
 

  
  

 

   

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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   ه هاي درسيدفتر طرح و برنام :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  2523-53-131- 1: شايستگي آموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

97  
  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117 دورنگار      

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

 :رشته فناوري اطالعات اعضاء كميته تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  الرسول كازروني مديركل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر دعب
  موزش فني و حرفه اي استان بوشهرآرحيم كرمي كارشناس پژوهشي اداره كل 

  سيبرنامه ريز درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسارنگ قربانيان عضو گروه 
  برنامه ريز درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسيحسن سليماني  عضو گروه 

 شهرام شكوفيان مدير گروه برنامه ريز درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  : شايستگي آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد
  اداره كل فني و حرفه اي استان بوشهر -
  اداره كل فني و حرفه اي استان بوشهر) IT(مركز آموزش فني و حرفه اي فنĤوري اطالعات  -
  شركت نوانديشان آينده نگر پارس -
  مركز رشد خليج فارس -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  محتواي علمي -
  مطابق با نياز روز -
  تجهيزات -

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

 



 

  
 

 

 
    شايستگي       شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
قه كار ساب

  مرتبط
  ايميل تلفن و، آدرس  

 هوش مصنوعي  كارشناسي ارشد  فاطمه حياتي   1
 مدير شركت

  ناپ آموزشي
  سال 5

 :تلفن ثابت 

  09171763367: تلفن همراه 
 n.a.p.bushehr@gmail.com: ايميل 

بوشهر، خيابان ساحلي، پـارك  : آدرس 
  علمي كودك و نوجوان

وعيهوش مصن دكترا  كاظم فوالدي قلعه  2
 استاد دانشگاه
  ومدرس رايانه

  سال 8

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 kazim@fouladi.ir: ايميل 

قم، بلوار دانشگاه، پرديس فـارابي  : آدرس 

 -هندســيمدانشــكده  -دانشــگاه تهــران
  وتربخش كامپي

 نرم افزار كارشناسي ارشد  كبري زارعي  3
مدرس فني و 

  حرفه اي 
  سال 4

 :تلفن ثابت 

  09107103194: مراه تلفن ه
 c.zarei67@gmail.com: ايميل 

بندر گناوه، مركز فني و حرفه اي  :آدرس
  6شماره 

  عمران  كارشناسي ارشد  عادل تابناك  4
مدرس 
  دانشگاه 

  سال 8

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

سه راه دانشگاه خلـيج فـارس،    :آدرس 
  ساختمان گلشن دانش،شركت پايامند

  كارشناسي ارشد  ناز سعيدي فرح  5
شبكه هاي 
  كامپيوتري

 ITمربي مركز 

فني و حرفه 
  اي  بوشهر 

  سال14

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 : ايميل 

مركز آمـوزش فنـي و     ITمركز :آدرس
  حرفه اي استان بوشهر 

 



 

  : تعاريف
  : استاندارد شغل 

  .مي شودمشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
  : 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 

، شرايط كـاري  ها 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 
  . 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 

  :يكارورز
كـه در آن  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيـرد و ضـرورت دارد   

ه از عكس مـي  مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك با استفاد.(مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
  .)آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد

  : ارزشيابي 
  . اي خواهد بود  كتبي عملي و اخالق حرفه، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

  : حيت حرفه اي مربيان صال
  .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 
، ، فيزيـك  رياضـي  (ي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علـوم پايـه   حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي ها

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسيشيمي 
  : 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 

  .  د 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 باش
  :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

 در كنترل پروژه Primavera كاربر

 :ايستگيشاستاندارد آموزش شرح

 يمدر كنترل پروژه  Primavera كاربر  توانايي هاياز . در حوزه فناوري اطالعات مي باشد Primaveraكاربر 
 رهيذخ، Activity Codeي كردن نما يسفارش، ها تيزمان فعال نيتخمر، پروژه و ساختار شكست كا فيتوان تعر

 شرفتيپ يريگيو پ ينيب شيپ، منابع حيو تسط صيتخص ،تعريف پروژهدر  ميو استفاده از تقو فيتعر، تنگيترليو ف يساز
مهندسي صنايع و اين نرم افزار با تمامي مشاغل . نام برد )Report( يريگ گزارش، پروژه يها نهيو هز بودجه، پروژه

  .كنند ارتباط دارد كار مي و كنترل پروژه مباحث برنامه ريزيمشاغل ديگر كه با  عمران، مديران پروژه و
  : وروديويژگي هاي كارآموز 

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

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

      ساعت  75:        طول دوره آموزش                   
      ساعت  21      :   مان آموزش نظري             ـ ز

   ساعت   54  :        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 

  سال سابقه كار 4با حداقل  يا كامپيوتر  ITيكي از گرايش هاي رشته  ليسانس 
  سال سابقه كار 2با حداقل  يا كامپيوتر  ITاز گرايش هاي رشته  يكي ليسانس فوق 



 

  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

نياز به مديريت كامل و  .يك نرم افزار مديريتي جهت برنامه ريزي و كنترل پروژه است Primaveraنرم افزار 
از اصلي  ،مع در رابطه با مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژهتمام عيار پروژه و استفاده از يك سيستم مكانيزه جا

پروژه هاي ساختماني، صنعتي، نرم افزاري و هر نوع پروژه ديگر كه  . ترين نيازهاي يك پروژه محسوب مي شود

وژه و نرم افزار براي زمان بندي و كنترل پراين از  دفعاليت هاي مختلف در آن به طور منظم انجام مي شوند مي توان
ساز خوبي براي پيشرفت دانش كنترل پروژه مديران، اين نرم افزار زمينه . كنندورد هزينه آن استفاده آبر

  .مي باشد كارشناسان و افراد جوياي كار
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Primavera Operator 

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

 كليه استانداردهاي تجزيه تحليل سيستم و مديريت پروژه

 

 

 

 

 

 

 

  :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                        سخت  جزو مشاغل نسبتاً: ب 

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

                 نياز به استعالم از وزارت كار   :  د 

  
  
  



 

  
  
 

    شايستگيد استاندار

   كارها_

 عناوينرديف

 پروژه و ساختار شكست كار انجام تعريف 1

 تخمين زمان فعاليت ها 2
 Activity codeسفارشي كردن نماي   3

 ذخيره سازي و فيلتريتنگ 4
 تعريف و استفاده از تقويم در پروژهانجام  5

 تعريف، تخصيص و تسطيح منابعانجام  6

 پيشرفت پروژهپيش بيني و پيگيري 7
 بودجه و هزينه هاي پروژه تعيين 8
  )Report(گزارش گيري   9

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
   :عنوان 

  انجام تعريف پروژه و ساختار شكست كار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 8 11 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط حيطيتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز     3  :دانش 
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
اتصال به اينترنت و  تجهيزات

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

  روپوش كار

        Primaveraمحيط نرم افزار  بانحوه كار -

      Primaveraنحوه نصب نرم افزار  -

       مفهوم فعاليت ها -

       پياده سازي پروژه هاي ساختماني  نحوه -

       و انواع آن) ساختار شكست كار( WBSمفهوم  -

       نحوه سازماندهي براساس ساختار شكست كار  -

      )كدهاي فعاليت( Activity codesانواع  -

     Primaveraنحوه  تعريف مايلستون و انواع فعاليت ها در  -

    8   :مهارت 
      Primavera Enterpriseفزار نصب نرم ا -

       نصب فونت فارسي -

       پياده سازي پروژه هاي ساختماني  -

      Primaveraدر  WBSايجاد  -

      Activity Codeايجاد، تخصيص و نمايش  -

      ايجاد مايلستون و فعاليت ها -

 :نگرش 

  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
  ايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كاررع -

 : ايمني و بهداشت 

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

  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-
  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 

  تخمين زمان فعاليت ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 5 6 

 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
  ماژيك وايت برد وايت برد،

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

  رروپوش كا

       نحوه برآورد فعاليت ها -

       نحوه تعريف واحدهاي زماني-

        مفهوم ارتباطات -

       روش هاي پياده سازي ارتباطات-

       انواع ارتباطات در نرم افزار-

    5    :مهارت

      Primaveraاستفاده از زمان فعاليت ها در  -

       ايجاد واحدهاي زماني-

       ارتباطاتي پياده ساز-

      تنظيم تاريخ شروع پروژه-

  :نگرش
  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار  -

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

 :توجهات زيست محيطي 
  ل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيستجداسازي كاب-
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Activity codeسفارشي كردن نماي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 8 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادر ابزا ،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  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  اينترنت سرويس
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

  روپوش كار

      و اضافه كردن ستوننحوه حذف -

       )مقياس زمان(  Time Scaleنحوه تنظيم -

      نحوه تنظيم ميله هاي گانت-

       نحوه نمايش تاريخ ها-

       انواع نماها-

    8   :مهارت

      حذف و اضافه كردن ستون-

      Time Scaleتنظيم  -

      ميله هاي گانتدر اعمال تنظيمات -

       تنظيم تاريخ-

      ايجاد يادداشت براي فعاليت ها-

        Activity Networkكار با نماي  -

 Activityر نماي اضافه كردن فعاليت و اعمال ارتباطات د -

Network 

     

  :نگرش
  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار  -

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

 :توجهات زيست محيطي 
  معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيستجداسازي كابل و قطعات خراب و-



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 ذخيره سازي و فيلتريتنگ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 8 10 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 زشيمصرفي و منابع آمو

  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  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  سرويس اينترنت
DVD زار اموزشي نرم اف

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي

  به فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

 روپوش كار

    نحوه تهيه فايل پشتيبان از پروژه -

     نحوه برگرداندن نسخه پشتيبان -

بـه نـرم    Primavera نحوه انتقال اطالعـات از نـرم افـزار    -
  افزارهاي ديگر

   

    Primaveraطالعات ساير نرم افزارها به نحوه انتقال ا -

     نحوه نمايش و اجراي فيلترها -

  8  :مهارت 

    كپي گرفتن از پروژه -

    پشتيبان گيري از پروژه -

     بازگرداني فايل ها -

به نرم افزارهاي   Primavera انتقال اطالعات از نرم افزار -
  ديگر

   

     بقيه نرم افزارها انتقال اطالعات از -

     بكارگيري فيلترها -

 :نگرش 

  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار -

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

  :توجهات زيست محيطي 
  ل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيستجداسازي كاب-



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
 انجام تعريف و استفاده از تقويم در پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

، ابزار ، مواد 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  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
 تجهيزات اتصال به اينترنت و

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

 روپوش كار

    تقويم هاي پايه اي نرم افزار نحوه كار با-

    نحوه تعريف تقويم جديد-

    چگونگي تخصيص تقويم به پروژه-

    ويم به فعاليت هاچگونگي تخصيص تق-

    چگونگي تخصيص تقويم به منابع-

    نحوه اشتراك گذاري تقويم-

  4  :مهارت

    ساخت تقوبم جديد-

    تخصيص تقويم به پروژه-

    تخصيص تقويم به فعاليت ها-

    تخصيص تقويم به منابع-

    به اشتراگ گذاري تقويم در پروژه ها-

  :نگرش
 كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 
  اله آنها به محيط زيستجداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زب-
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 

 تعريف، تخصيص و تسطيح منابعانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 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  
  Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

 سرويس اينترنت

DVD  اموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD يكشنري انگليسي به د
  فارسي

  اسناد آموزشي
كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

  ليزري
 روپوش كار

    نحوه تعريف منابع-

    روش هاي تعريف منابع-

    منابعروش هاي تخصيص -

    منابع تداخلي مفهوم -

    چگونگي تسطيح منابع-

    روش هاي تسطيح منابع-

  6  :مهارت

    يجاد منابعا-

    تخصيص منابع به فعاليت ها-

    بكارگيري روش هاي تسطيح منابع بر روي منابع تداخلي-

  :نگرش
 كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  : ايمني و بهداشت 
 ي در هنگام كار با رايانهرعايت ارگونوم-

 :توجهات زيست محيطي 
  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-

 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 پيش بيني و پيگيري پيشرفت پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

 ، مهارت ، نگرش ،  ايمنيدانش
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز   3 :دانش 
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
  Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

 سرويس اينترنت

DVD  اموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به
  فارسي

  اسناد آموزشي
كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

  ليزري
 روپوش كار

    انواع پيش بيني پيشرفت پروژه -

    روژهپيش بيني پيشرفت زماني پمحاسبه  نحوه -

    نحوه محاسبه پيش بيني درصد پيشرفت زماني و فيزيكي -

    Sنحوه ترسيم نمودار  -

     نحوه محاسبه وزن فيزيكي و پيشرفت فيزيكي -

    نحوه محاسبه درصد پيشرفت فيزيكي واقعي پروژه -

  6  :مهارت 

     در پيگيري پيشرفت پروژه Baselineبكارگيري  -

    )برنامه مبنا( Baselineش ميله هاي گانت نماي -

     و روزانهگزارش گيري از برنامه هفتگي  -

     مقايسه پيشرفت برنامه با پيشرفت واقعي Sرسم نمودار  -

     )زمانبندي( Rescheduleبروزرساني  -

    Baselineبررسي انحرافات پروژه نسبت به  -

     هپيش بيني پيشرفت ريالي پروژ -

  :نگرش 
  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار -

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

  :توجهات زيست محيطي 
  زباله آنها به محيط زيست جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل-



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 

 بودجه و هزينه هاي پروژهتعيين 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 5 8 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز   3 :دانش
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
  Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

 سرويس اينترنت

DVD  اموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD يكشنري انگليسي به د
  فارسي

  اسناد آموزشي
كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

  ليزري
 روپوش كار

     Earned Value  انواع شاخص هاي -

     ها انواع هزينه-

    مفهوم حد آستانه-

    مشكالت و ريسك هاي در پروژه بررسي-

  5  :مهارت

    اعمال هزينه ها-

     براي پيش بيني بودجه PVترسيم نمودار  -

     پيدا كردن حد آستانه-

     Issuesاضافه كردن يك  -

    پيداكردن ريسك پروژه -

  :نگرش 
  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار -

  : ايمني و بهداشت 
  ي در هنگام كار با رايانهرعايت ارگونوم-

  :توجهات زيست محيطي 
  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-



 

 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 

  )Report(گزارش گيري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

 ،  ايمنيدانش ، مهارت ، نگرش

  مرتبط توجهات زيست محيطي
تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 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  
  Cool diskخودكار،
ه، صندلي گردان، ميز رايان

تجهيزات اتصال به اينترنت و 
  سرويس اينترنت

DVD  اموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به
  فارسي

  اسناد آموزشي
كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

  ليزري
  روپوش كار

    Page Setup نحوه تنظيم  -

     )پيش نمايش( Print Previewنحوه تنظيم  -

    تصاوير گزارش ها چگونگي چاپ-

    Earned valueنحوه تهيه گزارش از منابع، فعاليت و  -

  6  :مهارت

    Page Setup تنظيم -

    Print Previewتنظيم  -

    چاپ تصاوير گزارش ها-

    گزارش گيري از منابع -

    گزارش گيري از فعاليت ها-

    Earned Valueگزارش گيري از  -

 :نگرش

 كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 
  ويل زباله آنها به محيط زيستجداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تح-



 

 

                  
  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 پرده ديتا پروژكتور  3
  براي دو نفر 1 دو نفره آموزشي ميز رايانه  4
  براي دو 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

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

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  براي كارگاه  عدد5 معمولي يك وايت برداژم 1
  براي دو نفر  برگ100 معمولي  كاغذ 2
3 DVD براي دو نفر  عدد3 معمولي  خام  
  براي دو نفر  عدد2 معمولي خودكار 4
  براي هر سيستم  عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5
  براي يك نفر  عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

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



 

 

  برگه استاندارد ابزار -                  
    

  توضيحات   تعداد   ات فني و دقيق مشخص نام رديف

1 Cool disk 4براي دو نفر 1 گيگابايت يا باالتر  
  براي دو نفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار سيستم عامل 2
  براي دو نفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزارهاي مربوطه 3
  براي دو نفر 1 نسخه هاي بروز و جديد Primaveraنرم افزار  4
  براي دو نفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديكشنري انگليسي به فارسي 5
  براي دو نفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

  
  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  دوابزار به ازاء هر  -
  

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

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

     كليه كتابهاي مرتبط موجود در بازار 1

 

 
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  
 رديف عنوان

http://www.unido.org/en/resources/publications/publications-by-

type/software/comfar/comfar-iii.html 
1  

 
 
 
 
 

 

 

 


