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  ) ویژه نابینایان(  ICDLرایانه کار : نام شغل                                          

   استاندارد خالصه 
 تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

  مفهوم قدرت انجام کار به:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

 : شغل مشخصات عمومی
 عهده توانایی  الزم بتواند از آموزشی  کسی است که بعد از گذراندن دوره هایICDL 2رایانه کار درجه 

 .، کار با اطالعات و ارتباطات برآید  و مدیریت پرونده هاکامپیوتر، بکارگیری  ITشناخت مفاهیم بنیادین 

  : دیورو ویژگی های کارآموز
 دیپلم: میزان تحصیالت حداقل 
 متناسب با شغل مربوطه:  توانایی جسمیحداقل 

 ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

   : موزشیآ دوره طول
 ساعت    50     :                 آموزش    دوره طول

 ساعت     20   :                ـ زمان آموزش نظری
 ساعت      30  :                 ـ زمان آموزش عملی

 ساعت      -    :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
  ساعت      -   :                   پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت      -       :   زمان سنجش مهارت        ـ

  : روش ارزیابی مهارت کارآموز
  % 25: ) دانش فنی(سنجش نظری امتیاز -1
   %75 : سنجش عملی زامتیا-2
  %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

  : ویژگیهای نیروی آموزشی
 نس مرتبط لیسا :حداقل سطح تحصیالت 

 

  

 



 2

  )ویژه نابینایان(  ICDLرایانه کار  : نام شغل                                            
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

 ITتوانایی شناخت مفاهیم بنیادین  1

 توانایی بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها 2
 توانایی کار با اطالعات و ارتباطات  3
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 )ویژه نابینایان  ( ICDLرایانه کار :  ام شغلن                                       
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

 IT 12 5 17توانایی شناخت مفاهیم بنیادین  1

    C&Cو IT، ICT مفهوم آشنایی با  1-1

    امپیوتریآشنایی با مفهوم سواد ک 2-1

    المللی آشنایی با مفهوم گواهینامه بین 3-1

     از نظر فواید و کاربرد آن ICDLآشنایی با اهداف  4-1

     و کاربرد هر سطحICDLآشنایی با سطوح  5-1

     بر اساس کاربرد آن توسط کاربرانICDLکاری   مشاهده محیط- 

     و کاربرد آنICDLشناسایی اصول بررسی  6-1

     و کاربرد آن ICDL بررسی - 

    IT، سخت افزار و  افزار با نرمآشنایی  7-1

     و کاربرد آن ICDL بررسی - 

    آشنایی با انواع کامپیوتر  8-1

    های اصلی یک کامیپوتر شخصی آشنایی با بخش 9-1

     و کاربرد آن CPUآشنایی با  10-1

    Input unitآشنایی با  11-1

    output unitآشنایی با  12-1

     (Braille Keyboard)صفحه کلید بریل آشنایی با  13-1

    آشنایی با نحوه قرار گرفتن کلیدها در صفحه کلید بریل برجسته نگار  14-1

     (Braille Monitor)آشنایی با برجسته نگار  15-1

    آشنایی با انواع برجسته نگار 16-1

    ) سیستم آموزشی لمسی و گویا ( نایی با دستگاه آش 17-1

    آشنایی با چاپگر بریل  18-1
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 )ویژه نابینایان  ( ICDLرایانه کار : ام شغل                                        ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

    کاربرد و واحدهای رایج آن ، ع آشنایی با حافظه انوا 19-1

    آشنایی با عوامل موثر در کارآیی یک کامپیوتر 20-1

    آشنایی با طبقه بندی نرم افزار 21-1

    آشنایی با انواع سیستم عامل و کاربرد آنها 22-1

آشنایی با چند نرم افزار کاربردی به عنوان نمونـه و کـاربرد هـر یـک در                   23-1
 اجتماع

   

    آشنایی با مفهوم توسعه سیستم 24-1

    آشنایی با شبکه و مفهوم و کاربرد آن  25-1

    آشنایی با شبکه های تلفنی 26-1

    E-MAILآشنایی با  27-1

    Internetآشنایی با  28-1

    آشنایی با کاربرد کامپیوتر در منازل 29-1

    ار در محل کار و آموزشآشنایی با کاربرد کامپیوتر و برجسته نگ 30-1

    آشنایی با کاربرد کامپوتر در زندگی روزمره 31-1

آشــنایی بــا مفهــوم تحــوالت جهــانی بــر اســاس کــامپیوتر و ارتباطــات   32-1
 کامپیوتری

   

    آشنایی با مفهوم یک فضای کاری مناسب و رعایت ارگونومی 33-1

    ل کارآشنایی با مقررات و حفاظت و ایمنی در مح 34-1

    آشنایی با چگونگی حفاظت از اطالعات  35-1

    آشنایی با ویروس و چگونگی ویروس یابی  36-1

    آشنایی با مالکیت قانونی نرم افزار 37-1

    ITشناسایی اصول بررسی مفاهیم بنیادین  38-1
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 )ویژه نابینایان  ( ICDLرایانه کار : ام شغل                                        ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

    IT بررسی مفاهیم بنیادین - 

 18 13 5 توانایی بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها 2

آشنایی با چگونگی بکارگیری کامپیوتر و درک مفاهیم پیامهـای عبـوری              1-2
 ابتدایی

   

     Jawsایی با نرم افزارهای صفحه خوان بریل و گویا آشن 2-2

    آشنایی با نحوه کار و ضرورت استفاده از برجسته نگار در ویندوز  3-2

    مفهوم و چگونگی کار با آنها و Iconآشنایی با  4-2

     و مدیریت آنهاFolderآشنایی با  5-2

     و مدیریت آنهاFileآشنایی با  6-2

    ، انتقال و حذف فایلهاسایی اصول کپیشنا 7-2

    Findآشنایی با جستجو بوسیله  8-2

     کردنFormatشناسایی اصول  9-2

    Helpآشنایی با چگونگی بکارگیری  10-2

    ، اجرا و کار با آن آشنایی با پنجره  11-2

    آشنایی با ویرایشگر و کاربرد آن  12-2

    ی برنامه ویرایشگر ویژه نابینایانشناسایی اصول اجرا 13-2

    آشنایی با نرم افزار های بریل و گویای ویژه نابینایان  14-2

    Jawsآشنایی با استفاده از راهنمای بریل و گویای  15-2

    آشنایی با ایجاد یک فایل  16-2

    آشنایی با ذخیره کردن یک فایل در فهرست مورد نظر 17-2

     با چگونگی خروج از نرم افزار ویرایشگرآشنایی 18-2

    آشنایی با انجام چاپ اسناد و مدارک 19-2
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 )ویژه نابینایان  ( ICDLرایانه کار : ام شغل                                        ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

    ارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده هاشناسایی اصول بک 20-2

    آشنایی با فهرست فرمان های عمومی جاز 21-2

    آشنایی با نحوه نصب و راه اندازی برجسته نگار 22-2

    Jawsآشنایی با درایو  23-2

    نحوه تعریف کلید های برجسته نگار 24-2

    توانایی کار با اسکنر برای نابینایان  25-2

     و کاربرد برجسته نگار OCRآشنایی با نرم افزار  26-2

 15 12 3 توانایی کار با اطالعات و ارتباطات 3

    شناسایی اصول بکارگیری برجسته نگار در اینترنت  1-3

    آشنایی با فهرست فرمان های عمومی در اینترنت  2-3

    Webآشنایی با اجرای یک نرم افزار کاربردی مشاهده  3-3

     و ساختار یک آدرسWeb آشنایی با مفهوم آدرس 4-3

     مورد نیازWebآشنایی با چگونگی مشاهده صفحه  5-3

    Web نرم افزار مشاهده Home pageآشنایی با تغییر  6-3

     در یک فایلWebآشنایی با ذخیره کردن یک  7-3

    Helpآشنایی با چگونگی بکارگیری  8-3

    webآشنایی با بستن نرم افزار مشاهده  9-3

    شناسایی اصول تغییر نحوه مشاهده یا مد نمایش 10-3

 یـا   toolboxآشنایی با اصالح عالمتهای نمایـشی متنـاظر دسـتورات     11-3
toolbar 

   

آشنایی با چگونگی نشان دادن یا عدم نمایش فایل های تصویر روی  12-3
  برجسته نگار با خروجی صوتی وwebصفحه 
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 )ویژه نابینایان  ( ICDLرایانه کار : ام شغل                                        ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

 و مجموعه داده های URLآشنایی با چگونگی باز کردن یک آدرس  13-3
 مربوط به آن 

   

ی باچگونگی باز کردن یک پیوند ابر متن یا یک پیوند تـصویر و بـاز               آشنای 14-3
 گشت به صفحه اصلی

   

   آشنایی با مشاهده یک سایت مشخص و مجموعه داده های مربوط به آن  15-3

     مشاهده یک سایت مشخص و مجموعه داده های مربوط به آن- 

    شناسایی اصول جستجو در اینترنت 16-3

    ایی با مفهوم نیاز جستجو واستفاده از کلمه کلیدی در جستجوآشن 17-3

    آشنایی با استفاده از عملگردهای منطقی معمول در جستجو 18-3

    آشنایی با تنظیم گزینه های اولیه صفحه 19-3

شناسایی اصول چاپ یک صفحه اولیه با اسـتفاده از گزینـه هـای پایـه و                  20-3
 برجسته نگار چاپ توسط خروجی صوتی و 

   

    آشنایی با ارایه یک گزارش جستجو به عنوان یک سند چاپ شده 21-3

     web شناسایی اصول باز کردن یک نشانه صفحه 22-3

    web آشنایی با عالمت گذاری یک صفحه 23-3

     ها به فهرست نشانهweb  تآشنایی با اضافه کردن صفحا 24-3

    E-MAILا شناسایی اصول کار ب 25-3

    آشنایی با باز کردن یک نامه و صندوق پستی برای یک کاربر مشخص 26-3

    آشنایی با باز کردن یک نامه پستی به کمک جاز و برجسته نگار 27-3

    E-MAIL  آشنایی با بستن نرم افزار کاربردی 28-3

    E-MAIL نرم افزار Helpآشنایی با  29-3

    یر نحوه مشاهده یا مد نمایشآشنایی با تغی 30-3
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 )ویژه نابینایان  ( ICDLرایانه کار : ام شغل                                        ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

یـا    toolbar  آشنایی با اصالح عالمتهـای نمایـشی متنـاظر دسـتورات      31-3
toolbox  

   

    شناسایی اصول ایجاد یک نامه جدید 32-3

    آشنایی با قراردادن یک آدرس پستی در فیلد مقصد 33-3

    آشنایی با قرار دادن عنوان نامه در فیلد مربوط به موضوع  34-3

    آشنایی با اضافه کردن یک امضای خودکار به نامه 35-3

کننـده امالیـی و دسـتوری و انجـام     آشنایی بـا اسـتفاده از ابـزار بررسـی        36-3
 اصالحات مورد نیاز

   

    آشنایی با ضمیمه کردن یک فایل به نامه ارسالی 37-3

    شناسایی اصول ارسال یک نامه با اولویت پایین یا باال 38-3

    ، حذف و انتقال بخشی از یک نامه در نامه دیگرآشنایی با چگونگی کپی 39-3

نگی کپی و انتقال بخشی از یک سند در نامه و بلعکـس و              آشنایی با چگو   40-3
 حذف متن از یک نامه

   

 و برجسته   Jawsشناسایی اصول تنظیم متن بصورت مورد نیاز در نامه با            41-3
 نگار 

   

    آشنایی با حذف فایل ضمیمه شده به نامه 42-3

    آشنایی با باز کردن یک نامه 43-3

    ها اری یک نامه در فهرست نامهآشنایی با عالمتگذ 44-3

    آشنایی با استفاده از صندوق پستی برای خواندن نامه 45-3

    آشنایی با باز کردن و ذخیره کردن فایل ضمیمه نامه 46-3

    آشنایی با چگونگی پاسخ به فرستنده 47-3

    آشنایی با چگونگی پاسخ به همه 48-3
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 )ویژه نابینایان  ( ICDLرایانه کار : ام شغل               ن                         
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

    آشنایی با پاسخ دادن به نامه با قرار دادن نامه اصلی  49-3

 آشنایی با پاسخ دادن به نامه بدون قرار دادن نامه اصلی و فرستادن نامه 50-3
 و به دیگری

   

    شناسایی اصول پاسخ به یک نامه نمونه 51-3

    آشنایی با اضافه کردن یک آدرس پستی به فهرست آدرسها 52-3

    آشنایی با حذف یک آدرس پستی از فهرست آدرسها 53-3

    آشنایی با ایجاد یک فهرست جدید برای آدرسها 54-3

    مای آدرس از صندوق پستیآشنایی با بروز کردن کتاب راهن 55-3

    آشنایی با فرستاندن یک پیام با استفاده از فهرست توزیع 56-3

    blindآشنایی با استفاده از ابزار 57-3

    آشنایی با جستجوی یک نامه  58-3

    آشنایی با ایجاد یک کشوی پستی جدید 59-3

    آشنایی با حذف یک نامه 60-3

    تقال نامه ها به کشوی پستی جدیدآشنایی با ان 61-3

     ، تاریخ و غیره، موضوعآشنایی با مرتب کردن فایلها بر اساس اسم  62-3

    شناسایی اصول کار با اطالعات و ارتباطات به کمک جاز و برجسته نگار  63-3
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 )ویژه نابینایان ( ICDLرایانه کار  :نام شغل  
   مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

 شماره تعداد  مشخصات فنی  ردیف

   MB  1,44 دیسکت فالپی 1

2 CD خام MB 700   

   روپوش کار رنگ سفید  3

   نوار کاست  4

   )دداشت بریلبرای یا( گرمی به باال A۴ 120کاغذ  5

6 CD نرم افزار سیستم عامل XP یا باالتر   

7 CD نرم افزار مربوطه مطابق استاندارد    

8 CD آموزشی نرم افزار مربوطه مطابق استاندارد     

9 CD نرم افزار JAWS   

10 CD دیکشنری آخرین نسخه    

   استاندارد در رشته مربوطه  11

    یا باالترmb، Cool disk  512کابل سیار پنچ راهه  12

    ولت زاویه دار 220فرایند کار  13

لنـدگو،  میکـروفن،     ¸کامپیوتر با متعلقات کامل ، شـامل ایتـر،         14
webcamهندست، سیمهای رابط ،  

  

15     

   میز کامپیوتر 16

   صندلی گردان مخصوص کامپیوتر  17

با امکان سرویس دهی بـه کلیـه        تجهیزات اتصال به اینترنت      18
 کارآموزان 

  

   payer mp٣ضبط صوت یا  19
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