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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 93/9153شغل:  آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 3، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ان خوش شمالي، خیابخیابان آزادي    –تهران 

313 

 11113366 – 3تلفن                                                     11344556دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونیكي : 

 :فناوري اطالعات اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 مدير گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات:شهرام شكوفیان

 

 

  : تدوين استاندارد آموزش شغل همكار برايحوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 محتواي علمي-

 مطابق با بازار روز-

 تجهیزات-
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   شايستگي    شغلآموزش ارد تهیه کنندگان استاند

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 تحصیلي 

رشته 

 تحصیلي

شغل و 

 سمت 
 ايمیل تلفن و، آدرس   سابقه کار مرتبط

-برق  کارشناسي عبداهلل برزوئیان 5

 الكترنیک

مربي 

فناوري 

 اطالعات

 11163933تلفن ثابت : سال 1

 63531616160تلفن همراه : 

 chitoova@gmail.comايمیل : 

 آدرس : 

ساااال دفتااار   9 دانشجو کامپیوتر شناسيکار حامد هاشمیان 3

 خدمات کامپیوتر

 تلفن ثابت :

 63536630314تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس : 

 

ساااال دفتااار   1 دانشجو کامپیوتر کارشناسي سهیل طیب نائیني 9 

 وترخدمات کامپی

 69393311114تلفن ثابت :

 63535613566تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس : 

 

 

 
 تلفن ثابت :      4

 تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس :

 

 تلفن ثابت :      1 

 تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس : 

 

 تلفن ثابت :      1

 تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس :

 تلفن ثابت :      6

 تلفن همراه : 

 ايمیل :  

 آدرس :
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     د امشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوار    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يک شغل :  
 با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت هاا ،   بيانيا

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك استاندارد آموزشي . 

 يژگي کارآموز ورودي : و
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 کارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش باا صاورت     آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هردارد كا در 
 با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشیابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  اهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير هرآيند جمع آوري شو

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

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

 دانش : 
رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي . كاا ماي تواناد شاامل علاوم )اياا )       

 ني باشد . ، تكنولوژي و زبان ه، زيست شناسي ( ، شيمي ، هيفيك رياوي 

 مهارت : 
 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
  مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد . 

 ايمني : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محیطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 شغل  : استاندارد آموزش نام 

 کامپیوتر هاي شخصيدهنده ارتقاء اسمبل و 

 : شغل استاندارد آموزش شرح 

هاي شخصي  در گروه مشاغل فناوري اطالعات مي باشد. از توانمندي هاي  اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوتر اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوتر هاي شخصي

انتخاب   میتوان  مشاوره با سفارش دهنده و انتخاب درست کامپیوتر ،  بررسي  بردهاي اصلي کامپیوتر ،  بررسي و انتخاب پردازشگر مرکزي رايانه ،

افزايش کارايي و عیب يابي ،  انتخاب و حافظه ها و انتخاب آن   مناسب  حافظه اصلي و عملكرد آن ،  بررسي منابع تامین انرژي براي رايانه ،  بررسي

پگر ،  ،  کار با  رايانه هاي قابل حمل،   بكارگیري  چاخاب و نصب تجهیزات صدا و گرافیک ،  انتار با انواع ورودي ها و خروجي هاسیستم عامل ،  بررسي و ک

ي مانند فروشندگان قطعات کامپیوتر، واردکنندگان قطعات را نام برد. ارتباط اين شغل با مشاغلبكارگیري شبكه ،  بكارگیري اينترنت و  بكارگیري امنیت 

 کامپیوتر، مديران، برنامه نويسان، تحلیل گران سیستم، بازارياب ها و کلیه مشاغل مرتبط با شبكه برقرار است.

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 پايان دوره راهنماييمیزان تحصیالت : حداقل 

 تي کامل جسمي و روانيسالم:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 کارور عمومي رايانه شخصي : مهارت هاي پیش نیاز 

آموزش :دوره  طول  

 ساعت       566:  طول دوره آموزش            

 ساعت        96    : ا زمان آموزش نظري     

 ساعت         66  :ا زمان آموزش عملي       

 ساعت          :       کارورزي             زمان ا 

  ساعت                :  ا زمان پروژه                

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد ( 

 %31کتبي :  -

 %11عملي : -

 %56اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان :

 رسال سابقه کا 9با حداقل ها ،کارشناس برق و الكترونیک  گرايشکلیه کارشناس کامپیوتر با 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

برای خرید کامپیوتر برای هر کاربردی و  فارش دهنده گان ساین استاندارد برای کارآموزانی که میخواهند در خصوص مشاوره با 

 بود. اسمبل کردن ، ارتقاء و عیب یابی و رفع عیب کامپیوتر های شخصی رو میزی فعالیت کنند، مناسب خواهد

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

A+ 

Desktop PC Assembling 

Laptop Troubleshooting 

PC Assembly 

PC Assembling 

 

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

 شبكه هاي کامپیوتري تكنسین -

 تعمیرکار رايانه شخصي -

 

 

 ايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :ج ٭

 

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

 :اسناد وزارت کارطبق سند و مرجع                ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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 شغل آموزش استاندارد 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 مشاوره با س ارش دهنده و انتخاب درست كامپيوتر  5

  و انتخاب برد مناسباصلي  هايبررسي  برد 3

 بررسي و انتخاب )ردازشگر مركفي رايانا  9

 انتخاب مناسب  راهظا اصلي و عملكرد آن  4

 بررسي منابع تامين انرژي براي رايانا  1

 بررسي  راهظا ها و انتخاب آن  1

 انتخاب و اهفاي  كارايي و عيب يابي سيستم عامل 6

 بررسي و كار با انواع ورودي ها و خروجي ها  0

 اب و نصب تجهيفات صدا و وراهيك انتخ 3

 كار با  رايانا هاي قابل رمل 56

 )ويشگر و  بكارويري  چا)گر 55

 شبكا  بكارويري 53

 بكارويري اينترنت 59

 بكارويري امنيت 54
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 مشاوره با س ارش دهنده و انتخاب درست كامپيوتر

 مان آموزشز

 جمع عملي نظري 

3 7 01 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميف كار   3 دان  :
 جيبا ابفار

 اهمتر ديجيتال
دستبند آنتي استاتيك 

(Anti-static wrist 

straps) 
 مادر برد در چند مدل

نكتور هاي  و كابل ها انواع كا

و   Maleبا صورت 

Female 
 وايت برد

    نحوه تنظيم مالقات با س ارش دهنده

    استاندارها و )يشنهادهاي انواع كامپيوتر براي كاربردهاي ويژه

    كاربرد انواع قطيات براي كاربردهاي ويژه

  7  مهارت :

    ارائا انواع جداول كامپيوترها با كابرد ويژه

    مناسب كرد بودجا و كاربرد كامپيوتر براي س ارش دهنده

    تهيا قطيات استاندارد از بازار

    

 نگرش :

 س ارش دهندهدقت در انتخاب نياز 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

 

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 بررسي بردهاي اصلي و انتخاب برد مناسب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 8 01 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميف كار   4 دان  :
 جيبا ابفار

 اهمتر ديجيتال
د آنتي استاتيك دستبن

(Anti-static wrist 

straps) 
 مادر برد در چند مدل

انواع كانكتور هاي  و كابل ها 

و   Maleبا صورت 

Female 
 وايت برد

    اجفاي مادربرد

    Biosنوع 

    آناليف و شناخت بازدهي و راندمان برد اصلي

  8  مهارت :

    Caseاتصال مادر برد با 

    يتست برد اصل

    و )يكربندي آن  Biosارتباط با 

    عيب يابي مادر برد

 نگرش :

- 

 ايمني و بهداشت : 

 اتصال دستبند آنتي استاتيك 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

 دقت و ظرهت در نصب مادر برد روي كيس

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  ابرو -

 عنوان :  

 بررسي و انتخاب )ردازشگر مركفي رايانا   

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميف كار   3 دان  :
 جيبا ابفار

 اهمتر ديجيتال
نتي استاتيك دستبند آ

(Anti-static wrist 

straps) 
 مادر برد در چند مدل

انواع كانكتور هاي  و كابل ها 

و   Maleبا صورت 

Female 
 وايت برد

    مشخصات )ردازشگر

    CPUسازواري ماردبرد با 

    انتخاب نوع ورمابر

-    

  6  مهارت :

    بستن )ردازشگر روي برد اصلي

    و بررسي نحوه خنك كنندوي روي )ردازشگر نصب ورمابر

    CPUتست و آناليف 

    عيب يابي

 نگرش :

- 

 ايمني و بهداشت : 

 با )ردازشگر آسيب نرساند ESDرتما از دستبند است اده تا 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

 توجهات زيست محيطي :

بازياهت بوده و چون شيميايي است مي تواند با محيط زيست  تمامي اين قطيات غير قابل

 آسيب جدي برساند

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 نتخاب مناسب  راهظا اصلي و عملكرد آن ا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 4 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 تبطمر توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميف كار   3 دان  :
 جيبا ابفار

 اهمتر ديجيتال
دستبند آنتي استاتيك 

(Anti-static wrist 

straps) 
 مادر برد در چند مدل

انواع كانكتور هاي  و كابل ها 

و   Maleبا صورت 

Female 
 وايت برد

    و انتخاب مناسب آن RAMانواع 

    بر روي برد RAMحوه كار ن

    

    

  4  مهارت :

    بر روي برد RAMنصب 

    تست و آنليف  آن

عيب يابي و تشخيص خطاهايي كا مي تواند بر روي آن ايجاد 

 وردد

   

-    

 نگرش :

- 

 ايمني و بهداشت : 

Ram  شيدقطيا اي رساس و آسيب )ذير در زمان نصب رتا شكيبا با 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

 توجهات زيست محيطي :

 غير قابل بازياهت و بر محيط زيست آسيب )ذير مي باشد

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 ررسي منابع تامين انرژي براي رايانا ب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 6 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميف كار   1 دان  :
 جيبا ابفار

 اهمتر ديجيتال
دستبند آنتي استاتيك 

(Anti-static wrist 

straps) 
 مادر برد در چند مدل

انواع كانكتور هاي  و كابل ها 

و   Maleبا صورت 

Female 
 وايت برد

    انواع جريانهاي الكتريكي

    انتخاب منبع تغذيا مناسب

    بررسي ولتاژ ها و انواع آن

    انواع درواههاي منبع تغذيا

  6  مهارت :

    نصب منبع تغذيا روي كيس

    تست ولتاژها با مولتي متر

    ارتباط درواهها با برد اصلي و قطيات

    عيب يابي

 نگرش :

 انتخاب يك منبع تغذيا مناسب كا با شدت رائض اهمييت مي باشد

 ايمني و بهداشت : 

 ارتباط با جريان الكتريكي و ارتمال وقوع برورهتگي

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش بروا -

 عنوان :  

 راهظا ها و انتخاب آن ررسي ب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 7 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميف كار   1 دان  :
 جيبا ابفار

 اهمتر ديجيتال
دستبند آنتي استاتيك 

(Anti-static wrist 

straps) 
 مادر برد در چند مدل

انواع كانكتور هاي  و كابل ها 

و   Maleبا صورت 

Female 
 وايت برد

    انواع راهظا هاي اصلي و جانبي 

    نحوه عملكرد راهظا ها

    انتخاب راهظا مناسب

    

  7  مهارت :

    اتصال انواع راهظا با رايانا

    تست راهظا ها

    گهداري راهظا هانحوه ن

    عيب يابي و تشخيص آن

 نگرش :

- 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 انتخاب و اهفاي  كارايي و عيب يابي سيستم عامل

 ان آموزشزم

 جمع عملي نظري 

3 7 01 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميف كار   3 دان  :
 نرم اهفار يك سيستم عامل 

 نرم اهفار درايور ها
 وايت برد

    انواع سيستم عامل ها

    امل براي راياناانتخاب بهترين سيستم ع

    نرم اهفار هاي بهينا ساز 

    

  7  مهارت :

    نصب يك سيستم عامل

    )يكربندي سيستم عامل

    نصب نرم اهفار ها و درايور هاي سخت اهفار ها

    عيب يابي

 نگرش :

 كردن آن Optimizeباالبردن راندمان را 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 

 



 14 

 

 
 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 بررسي و كار با انواع ورودي ها و خروجي ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 7 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انتخاب چند سخت اهفار با    1 دان  :

 درواهها مثل )رينتر اسكنر و ...

 نرم اهفار هاي سخت اهفار

  USBكابل 

 comكابل 

 HDMIكابل 

 

    انواع درواهها

    نحوه انتقال اطالعات

    انتخاب )ورت مناسب براي تبادل اطالعات

    

  7  مهارت :

    اتصال دستگاهها با درواههاي ورودي خروجي

    نصب نرم اهفار هاي مناسب براي تبادل اطالعات

    اتصال كارت هاي ورودي خروجي روي برد

    عيب يابي درواهها و بررسي خطاها

 نگرش :

 نحوه ارتباط بهتر با دستگاههاي جانبي

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 انتخاب و نصب تجهيفات صدا و وراهيك 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 6 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 تبطمر توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 كارت صدا   1 دان  :

 كارت وراهيك

 درايورهاي مربوطا

 ماژيك

 بلندوو

 مانيتور

    انتخاب كارت وراهيك مناسب 

    نحوه عملكرد كارت وراهيك

    بررسي كارت صدا

  6  مهارت :

    نصب كارت وراهيك روي برد

    مربوطا نصب درايورهاي

    نصب كارت صدا

    نصب درايو مربوطا

    عيب يابي

 نگرش :

 انتخاب كارت تصوير و صدا مناسب براي است اده بهينا از تصاوير و صداي هراوير

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 ندارد آموزش استا
 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 كار با  رايانا هاي قابل رمل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 1 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

يك نمونا كامپيوتر قابل رمل    0 دان  :

 هدر كاروا

 ماژيك

 وايت برد

 

    كامپيوتر قابل رمل

    نحوه انتخاب آن

    

    

  1  مهارت :

    نحوه كار كامپيوتر هاي قابل رمل

    تست باطري

    نصب درايور هاي و نسخا هاي )شتيباني

    عيب يابي

 نگرش :

 مناسب با باالترين راندمان Laptopانتخاب يك 

 هداشت : ايمني و ب

 دقت در نگهداري اين نوع كامپيوتر

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 و )ويشگرچا)گر بكارويري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 3 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 )رينتر   0 دان  :

 اسكنر

 كابلهاي اتصال

 نرم اهفار هاي مربوطا

 كابل اتصال

    انتخاب چا)گر مناسب

    انواع چا)گر و بررسي آن

    انتخاب )ويشگر

    انواع )ويشگر و عملكرد آن

  3  مهارت :

    نصب )رينتر

    نصب درايور هاي مربوطا و نرم اهفار ها

    نصب )ويشگر و نرم اهفار مربوطا

    عيب يابي

 نگرش :

- 

 ايمني و بهداشت : 

 دقت در تميفي ص حات اسكنر

 نگاه نكردن با نور اسكنر با دليل آسيب رساندن با چشم

 امپيوتررعايت اروونومي در هنگام كار با ك

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 شبكا بكارويري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 3 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رت شبكاكا   0 دان  :

 كابل شبكا و سوكت ها

 وايت برد

 ماژيك 

 نرم اهفار هاي مربوطا

    انواع ميماري شبكا 

    انواع تو)ولوژي

    درواهها و سخت اهفار ها در شبكا

-    

  3  مهارت :

    نصب كارت شبكا

    تست و تجفيا تحليل كارت شبكا

    عيب يابي

-    

 نگرش :

 با سرعت باال با يك شبكاارتباط 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 اينترنتبكارويري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 3 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 خط تل ن   0 دان  :

 مودم

 وايت برد

 ماژيك

 نرم اهفار هاي ربوطا

    شبكا هاي عمومي اينترنت

    انواع مفايا و خدمات

    سرويس هاي تحت وب

    )روتكل ها

  3  مهارت :

    ساخت كانكشن

    ارتباط با شبكا اينترنت

    )يكربندي وتنظيمات مناسب جهت ارتباط بهتر

    عيب يابي

 نگرش :

 تبادل هرچا بهتر با ارتباط هاي جهاني و است اده از سويس هاي آن

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروا -

 عنوان :  

 امنيت بكارويري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 1 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نرم اهفار ديوار آت    0 دان  :

 سنرم اهفار ود ويرو

 ماژيك 

 وايت برد

    تيريف امنيت

    انواع رمالت

    انواع هايل هاي مخرب

    بررسي ود ويروسها

  1  مهارت :

    نصب ديوار آت 

    نصب ود ويروس

    اسكن كردن رايانا

    عيب يابي

 نگرش :

- 

 ايمني و بهداشت : 

 يوتررعايت اروونومي در هنگام كار با كامپ-

- 

 توجهات زيست محيطي :

- 

- 
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

 براي دو نفر AMD , Intel 1دوهستا  )ردازنده 5

 براي دو نفر AMD , Intel 1با سوكت   vga onboard Motherboardمادربرد با  3

9 RAM 2GB 1 براي دو نفر 

4 Power 461براي دو نفر 1 وات 

1 Hard 200GB 1 براي دو نفر 

1 DVD  ReWritable 1 براي دو نفر 

6 Modem 3 چيپZoltrix 1 براي دو نفر 

0 VGA Card 256MB 1 براي دو نفر 

3 Monitor LCD,CRT 1 براي دو نفر 

56 Mouse Optical 1 براي دو نفر 

55 Keyboard براي دو نفر 1 استاندارد 

 براي دو نفر WinXP,Win7 1 سي دي سيستم عامل 53

 براي دو نفر NIC 100Mbps 3 كارت شبكا 59

 براي دو نفر 3 تيكا 3 بلندوو 54

51 Fan Fan 91 براي دو نفر 1 ميلي متري 

 براي دو نفر 5 ليفري )رينتر 51

 براي دو نفر 5 تخت اسكنر 56

 براي دو نفر 5  میز کار 50

   به مقدار الزم خمیر سیلیكون 53

     

     

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  51تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  A4 051 كاغذ 0

  5 ولي در رنگهاي مختلفميم ماژيك وايت برد 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 51و يک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  فني و دقیق مشخصات  نام  رديف

0 Multi meter 9 ديجيتال  

  1 ولت 111 هاز متر 1

  1  سيم چين 3

  1 سو 4سو و 1 جيبا )يچ ووشتي 4

  5 متري HDMI 1كابل  5

  3 جهت )رينتر USBكابل  6

جهت شابكا هام اساتاندارد هام      Twisted Pairكابل  7

cross 

3  

دم -سيم چين-شامل )يچ ووشتي جيبا ابفار 8

 -باريك

0  

  0 مخصوص مونتاژ Spacer)يچ و مهره، واشر و  9

-Anti)دستبند آنتي استاتيك  01

static  
   

 , CRTمانيتور در سا  مدل  00

LCD , LED 

  0 ال جي-سامسونگ

 مدل 3)رينتر در  01

 جوهر اهشان و ليفري و سوزني

HP-Epson- 0  

03 MODEM ASUS 0  

  0 موليمي وايت برد 04

  3  صندلي 05

     

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

      7نرم اهفار ويندوز سي دي  0

      Cpu-zنرم اهفار  1

       

       

       

       

       

 

 

 

 

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

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف

 مترجمین

 یحاتتوض ناشر محل نشر

 A+ Pearsonن اصلي كتاب زبا 0
David 

Prowse 
    

 A+ CompTiaكتاب زبان اصلي  1
Mike 

meyer 
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 ههرست سايت هاي قابل است اده در آموزش استاندارد

 

 رديف عنوان

www.portaltvto.ir 1 

www.compTIA.org 2 

www.tamirkaranbartar.ir 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 10 

 


	284-1.pdf
	284.pdf



