952  

  : ايميل 
مدرس مديريت  كارشناس ارشد  طيبه نوروزي 5

  اهدانشگ
 03537254818:تلفن ثابت   سال 6

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد اسـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه         
  .مي شود

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

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

  : 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 

  . نياز شغل شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد 
  : 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

از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد 
مانند آموزش يك شايستگي كه فـرد در محـل آمـوزش بـه صـورت      .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)ر يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددتئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي د
  : 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 
  .هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود  حداقل توانمندي

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

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

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، 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 

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

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

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



 

 
 
 
 

  :   شايستگياستاندارد آموزش نام 

  SPSSرايانه كار 

 :ي شايستگ استاندارد آموزش شرح 

از كار هاي اي شايستگي مي توان . طالعات مي باشداز شايستگي هاي حوزه فناوري ا SPSSرايانه كار 
توزيع فراواني ، شاخص هاي توصيف داده ها ،spssنصب و راه اندازي و كار با انواع داده ها در نرم افزار 

كار ،آزمون هاي همبستگي و رگرسيون،انجام آزمون فرض ها و انواع آزمون،رسم نمودار،، تحليل اكتشافي
اين شايستگي . را نام برد تحليل عاملي و تحليل  اعتبار داده ها،في و نيكويي برازشبا رابطه دو متغير كي

  .با كليه مشاغل مهندسي در ارتباط است
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل
  توانايي كار با كامپيوتر:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت    60:   طول دوره آموزش          
  ساعت     16    : ـ زمان آموزش نظري    
  ساعت      44  :   ـ زمان آموزش عملي    

  ساعت             :      كارورزي       زمان ـ 
   ساعت           :    ـ زمان پروژه               

 )درصدبه( بودجه بندي ارزشيابي 

  درصد 25:  كتبي -

  درصد 65 :عملي  -

  درصد 10 :اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

   :تحصيالت حداقل
  سال سابقه كار  2دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط با  -



 

 
  
 

  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
خانواده  كينام ) Statistical package for social science: مخفف(،)SPSS: يسيبه انگل( اس اس يپ اس
علوم  يبرا آماري ٔبسته«مخفف  »اس اس يپ اس«. رود يبه كار م يآمار يها ليتحل ياست كه برا يا انهيافزار را نرم

 :از دعبارتن SPSS يخانواده نرم افزار يمجموعه ها ريز.است »ياجتماع

1. Analytical Decision Management 

2. Predictive Customer Intelligence 

3. Predictive Maintenance and Quality 

4. Social Media Analytics 

5. SPSS Amos 

6. SPSS Analytic Server 

7. SPSS Collaboration and Deployment Services 

8. SPSS Data Collection 

9. SPSS Data Collection Heritage 

10. SPSS Modeler 

11. SPSS SamplePower 

12. SPSS Statistics 

13. SPSS Text Analytics for Surveys 

14. SPSS Visualization Designer 
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Working with SPSS 

SPSS User 

Analyzes With SPSS 

  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  كليه استانداردهاي حوزه تحليل و مهندسي

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

  ......................................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

 spssنصب و راه اندازي و كار با انواع داده ها در نرم افزار 1

صيف داده ها ، تحليل اكتشافيتوزيع فراواني ، شاخص هاي تو2  
 رسم نمودار  3
 انجام آزمون فرض ها و انواع آزمون  4
 آزمون هاي همبستگي و رگرسيون  5
 كار با رابطه دو متغير كيفي و نيكويي برازش  6
 تحليل عاملي و تحليل  اعتبار داده ها  7

    
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  :عنوان 
نرم افزار انواع داده ها در با كار اه اندازي و نصب و ر

spss  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     4  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

رتبط بروز و نرم افزارهاي م
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

       spssمعرفي 

       چگونگي نصب و راه اندازي نرم افزار  

       تعريف متغير ها

 ورود داده هانحوه 

 انواع  متغير ها 

  ذخيره سازي و بازيابي داده هانحوه 

     

   8   :مهارت 

       نصب و راه اندازي نرم افزار

       شناسايي متغير ها كار با 

       ورود داده ها

        چيدمان داده ها 

       تغير كد و محاسبه متغير جديد

       ذخيره سازي و بازيابي داده ها

 : نگرش 

  نظم و درستي در انجام كار
 :ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 
 :توجهات زيست محيطي 

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



 

 
 

  ارد آموزش استاند
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
توزيع فراواني ، شاخص هاي توصيف داده ها ، تحليل 

  اكتشافي

 زمان آموزش

 جمع عملي  نظري  

2 5 7 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

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

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  طفاء حريقكپسول ا
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

       توزيع فراوانيچگونگي  -

 شاخص هاي توصيف داده هاچگونگي  -

  تحليل اكتشابي چگونگي -
     

 چگونگي كار با  انواع شاخص ها -

  چگونگي كار با  جداول توافقي -
     

   5   :مهارت 

       توزيع فراواني متغير هاي طبقه اي و كمي  -

       خص هاكار با  انواع شا -

       كار با  جداول توافقي -

      كار با  شاخص هاي توصيفي براي نسبت دو متغير  -

 : نگرش 

  نظم و درستي در انجام كار
 :ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 
 :توجهات زيست محيطي 

  آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات  -

  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  رسم نمودار
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1  6 7 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 1  :دانش 

  
  رايانه بروز و جديد    

  يدسيستم عامل بروز و جد
نرم افزارهاي مرتبط بروز و 

  جديد
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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  كارگاهيروپوش كار يا لباس 

       انواع نمودارها -

       طبفه بندي داده ها  -

 رسم نمودار -

  كاربرد نمودار ها -
     

     
    6   :مهارت 

       رسم نمودار بافت نگار -

       رسم نمودار ستوني يا ميله اي -

       رسم نمودار دايره اي -

 رسم نمودار خطي  -

 PP - QQ –رسم نمودار پراكنش  -

  رسم نمودار جعبه اي  -
  

     

 : نگرش 

  نظم و درستي در انجام كار
 :ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 
 :توجهات زيست محيطي 

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



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 آزمون  و انواع انجام آزمون فرض ها

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 10 13 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     3  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  لي گردانصند
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

       مفهوم سطح معني داري -

 انواع آزمون ها -

 ينانفاصله اطم -

 فرضيه ها -

  كار برد آزمون ها -

     

    10   :مهارت 

كار با آزمون هـاي پارامتريـك ميـانگين يـك      -
  جامعه ، دو جامعه ، چند جامعه و زوجي

     

كار با آزمون هاي ناپارامتريك  شامل دوجمله  -
 -كروسـكال والـيس   –من ويتنـي   -زوجي –

  مك نمار  –گردش  -فريدمن

     

-        

 : نگرش 

  نظم و درستي در انجام كار
 :ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 
 :توجهات زيست محيطي 

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



 

  
  
  ستاندارد آموزش ا

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 
 آزمون هاي همبستگي و رگرسيونانجام 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 10 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

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

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

        تعريف همبستگي -

 انواع همبستگي  -

 فرمول  همبستگي -

  رگرسيون مفروضات   تعريف و -

     

       انواع رگرسيون وكاربرد رگرسيون و همبستگي -

    10   :مهارت 

       با متغير هاي كمي و كيفي  كار با آزمون همبستگي -

       كار با آزمون همبستگي جزئي -

       كار با آزمون رگرسيون خطي ساده -

 دوربين واتسون و هم خطيكار با آزمون  -

 بررسي نرمال بودن -

 ر با آزمون رگرسيون چند خطيكا -

  كار با آزمون رگرسيون غير خطي -

     

 : نگرش 

  نظم و درستي در انجام كار
 :ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 
 :توجهات زيست محيطي 

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



 

  
  ستاندارد آموزش ا

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 رابطه دو متغير كيفي و نيكويي برازشكار با 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 2 4 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     2  :دانش 
  ز و جديدسيستم عامل برو

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  لباس كارگاهي روپوش كار يا

 تعريف مستقل يا وابسته بودن  -

  تعريف توافق متغير ها -
     

       تعريف نيكويي برازش -

       مقياس اندازه گيري -

     

    2   :مهارت 

       كار با آزمون استقالل -

       كار با آزمون كاي دو -

       كار با آزمون كلموگروف اسميرنف -

 : نگرش 

  نظم و درستي در انجام كار
 :ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 
 :توجهات زيست محيطي 

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

  
 

 



 

  
 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  تحليل عاملي و تحليل  اعتبار داده ها
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

  دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

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

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
 روپوش كار يا لباس كارگاهي

    تعريف  تحليل عاملي -

    انواع تحليل عاملي -

 تعريف روايي -

 تعريف پايايي -

   

   

  4  :هارت م

    و بارتلت  KMOكار با شاخص  -

    تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي -

    كار با روايي و پايايي پرسشنامه -

    جدول مورگانبا  كار  -

 : نگرش 

 نظم و درستي در انجام كار

 :ايمني و بهداشت 

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 

 :توجهات زيست محيطي 

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

  
  
 

 

 



 

 
                 
       

    برگه استاندارد تجهيزات -  

  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 تورپرده ديتا پروژك 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 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  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  دونفربراي   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  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
 

 



 

  
 

 

 

 

    ه استاندارد ابزار برگ -                  
  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  بروز و جديدنسخه هاي   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  -

 
 

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

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

كليه كتـب و نـرم افـزار 
  مرتبط با استاندارد

     

       

 
 
 

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

 مترجمين

 توضيحات 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 

 

  
  ست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط فهر

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

      كليه نرم افزارهاي مرتبط با استاندارد 1

       
 


