بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شايستگي

عنوان آموزش شايستگي

کارور شبکه اينترنت
گروه شغلي
فناوری اطالعات
کد ملي آموزش شايستگي
1133/31

تاريخ تدوين استاندارد 1931/4/1:
مدت اعتبار استاندارد  :از تاريخ 1931/5/1

تا تاريخ 1939/5/1

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل  /شايستگي 1511/19 :

اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته فناوری اطالعات :
مدير گروه برنامه ريزی درسي فناوری اطالعات:شهرام شکوفيان

حوزه های حرفه ای و تخصصي همکار برای تدوين استاندارد آموزش شغل  /شايستگي :
 دفتر طرح و برنامه های درسي-

فرآيند اصالح و بازنگری:
محتوای علميمطابق با بازار روز-تجهيزات

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 1سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
153
دورنگار

11344116

تلفن 11513311 – 3

آدرس الکترونيکي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

1

عليرضا جباريه

آخرين مدرك تحصيلي

دکتری

رشته تحصيلي

 شايستگي 

شغل و سمت

عضو هيأت علمي

نرمافزار

سابقه کار
مرتبط

 02سال

تلفن ثابت 66617444 :
تلفن همراه 27707040410 :
ايميل :
a_jabarie@yahoo.com
آدرس :

 0سال

تلفن ثابت 66740174 :
تلفن همراه 27706760742 :
ايميل zohdi@aol.com :
آدرس :

 02سال

تلفن ثابت 00004767 :
تلفن همراه 27704726706 :
ايميللللللللللللللللللللللللللللللل :
info@shemshadi.com
آدرس :

 72سال

تلفن ثابت 66604477 :
تلفن همراه 27700760227 :
ايميللللللللللللللللللللللللللللللل :
sara_shams@yahoo.com
آدرس :

دانشگاه

1

محمدکاظم زهدی

فوق ليسانس

نرمافزار

9

مسعود شمشادی

فوق ليسانس

نرمافزار

4

سارا شمس ايلي

ليسانس

نرمافزار

عضو هيأت علمي
دانشگاه

عضو هيأت علمي
دانشگاه

مدرس

آدرس  ،تلفن و ايميل

5

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

6

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كلار را ووينلد در بع لي از ملوارد اسلتاندارد ررفله اي نيلف وفتله
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي  ،مسئوليت هلا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ملي ويلرد و ولرورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محلل آملوزش بله صلورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شلامل سله بخل عمللي  ،كتبلي عمللي و اخلالق
ررفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كله ملي توانلد شلامل عللوم (ايله (
رياوي  ،فيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق ررفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
3

نام استاندارد آموزش شايستگي: 1
کارور شبکه اينترنت
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
كارور شبكه اينترنت در روزه فناوري اطالعات ميباشد .از توانمندي هاي كارور كارور شبكه اينترنت ميتوان ،ورود به اينترنت  ،مرور وب
جهان وستر  ،وبگردي ايمن و مطمئن در وب  ،جستجوي اطالعات در وب  ،انجام امور عمومي در وب  ،كار با رسانههاي اينترنتي ،
شبكهسازي اجتماعي  ،خريد و فروش آنالين  ،برقراري ارتباط از طريق ايميل  ،بهبود امنيت ايميل و رريم خصوصي  ،برقراري ارتباط از
طريق چت و (يامرساني آني و ساخت و مطالعه وبالگها را نام برد .كارور شبكه اينترنت با تمامي مشاغل روزه فناوري اطالعات و روزه
مشاغل ديگر كه با كامپيوتر كار ميكنند ارتباط دارد.
ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت ( :ايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :توانايي كار با رايانه
مهارت های پيش نياز :رايانه كار  ICDLدرجه  0يا كارور عمومي رايانه شخصي
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 11ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

 11ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

ساعت

ـ زمان کارورزی

:

ـ زمان پروژه

:

44

ساعت
ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 کتبي %15 : عملي %15 : اخالق حرفه ای %11 :صالحيت های حرفه ای مربيان :

ليانس يكي از وراي هاي مهندسي كامپيوتر ،علوم كامپيوتر يا فناوري اطالعات با  4سال سابقه كار

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
اين استاندارد برای کارآموزاني که ميخواهند در خصوص شناخت اينترنت از نظر سخت افزاری و نرم افزاری،
ارتباطات و جستجو در شبکه اينترنت و برای سهولت در کارها خود با استفاده از کامپيوتر فعال باشند مناسب
است.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Internet User
Internet Operator

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
کليه استاندارهای فناوری اطالعات
کليه استانداردهای رشته های ديگر مرتبط با کامپيوتر

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي کار :

الف :جزو مشاغل عادی و کم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع :مستندات وزارت کار

طبق سند و مرجع ........................................


5

استاندارد آموزش شايستگي
 -كارها

0

4

عناوين

رديف

1

ورود به اينترنت

1

مرور وب جهان وستر

9

وبگردي ايمن و مطمئن در وب

4

جستجوي اطالعات در وب

5

انجام امور عمومي در وب

1

كار با رسانههاي اينترنتي

6

شبكهسازي اجتماعي

4

خريد و فروش آنالين

3

برقراري ارتباط از طريق ايميل

11

بهبود امنيت ايميل و رريم خصوصي

11

برقراري ارتباط از طريق چت و (يامرساني آني

11

ساخت و مطالعه وبالگها

19
14
15

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ورود به اينترنت

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

معرفي وب جهان وستر

ديتا (روژكتور

معرفي اينترنت و خدمات اينترنتي

كاغذ

نحوه عملكرد اينترنت

(رده ديتا (روژكتور

كاربردهاي اينترنت

 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

(يكربندي مسيرياب براي اتصال به اينترنت

ميف رايانه
صندلي وردان

ويفارد شروع اتصال به اينترنت

تجهيفات اتصال به اينترنت

برقراري اتصال اينترنتي تلفني

 DVDآموزشي نرم اففار

برقراري اتصال اينترنتي با باند (هن

مربوطه

برقراري اتصال اينترنتي از نوع بيسيم

 DVDديكشنري انگليسي به

اتصال و قطع ارتباط با اينترنت

فارسي
كتاب آموزشي

انتخاب سرويس دهنده اينترنت

كابل سيار (نج راهه

نگرش :

چا(گر ليفري

ايمني و بهداشت :
رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-

7

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مرور وب جهان وستر

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

شناخت مباني مرور وب
مرور ور

ديتا (روژكتور

Internet Explorer

كاغذ

مرور ور Firefox

(رده ديتا (روژكتور

مرور ورOpera

 DVDخام

مرور ور Safari

خودكار
Cool disk

(يامهاي خطا در وب

ميف رايانه
6

مهارت :
مرور وب سايتهاي متعدد با استفاده از بروهها

صندلي وردان
تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

(ر كردن فرم وب

مربوطه

ذخيرهسازي سايتهاي مورد عالقه

 DVDديكشنري انگليسي به

دانلود فايلها به كامپيوتر

فارسي

ذخيرهسازي دادههاي وب در كامپيوتر

كتاب آموزشي

نگرش :

كابل سيار (نج راهه

ايمني و بهداشت :

چا(گر ليفري

رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-

8

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

وبگردي ايمن و مطمئن در وب

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

رفاظت از خود در وب

ديتا (روژكتور

رفاظت از فرزندان در وب

كاغذ

رفاظت از خود در برابر سرقت هويت

(رده ديتا (روژكتور

محافظت در برابر جاسوساففار

 DVDخام

رفاظت در برابر ويروسها

خودكار
6

مهارت :

Cool disk

ميف رايانه

تنظيم سطح امنيتي وب

صندلي وردان

رذف سابقه مرور

تجهيفات اتصال به اينترنت

اجازه نماي

 DVDآموزشي نرم اففار

به برخي از (نجرههاي بازشو در وب سايت

مربوطه

ايجاد رمف عبور قوي

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

ايمني و بهداشت :

كتاب آموزشي

رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

كابل سيار (نج راهه

توجهات زيست محيطي :

چا(گر ليفري

9

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

جستجوي اطالعات در وب

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

موتورهاي جستجو

ديتا (روژكتور

جستجو از طريق مرورور وب

كاغذ

بررسي ساير موتورهاي جستجو

(رده ديتا (روژكتور

جستجوي صفحه وب

 DVDخام
0

مهارت :
جستجوو(االي

جستجوهااز طريق

جستجوو(االي

جستجوهااز طريق

ميف رايانه

Google

صندلي وردان
تجهيفات اتصال به اينترنت

Yahoo

استفاده از وفينههاي بيشتر براي جستجو با
جستجوي اطالعات از طريق

Cool disk

Google

استفاده از وفينههاي بيشتر براي جستجو با

خودكار

 DVDآموزشي نرم اففار

Yahoo

مربوطه

Wikipedia

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي

-

كابل سيار (نج راهه
چا(گر ليفري

ايمني و بهداشت :
رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-

11

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام امور عمومي در وب

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

سايتهاي دوست يابي

ديتا (روژكتور

سايتهاي خبري

كاغذ

سايتهاي كودكان و بازي

(رده ديتا (روژكتور

سايتهاي سرمايهوذاري ،سفرو كاريابي

 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

آشنايي با ديگران در وب

ميف رايانه

مطالعه اخبار در وب

صندلي وردان

كاوش سايتهاي كودكان

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

(رداختن به بازيهاي آنالين

مربوطه

ساخت وبسايت براي خود

 DVDديكشنري انگليسي به

بانكداري و سرمايهوذاري در وب

فارسي

رزرو سفر با استفاده از وب

كتاب آموزشي

كاريابي در وب

كابل سيار (نج راهه

نگرش :

چا(گر ليفري

ايمني و بهداشت :
رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-

11

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با رسانههاي اينترنتي

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

اشتراك براي يك

رايانه
ماژيك وايدبرد

Podcast

ديتا (روژكتور

سايتهاي موسيقي

كاغذ

سايتهاي راديوي

(رده ديتا (روژكتور

سايتهاي اشتراكوذاري عكس

 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

دريافت موسيقي از اينترنت

ميف رايانه

ووش دادن به راديوي اينترنتي

صندلي وردان

مشاهده و آ(لود ويديوها

تجهيفات اتصال به اينترنت

به اشتراكوذاري عكسها در وب دسترسي به (خ
جهتيابي با

 DVDآموزشي نرم اففار

رسانه

مربوطه

Google Maps

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي

ايمني و بهداشت :

كابل سيار (نج راهه
چا(گر ليفري

رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شبكهسازي اجتماعي

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

شبكهسازي اجتماعي

ديتا (روژكتور

بهبود تماسهاي كسب و كار

كاغذ

ساير سايتهاي شبكهسازي اجتماعي

(رده ديتا (روژكتور

آداب معاشرت در شبكهسازي اجتماعي

 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

كار با شبكه هاي اجتماعي

ميف رايانه

بررسي ساير سايتهاي شبكهسازي اجتماعي و مقايسه مفايا و معايب

صندلي وردان

آنها

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار
مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي

-

كابل سيار (نج راهه

ايمني و بهداشت :

چا(گر ليفري

رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

خريد و فروش آنالين

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

تجارت آنالين

ديتا (روژكتور

تحقيق آنالين براي خريد

كاغذ

تحقيق آنالين براي فروش

(رده ديتا (روژكتور

امنيت در تجارت آنالين

 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

استفاده از وب براي خريد مبتني بر مقايسه

ميف رايانه

خريد آنالين

صندلي وردان

خريد آنالين ايمن

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

فروش آنالين كاال و خدمات

مربوطه

نگرش :

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي

-

كتاب آموزشي

ايمني و بهداشت :

كابل سيار (نج راهه
چا(گر ليفري

رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برقراري ارتباط از طريق ايميل

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

ويژويهاي ايميل درyahooوGmailوMSN

ديتا (روژكتور

بررسي آدرسهاي ايميل

كاغذ

مديريت (يوستهاي (يام

(رده ديتا (روژكتور

آداب معاشرت استفاده از ايميل

 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

ساخت ايميل

ميف رايانه

ساخت و ارسال (يام ايميل

صندلي وردان

(يوست فايل به (يام

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

دريافت (يامهاي ايميل

مربوطه

(اسخ به (يام

 DVDديكشنري انگليسي به

ارسال (يام دريافتي به فردي ديگر

فارسي

مشترك شدن در ليست (ستي

كتاب آموزشي

استفاده از ليست (ستي

كابل سيار (نج راهه

نگرش :

چا(گر ليفري

ايمني و بهداشت :
رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بهبود امنيت ايميل و رريم خصوصي

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

(يامهاي هرزنامه

ديتا (روژكتور

رريم خصوصي ايميل

كاغذ

تقويت رريم خصوصي ايميل

(رده ديتا (روژكتور
 DVDخام
6

مهارت :
كاه

خودكار
Cool disk

هرزنامه

ميف رايانه

رفاظت در برابر ويروسهاي ايميل

صندلي وردان

رفاظت در مقابل اقدامات Phishing

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار
مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي

-

كابل سيار (نج راهه
چا(گر ليفري

ايمني و بهداشت :
رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برقراري ارتباط از طريق چت و (يامرساني آني

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

(يامرساني آني

ديتا (روژكتور

بررسي سيستمهاي (يامرساني آني

كاغذ

مراقبت از چت ناسالم

(رده ديتا (روژكتور
 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

معرفي (يامرساني آني

ميف رايانه

(يامرساني آني با استفاده از Windows

صندلي وردان

(يامرساني آني با استفاده از Mac

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

اففودن دوستان به ليست

مربوطه

انجام به چت متني (نوشتاري)

 DVDديكشنري انگليسي به

انجام چت صوتي

فارسي

برقراري ارتباط با چت ويديويي

كتاب آموزشي

وفتگو در چتروم (اتاق وفتگوي) اينترنت

كابل سيار (نج راهه

نگرش :

چا(گر ليفري

ايمني و بهداشت :
رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ساخت و مطالعه وبالگها

دان

نظري

عملي

جمع

7

6

0

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

7

:

رايانه
ماژيك وايدبرد

وبالگها

ديتا (روژكتور

بررسي ساير ميفبانهاي وبالگ

كاغذ

بهرهبرداري بهينه از وبالگ

(رده ديتا (روژكتور

اظهارنظر در مورد (ست وبالگ

 DVDخام
6

مهارت :

خودكار
Cool disk

وبالگنويسي

ميف رايانه

راهاندازي وبالگ

صندلي وردان

ساخت وبالگ

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

ريف وبالگنويسي

مربوطه

اشتراك  feedوبالگ

 DVDديكشنري انگليسي به
فارسي

نگرش :

كتاب آموزشي

-

كابل سيار (نج راهه
چا(گر ليفري

ايمني و بهداشت :
رعايت اروونومي در هنگام كار با كامپيوتر

توجهات زيست محيطي :
-

18

 بروه استاندارد تجهيفاتتعداد

توضيحات

مشخصات فني و دقيق

رديف

نام

(نتيوم  IVيا مشابه شامل DVD

7

براي  0نفر

7

كامپيوتر

ليفري سياه وسفيد

7

براي يك كارواه

0

چا(گر

معمولي

7

براي  0نفر

4

ميف كامپيوتر

4

6

صندلي

مخصوص كامپيوتر

براي يك كارواه

0

وايت برد

معمولي

7

4

تجهيفات اتصال به اينترنت

با امكان سرويس دهي به كارآموزان

7

براي يك كارواه

1

ديتا(روژكتور

معمولي

7

براي يك كارواه

7

كابل سيار (نج راهه

داراي اتصال زمين

7

براي  0نفر

7

اسپيكر

معمولي

7

براي  0نفر

توجه :
 -تجهيزات برای يك کارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

19

 بروه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

7

CDخام

700MB

هر نفر 0

0

كاغذ

A4

مقدار مورد نياز

4

ماژيك CD

معمولي

7

6

ماژيك وايت برد

معمولي

مقدار مورد نياز

0

خودكار

معمولي

مقدار مورد نياز

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

21

توضيحات

 بروه استاندارد ابفاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

7

Cool Disk

 1GBيا باالتر

7

0

CDيا  DVDنرم

سازوار با ماكروسافت

7

اففارسيستم عامل
CDيا  DVDنرم اففار

4

سازوار با ماكروسافت

7

ويروس ياب
6

CDيا  DVDنرم اففار انواع

سازوار با ماكروسافت

7

مرورور
CDيا DVDنرم

0

سازوار با ماكروسافت

7

اففارآموزشي سيستم عامل
CDيا  DVDنرم

4

سازوار با ماكروسافت

7

اففارآموزشي ويروس ياب
CDيا  DVDنرم اففار

1

سازوار با ماكروسافت

آموزشي انواع مرورور

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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7

توضيحات

 منابع و نرم اففار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

7

عنوان منبع يا نرم اففار

اينترنت 0277

مولف

---

سال نشر

مترجم

7472

همتابيداريان

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

تهران

آتي نگر

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جفوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين

22

محل نشر

ناشر

توويحات

(يوست ها
 .3آزمون  722سئوالي براي استاندارد شغل (به همراه (اسخنامه بسته (اسخ و (اسخ تحليلي براي جواب)
 .1آزمون  02سئوالي براي استاندارد شايستگي (به همراه (اسخنامه بسته (اسخ و (اسخ تحليلي براي جواب)
( .1روژه كار عملي
.4

نمونه نقشه  ،طرح  ،رسم فني  ،نقشه كار  ،دستور نقشه كار و ...

 .1فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
 .6فهرست نرم اففارهاي مفيد ( تكميلي و جانبي به عنوان كمك آموزشي )
 .7ساير (يشنهادات و (يوست ها

تبصره  :گروه تهيه كننده استاندارد بعد از تدوين و تكميل استاندارد مربوطه بايد منابع و محتواهاي
اصيل و مهم مورد استفاده اعم از ( كتاب  ،جزوه  ،نرم افزار و  ) ...را اعم از فارسي و انگليسي كه با
كمك آن ها استاندارد تدوين شده است را بهه صهور ) (Training Packageبهه همهراه
استاندارد و پيوست ها ارسال نمايند .

23

(يوست 7
آزمون  722سئوالي براي استاندارد شغل (به همراه (اسخنامه بسته (اسخ و (اسخ
تحليلي براي جواب)
آزمون  02سئوالي براي استاندارد شايستگي (به همراه (اسخنامه بسته (اسخ و (اسخ
تحليلي براي جواب)
( +روژه عملي و ساير مستندات

* نكته  :رداقل  % 02سئواالت سنج

مهارت و عملي باشند

24

(يوست 0
نمونه (يشنهادي :
٭ نقشه كار
٭ طرح درس و دستور نقشه كار
٭ رسم فني
و ....

25

(يوست 4
فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

كليه سايتهاي آموزشي مفيد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26

(يوست 6
فهرست معرفي نرم اففارهاي سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم اففارهاي اصلي )
رديف

عنوان نرم اففار

آدرس

تهيه كننده

27

توويحات

