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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات
  عباس ممتازامير -
  سارنگ قربانيان-
  الهام تاجفر -
  زهرا زماني -
  ، مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعاتشهرام شكوفيان -
 )موسسه علمي كاربردي هادي(زهرا رنجبر -

  

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي 
  دادره كل آموزش فني و حرفه اي استان يز -
 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 

سابقه كار   سمت  شغل و  رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
  ايميل تلفن و، آدرس    مرتبط

مدرس و مدير  الكترونيك كارشناسي  روح اهللا تاج آبي 1
 كارشناس+

 مخابرات

  7254818 -0351:تلفن ثابت سال 15
  :تلفن همراه 

ــل  : ايميــــــــــــــــــــــــــ
r.tajabi@gmial.com 

  : آدرس 
مدرس و  مديريت كارشناسي ارشد سميه تاج آبي 2

مدير 
آموزشگاه

  :تلفن ثابت لسا 14
  09133583462:تلفن همراه 

ــل  : ايميــــــــــــــــــــــــــ
s.tajabi@gmial.com 

آ دانشجوي حامد دهقان بنادكي  3
  دكتري

مدرس  مكاترونيك
+دانشگاه

كارشناس 
 مخابرات

  035-38289153: تلفن ثابت  سال 8
 09371283131:تلفن همراه 

  : ايميل 
h.dehghan@srbiau.ac.ir 

اقتصاد  كارشناس حميد رضا فالحتي 4
 بازرگاني

كارشناس 
بخش 
خصوصي

 7254818 -0351 :تلفن ثابت سال 10

  : تلفن همراه 
ــل  : ايميــــــــــــــــــــــــــ

r.tajabi@gmial.com  
آ تكنولوژي كارشناسي ارشد  فاطمه تاج آبي 5

 پوشاك 

مدرس 
+دانشگاه
مدير 
 فروش

 7254818 -0351 : تلفن ثابت سال 3

  :تلفن همراه 
 tajabi.f@gmial.com:ايميل 
  :آدرس 

تكنولوژي كارشناسي ارشد  فاطمه تاج آبي 6
 پوشاك 

مدرس 
+دانشگاه
مدير 
 فروش

 7254818 -0351 :تلفن ثابت  سال 3

  :تلفن همراه 
 tajabi.f@gmial.com:ايميل 
  :آدرس 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : 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 

  . شرايط كاري 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 
  :كارورزي

ن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آ
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

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

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

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

  . ، 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 

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

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

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



 

 
 
 
 

  : شايستگي استاندارد آموزش نام 

  Matlabرايانه كار 

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

توان در افزارهاي كه مييكي از نرم. در حوزه فناوري اطالعات مي باشدMatlabرايانه كار شايستگي 
افزار ل فرآيندهاي صنعتي گردد نرمزمينه بررسي و مسائل صنعتي به كمك مهندسين آمده و راه كار ح

Matlab هاي پيشبيني سيستمسازي و مدلسازي و همچنين افزار عمليات شبيهتوسط اين نرم. باشدمي
افزار در امور مهندسي كامپيوتر گرايش هوش اين نرم. توان انجام دادعملياتي موجود در صنعت را مي

هاي مهندسي برق گرايشهوافضا همچنين -التسيا-هاي جامداتمكانيك گرايشمهندسي مصنوعي، 
  .اين شايستگي با كليه مشاغل مهندسي در ارتباط است .كنترل و الكترونيك كاربرد دارد

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  كارشناسي: ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  از زبان هاي برنامه نويسي يكي: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت 45:   طول دوره آموزش                   
  ساعت 15 :            ـ زمان آموزش نظري      

  ساعت 30:    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
  سال سابقه كار  2دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط با  -

 



 

 
  
  
  :  )اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

- باشند تعريف شده تا بتوانند با استفاده از اين نرماين شايستگي براي مهندسين كه در صنعت مشغول به كار مي

  .هاي موجود در فرايندهاي صنعتي را مدل كرده و رفع نمايندافزار گلوگاه
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Matlab software training skill   

  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  

  هاي برنامه نويسي مكانيك و كامپيوتر و زبان - برق
  
  :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                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 



 

  
  
  
 
 شايستگي  آموزشستاندارد ا

  كارها  -
 عناوين رديف

   Matlabنصب و انجام امور اوليه با 1
  M-fileكد نويسي در 2
  هاي موجودToolBoxكدنويسي و بكارگيري  3
  هاي آنوبلوك Simulinkكار با   4

    
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  :عنوان

  Matlabبا اوليه  نصب و انجام امور

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3  6 9 

  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  
  يانهميز را

  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

  افزارفضاي كاري نرمتعريف -
 .M-file ،ToolBox ،Simulinkهاي كلي بخشتعريف -

  افزارهاي موجود در نرمتشريح لوحه-
  .تغيير دايركتوري ريشهنحوه  -
  نحوه نصب -

      

 :مهارت 

  نصب و راه اندازي نرم افزار -
افزار اعم از  بازكردن و ذخيره سازي انواع فايلهاي موجود در نرم-

M-file ،MDL، FIG و غيره.  
  .يشهتغيير دايركتوري ر -
 Commandانجام دستورهاي سبك رياضياتي در محيط -

Window.  
  .Simulinkهاي مختلف در محيط باز كردن بلوك-
  .مقدماتي بررسي ها جهت  ToolBoxباز كردن انواع مختلف -
 بررسي افزار جهت نرم Helpهاي موجود در بررسي مدل-

  .مقدماتي

  6    

      

   :نگرش 
  افزارنرمآشنايي مقدماتي با محيط 

  :ايمني و بهداشت 
  دستگاههارعايت ارگونومي در هنگام كار با  

  : توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
   :عنوان

  M-fileكد نويسي در 

 زمان آموزش

جمععملينظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
 .تعريف متغيرها و انواع داده-

 .ها و توابع مربوطهبررسي ماتريس-

 .Matlabنحوه تعريف توابع و بررسي توابع توكار -

 .ها و دستورات شرطيبررسي حلقه-

  .Matlabهاي موجود در ختمان دادهتوضيح سا-

  رايانه بروز و جديد     3
  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

     

  : مهارت
 .هاي كاربردي جهت شناسايي و تعريف انواع متغيرهاانجام مثال-

ها در قالب انواع توابع موجود و بكارگيري توابع كد كردن مثال-
 .رياضياتي موجود

هاي تكاملي هوش مصنوعي از قبيل تمكدنويسي در قالب الگوري-
GA ،Ant Colony ،PSO  هاي ساده و پيچيده حلقهبا ساختار-

 .ها و دستورات شرطي

 Matlabهاي موجود در  Objectو انواع  Cellsبه كارگيري -

هاي به كار گرفته شده در يك مثال كامال به كار بردن الگوريتم-
 .باشدعملي كه در صنعت موجود مي

-كاوي و انجام يك مسئله بهينه سازي عملي توسط الگوريتمداده-

  .سازي شدههاي پياده

  6   

     

  : نگرش 
  افزارتوانايي برنامه نويسي در محيط نرم

  :ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 

  :توجهات زيست محيطي 
  ر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوت -



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
   :عنوان 

  هاي موجودToolBoxكدنويسي و بكارگيري 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 10 15
 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش

  مرتبط توجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
 پژوهانهاي موجود بر اساس سطح دانش  ToolBoxمعرفي -

هاي معرفي شده و باز كردن مثال ToolBoxبررسي دقيق -
 هاي كاربرديافزار به عنوان نمونهنرم Helpموجود در 

  M-fileمعرفي شده در  ToolBoxچگونگي استفاده از -

  رايانه بروز و جديد      5
  سيستم عامل بروز و جديد

روز و نرم افزارهاي مرتبط ب
  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

      

  : مهارت
مثال  افزار، برايموجود در نرم ToolBoxكار با حد اقل چهار -

ToolBoxصبي، ژنتيك هاي شناسايي سيستم، فازي، شبكه ع
كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي يا بررسي  الگوريتم براي مهندسي

ToolBox  هاي هوا فضا، واقعيت مجازي، ستاتيك، نقطه ثابت
كنترل،  هاي ToolBoxبراي مهندسين مكانيك يا بررسي 

گ، كنترل مقاوم براي مهندسين ، طراحي فيلترينسيگنالپردازش 
 برق

به  M-fileهاي معرفي شده در قالب  ToolBoxبكارگيري -
پژوه بتواند به صورت عملي كدهاي دوره قبل را با اي كه دانشگونه

ToolBox مربوطه در هم آميخته و مدلسازي نمايد. 

هاي معرفي شده در قالب  ToolBoxانجام مدلسازي عملي با -
  چندين مثال صنعتي
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  : نگرش 
 M-fileو انجام آن در  ToolBoxتوانايي برنامه نويسي در محيط 

  :ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 

  :توجهات زيست محيطي 
  ندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آ -



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

   :عنوان 
  هاي آنوبلوك Simulink كار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4  8  12 
  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  Simulinkدر هاي پايه موجود معرفي بلوك-

 هاي معرفي شده در بخش قبل ToolBoxهاي مرتبط با بلوك -

-Mو چگونگي بكارگيري  Simulinkدر  Codeمعرفي بلوك -

file  در آن  

  رايانه بروز و جديد      4
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  نترنتتجهيزات اتصال به اي

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

      

  : مهارت
هاي پايه و بكارگيري آن در قالب هاي عملي با بلوكانجام مثال-
 .هاي عمليلمثا

 ToolBoxهاي مرتبط با با بلوكپياده سازي يك مثال عملي -
 .هاي معرفي شده در قسمت قبل

و  M-fileو Simulinkانجام يك مثال تركيبي در قالب -
 .استفاده آن در يك مثال صنعتي

افزار و مثالل كاربردي موجود در راهنماي نرم 3بررسي حداقل -
 .آن و بررسي نتايج هايتشريح آن وتغيير پارامتر

بندي مباحث ارائه شده وپرسش به مسائل و انجام تمرينات جمع-
  .درخواستي
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  : نگرش 
  Simulinkها در محيط توانايي رسم انواع مدل

  :ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاهها 

  :توجهات زيست محيطي 
  ستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات م -

  
 
 
 



 

 
 

                 
    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
  رگاهبراي كا  1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور 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
تجهيزات اتصال به 7

  اينترنت
  براي كارگاه  1 خطوط مناسب اتصال

  براي كارگاه  1 معمولي  وايت برد 8
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15اه به ظرفيت تجهيزات براي يك كارگ -
 

  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  براي دونفر  عدد4 معمولي  خام  
  براي دونفر  ددع2 معمولي  خودكار 4
  براي هرسيستم  عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5
روپوش كار يا لباس 

  كارگاهي
  براي يك نفر  عدد1 كارگاهي

  
  

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
 

 



 

  
 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات  تعداد مشخصات فني و دقيق  ام ن  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 نسخه هاي بروز و جديد   Officeنرم افزار  4
نرم افزار ديكشنري انگليسي  5

  به فارسي
  دونفر يبرا  1 نسخه هاي بروز و جديد

نرم افزار آموزشي نرم افزار  6
  مربوطه

  دونفر يبرا  1 نسخه هاي بروز و جديد

  
  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
 

 )وزش استاندارداصلي مورد استفاده در تدوين و آم(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

     

       

 
 
 

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

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

كليــه كتــب مــرتبط بــا 
 استاندارد

         

        

 
 
 



 

  
  

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان
 1 كليه سايت هاي مفيد مرتبط با استاندارد

 2 

 

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

  
  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

      كليه نرم افزارهاي مرتبط با استاندارد 1

       
  


