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 دفتر طرح و برنامه هاي درسي : نظارت بر تدوین محتوا و تصویب

 2513-53-157-1 : كد ملي شناسایي آموزش شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  97،سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور،پالک 2یابان خوش شمالي،نبش خیابان نصرت،ساختمان شماره خ آزادي،خ-تهران

 Barnamehdarsi@yahoo.comآدرس الکترونیکي:                          66566900-9تلفن:            6694417دورنگار:

 

 اعضای کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته فناوری اطالعات:

 علی موسوی مدیر کل دفتر طرح و برنامه های درسی

 سیروس سلطانی)سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای هرمزگان(

 معاون دفتر طرح و برنامه های درسی((دی رامك فرح آبا

 گلزار نظری گزیك )معاون آموزش و پژوهش  اداره کل فنی و حرفه ای هرمزگان(

 فاطمه طاهری)کارشناس آموزش اداره کل فنی و حرفه ای هرمزگان(

 اسما کریمی )رئیس  مرکز آموزش فنی و حرفه ای فناوری اطالعات بندرعباس(

 ضو گروه برنامه ریزی فناوری اطالعات دفتر طرح و برنامه درسی  محمدرضا کنجه مرادی : ع

 شهرام شکوفیان)مدیرگروه برنامه ریزی درسی فناوری اطالعات(

 

 

 
 حوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد آموزش شغل:

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان

 ی اطالعات بندرعباسمرکز آموزش فنی و حرفه ای فناور

 

 فرایند اصالح بازنگری:

 محتوای علمی

 مطابق با بازار روز

 تجهیزات

 مواد مصرفی

 ابزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي كشیور    

 بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

 



 

 

 شایستگی     تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلي
 شغل و سمت رشته تحصیلي

سابقه كار 

 مرتبط
 Emailآدرس،تلفن و 

1 

 

عصمت لشکري 

 بندري پور

 كارشناسي
 كامپیوتر

 )نرم افزار(
 سال 5 مربي

 09173603951تلفن همراه:

Email:esi.lashkari@gmail.com 

 ندرعباسبآدرس:

 سال 8 كارشناس حسابداري كارشناسي مرتضي مرادي 2

 09173603951تلفن همراه:

Email:moradi.morteza11@gmail.com 

 آدرس: بندرعباس

 كارشناس اسماء كریمي 3
مهندسي 

 الکترونیک

 رییس مركز

ي فناور

 اطالعات

 سال 9

 09179346796تلفن همراه: 

Email:Asma83karimi@gmail.com 

 آدرس: بندرعباس

 سال 10 مربي كامپیوتر كارشناس فاطمه وكیلي 4

 09391724144تلفن همراه: 

Email:vakily.fatemeh@gmail.com 

 آدرس:بندرعباس

 طوبي علینژاد 5
دانشجوي 

 كارشناس 
 كامپیوتر

كارشناس 

 آموزش
 سال 10

 09171613811 تلفن همراه:

Email  :alinezhad.t.n@gmail.com 

 آدرس:بندرعباس

6      

 تلفن همراه:

Email: 

 آدرس:

7      

 تلفن همراه:

Email: 

 آدرس: 

8      

 تلفن همراه: 

Email: 

 آدرس: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف : 

 استاندارد شغل :  

ااسااه هو  عافد اا ا راهكاا ا  هاا ااامشخصاا شاي تگااها ا اا امادي هايااورا اا رامااي عاهكاا ماثااد راحاط اادعامااييداع امبااك ازاا  ا  ا يتيااواع اث  اا ا مامااي  عا اااااااااااااا

ا.م اييع

 استاندارد آموزش :  

ارات ع كدراثد را سكوناث اي تگها ا  راميجيعاع ا سه هو  عايغلا.ااهقش 

 نام يك شغل :   

اث امجايح ا را مامظ تفامادي هايورا  راخ صاز ا ماتكايخصاع اسطحامي عاهظدا ههظ  ام ا معا طالقام اييعا.ا

 شرح شغل : 

غلا ماقبكلاج تا هات احيي نايغلا،از    اا  دب طايغلاث امش غلاعتاداع اتكافيمهاياغط ا،امگاليتكها ا ا،اياد ت ازا  راما ساه هو  عاااااااثك هك ا راي ملامهماددتناحي صداتكاي

احاط دعامي عاهك مايغلا.ا

 طول دوره آموزش : 

اتكا سه هو  عاآميمي ا.اا شامي عاهك ماثد را سكوناث فو قلامم ناماجطگ

 ويژگي كارآموز ورودي : 

اي تگها ا  امادي ه ت ا  ت از ا ماتكاز  آميماع ا يا مام معاث اعم هاآميمشا ههظ  ام ا معا.افو قلا

 كارورزي:

زا اع اآنامشا غلاخا صااااز  م مراصد  اع امش غط ا سهاز اث وا ماآميمشاهظدرات ا اا ماث اآناآميمشاحاط اث اصي شامبومعات اث ام زهاصي شام ا كدعاماضادم شاع  عاا

ث ا سه  عها ماح سام اآميمعاماضدم شاع  عاماود اع اااعاع امبلاآميمشاث اصي شادلي تكمود اد دتفايوهادجدث اييع.)م هيواآميمشاتكاي تگها از ا دامبك ام ق  اثد ر

اتكام  نام ق  اآميمشاحاط اثبكيواماي ملاثگك  را مامش غلاها ا دعع.(

 ارزشيابي :  

ا راخي  واثيعا.اازهب احاط اما خالقافد  ،احاط اثخشاا ،از اي ملاسي تگها اثوسهاآموها سهات اخكدا دآتيواجاعاآم رايي  واماق  مشاع امي عاآه  اتكا

 صالحيت حرفه اي مربيان : 

افو قلادي هايورا  راآميمي امافد  ا راز ا مامدثك ناعم هاآميمشا سه هو  عا ههظ  ام ا معا.

 شايستگي : 

ايناث اطي امييداماز   اثد ثدا سه هو  عا.ادي ه ت ا هج ماز  اع امبك ا  امايد ت ا يه  

 دانش :  

،امتگاهاا،اياكا اا،ا ك تاكاا ت ضا ااز ام ادي هواي ملاحطيماپ تا ا)اافو قلامجايح ا را مام طيم شاهظدرامادي هايورا  راذ ي االمماثد را سكوناث اتكاي تگها ات ادي ه ت 

ا،اد ييتيژرامامث نا ي اث يوا.اا(يي س 

 مهارت :  

ا اثكناذ ناماجگماثد را سكوناث اتكادي هايورات اي تگها ا.ام ايالًاث امه  شا  راحاط ا  ج عام اييعا.افو قلا ا  يا

 نگرش :  

ا خالقافد  ا رام اث يوا.ااامجايح ا را ما  ه    راح ط  از اثد راي تگها اع اتكاز  امي عاهك ما سهاماي ملامه  شا  راغكدا ي ام

 ايمني :  

ا هج ماهو عناصبكحاآناميجباثدممافي عثاماخطد شاع امبك از  ام اييعا.مي  عرا سهاز احومات ا

 توجهات زيست محيطي :

 مالفظ د ا سهاز اع ا دايغلاث توا ح تهاماحالاييعاز ازاهدتناآسكباث امبك امتگهام  عا دعع.



 

 

 

 شغل: آموزش استاندارد نام

 seo   مدیر

 زش شغل:موشرح استاندارد آ

 ،Search Engines با کار از شایستگی های این شغل می توان به  . از مشاغل حوزه فناوری اطالعات است seoمدیر 

با   seo مدیر  اشاره کرد و بالینک  و ساخت Off Page Seo با ، کار On Page Seo با ،کار keywords با کار

 .در ارتباط است  حی وب سایتطرامشاغل کلیه 

 ویژگي هاي كارآموز ورودي:

  دیپلم كامپیوتر : تحصیالت میزان حداقل

 رواني و جسماني كامل سالمت : ذهني و جسمي توانایي حداقل

 : ندارد نیاز پیش هاي مهارت

 آموزشي: ل دورهطو

 ساعت  220 آموزش:                          دوره طول

 ساعت    40 :                      نظري آموزش زمان 

 ساعت  100عملي:                        آموزش زمان 

 ساعت    80 كارورزي:                              زمان 

 ساعت      -  پروژه:                                  زمان 

 بودجه بندي ارزشیابي)به درصد(

 %25كتبي:   -

 %65عملي:  -

 %10فه اي: اخالق حر -

 رفه اي مربیان:حصالحیتهاي 

 حوزه فناوری اطالعات با مرتبط آموزشی سابقه سال 4 یا ولیسانس کامپیوتر  : تحصیالت حداقل

 



 

 

 (: اصطالحي استاندارد) دقیق تعریف ٭

Seo شرفت فرآیند بهینه سازي یک سایت است تا موتورهاي جستجوگر آن را بهتر بشناسند به عبارت دیگر با پی

كردن جنبه هاي داخلي و خارجي یک سایت بهترین رتبه بندي ممکن در صفحات نتایج را بدست آورد و تعداد 

 .بازدیدكنندگان از آن سایت را افزایش داد

 
 
 
 
 
 
  :(جهاني مشابه اصطالحات و ) استاندارد انگلیسي اصطالح ٭

Search Engine Optimization 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

  طراحي وب سایتهاي  و استانداردهاي رشته كلیه

 

 

 

 

 

 

  :كار سختي سطح و شناسي آسیب جهت از شغلي استاندارد جایگاه ٭

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

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

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

  كار وزارت از استعالم به نیاز : د

 



 

 

 

 استاندارد آموزش شغل 

 شایستگي ها

 عناوین ردیف

 seo بررسی 1

 Search Engines با کار 2

 keywordsبا  کار 3

 On Page Seo با کار 4

 Off Page Seo با کار 6

 لینک ساخت 7

 کار با ابزارها 8

   Blackhat SEOبررسی  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استاندارد آموزش

 برگه ی تحلیل آموزش

 عنوان:
 seo بررسی

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

3 6 9 

 ني،دانش،مهارت،نگرش،ایم

 زیست محیطي مرتبطتوجهات 

 مواد ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:

 seo مفهوم 

  seoانواع 

 seo  ملزومات و ابزارهای

 seo بنیادی دموار

-On) سایت درون پارامترهای سازی مفاهیم بهینه

Page Factors) 

-Off) سایت بیرون پارامترهای سازی مفاهیم بهینه

Page Factores) 

 رایانه بروز وجدید   3
 سیستم عامل بروز وجدید

 نرم افزار مرتبط بروز وجدید
Cool disk 

 میز رایانه
 صندلی گردان

نتتجهیزات اتصال به اینتر  
DVD آموزشی نرم افزار مربوطه 

DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 
 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه
 چاپگر لیزری

 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کا یا لباس کارگاهی

   

   

 مهارت:
 الگوریتم های موتورهای جستجو کار با

 جستجو هایموتور( Indexing) گذاری شاخص

 بهینه سازی وب سایت از دید گوگل

 seoلینک ها در  کار با

 تکنیک های آنالیز وب سایت توسط گوگلکار با 

 6  

   

   

 نگرش:
 گروهی کار

 ای حرفه اخالق
 ای حرفه استانداردهای رعایت

 ونوآوری خالقیت

 

 و بهداشت: ایمنی
 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه

  توجهات زیست محیطی:
 کامپیوتر شده مستهلک قطعات و زباله صحیح دفع
 



 

 استاندارد آموزش

 برگه ی تحلیل آموزش

 عنوان:

  Search Enginesكار با 
 

  زمان آموزش
 جمع عملي نظري

6 12 18 

                                                دانش،مهارت،نگرش،ایمني                                                        

 توجهات،زیست محیطي مرتبط

 مواد ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:

  Search Enginesمفهوم  -

 Search Engines انواع  -

 جستجو های موتور به سایت روشهای معرفی -

 رایانه بروز وجدید   6
 سیستم عامل بروز وجدید

ر مرتبط بروز وجدیدنرم افزا  
Cool disk 

 میز رایانه
 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت
DVD آموزشی نرم افزار مربوطه 

DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 
 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه
 چاپگر لیزری

 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کا یا لباس کارگاهی

   

   

   

   

   

 مهارت:
 Page Rank کار با -

 موتورهای توجه مورد پارامترهای تنظیم  -
 جستجو

 Search Engines کار با  -

 

 12  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

 استاندارد آموزش

 برگه ی تحلیل آموزش -

 عنوان:

 keywords باكار 

  زمان آموزش
 جمع عملي نظري

6 10 16 

دانش،مهارت،نگرش،ایمني                                                                                                        

 توجهات،زیست محیطي مرتبط

 مواد ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:
 keywords وممفه

 کلیدی کلمات آوری جمع های سایت انواع

 عبارت کارایی ضریب فرمول

 کلیدی کلمات انتخاب اصول

 Google Adwords ابزار با کلیدی کلمات مفهوم

 

 رایانه بروز وجدید   6
 سیستم عامل بروز وجدید

 نرم افزار مرتبط بروز وجدید

Ccool  di sk 
 میز رایانه

 صندلی گردان
 ل به اینترنتتجهیزات اتصا

DVD آموزشی نرم افزار مربوطه 
DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 

 کتاب آموزشی
 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری
 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق
 روپوش کا یا لباس کارگاهی

   

   

   

   

   

 مهارت:
  دیکلی کلمات آوری جمع های سایت کار با

 عبارت کارایی ضریب فرمول با کار

 Google Adwords  با کار

 

 10  

   

   

   

 

 ایمنی و بهداشت:
 ی هنگام کار با رایانهنومرعایت اصول ارگو

 
 
 

  : محیطی زیست توجهات
 کامپیوتر شده مستهلک قطعات و زباله صحیح دفع

 

 

 



 استاندارد آموزش

 برگه ی تحلیل آموزش -

 وان:عن

 On Page Seoكار با 

  زمان آموزش
 جمع عملي نظري

6 20 26 

دانش،مهارت،نگرش،ایمني                                                                                                        

 توجهات،زیست محیطي مرتبط

 مواد ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:
 On Page Seo مفهوم

  محتوا مختلف انواع

  کاربر توسط شده ایجاد محتوای از استفاده مزایای

 seo در مهم های تگ به مربوط استاندارهای و مفهوم

 معنایی وب تگهای معرفی

  مناسب دامنه نام های ویژگی

 HTTP کدهای وضعیت بررسی

 رایانه بروز وجدید   6
وجدیدسیستم عامل بروز   

 نرم افزار مرتبط بروز وجدید
Cool disk 

 میز رایانه
 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت
DVD آموزشی نرم افزار مربوطه 

DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 
 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه
 چاپگر لیزری

 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
 کپسول اطفاء حریق

 رگاهیروپوش کا یا لباس کا

   

   

   

   

   

 مهارت:
 html5 با کار

 css3 با کار

  keywords، Description تگ متا با کار

  h6 تاtitle  ، header  ، h1 تگ با کار

 Image ALT تگکار با 

 صفحات و ها فایل حجم کاهش

 ها عکس سازی بهینه

 ها فایل سازی فشرده ابزارهای از استفاده

  CDN از استفاده

 htaccess. فایل از استفاده

 robots.txt فایل با کار

 XML Site Map - سایت نقشه با کار

 popups و iframes ها، فریم با کار

 20  

   

   

   

   

   

   

 ای،رعایت استانداردهای حرفه ای،خالقیت ونوآوری حرفه گروهی،اخالق کارنگرش: 

 ایمنی و بهداشت:
 ی هنگام کار با رایانهنومعایت اصول ارگور

 کامپیوتر شده مستهلک قطعات و زباله صحیح دفع : محیطی زیست توجهات
 



 

 استاندارد آموزش

 برگه ی تحلیل آموزش -

 عنوان:

 Off Page Seoكار با 

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

5 10 15 

                                                                               دانش،مهارت،نگرش،ایمني                         

 توجهات،زیست محیطي مرتبط

 مواد ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:
 social media مفهوم

 اجتماعی های شبکه انواع

 در آن تاثیر و social media مزایای و های ویژگی
seo 

 ینکل بک مفهوم

 Google Webmaster Tools های ویژگی

 Yahoo! Site Explorer ابزار های ویژگی

 seo بر اجتماعی های شبکه تاثیر بررسی

 رایانه بروز وجدید   5
 سیستم عامل بروز وجدید

 نرم افزار مرتبط بروز وجدید
Cool disk 

 میز رایانه
 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت
DVD فزار مربوطهآموزشی نرم ا  

DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 
 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه
 چاپگر لیزری

 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کا یا لباس کارگاهی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 مهارت:
 اجتماعی شبکه اندازی راه

  خود سایت به اجتماعی هشبک اتصال

 سایت در اجتماعی های شبکه Like و Share با کار

 SEO سئو افزایش در ها لینک  بک با کار

 Google Webmaster Tools  با کار

 Yahoo! Site Explorer ابزار با کار
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 استاندارد آموزش

 برگه ی تحلیل آموزش -

 ن:عنوا

 لینک ساخت

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

6 18 24 

دانش،مهارت،نگرش،ایمني                                                                                                        

 توجهات،زیست محیطي مرتبط

 مواد ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:
 ها لینک اهمیت کدر

 Page زمینه در وب های لینک اهمیت چگونگی

Rank  

 دار مشکل های لینک با برخورد روش

 ها لینک خرید معایب و مزایا

 اجتماعی های شبکه های لینک بررسی

 رایانه بروز وجدید   6
 سیستم عامل بروز وجدید

 نرم افزار مرتبط بروز وجدید
Cool  di sk 

 میز رایانه
 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت
DVD آموزشی نرم افزار مربوطه 

DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 
 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه
 چاپگر لیزری

 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کا یا لباس کارگاهی

   

   

 مهارت :

 لینک یک آناتومی کار با 

 Google PageRank کار با 

 گوگل بمب و کلیدی کلمات کار با

   Dofollow و Nofollow های لینک با کار

 ها وبسایت دیگر از لینک دریافت

 لینک ثبت دایرکتوریهای در لینک ثبت
 Google سوی از شده ارائه Penguin امکان با کار

 داخلی های لینک ایجاد

 بیرون به پیوند ایجاد

 18  

   

   

 نگرش: 
 ای،رعایت استانداردهای حرفه ای،خالقیت ونوآوری حرفه گروهی،اخالق ارک-

 ایمنی و بهداشت:
 ی هنگام کار با رایانهنومرعایت اصول ارگو-

  : محیطی زیست توجهات
 کامپیوتر شده مستهلک قطعات و زباله صحیح دفع-

 

 



 استاندارد آموزش

 برگه ی تحلیل آموزش -

 عنوان:

   اكار با ابزاره

  ن آموزشزما

 جمع عملي نظري

5 18 23 

دانش،مهارت،نگرش،ایمني                                                                                                        

 توجهات،زیست محیطي مرتبط

 مواد ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:
 وبمستر لگوگ اصلی های ویژگی -

  آنالیزر گوگل اصلی های ویژگی -

 رایانه بروز وجدید   5
 سیستم عامل بروز وجدید

 نرم افزار مرتبط بروز وجدید
Cool disk 

 میز رایانه
 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت
DVD آموزشی نرم افزار مربوطه 

DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 
 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه
اپگر لیزریچ  

 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کا یا لباس کارگاهی

   

   

   

   

   

   

 مهارت:
  وبمستر گوگل اندازی راه -

  آنالیزر گوگل اندازی راه -

  الکسا اکانت اندازی راه -

                gtmetrix  اکانت اندازی راه 
 کنترلی
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 نگرش: 
 ای،رعایت استانداردهای حرفه ای،خالقیت ونوآوری حرفه گروهی،اخالق کار -

 
 
 

 ایمنی و بهداشت:
 ی هنگام کار با رایانهنومرعایت اصول ارگو -

 

 کامپیوتر شده مستهلک قطعات و زباله صحیح دفع : محیطی زیست توجهات
 

 



 

 وزشاستاندارد آم

 برگه ی تحلیل آموزش -

 عنوان:
 Blackhat SEO بررسی

  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

3 6 9 

دانش،مهارت،نگرش،ایمني                                                                                                        

 توجهات،زیست محیطي مرتبط

 وادم ، ابزار ، تجهیزات

 آموزشي منابع و مصرفي

 دانش:
   Blackhat SEO مفهوم -

 Keyword Stuffing مفهوم -

 Hidden or Invisible Text مفهوم -

 Meta Tag Stuffing مفهوم -

 

 

 رایانه بروز وجدید   3
 سیستم عامل بروز وجدید

 نرم افزار مرتبط بروز وجدید
Cool disk 

 میز رایانه
 صندلی گردان
نترنتتجهیزات اتصال به ای  

DVD آموزشی نرم افزار مربوطه 
DVD دیکشنری انگلیسی به فارسی 

 کتاب آموزشی
 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری
 جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق
 روپوش کا یا لباس کارگاهی

   

   

   

   

   

   

 مهارت:
 Keyword Stuffing تنظیم -

 Hidden or سایت در مخفی تنم از استفاده -

Invisible Text 

 Meta Tag Stuffing تنظیم -
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 نگرش: 
 ای،رعایت استانداردهای حرفه ای،خالقیت ونوآوری حرفه گروهی،اخالق کار
 
 

 ایمنی و بهداشت:
 ی هنگام کار با رایانهنومرعایت اصول ارگو

 

 کامپیوتر شده مستهلک قطعات و زباله صحیح دفع : محیطی زیست توجهات

 

 



 

 برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

1 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 رایانه

 

 

 

 

 بورد وایت

 دیتا پروژكتور

 پرده دیتا پروژكتور

 تجهیزات اتصال به اینترنت

 رایانه میز

 صندلي گردان

 :پیشنهادي مشخصات

 GHz 2.4 : پردازنده

 :2GB RAMحافظه

 500MB: حداقل حافظه خالي

 19: ” نمایش صفحه

 استاندارد

 استاندارد

 استاندارد

 خطوط مناسب اتصال

10 

20 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 نفر 20براي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر 20براي

 نفر 20براي

 توجه:

 در نظر گرفته شود. نفر 15تجهیزات براي یک كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 برگه استاندارد مواد -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

Cd  عامل سیستم  

 قلم
Flash memory  

  افزار نرم

  افزار نرم

windows server 2012 
 برد  وایت

  2GBحداقل 
Wmvare 

local cooling 

10 

10 

10 

10 

10 

 نفر 20براي 

 كارگاه براي

 نفر 20 براي

 نفر 20 براي

 نفر 20 براي

 توجه:

 نفر محاسبه شود. 15مواد به اندازه یک نفر و یک كارگاه به ظرفیت  -

 

 



 

 
 

 ر هاي آموزشي)اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد(منابع و نرم افزا -

 ناشر یا تولیدكننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 VMWare Viewنرم افزار 

 

 VMWare ESXنرم افزار 

 

 VMware Vsphere افزار نرم

 

 VMware ThinAppنرم افزار 

 

 local coolingار نرم افز

 

كلیه مستندات مربوط به فناوري اطالعات سبز 

(GREEN ITدر سایتهاي اینترنتي ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 فهرست سایتهاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

http://www.vmware.com 1 

http://www.greenit.net 2 
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