
  

 

 

 

 

 

 ثؼوِ تؼبلي

 هؼبًٍت آهَصؽ
 دفتش عشح ٍ ثشًبهِ ّبي دسػي

 

  ؿغلآهَصؽ اػتبًذاسد 
 

 

 هؼئَل عجمِ ثٌذي هـبغل 

 اهَس اداسيگشٍُ ؿغلي  

 
 وذ هلي آهَصؽ ؿغل 

 

 

 
 تبسيخ تذٍيي اػتبًذاسد :

 1/10/92تب تبسيخ                          1/10/90هذت اػتجبس اػتبًذاسد   :   اص تبسيخ  

 

 

3/1/33/33-3 

 



 

 

  دفتش عشح ٍ ثشًبهِ ّبي دسػي ًظبست ثش تذٍيي هحتَا ٍ تلَيت  :
 8-3/1/38/93:   ؿغليوذ هلي ؿٌبػبيي آهَصؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدسع دفتش عشح ٍ ثشًبهِ ّبي دسػي :

  259، ؿوبسُ َصؽ فٌي ٍ حشفِ اي وـَس ، ػبصهبى آه 2، ػبختوبى ؿوبسُ ، ًجؾ ًلشت    ، خيبثبى خَؽ ؿوبليخيبثبى آصادي  –تْشاى 

  66569900تلفي                                   66944117دٍسًگبس       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدسع الىتشًٍيىي : 

 :امًر اداري  اعضاء كميسيًن تخصصي بروامٍ ريسي درسي رضتٍ

 

 

 حًزٌ َاي حرفٍ اي ي تخصصي َمكار براي تذييه استاوذارد ضغل ي آمًزش : 

 فٍ اي استان آرربايجان ضرقيادارٌ كل آمًزش فىي ي حر

 

 فرآيىذ اصالح ي بازوگري :  

 

 



 

 

 

 

     ؿبيؼتگيتْيِ وٌٌذگبى اػتبًذاسد آهَصؽ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي سديف
آخشيي هذسن 

 تحليلي 
 ل ٍ ػوت ؿغ سؿتِ تحليلي

ػبثمِ وبس 

 هشتجظ
 ايويل تلفي ٍ، آدسع  

1 

 

 ػلي ٍويلي

 

 وبسؿٌبػي

 

 

 هٌْذػي وبهپيَتش

 

سئيغ آهَصؽ اداسُ 

ول آهَصؽ فٌي ٍ 

حشفِ اي اػتبى 

 آرسثبيجبى ؿشلي

 

 ػبل 10

 04112898943تلفي ثبثت : 

 09377330425تلفي ّوشاُ :

 --ايويل : 

اداسُ وال   -جابدُ ػاٌتَ     –آدسع : تجشيض 

آرسثبيجبى َصؽ فٌي ٍ حشفِ اي اػاتبى  آه
 ؿشلي

 

2 

 

 حجيت هملَدي

 

 وبسؿٌبػي اسؿذ 

 

 هذيشيت اجشايي

 

سئيغ اهَس اداسي 

تشثيت ثذًي اػتبى 

 آرسثبيجبى ؿشلي

 

 ػبل 10

 تلفي ثبثت :

 09144032890تلفي ّوشاُ :

ايويل : 

H_maghsudi@yahoo.com 

ػبصهبى تشثيت ثذًي  -آدسع : تجشيض
 اػتبى

 

3 

 

ثبلش ثذيؼي هحوذ

 ػشدسٍد

 

 وبسؿٌبػي

 

 حؼبثذاسي

 

هذيشهبلي ؿشوت 

 آرسعالئي

 

 ػبل 8

 04114203242تلفي ثبثت : 

 09143168944تلفي ّوشاُ : 

ايويل : 

mohammadbadiee@gmail.c
om 

آدسع : تجشيض ػشدسٍد خيبثابى اهابم واَي    
 15ؿْيذ صهبًي پالن 

 

 4 

 

 هْذي الِ ٍيشدي صادُ

 

 وبسؿٌبػي اسؿذ

 

ٍ هذيشيت  حؼبثذاسي

 دٍلتي

 13هذيشهبلي هٌغمِ 

داًـگبُ آصاد 

 -اػالهي

 اػتبد داًـگبُ

 

 ػبل 10

 0411337973تلفي ثبثت : 

 09143157168تلفي ّوشاُ :

 iau_m13@yahoo.comايويل : 

 هبساالى -آدسع : تجشيض 

 

 
 



 
 

 تعاريف :  
 استاوذارد ضغل : 

 هي ؿَد .هـخلبت ؿبيؼتگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَسد ًيبص ثشاي ػولىشد هَثش دس هحيظ وبس سا گَيٌذ دس ثؼضي اص هَاسد اػتبًذاسد حشفِ اي ًيض گفتِ 

 ارد آمًزش : استاوذ
 ي يبدگيشي ثشاي سػيذى ثِ ؿبيؼتگي ّبي هَجَد دس اػتبًذاسد ؿغل .  ًمـِ

 وام يك ضغل :  
 ثِ هجوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبف وِ اص يه ؿخق دس ػغح هَسد ًظش اًتظبس هي سٍد اعالق هي ؿَد . 

 ضرح ضغل : 
ُ يب ػٌَاى ؿغل ، وبسّب  استجبط ؿغل ثب هـبغل ديگش دس يه حاَصُ ؿاغلي ، هؼائَليت ّاب ،     ثيبًيِ اي ؿبهل هْن تشيي ػٌبكش يه ؿغل اص لجيل جبيگب

 ؿشايظ وبسي ٍ اػتبًذاسد ػولىشد هَسد ًيبص ؿغل . 

 طًل ديرٌ آمًزش : 
 حذالل صهبى ٍ جلؼبت هَسد ًيبص ثشاي سػيذى ثِ اّذاف يه اػتبًذاسد آهَصؿي . 

 ييژگي كارآمًز يريدي : 
 ٍ تَاًبيي ّبيي وِ اص يه وبسآهَص دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ دٍسُ آهَصؽ اًتظبس هي سٍد .  حذالل ؿبيؼتگي ّب

 ارزضيابي : 
وتجي ػولي ٍ اخالق حشفِ اي ، ػولي ثخؾ  ِ، وِ ؿبهل ػفشآيٌذ جوغ آٍسي ؿَاّذ ٍ لضبٍت دس هَسد آًىِ يه ؿبيؼتگي ثذػت آهذُ اػت يب خيش 

 خَاّذ ثَد . 

 صالحيت حرفٍ اي مربيان : 
 لل تَاًوٌذي ّبي آهَصؿي ٍ حشفِ اي وِ اص هشثيبى دٍسُ آهَصؽ اػتبًذاسد اًتظبس هي سٍد .حذا

 ضايستگي : 
 تَاًبيي اًجبم وبس دس هحيظ ّب ٍ ؿشايظ گًَبگَى ثِ عَس هَثش ٍ وبسا ثشاثش اػتبًذاسد .

 داوص : 
، ه ؿبيؼتگي يب تَاًبيي . وِ هي تَاًذ ؿبهل ػلَم پبيِ ) سيبضي حذالل هجوَػِ اي اص هؼلَهبت ًظشي ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الصم ثشاي سػيذى ثِ ي

 ، تىٌَلَطي ٍ صثبى فٌي ثبؿذ . ، صيؼت ؿٌبػي ( ، ؿيوي فيضيه 

 مُارت : 
 حذالل ّوبٌّگي ثيي رّي ٍ جؼن ثشاي سػيذى ثِ يه تَاًوٌذي يب ؿبيؼتگي . هؼوَالً ثِ هْبست ّبي ػولي اسجبع هي ؿَد . 

 وگرش : 
 سفتبسّبي ػبعفي وِ ثشاي ؿبيؼتگي دس يه وبس هَسد ًيبص اػت ٍ ؿبهل هْبست ّبي غيش فٌي ٍاخالق حشفِ اي هي ثبؿذ .   هجوَػِ اي اص

 ايمىي : 
 هَاسدي اػت وِ ػذم يب اًجبم ًذادى كحيح آى هَجت ثشٍص حَادث ٍ خغشات دس هحيظ وبس هي ؿَد .

 تًجُات زيست محيطي :

 .شيي آػيت ثِ هحيظ صيؼت ٍاسد گشددبيت ٍ ػول ؿَد وِ ووتهالحظبتي اػت وِ دس ّش ؿغل ثبيذ سػ

 

 



 
 
 
 

  : ؿغلاػتبًذاسد آهَصؽ ًبم 

 هؼئَل عجمِ ثٌذي هـبغل 

 : ؿغلؿشح 

اًَاع ؿغل ، عجمِ ثٌذي، تْيِ ٍ پيبدُ ػبصي  ٍ عشح آًبليضّبيي اص لجيل ؿبيؼتگي ثَدُ ٍ  اهَس اداسيدس حَصُ  عجمِ ثٌذي هـبغل  هؼئَل

ثخؾ ّبي دٍلتي ٍ  اهَس اداسي ٍ هبلي ؿبغل دس ثب افشاد ؿبغل دس ؿبيؼتگيٍ ايي  سا داؿتِ   ٍ تْيِ گضاسؽٍ اسصؿيبثي هـبغل  هـبغل

 ػت.خلَكي دس استجبط ا

 ٍسٍدي  :ٍيظگي ّبي وبسآهَص 

 فَق ديپلن اهَس اداسي  هيضاى تحليالت :حذالل 

 تَاًبيي جؼوي : ػالهت وبهلحذالل 

 (3-5/1/24/42) وذ اػتبًذاسد :   وبسٍس ػوَهي سايبًِ هْبست ّبي پيؾ ًيبص ايي اػتبًذاسد :

 آهَصؽ :دٍسُ  عَل

 ػبػت  100   :    آهَصؽ                  دٍسُ  عَل

 ػبػت   28    :                 ا صهبى آهَصؽ ًظشي

 ػبػت 72     :                 ا صهبى آهَصؽ ػولي

 ػبػت   -:      وبسٍسصي                               ا 

 ػبػت   -:                                  ا صهبى پشٍطُ

 ثَدجِ ثٌذي اسصؿيبثي ) ثِ دسكذ (

 %65ػولي  : آصهَى 

 %25آصهَى وتجي ػولي : 

 %10اخالق  حشفِ اي : 

 كالحيت ّبي حشفِ اي هشثيبى 

 ػبل ػبثمِ وبسي هشتجظ 1هذيشيت ثب يب  اهَس اداسي ٍ داسا ثَدى حذالل هذسن تحليلي ليؼبًغ

 

 

 

1   . Job / Competency Description 



 

 

 

 تؼشيف دليك اػتبًذاسد ) اكغالحي ( :  ٭

 ًَاع ؿغل ، عجمِ ثٌذي، تْيِ ٍ پيبدُ ػبصي هـبغل ٍ تْيِ گضاسؽ  آًبليض ا

 

 اكغالح اًگليؼي اػتبًذاسد ) ٍ اكغالحبت هـبثِ جْبًي ( : ٭

Responsible for classifying jobs 

 

 

 هْن تشيي اػتبًذاسدّب ٍ سؿتِ ّبي هشتجظ ثب ايي اػتبًذاسد :  ٭

 

 

 

 

 ػي ٍ ػغح ػختي وبس :جبيگبُ اػتبًذاسد ؿغلي اص جْت آػيت ؿٌب ٭

 

 عجك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................               الف : جضٍ هـبغل ػبدي ٍ ون آػيت  

 عجك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................                  ة : جضٍ هـبغل ًؼجتبً ػخت   

 عجك ػٌذ ٍ هشجغ ......................................           ج : جضٍ هـبغل ػخت ٍ صيبى آٍس  

           √د :  ًيبص ثِ اػتؼالم اص ٍصاست وبس    

  



 

 

 آهَصؽ ؿغلاػتبًذاسد 

 ّبؿبيؼتگي  -

  ػٌبٍيي سديف

 آًبليض اًَاع ؿغل 1

 عشاحي ؿغل 2

 تْيِ عشح عجمِ ثٌذي هـبغل 3

 ِ ثٌذي هـبغلپيبدُ ػبصي ٍ اجشاي عشح عجم 4

 اسصيبثي هـبغل 5

 تْيِ گضاسؽ 6

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

 
1.
 Occupational / Competency Standard      

3
 . Competency / task 



  

 اػتبًذاسد آهَصؽ 

 ي تحليل آهَصؿي  ثشگِ -

 ػٌَاى : 

  آًبليض اًَاع ؿغل 

 صهبى آهَصؽ

 وغج ػولي ًظشي 

5 13 18 

 داًؾ ، هْبست ، ًگشؽ ،  ايوٌي

 هشتجظ تَجْبت صيؼت هحيغي

تجْيضات ، اثضاس ، هَاد هلشفي ٍ 

 هٌبثغ آهَصؿي

 داًؾ :

 اّويت ؿغل

 َّيت ؿغل

 وبسوشد فشد هشتجظ ثب ٍيظگي ّبي ؿغلي

 سٍيىشد ػيؼتن ّبي فٌي ٍ اجتوبػي

 جذٍل صهبى ثٌذي وبس

 هؼيشّبي ؿغلي

 ػي ، ػبصهبًياّذاف فشدي ، اجتوب

 پشػؾ ّبي اػبع ؿشح ؿغل) چِ وبسي ، چشا ، چگًَِ ، چِ 

 صهبًي ، وجب ٍ ...(

 عجمِ ؿغلي

 سػتِ ؿغلي 

   

 وبغز-

 وبهپيَتش -

 ديتب پشٍطوتَس -

 اػاليذّبي آهَصؿي-

 هذاد ٍ خَدوبس -

 

 

دليم15ِ    

دليم15ِ    

دليم15ِ    

دليم15ِ    

دليم15ِ    

دليم15ِ    

دليم30ِ    

دليم15ِ    

دليم15ِ    

 دليم30ِ

 

  

دليم15ِ سٍاثظ آًبليض اًَاع ؿغل  ثب ديگش حَصُ ّبي ًيشٍي اًؼبًي  

 

  

دليم15ِ وبسوشدّبي هـبغل    

دليمِ 30 استجبط وبسوٌبى ثب ػَاهل وبسوشدي    

دليمِ 30 سٍؽ تَكيفي ، هٌْذػي ، ٍلبيغ حؼبع    

دليمِ 30 ع ؿغلفشايٌذ آًبليض اًَا    



 

 اػتبًذاسد آهَصؽ 

 ي تحليل آهَصؿي  ثشگِ -

 ػٌَاى : 

  آًبليض اًَاع ؿغل 

 صهبى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 داًؾ ، هْبست ، ًگشؽ ،  ايوٌي

 هشتجظ تَجْبت صيؼت هحيغي

تجْيضات ، اثضاس ، هَاد هلشفي ٍ 

 هٌبثغ آهَصؿي

    هْبست :

 

  1  يـشفت ؿغليتؼييي ًيبصّبي هؼيش پ

  1  تؼييي چـن اًذاص هؼيش پيـشفت ؿغلي

  1  تؼييي ػبختبس ػبصهبًي هـبغل ٍ اّذاف تجضيِ ٍ تحليل 

  1  جوغ آٍسي ٍ ثجت اعالػبت ؿغلي

  1  ًَؿتي ؿشح هـبغل ثش هجٌبي اعالػبت جوغ آٍسي ؿذُ

  1  تجذيذ ًظش ثش سٍي اعالػبت جوغ آٍسي ؿذُ

  1  ثشًبهِ سيضي ًيشٍي اًؼبًيي ثشسػي فبوتَسّب

  1:30  ثشسػي فبوتَسّبي وبسهٌذ يبثي ٍ اػتخذام وبسوٌبى

  1:30  تحليل ؿغلي ثش پبيِ ساٌّوبّب

  1:30  تحليل اعالػبت جوغ آٍسي ؿذُ

  1:30  فْشػت ًَيؼي ؿغلي

 ًگشؽ :

 اًؼبًيافضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ ويفيت صًذگي وبسي ٍ اػتفبدُ هغلَة اص هٌبثغ 

 ايوٌي ٍ ثْذاؿت : 

 تَجْبت صيؼت هحيغي :

 



 اػتبًذاسد آهَصؽ 

 ي تحليل آهَصؿي  ثشگِ -

 عىًان : 

 طراحي ضغل

 صهبى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

8 16 24 

 داوص ، مُارت ، وگرش ،  ايمىي

 مرتبط تًجُات زيست محيطي

تجُيسات ، ابسار ، مًاد 

 مصرفي ي مىابع آمًزضي

    : داًؾ 

 وبغز-

 وبهپيَتش -

 ديتب پشٍطوتَس -

 اػاليذّبي آهَصؿي-

 هذاد ٍ خَدوبس -

 

 

 پبن ػبصي ؿغل

 سٍؽ ّبي تَػؼِ ؿغل

 داليل تفَيض يب كالحيت دادى ؿغل

 اكَل وٌتشل عجمِ اي وبس

 خظ ديذ

 گشدؽ ؿغل

 سٍؽ ّبي عشاحي وبس

 اّذاف  ٍ  سٍؽ ّبي عشاحي ؿغل

 

 

دليم30ِ    

دليم30ِ    

مِدلي30    

دليم30ِ    

دليم30ِ    

دليم30ِ    

دليم30ِ    

1   

دليم15ِ ساثغِ عشاحي ٍ تحليل ؿغل    

دليم15ِ ػَاهل هَثش ثش عشاحي هـبغل    

دليم15ِ فشايٌذ ايجبد اًگيضُ ًبؿي اص ٍيظگي ّبي ؿغلي    

دليم15ِ ٍيظگي ّبي ػبختبس وبس ٍ اجشاي فؼبليت ّبي گشٍّي    

دليم15ِ بگًَي هْبستگًَ    

دليم15ِ اّويت ؿغل    

 َّيت ؿغل

 وبسوشد فشد هشتجظ ثب ٍيظگي ّبي ؿغلي

دليم15ِ    

دليم15ِ    

   1 سٍيىشد ػيؼتن ّبي فٌي ٍ اجتوبػي

دليم15ِ جذٍل صهبى ثٌذي وبس    

دليم15ِ اسگًََهي ؿغلي    

 



 

 اػتبًذاسد آهَصؽ 

 ي تحليل آهَصؿي  ثشگِ -

 ن : عىًا

 طراحي ضغل

 صهبى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

   

 داوص ، مُارت ، وگرش ،  ايمىي

 مرتبط تًجُات زيست محيطي

تجُيسات ، ابسار ، مًاد 

 مصرفي ي مىابع آمًزضي

    هْبست : 

 

  1  تؼشيف ؿغل

  1  تشويت ٍظبيف

  1  ايجبد ٍاحذّبي وبسي عجيؼي

  1  ايجبد فضبي ثبصخَس

  2  صؽ اعالػبت اجتوبػيپشدا

  2  تحليل ٍ تٌظين جذٍل صهبى ثٌذي وبس

  1  ػبدُ ػبصي ؿغل

  2  گؼتشؽ افمي ؿغل

 گؼتشؽ ػوَدي ؿغل

 عشاحي ؿغل   ٍ ثىبسگيشي آى دسثشسػي اًگيضؽ افشاد 

 آًبليض آسگًََهي ؿغلي ٍ ثىبسگيشي آى دس عشاحي ؿغل  

 2  

 1  

 2  

 ًگشؽ : 

 ؾ ثْشُ ٍسيافضاي -

 ايوٌي ٍ ثْذاؿت : 

 سػبيت اسگًََهي ) ػبصگبسي وبس ثب ثذى اًؼبى (

 تَجْبت صيؼت هحيغي : 

 



 تبًذاسد آهَصؽ اػ
 ي تحليل آهَصؽ ثشگِ -

 ػٌَاى : 

 تْيِ عشح عجمِ ثٌذي هـبغل

 صهبى آهَصؽ

 
 جوغ ػولي ًظشي

4 11 15 

 داًؾ ، هْبست ، ًگشؽ ،  ايوٌي
 هشتجظ صيؼت هحيغيتَجْبت 

تجْيضات ، اثضاس ، هَاد هلشفي ٍ 
 هٌبثغ آهَصؿي

    داًؾ :

 وبغز-

 وبهپيَتش -

 ديتب پشٍطوتَس -

 اػاليذّبي آهَصؿي-

 هذاد ٍ خَدوبس -

  

دليمِ 20 ػَاهل عجمِ ثٌذي هـبغل    

دليمِ 20 ًظبم گشدؽ دس هـبغل ٍ هشاحل اجشايؾ    

بصهبىثشًبهِ ّبي اسصيبثي هـبغل دس يه ػ دليمِ 20     

دليمِ 20 سٍؽ ّبي غيش ووي يب ويفي يب غيش تحليلي    

دليمِ 20 هضايب ٍ هؼبيت سٍؽ ستجِ ثٌذي    

 هشاحل اػبػي تْيِ ٍ اجشاي عشح عجمِ ثٌذي
 هـبغل 

دليمِ 20    

دليمِ 20 ػٌبكش اػبػي تجضيِ ٍ تحليل پؼت ػبصهبًي    

دليمِ 20 تٌَع ٍ حذٍد وبس    

دليمِ 20 تجذيذ ًظشٍ هبلي( اًَاع هؼئَليت ّب )غيش ػشپشػتي،    

دليمِ 30 ؿشح ٍظبيف ٍ هَاسد اػتفبدُ اص ؿشح ٍظبيف    

دليمِ 30 داليل عجمِ ثٌذي پؼت ّبي ػبصهبًي    

    هْبست :

  1  تؼييي ًبم ، ؿشح ؿغل ٍ ؿشح هـخلبت آى

  1  تؼييي هـبغل ٍ اسصيبثي آى

  1  بغلستجِ ثٌذي هـ

دليمِ 30  تؼييي تؼذاد ٍ ؿشح عجمبت   

دليمِ 30  جوغ آٍسي اعالػبت   

  2  تجضيِ ٍ تحليل اعالػبت ؿغلي ٍ اسصيبثي آًْب

  1  تجضيِ ٍ تحليل پؼت ػبصهبًي

  1  تفىيه يب اًتخبة ٍظبيف هحَلِ ٍ اختيبسات

  1  تذٍيي ؿشح ٍظبيف پؼت ػبصهبًي

  1  يض ؿذُ آًبل عجمِ ثٌذي هـبغل

  1  تذٍيي ٍ تؼجيل ؿشح عجمبت

 



 

 

 تبًذاسد آهَصؽ اػ
 ي تحليل آهَصؽ ثشگِ -

 ػٌَاى : 

 تْيِ عشح عجمِ ثٌذي هـبغل

 صهبى آهَصؽ

 
 جوغ ػولي ًظشي

   

 داًؾ ، هْبست ، ًگشؽ ،  ايوٌي
 هشتجظ تَجْبت صيؼت هحيغي

تجْيضات ، اثضاس ، هَاد هلشفي ٍ 
 هٌبثغ آهَصؿي

 شؽ :ًگ

 

 ايجبد ًظن دس هحيظ وبسي

 ايوٌي ٍ ثْذاؿت : 

 

 تَجْبت صيؼت هحيغي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تبًذاسد آهَصؽ اػ
 ي تحليل آهَصؽ ثشگِ -

 ػٌَاى : 

 پيبدُ ػبصي ٍ اجشاي عشح عجمِ ثٌذي هـبغل

 صهبى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

4 12 16 

 داًؾ ، هْبست ، ًگشؽ ،  ايوٌي
 هشتجظ َجْبت صيؼت هحيغيت

تجْيضات ، اثضاس ، هَاد هلشفي ٍ 
 هٌبثغ آهَصؿي

    داًؾ :

 وبغز-

 وبهپيَتش -

 ديتب پشٍطوتَس -

 اػاليذّبي آهَصؿي-

 هذاد ٍ خَدوبس -

  

   1 سٍؽ ّبي تْيِ ٍ پيبدُ ػبصي هـبغل

   1 اكَل ٍ سٍؽ ّبي تْيِ دػتَسالؼول ّبي اجشايي

   1 ؿغل سٍؽ ّبي تْيِ ؿشح ٍظبيف

دليمِ 30 ثشًبهِ ّفتگبًِ ٍ پٌج گبًِ    

دليمِ 30 فشم پشػؾ ًبهِ ؿغلي    

    هْبست :

  1  تْيِ ٍ تذٍيي ؿشح عجمبت سؿتِ ّبي ؿغلي

  1  وذگزاسي عجمبت ؿغلي

  1  تْيِ فْشػت ػٌبٍيي عجمبت ؿغلي

  1  تْيِ ؿٌبػٌبهِ ؿغلي

  1  عجمبت ؿغليتخليق آصهبيـي پؼت ّبي ػبصهبًي ثِ 

  1  تْيِ ٍ پيبدُ ػبصي هـبغل هَسد ثشسػي

  2  تْيِ دػتَسالؼول اجشايي

  1  تؼييي ٍيظگي ّب ٍ ؿشايظ وبسوٌبى

  3  تحليل ٍ تذٍيي فشم پشػؾ ًبهِ ؿٌبخت ؿغلي

 ًگشؽ :

 دس ًظش گشفتي اػتبًذاسدّب

 ايوٌي ٍ ثْذاؿت : 

 تَجْبت صيؼت هحيغي :

 



 

 ًذاسد آهَصؽ تباػ
 ي تحليل آهَصؽ ثشگِ -

 ػٌَاى : 

 اسصيبثي هـبغل

 صهبى آهَصؽ

 
 جوغ ػولي ًظشي

5 14 19 

 داًؾ ، هْبست ، ًگشؽ ،  ايوٌي
 هشتجظ تَجْبت صيؼت هحيغي

تجْيضات ، اثضاس ، هَاد هلشفي ٍ 
 هٌبثغ آهَصؿي

    داًؾ :

 وبغز-

 وبهپيَتش -

 ديتب پشٍطوتَس -

 اػاليذّبي آهَصؿي-

 هذاد ٍ خَدوبس -

  

دليمِ 30 داليل اسصيبثي هـبغل    

   1 اػتبًذاسدّب ٍ لَاًيي اسصيبثي هـبغل

   1 ػيؼتن ّبي استمب ٍ غٌي ػبسي ؿغل

دليمِ 30 سٍؽ ّبي سػوي ٍ غيش سػوي اسصيبثي هـبغل    

دليمِ 30 اهتيبصگشي دس اسصيبثي هـبغل سٍؽ    

دليمِ 30 ّبي اسصيبثي ايي  هـبغل ٍؽهبّشاًِ ٍ س غيش ٍ تىشاسي هـبغل    

دليمِ 30 ّبي اسصيبثي ايي  هـبغل ًيوِ هبّشاًِ ٍ سٍؽ هـبغل    

دليمِ 30 ّبي اسصيبثي ايي  هـبغل هبّشاًِ ٍ سٍؽ هـبغل    

    هْبست :

  2  هـبغل اسصيبثي لَاًيي ٍ ثشسػي اػتبًذاسدّب

  1  يبصگشيؿيَُ اهت ووه هـبغل ثِ همبيؼِ ٍ اسصؿيبثي 

  1  سػوي غيش ٍ ّبي سػوي ؿيَُ ووه هـبغل ثِ همبيؼِ ٍ اسصؿيبثي 

  1  هٌظن ٍ سػي ّبي ؿيَُ ووه ثِ هـبغل همبيؼِ ٍ اسصؿيبثي 

  3  اسصؿيبثي ؿغل پغ اص پيبدُ ػبصي

  3  اسصيبثي اجشاي ٍظبيف ؿغلي 

  3  ؿغل ػبسي غٌي ٍ استمب

 ًگشؽ :

 ؿيبثي كحيح ثْجَد هـبغل ثب اسص

 ايوٌي ٍ ثْذاؿت : 

 

 تَجْبت صيؼت هحيغي :



 اػتبًذاسد آهَصؽ 

 ي تحليل آهَصؽ ثشگِ -

 ػٌَاى : 
 تْيِ گضاسؽ

 صهبى آهَصؽ

 جوغ ػولي ًظشي 

2 6 8 

 داًؾ ، هْبست ، ًگشؽ ،  ايوٌي
 هشتجظ تَجْبت صيؼت هحيغي

تجْيضات ، اثضاس ، هَاد هلشفي ٍ 
 هٌبثغ آهَصؿي

    داًؾ : 

 لَاصم التحشيش -

 وبغز-

 وبهپيَتش -

 ديتب پشٍطوتَس -

 ٍايت ثشد-
 
 

 الؼبم گضاسؽ -

 گضاسؽ وتجي 
 گضاسؽ ؿفبّي 

 

1   

 هؼيبسّبي اًتخبة سٍؽ هٌبػت -

 ُخَاػت گضاسؿخَا 
 ٌِّضي 
 صهبى 
 اهىبًبت 

 ثجت ٍ ثبيگبًي 

1   

    هْبست : 

  2  تْيِ گضاسؽ اص هشاحل عجمِ ثٌذي هـبغل

  2  پيبدُ ػبصي هـبغلتْيِ گضاسؽ اص 

افشاد هَسد ًظش  آًبليض ٍ اًتخبة  تْيِ گضاسؽ اص پؼت ّبي خبلي ٍ
 ثب اسصثبثي كحيح ثشاي ايي پؼت ّب

 2  

 ًگشؽ : 

 داؿتي كذالت دس حيي وبس -

 ايوٌي ٍ ثْذاؿت : 

 

 تَجْبت صيؼت هحيغي : 

 

 

 



 

  ثشگِ اػتبًذاسد تجْيضات -

 

فسدي  تَضيحبت تؼذاد هـخلبت فٌي ٍ دليك ًبم 

 سايبًِ ثب تجْيضات وبهل 1
CPU Dual Core 

 گيگبثبيت سم 2حذالل 
  يه دػتگبُ

  يه دػتگبُ اداسي ديتب پشٍطوتَس 2

  يه دػتگبُ ليضسي )ػيبُ ٍ ػفيذ( پشيٌتش 3

  يه دػتگبُ هخلَف وبسگبُ وپؼَل آتؾ ًـبًي 4

  جِيه جؼ - جؼجِ ووه ّبي اٍليِ 5

  ثِ تؼذاد وبس آهَص هخلَف وبس آهَص هيض ٍ كٌذلي 6

  يه ػذد  هخلَف هشثي هيض ٍ كٌذلي 7

 

 تَجِ : 

 ًفش دس ًظش گشفتِ ؿَد .  15تجْيضات ثشاي يه وبسگبُ ثِ ظشفيت  -



 

 

 ثشگِ اػتبًذاسد هَاد  -             

 تَضيحبت تؼذاد هـخلبت فٌي ٍ دليك ًبم سديف

خَدوبس ، هذاد لَاصم التحشيش 1   .... ٍ ػذد 2ثشا ي ّش ًفش     

ػذد ثش اي ّش وبسگبُ 2 ----------------- هبطيه ٍايت ثشد 2   

A4 ----------------- 5وبغز  3 ثؼتِ ثش اي ّش وبسگبُ    

  ػذد ثشاي ّش وبسگبُ 50 ----------------- فشم خبم  ؿٌبػبيي هـبغل 4

----------------- فشم خبم كذٍس احىبم 5   ػذد ثشاي ّش وبسگبُ 50 

 تَجِ : 

 ًفش هحبػجِ ؿَد . 15هَاد ثِ اصاء يه ًفش ٍ يه وبسگبُ ثِ ظشفيت  -



 

 

  ثشگِ اػتبًذاسد اثضاس  -                  

 تَضيحبت تؼذاد هـخلبت فٌي ٍ دليك ًبم سديف

ػذد ثشاي ّش وبسگبُ 5 ----------------- لبًَى وبس 1   

ػذد ثشاي ّش وبسگبُ 5 ----------------- ذٍس احىبمفشم ًوًَِ ك 2   

ػذد ثشاي ّش وبسگبُ 5 ----------------- فشم ًوًَِ  ؿٌبػبيي هـبغل 3   

     

 تَجِ : 

 اثضاس ثِ اصاء ّش ػِ ًفش هحبػجِ ؿَد . -

 

 



 

 

 

 ثغ اكلي  ػبيش هٌبثغ ٍ هحتَاّبي آهَصؿي ) پيـٌْبدي گشٍُ تذٍيي اػتبًذاسد ( ػالٍُ ثش هٌب -

 هَلف / هَلفيي ػبل ًـش ًبم وتبة يب جضٍُ سديف
 هتشجن/

 هتشجويي
 تَضيحبت ًبؿش هحل ًـش

  ػبٍاالى تْشاى --- عيجِ صًذي پَس 1386 فشٌّگ هـبغل 1

ظشاحي ؿغل ، عجمِ  2

ثٌذي ٍ اسصؿيبثي 

 هـبغل

  فشهٌؾ  تْشاى  يَػف سًٍك 1389

3        

 



 

 

 

 

 تفبدُ دس آهَصؽ اػتبًذاسدفْشػت ػبيت ّبي لبثل اػ

 سديف ػٌَاى

www.acclearn.com 1 
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