
 

  
  

 

  
  بسمه تعالي

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  
  

  شايستگي آموزش استاندارد 
  
  

  شايستگيآموزش عنوان 
 Tabletكاربر 

  

  گروه شغلي      
 فناوري اطالعات

  
  شايستگي  آموزش كد ملي 

  
  
 

  1/2/1393:تاريخ تدوين استاندارد 
 

06/1349 



 

 

 
 

      
   طرح و برنامه هاي درسي دفتر :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

   06/1349: شايستگي آموزش كد ملي شناسايي 
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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات
  الهام تاجفر
  زهرا زماني

  شهرام شكوفيان:مدير گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات
  
 

   :دارد آموزش  شايستگيهمكار براي تدوين استانحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  شركت گسترش انفورماتيك ايران -
  نمايندگي شركت اپتك هندوستان -
  

 :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

آقاي مجتبي  1
 كاتب 

مديريت دانشجوي دكتري
 بازرگاني 

 66705750: تلفن ثابت   5رئيس مركز 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

قائم مقام  برق دكتري  آقاي پور اسد 2
 رئيس مركز

 66705750: تلفن ثابت   10

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

 :تلفن ثابت   5 كارشناس نرم افزار كارشناسي آقاي دادگر 3

  09124845788: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

 :تلفن ثابت   5  كارشناس IT  كارشناسي آقاي قاضي پور  4

  09352250100: تلفن همراه 
  : ايميل 
  :آدرس 

  66705750 :تلفن ثابت   5  كارشناس IT  كارشناسي سعيد زمانيآقاي  5
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

6          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

7          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : 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 
  : آموزش طول دوره 

  . 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

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

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

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

  : دانش 
، رياضي (د شامل علوم پايه كه مي توان 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 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  يك 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 
  : ايمني 

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

 .يط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به مح



 

 
 

 
 

  :  1شايستگياستاندارد آموزش نام 

 Tabletكاربر 

 :ي ستگشاياستاندارد آموزش شرح 

 اجزا، انجام كارهاي اصلي و اوليه،استفاده نصباين شايستگي  كارهاياز . از شايستگي هاي حوزه فناوري اطالعات مي باشد Tabletكاربر 

ارها، به اينترنت ،كار با ابز به انواع شبكه، اتصال شخصي، اتصال ها، كار با اطالعات ويژه، كار با ارتباطات، كار با سرگرمي هاي قابليت از
كليه مشاغل و اموري كه با فناوري اين شايستگي با . را مي توان نام برد ايمني به مربوط احتياطي و اقدامات يابي  و انجام عيب تنظيمات

  .ارتباط است راطالعات وابستگي دارند د
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

 -:ميزان تحصيالت حداقل
  ي كار با كامپيوترتواناي: توانايي جسمي و ذهني حداقل 

  - : مهارت هاي پيش نياز  
:آموزش دوره طول

 ساعت  30:      طول دوره آموزش                   
  ساعت  10   :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت   20:      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  2دارندگان مدرك كارشناسي با  -
  سال سابقه كار 4با دارندگان مدرك كارداني  -

 

 

                                                 
١   . Job / Competency Description 



 

 
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

اين شايستگي براي كليه متقاضيان مانند شهروندان عادي و متخصصين طراحي شده است كه بتوانند در خصوص 
  .مورد نظر را بياموزند Tabletمورد مصرف خود راهنمايي شوند و كار با امكانات  Tabletخريد 

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( ح انگليسي استاندارد اصطال ٭

Tablet Operator  
Working with Tablet 

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

  .كليه استانداردهايي كه با امور اطالعات و ارتباطات مرتبط هستند
  
  
  
  
  
  :و سطح سختي كار  جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي ٭

  ......................................طبق سند و مرجع         جزو مشاغل عادي و كم آسيب : الف 

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

  ........................................د و مرجع طبق سن          جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  



 

  
 
 

 

 

                       2شايستگي آموزش استاندارد 
  3كارها - 

 عناوين رديف

   اجزا نصب 1

  انجام كارهاي اصلي و اوليه 2

   ويژه هاي قابليت از استفاده  3
   ر با ارتباطاتكا  4
   ها كار با سرگرمي  5
   شخصي كار با اطالعات  6

  به انواع شبكه اتصال  7
  به اينترنت اتصال  8
  كار با ابزارها  9

    ايمني به مربوط احتياطي و اقدامات يابي  و انجام عيب تنظيمات  10

11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
١. Occupational / Competency Standard      
٣ . Competency / task 



 

 
  استاندارد آموزش 

   زشي تحليل آمو برگه -

  : عنوان 
   اجزا نصب

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  تا پروژكتوردي
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

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

).  Convertibles( تبديل قابل). Slate( لوح. تبلت انواع-
  ) Hybrid( تركيبي-
ــا  iPadانـــواع ســـيتم عامـــل - ،  iOS،Windowsيـ

Android،BlackBerry  و  غيره  
  شناخت اجزا-

      
      
      
      

    2    :مهارت 

  بندي بسته كردن باز-
   باتري و كارت USIM يا كارت سيم نصب-
   باتري شارژ-
   )اختياري( حافظه كارت يك كردن وارد-

      
      
      
      

  :نگرش 
- 
-  

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

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

 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  صلي و اوليهانجام كارهاي ا

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش 
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

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

   كار به آماده صفحه روش-
   اهدستگ كردن خاموش و نحوه روشن -
    بخشهاي عملياتي دستگاه-
   لمسي صفحه و Pen از روش استفاده-
   كليدها و لمسي صفحه قفل كردن باز يا كردن روش قفل-
   ها برنامه به روش دسترسي-
   خود دستگاه كردن روش سفارشي-
  متن كردن روش وارد-

      

    2    :مهارت 

   دستگاه كردن خاموش و روشن -
   لمسي صفحه و Pen از استفاده-
   كليدها و لمسي صفحه قفل كردن باز يا كردن قفل-
   ها برنامه به دسترسي-
   خود دستگاه كردن سفارشي-
   متن كردن وارد-
  مراكز اطالعاتي  از كاربردي هاي برنامه دانلود-
   اينترنت از فايل دانلود-
   ها داده سازي همگام-

      

  :نگرش 
-  

  : ايمني و بهداشت 
  گونومي در هنگام كار با كامپيوتررعايت ار -

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

 

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   ويژه هاي قابليت از استفاده

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  انصندلي گرد
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

  انواع قلم-
  و ويديويي صوتي گفتگويروش -

      
      
      

    2    :مهارت 

 Pen كارايي مقدمات يادگيري -

  Pen كارايي پيشرفته يادگيري-
   حركات يادگيري-
   دستخط حالت از استفاده-
 Sيادداشت از استفاده-

   فوري يادداشت صفحه از استفاده-
  و يا مشابه آن Sريز برنامه از استفاده-
  و ويديويي صوتي گفتگوي از استفاده-

      
      
      
      

  :نگرش 
  

  : ايمني و بهداشت 
  تررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيو -

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

 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   ارتباطاتكار با 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،يزات تجه
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD  زشي نرم افزار آمو
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

        انواع تماس-

        روش هاي تماس-

-       

-       

    2    :مهارت 

   تماس-
   رساني پيام-
-Google Mail و مشابه آن 

   ايميل-
  صوتي و تصويري زدن گپ-
   ارتباطات-

      
      
      

  :نگرش 
- 

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

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

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   ها سرگرميكار با 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

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

        انواع سرگرمي ها-

       استانداردهاي فايل هاي رسانه-

-       

    2    :مهارت 

  نظيم و كار با دوربينت-
  تنظيم و كار با فيلمها-

  تنظيم و كار با گالري-

   عكس تنظيم و كار با ويرايشگر-
  فيلم تنظيم و كار با سازنده-

  تنظيم و كار با موسيقي-

  تنظيم و كار با راديو-

  تنظيم و كار با تلويزيون-
  تنظيم و كار با كانال هاي خصوصي رسانه-

      
      
      
      

  :نگرش 
-  

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

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

 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   شخصي كار با اطالعات

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

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

 نحوه كار با اطالعات شخصي-
  چگونگي مديريت اطالعات-

      
      

    2    :مهارت 

   ر مخاطبانانجام امو-
   صوتي ريز برنامه-
 Sيادداشت از استفاده-

   صدا ضبط-
  عكس برداري-
  تصوير برداري-

      

  :نگرش 
-  
- 

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

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

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  به انواع شبكه اتصال

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش
 Tabletنواع ا

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

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

        انواع اتصاالت-

        كاربرد اتصاالت-

-       

    2    :مهارت 

   بلوتوث-
 Wi-Fiكار با -

   مستقيم Wi-Fiكار با-
 AllShareكار با -

   موبايل شبكه گذاري اشتراك
 GPSكار با -

   كامپيوتر كر با اتصاالت-
  VPNكار با اتصاالت-
  كار با اتصاالت ديگر-

      

  :نگرش 
- 

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

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

 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان
   اينترنتبه  اتصال

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرش  مهارت ، ،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش 
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

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

        ال به اينترنتاتص روش انواع-
        ل به اينترنتاتصا چگونگي تنظيمات دستگاه جهت -
        كاربرد آن مفهوم شبكه اجتماعي و-

    2    :مهارت 
   كار با اينترنت-
   ها كار با نقشه-
 Latitudeكار با -

 Placesكار با -

   ناوبري-
 YouTubeكار با -

  Face Bookكار با -
  Twitterكار با -
  كار با شبكه هاي اجتماعي ديگر-
 Appsكار با -

 كار با بازار-

 Readers Hubكار با -

   هوا و آب & كار با اخبار-

      

  :نگرش 

-  

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

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



 

 

 

 استاندارد آموزش 
ي تحليل آموزش  برگه -  

  : عنوان
   ابزارهاكار با 

 زمان آموزش

 جمعيعمل نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرش  مهارت ، ،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش 
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

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

        ابزار هاانواع -
         ابزار هاكاربرد -
-        

    2    :مهارت 
   كار با ساعت-
   حساب اشينكار با م-
   ها بارگيري-
-Google Search 

-Kies air يا مشابه آن 

   كوچك كار با دفترچه-
   من كار با فايل-
 يا مشابه آن Polaris Officeكار با -

   كارت سيم ابزار كار با جعبه-
   كارها مدير-

      

  :نگرش 

  

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

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

 



 

 

  استاندارد آموزش  
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
 به مربوط احتياطي و اقدامات يابي  و انجام عيب تنظيمات

    ايمني

 زمان آموزش

 جمععملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرش  مهارت ، ،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      1  :دانش 
 Tabletانواع 

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  انصندلي گرد
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

   تنظيمات فهرست به دسترسي -
  مفهوم گزينه هاي تنظيم-
  انواع عيب در دستگاه-
  مفهوم ايمني-

      
      

    2    :مهارت 
   شبكه و سيم بي تنظيمات -
  تماس تنظيمات -

  صدا تنظيمات -

   نمايش صفحه تنظيمات -
   نيرو ذخيره تنظيمات -
   امنيت و مكان تنظيمات -
  ها برنامه تنظيمات -

   سازي همگام و ها حساب تنظيمات -
  آهسته تنظيمات -

  شخصي تنظيمات -

   ذخيره محل تنظيمات -
   كليد صفحه و زبان تنظيمات -
   صدا خروجي و ديورو تنظيمات -
   دسترسي قابليت تنظيمات -
   داك تنظيمات -
   زمان و تاريخ تنظيمات -
   قلم تنظيمات -
  ساير تنظيمات-
   عيب يابي و رفع عيب-
  دسترسي ،داده ها و دستگاه انجام امور ايمني-

      

  :نگرش 
 

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

  :ت زيست محيطي توجها
  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  بروزو رايانه با تجهيزات كامل  رايانه  1
  ي كارگاهبرا  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 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  عموليم  وايت برد  8
  براي دو نفر  1  جديد و بروز Tabletانواع   9

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -: توجه 
  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

  اهبراي كارگ  عدد5  معمولي  ماژيك وايت برد  1
  براي دونفر  برگ100  معمولي  كاغذ  2
3  DVD  براي دونفر  عدد4  معمولي  خام  
  براي دونفر  عدد2  معمولي  خودكار  4
  براي هرسيستم  عدد1  داراي اتصال زمين  كابل سيار پنج راهه  5
  نفر 1براي  عدد1  مناسب  روپوش يا لباس كارگاهي  6
  .محاسبه شود  نفر 15ت و يك كارگاه به ظرفيمواد به ازاء يك نفر  -: توجه 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام رديف

1  Cool disk  4دونفر يبرا  1  گيگابايت ياباالتر  
2  DVD   آموزشي نرم افزار

  مربوطه
  دونفر يبرا  1  نسخه هاي بروز و جديد

3  DVD  دونفر يبرا  1  روز و جديدنسخه هاي ب  نرم افزار مربوطه  
4  DVD   ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  دونفر يبرا  1  بروز و جديد

5  DVD  دونفر يبرا  1  بروز و جديد  سيستم عامل  
6  DVD  نرم افزارOffice  دونفر يبرا  1  بروز و جديد  

  هر سه نفر محاسبه شود  ابزار به ازاء: توجه 



 

 

 

 

 

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

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

ــا  - كارخانه سازندهدفترچه راهنماي دستگاه 1 ــد و مطــابق ب جدي
 دستگاه

 كارخانه سازنده -

             
          
          
             
       

       

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

            
               
            
        

            
            
        

 

 

 

 
 
 

 



 

  
  
  
  

  يت هاي قابل استفاده در آموزش استانداردفهرست سا
  

  رديف عنوان

 1  كليه سايت هاي اصلي و مفيد با توجه به نوع دستگاه با توجه به دفترچه راهنماي دستگاه

 2 

  3 

 4 

  5 

 6 

  7 

 8 

 9 

  10 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

  
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) صلي عالوه بر نرم افزارهاي ا( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

1  DVD  كارخانه سازنده  هاي همراه دستگاه  -  -  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
  
  

 

 

 

 


