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  دفتر طرح و برنامه های درسی یب  :نظارت بر تدوین محتوا و تصو
 3319-39-870-1:  شایستگیآموزش كد ملی شناسایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسی

 ك پال، ای كشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 3، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شمالیخیابان آزادی    –تهران 
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 66363388 – 3تلفن                                                     66311117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الکترونیکی : 

 رامک فرح آبادی-

 احسان پوری     -

 ارژنگ بهادری-

 زهرا زمانی -

 ، مدیر گروه برنامه ریزی فناوری اطالعاتان شهرام شکوفی-

 

 :   شایستگیحوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد آموزش 

 دانشگاه جامع علمی كاربردی هادی -

 دفتر طرح و برنامه های درسی  -

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

 محتوای علمی -

 تجهیزات-

 تغییرات تکنولوژی   -

 زار كارنیاز با-

 تقاضای متولیان اجرا و سیاستگذاری   -

 



  

 

 
 
 

   شایستگی    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 ایمیل تلفن و، آدرس   سابقه كار مرتبط و سمت  شغل رشته تحصیلی آخرین مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

1 

 برق دكترا یعقوب پور اسد

هیئت علمی 

دانشگاه 

 صنعتی ارومیه

 سال18

 تلفن ثابت : 

 83136186333تلفن همراه : 

ایمیل : 
y.pourasad@uut.ac.ir 

 آدرس : دانشگاه صنعتی ارومیه
 

 
 

فناوری  كارشناسی ارشد امیرعباس ممتاز 3

 –اطالعات 

امنیت 

 اطالعات

معاونت 

پژوهش و 

مدیر گروه 

فناوری 

 اطالعات

 00331093 تلفن ثابت : سال 13

 تلفن همراه : 

 ایمیل :

a_a_momtaz@yahoo.com 
 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

فناوری  دكتری سارنگ قربانیان 9

 اطالعات

مدیر گروه 

فناوری 

 اطالعات

 00331093تلفن ثابت :  13سال 

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

 

 
 

سیده معصومه  1

 احمدی

 83693089838تلفن ثابت : سال11 مربی رایانه كامپیوتر كارشناسی

 تلفن همراه : 

ایمیل : 
ahmadimehri_neda@yaho

o.com 

آدرس :  اداره كل آموزش فنی و 

 حرفه ای البرز

 یفناور كارشناسی سمانه رضازاده 3

 اطالعات

 00331093 تلفن ثابت : سال3 ناسكارش

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

 تلفن ثابت :      6

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس :

 
 تلفن ثابت :      7

 تلفن همراه : 

 ایمیل : 

 آدرس :

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 :  شایستگید آموزش استاندارنام 

 PHP,MYSQL,APACHEنصب و پیکربندی 

 :شایستگیاستاندارد آموزش شرح 

از شایستگی های حوزه فناوری اطالعات است. از كارهای این  PHP,MYSQL,APACHEنصب و پیکربندی 

فراهم  یت هانصب جداگانه كامپونن،نصب كامپیونت برای فراهم كردن زیرساخت در ویندوزشایستگی میتوان موارد 

 ،Mac OS Xدر  MAMPنصب ،روی ویندوز Wamp serverنصب ،Mac OS X یساخت وب بر رو ریكردن ز

را مد نظر داشت. این  رفع مشکالت زیرساخت وب ایجاد شده،BitNamiنصب ،XAMPPنصب و استفاده از 

 شایستگی با كلیه مشاغل وب وسیستم عامل در ارتباط است.

 : یورودویژگی های كارآموز 

 دیپلم كامپیوترفوق حداقل میزان تحصیالت : 

 سالمت كامل جسمانی و روانی :  و ذهنی حداقل توانایی جسمی

 ندارد: مهارت های پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 31 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت   7  ـ زمان آموزش نظری               :    

 ساعت  11عملی                :     ـ زمان آموزش

 ساعت     كارورزی                       :     زمان ـ 

  ساعت      ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندی ارزشیابی ) به درصد ( 

 %33:  كتبی -

 %63عملی : -

 %18اخالق حرفه ای : -

 صالحیت های حرفه ای مربیان :

  :تحصيالت حداقل

 سال سابقه کار  2دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط با  -

 سال سابقه کار 4دارندگان مدرک کاردانی مرتبط با  -

 

 



  

 

 

 

 تعریف دقیق استاندارد ) اصطالحی ( :  ٭

Apache  یک گروه فعال برنامه نویسی می باشد، یک قبیله سرخ پوست است كه نام نامRob McCool  برنامه ،

Apache ( را هنگامیکه تو دانشگاه الینویرIllinois زیر نظر )NCSA  .در حال حاضر فعالیت می كرد، طراحی كرد

Apache   طراحان آن را یک سروز قوی وب استA Patchy Server  به معنای سرور وصله دوزی شده( می(

صان بیشماری است، اكنون نامیده شد. این سرور كه حاصل مشاركت متخص Apacheخوانند، كه به اختصار 

نوشته  Cاین وب سرور كه به زبان  قرار دارد. Open Sourceبصورت رایگان در اینترنت به عنوان یک برنامه 

 بوده و بر روی ماشین های مختلف قابل اجرا میباشد . مخفف عبارت cross- platformشده است دارای قابلیت 

PHypertext Preprocessor و در برخی منبعابر متن  پردازنده شیپ ایPersonal Home Pages باشد.  یم

 یپردازش داده م تیقابل یدارا HTMLرود و بر خالف  یبه كار م  HTMLبه همراه  یسینو پتیزبان اسکر نیا

زبان  کیبلکه  ستین یسیزبان برنامه نو کی HTMLكه  دیدان یحتما م دیآشنا باش HTMLباشد. اگر با 

Markup سازد یصفحات وب را فراهم م جادیباشد و تنها امکان ا یم یرنشانه گذا ای. MYSQLستمیس کی 

داده ها را  یابیجستجو، مرتب كردن و باز ،یساز رهی( است كه امکان ذخRDBMS) یداده رابطه ا گاهیپا تیریمد

افراد  یترسدهد و دس یكاربر اجازه استفاده همزمان از داده ها را م نیبه چند MySQLكند. سرور  یفراهم م

 خچهیاست. اگرچه تار سمانهیک سرور چند كاربره و چند ری MySQL نیكند. بنابرا یم عیمعتبر به داده ها را تسر

م ستیس نیآغاز شده است. ا 1336آن از سال  یگردد اما عرضه عموم یبر م 1373به سال MySQL شیدایپ

 MySQL یاصل یرقبا شود. ی( محسوب مopen Sourceداده كد باز ) گاهیپا نیتر جیداده، را گاهیپا یتیرمدی

از همه رقبا قویتر است. كار آموز پس از   Oracleكه   Oracleو  PostgreSQL, SQL Serverعبارتند از: 

 را خواهد داشت. PHP,MYSQL,APACHEنصب و پیکربندی پایان دوره توانایی نصب 

 ( :اصطالح انگلیسی استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهانی  ٭

PHP,MYSQL,APACHE Installing & Configuration 

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :  ٭

 سیستم عامل و  كلیه استاندارد های مرتبط با طراحی و توسعه وب

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................         الف : جزو مشاغل عادی و كم آسیب

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    

 



  

 

 
 

 
 

 شایستگی آموزش استاندارد 

 هاکار -

 عناوین ردیف

 نصب کامپيونت برای فراهم کردن زیرساخت در ویندوز 1

 Mac OS X یساخت وب بر رو ریفراهم کردن ز یت هانصب جداگانه کامپون 3

 روی ویندوز Wamp serverنصب  9

 Mac OS Xدر  MAMP نصب 1

 XAMPPنصب و استفاده از  3

 BitNamiنصب  6

 رفع مشکالت زیرساخت وب ایجاد شده 7

0  

3  

 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ندوزیدر و رساختیفراهم کردن ز یبرا ونتينصب کامپ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

  دانش :

 ندوزیو یبر رو Apache نصبنحوه ی 

 به کمک خط فرمان یآپاچ یاجرا نحوه ی

 ندوزیدر و Apache یبر رو PHP نصب نحوه ی

 ندوزیو یبر رو MySQL نصب نحوه ی

  PHPMyAdminنصب  نحوه ی

 رایانه بروز و جدید   1

 سيستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ميز رایانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 ازمجعبه کمکهای اوليه با لو

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

  مهارت :

 ندوزیو یبر رو Apacheصب ن

 به کمک خط فرمان یآپاچ یاجرا انجام 

 ندوزیدر و Apache یبر رو PHPنصب 

 ندوزیو یبر رو MySQL نصب تنظيم

 PHPMyAdminنصب  انجام

 2  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زیست محيطی :

 لقات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متع-

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 یساخت وب بر رو ریفراهم کردن ز ینصب جداگانه کامپوننت ها

Mac OS X 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 موزشیمصرفی و منابع آ

  دانش :

 Snow و  Leopard یبور رو  Apache یفعوال سواز   ینحووه  

Leopard  
  Lion یبر رو Apache یفعال ساز ینحوه 

 مک  یبر رو PHP نصب ینحوه 

 مک یبر رو MySQL نصب ینحوه  

 ( Root Password ) ریپسورد مد ميتنظ ینحوه 

 PHPMyAdminنصب  ینحوه 

 مک یرو از MySQLکردن  Uninstall ینحوه 

 رایانه بروز و جدید   1

 سيستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ميز رایانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 اوليه با لوازم جعبه کمکهای

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

  مهارت :

 snow leopardو  leopard یبر رو یآپاچ یفعال سازانجام 
 lion یبر رو یآپاچ یفعال ساز انجام

 مک  یبر رو PHPنصب 

  مک یبر رو MySQL تنظيم

 ریپسورد مد ميتنظ انجام

 phpmyadmin نصب

 مک یاز رو MySQLکردن Uninstall تنظيم

 2  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زیست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ندوزیو یرو wamp serverنصب 
 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،ات تجهیز

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش :

 wamp server نصب ینحوه 

 wamp server تیریمد ی نحوه

 wamp server پوشه ها در یبرا Alias نييتع یبررس

 یموجود برا یهاadd-onدادن نسخه نرم افزار به کمک  رييتغ ی نحوه

wamp server 

 رایانه بروز و جدید   1

 جدیدسيستم عامل بروز و 

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ميز رایانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 س کارگاهیروپوش کار یا لبا

 

   

   

   

   

 مهارت :

 wamp serverنصب 

 wamp server تیریمد

 wamp serverپوشه ها در  یبرا Alias نييتع

 یموجوود بورا   یهوا add-onدادن نسوخه نورم افوزار بوه کموک       رييتغ

wamp server 

 2  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 دار و دیدگاه مناسب در رابطه با کارانجام کر-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

- 

 توجهات زیست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن-

 

 
 
 
 

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Mac OS Xدر  MAMPنصب 
 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش :

 MAMP نصب ینحوه 

 MySQL و یآپاچ یبرا ازيردنمو یپورت ها یکربنديپ ی نحوه

 MAMP تیریمد ی نحوه

 رایانه بروز و جدید   1

 سيستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ميز رایانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 سيار پنج راههکابل 

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

  MAMPنصب انجام 

 MySQLو    Apache یبورا  ازيمورد ن یپورت ها یکربنديپتنظيم 

 MAMP تیریمدتنظيم 

 2  

   

   

   

   

 نگرش :

 گروهی،اخالق حرفه ایکار -

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زیست محيطی :

 آن دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات -

 

 

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 XAMPPنصب و استفاده از 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش :

 ندوزیدر و XAMPP نصب ینحوه 

 ندوزیدر و XAMPP تیریمد ی حوهن

 یفضووا یبوور رو MySQL,  تيووامن تیریموود ی نحوووه

XAMPP 

 رایانه بروز و جدید   1

 سيستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ميز رایانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  يسی دیکشنری انگل

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

 ندوزیدر و XAMPPنصب 

 ندوزیدر و XAMPP تیریمدتنظيم  

 یفضوووا یبووور رو MySQL تيوووامن تیریمووود تنظووويم 

XAMPP  

 MAC OS Xدر  XAMPP تیریمدنصب و  

 2  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

- 

 محيطی : توجهات زیست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

 

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 BitNamiنصب 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشی مصرفی و

 دانش :

 ندوزیدر و BitNamiنصب  ینحوه 

 macدر  BitNamiنصب  چگونگی 

 رایانه بروز و جدید   1

 سيستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ميز رایانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  نگليسی دیکشنری ا

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 ندوزیدر و BitNami نصب

 macدر  BitNami نصب

 2  

   

   

   

   

 نگرش :

 ق حرفه ایکار گروهی،اخال-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زیست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

 

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رفع مشکالت زیرساخت وب ایجاد شده
 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش :

در  Skypeبه کمک پورت ها  Conflict تیریمدی نحوه 

پورت هوا   Conflictو رفع مشکالت  افتنی ی  نحوه ندوزیو

  Mac OS Xدر

 یبوه منظوور کوارکردن بور رو     Apache یکربنود يپ یبررس

 ندوزیو

 رایانه بروز و جدید   1

 سيستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ميز رایانه

 صندلی گردان

 به اینترنتتجهيزات اتصال 

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

   

   

   

   

 مهارت :

 ندوزیودر  Skypeپورت ها به کمک  Conflict تیریمد

  Mac OS Xپورت ها در  Conflictرفع مشکالت 

 یبوه منظوور کوارکردن  بور رو     Apache یکربنود يپانجام  

 ندوزیو

 2  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 جام کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی ان-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زیست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

 
 



  

 
                

  برگه استاندارد تجهیزات -      

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 برای دو نفر 1 دید و بروزج رایانه 1

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه دیتا پروژكتور 3

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه پرده دیتا پروژكتور 9

 برای دو نفر 1 دو نفره آموزشی میز رایانه 1

 برای هر نفر 1 آموزشی صندلی گردان 3

 برای كارگاه 1 سیاه و سفید یارنگی چاپگر لیزری 6

 برای كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال صال به اینترنتتجهیزات ات 7

 برای كارگاه 1 معمولی وایت برد 0

 نفر در نظر گرفته شود .  13تجهیزات برای یک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 برای كارگاه عدد3 معمولی ماژیک وایت برد 1

 برای دونفر برگ188 معمولی كاغذ 3

9 DVD  برای دونفر عدد1 معمولی خام 

 برای دونفر عدد3 معمولی خودكار 1

 برای هرسیستم عدد1 دارای اتصال زمین كابل سیار پنج راهه 3

 نفر محاسبه شود . 13مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                 

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

1 Cool disk 1دونفر یبرا 1 گیگابایت یاباالتر 

3 DVD  دونفر یبرا 1 نسخه های بروز آموزشی نرم افزار مربوطه 

9 DVD  دونفر یبرا 1 بروز و جدید دیکشنری انگلیسی به فارسی 

1 DVD  دونفر یبرا 1 بروز و جدید سیستم عامل 

3 DVD  نرم افزارOffice دونفر یبرا 1 بروز و جدید 

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



  

 

 

 

 

 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 ناشر یا توليد کننده محل نشر رسال نش مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

کليه کتب و نرم افزار مرتبط  1

 با استاندارد

     

       

       

 

 سایر منابع و محتواهای آموزشی ) پيشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی   -

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

 کليه کتب مرتبط با استاندارد 1

 

      

        

 

 

 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

 1 کليه سایت های مفيد مرتبط با استاندارد

 

 

 فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط ) عالوه بر نرم افزارهای اصلی ( 

 توضيحات آدرس ه کنندهتهي عنوان نرم افزار ردیف

کليه نرم افزارهای مرتبط با  1

 استاندارد

   

     

 

 


