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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  97پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت  ، خيابان خوش شماليتهران ، خيابان آزادي  

  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.ir: آدرس الكترونيكي 

  : فناوري اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

  علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي-

  عاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيرامك فرح آبادي م-

  محمدرضا كنجه مرادي كارشناس دفتر طرح و برنامه ريزي درسي -

  شهرام شكوفيان مدير گروه برنامه ريز درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسي-

  :شايستگي مكار براي تدوين استاندارد آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخصصي ه

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان هرمزگان-

  آموزش فني و حرفه اي فناوري اطالعات بندرعباسمركز -
  موسسه فناوري هاي آموزشي منجي -
 اموزشگاه فني حرفه اي منجي -

 :فرآيند اصالح و بازنگري

  محتواي علمي-

  مطابق با بازار روز-

  تجهيزات-

  مواد مصرفي-

 ابزار-

سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به 
  .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 



 
 
 
 
 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

آخرين مدرك   نام و نام خانوادگي  رديف
  تحصيلي 

رشته 
سابقه كار   شغل و سمت   تحصيلي

  ايميل تلفن و، آدرس    مرتبط
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  : تعاريف
  : استاندارد شغل 

  .در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته  مي شود مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند
  : استاندارد آموزش 

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

ها ، شـرايط كـاري   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 
  . و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : طول دوره آموزش 
  . دارد آموزشي حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استان

  : ويژگي كارآموز ورودي 
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  :كارورزي
رورت دارد كـه در آن  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيـرد و ضـ  

مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مـي  .(مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
  .)آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد

  : ارزشيابي 
  . اي خواهد بود  كتبي عملي و اخالق حرفه، عملي بخش  ه، كه شامل سآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فر

  : صالحيت حرفه اي مربيان 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

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

  : دانش 
، ، فيزيـك  رياضـي  ( كه مي تواند شامل علوم پايه . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي 

  . كنولوژي و زبان فني باشد ، ت) ، زيست شناسي شيمي 
  : مهارت 

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

  .  فه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حر
  : ايمني 

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

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :نام استاندارد آموزش شايستگي

  ويژه افراد خاص –مباني فناوري اطالعات
 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

با اجزاي اصلي  از كارهاي اين شايستگي كار. مباني فناوري اطالعات از شايستگي هاي حوزه فناوري اطالعات مي باشد
بررسينرمافزاروسختافزار، بررسي اجزاي كامپيوتر شخصي، كار با كامپيوتر شامل موس ، صفحه كليد، صفحه نمايش و

اين استاندارد به افراد داراي كم تواني .سيستم عامل ، بررسي كلي شبكه ، بررسي كاربرد كامپيوتر در خانه ميتوان نام برد
داشته  يك ديد كلي نسبت به تعريف سخت افزار و برنامه هاي نرم افزاري كهذهني اين امكان را ميدهد 

  .شايستگي با كليه مشاغل و شايستگي هاي حوزه فناوري اطالعات مرتبط است اين.باشند
  :وروديويژگي هاي كارآموز 

  )d815.1(اول ابتدايي جلد دو استثنايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  (ICF:B144 , B156,d140,d145)كم تواني ذهني ضعيف ، خفيف و متوسط: : توانايي جسمي و ذهني حداقل 

  ندارد:مهارت هاي پيش نياز  
:آموزش دوره  طول

  ساعت   24:        طول دوره آموزش                    
  ساعت   6:  ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت 18:        ـ زمان آموزش عملي                
  ساعت  0:       ـ زمان كارورزي                       
  ساعت 0:       ـ زمان پروژه                            

 ) به درصد ( بودجه بندي ارزشيابي 



   20: كتبي  - 
  70: عملي  - 
  10: اخالق حرفه اي  - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

باشند و همچنين داراي  مربيان بايد آگاهي الزم از شرايط رفتاري و توان ذهني جامعه هدف اين استاندارد را داشته
  .شناخت الزم به مباني كامپيوتر باشند

 
 
 

  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

يك فرد كم توان جهت آموزش اين استاندارد مي تواند با لمس و مشاهده ابزار هاي ورودي و خروجي كامپيوتر به 
  ضريبي از شناخت كليات كامپيوتر به طور ضمني دست يابد  

  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Introduction of IT  

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

  ويژه كم توان ذهني  7سيستم عامل ويندوز 
  
  
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭



  ......................................طبق سند و مرجع        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 
  ......................................طبق سند و مرجع                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 
  ........................................طبق سند و مرجع           جزو مشاغل سخت و زيان آور  : ج 
  نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

در ) المللي عملكرد، ناتواني و سالمتبندي بينطبقه( ICFبندي روش مداخله نظام طبقه
  :اموزش كاراموزان كم توان

مربي هنگام تدريس اين استاندارد به كاراموز كم توان موظف است به مقادير كمي توصيف 
متناسب ومتناظر با هر عنوان كلي وجزئي توجه كند درصورتي   icfكننده اندازه ووسعت آسيب 

كه وسعت كمي اختالالت ذهني يا جسمي كاراموز از مقادر كمي اندازه ووسعت آسيب مندرج در 
بود مربي بايد در طول دوره اموزشي وضعيت اختالالت مرتبط با هرعنوان  را بهبود عنوان بيشتر 

بخشد يادر صورتي كه امكان بهبود با توجه به شرايط اموزشي بهينه نبود از روش هاي موازي 
دارد اما )توانايي نوشتن(b140وجايگزين استفاده كند براي مثال در عنواني كه نياز به كد 

استفاده شود كه  9تا 1ان مادري خود را  نمي تواند بخواند يا بنويسد از عداد كاراموز حروف زب
  . يادگيري ساده تري نياز دارد
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  جهت استفاده در عناوين آموزشي)ICF(طبقه بندي بين المللي عملكرد، ناتواني و سالمتراهنماي

 
b140 عملكردهاي توجه  

تمركز بر روي يك محرك خارجي يا يك تجربة دروني براي يك دورة زماني مورد عملكردهاي ويژة ذهن مرتبط با 
  .نياز

b156 عملكردهاي ادراكي  
 .هاي حسيعملكردهاي ويژة ذهني مربوط به تشخيص و تفسير محرك

b210 عملكردهاي ديدن  
 .بصريهاي عملكردهاي حسي مرتبط با احساس حضور نور و احساس ساختار، اندازه، شكل و رنگ محرك

b265 عملكرد المسه  
 .عملكردهاي حسي مربوط به احساس سطوح و بافت يا كيفيت آنها

b710 عملكردهاي تحرك مفصل  
 .عملكردهاي دامنه و سهولت حركت يك مفصل

b730 عملكردهاي قدرت عضله  
 .هاي عضالنيعملكردهاي مرتبط با توليد نيرو از طريق انقباض يك عضله يا گروه

d110 نگاه كردن  
هاي بصري، نظير تماشا كردن يك رويداد و رزشي يا بازي كردن استفادة عامدانه از حس ديدن براي تجربة محرك

 .هابچه

d160 تمركز توجه  
  .هاي خاص، از جمله از طريق فيلتر كردن صداهاي مزاحمتمركز ارادي روي محرك



d170 نوشتن  
 .نويس يك نامهنظير توليد گزارشي مكتوب از رويدادهاي پيش استفاده يا توليد نمادها يا زبان براي نمايش اطالعات،

d335 هاي غير كالميتوليد پيام  
ها، مثل تكان دادن سر براي نشان دادن مخالفت يا ترسيم ها براي بيان پيامها، نمادها و نقاشياستفاده از ايما و اشاره

  .يك نقاشي يا نمودار براي بيان يك واقعيت يا ايدة پيچيده
  
  
  

 

d360 هاي ارتباطياستفاده از ابزارها و تكنيك  
 .ها و ساير وسايل به منظور برقراري ارتباط، نظير تماس گرفتن با يك دوست از طريق تلفناستفاده از ابزارها، تكنيك

d910 حيات اجتماعي  
هاي خدماتي يا هاي خيريه، باشگاههاي زندگي اجتماعي جامعه، نظير شركت در سازمانشركت در تمامي جنبه

  .ايهاي اجتماعي حرفهسازمان
e125 هايي براي ارتباطاتمحصوالت و فناوري  

هاي ارسال و دريافت اطالعات، شامل آنهايي كه هايي براي استفادة افراد در فعاليتتجهيزات، محصوالت و فناوري
كنند، افرادي كه از آنها استفاده مي اند تا روي، درون يا كنار بدنسازي شده يا به طور سفارشي طراحي شدهمناسب

  .قرار گيرند
e250 صدا  

شود يا قابل شنيده شدن است، نظير كوبيدن، زنگ زدن، مشت زدن، آواز خواندن، سوت زدن، اي كه شنيده ميپديده
جهان خارج را اي از تواند اطالعات مفيد يا اذيت كنندهفرياد زدن يا وزوز كردن، با هر بلندي، طنين يا آهنگ، كه مي

  .در اختيار فرد بگذارد

s730 ساختار اندام فوقاني 

  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  استاندارد آموزش شايستگي
  كارها  - 

  
 عناوين رديف

  نرم افزار و سخت افزاراصول كار با1
  اجزاي كامپيوتر شخصي كار با2
  سيستم عامل و انواع نرم افزاركار با   3
  شبكه كار با  4
  ارتباط با كامپيوتر  5
  كامپيوتر در خانه كار با  6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عنوان 

  نرم افزار و سخت افزاراصول كار با 
 ICF  زمان آموزش

 D110.2b265.2 جمع عملي  نظري
d360.2 1  2 3 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

  توجهات زيست محيطيمرتبط
مصرفي و تجهيزات ، ابزار ، مواد 
  منابع آموزشي

 رايانه      1  :دانش 

 سيستم عامل 

  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 
  آموزشيكتاب 

       تعريف سخت افزار -

       تعريف نرم افزار -

       

    2   :مهارت 

       سخت افزار كار با -

       كار با نرم افزار -

       

  :نگرش 
  ديدگاه مناسب در رابطه با كار -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه -

  :توجهات زيست محيطي 



  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر --

  مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -

  كابل سيار پنج راهه
  چاپگر ليزري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عنوان 

  كامپيوتر شخصي كار با اجزاي
 ICF  زمان آموزش

 B265.2b156.3 جمع عملي  نظري

b710.2b730.3 1  3 4 

 نگرش ،  ايمني دانش ، مهارت ،

  توجهات زيست محيطيمرتبط
تجهيزات ، ابزار ، مواد 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه      1  : دانش

 سيستم عامل 

  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

       آشنايي با صفحه كليد-

       آشنايي با ماوس-

       )شباهت تلويزيون و مانيتور(آشنايي با مانيتور -

  CASEو   POWERآشنايي با دكمه -
 speakerآشنايي با  -

     

    3   :مهارت 

       ماوسكار با  -

 كار با صفحه كليد -

 كار با مانيتور -

  speakerكار با  -

     

  :نگرش 
  ديدگاه مناسب در رابطه با كار -



  فارسي  : ايمني و بهداشت 
  كتاب آموزشي

  كابل سيار پنج راهه
  چاپگر ليزري

  رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه -
  :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر --

  مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -
 
 
 
 
 
 

 : عنوان

  كار با سيستم عامل و انواع نرم افزار
 ICF  زمان آموزش

 جمع عملي  نظري

B156.2b140.2 
1 2 3 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

  مرتبطتوجهات زيست محيطي
تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 

  منابع آموزشي

 رايانه     WINDOWS   1آشنايي با مفهوم كلي  -

 سيستم عامل 

  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  

      آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي -

-      

-       

    2   :مهارت 

      ويندوزبا اجمالي كار  -

-       

-      

  :نگرش 
  ديدگاه مناسب در رابطه با كار -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه -



  كتاب آموزشي  :توجهات زيست محيطي 
  كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري
  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر --

  مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : عنوان 

  شبكه كار با
 ICF  زمان آموزش

 B140.2b156.2 جمع عملي  نظري

d910.2e125.3 2  5 7 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

  توجهات زيست محيطيمرتبط
تجهيزات ، ابزار ، مواد 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه      2  :دانش 

 سيستم عامل 

  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

       تعريف اينترنت -

       كاربردهاي اينترنت -

-        

-        

    5   :مهارت 

       )LAN(يك شبكه محليبا  اجمالي  كار -

       وب سايت ها و خدمات الكترونيككار با  -

-        

-       

  :نگرش 
  ديدگاه مناسب در رابطه با كار -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه -

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر --

  مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -



  
 

  برگه استاندارد مواد -

  : عنوان 
 كامپيوتر در خانه باكار

 ICF  زمان آموزش

 D110.2d335.3 جمع عملي  نظري

d170.2d160.2 

b156.2s730.2 
1  6 7 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

  توجهات زيست محيطيمرتبط
تجهيزات ، ابزار ، مواد 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه      1  :دانش 

 سيستم عامل 

  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

  راههكابل سيار پنج 
  چاپگر ليزري

       كاربرد كامپيوتر درخانه -

-        

    6   :مهارت 

      ديدن فيلم با كامپيوتر -

       ديدن عكس -

      گوش دادن موسيقي -

       خواندن مقاله و كتاب -

       بازي -

       ....تايپ  كردن و  -

  :نگرش 
  ديدگاه مناسب در رابطه با كار -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در حين كار با دستگاه -

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله حين كار و استفاده صحيح از قطعات مستهلك شده كامپيوتر --

  مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -
-  



  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام   رديف

   pc Cpu: corI3 – HDD:500‐ ram:2 5كامپيوتر   1

    5  كامپيوتر  ميز   2

   6  استاندارد  صندلي  3

    1  وايتبرد  تخته   4

  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  

  برگه استاندارد ابزار -

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق   نام   رديف

   عدد 1از هر كدام   مختلفدر رنگ هاي   ماژيك  1

   عدد 1از هر كدام   پاك كن  تخته  2

    عدد 2  خام  سي دي  3

    به تعداد الزم  معمولي لوازم تحرير  4

  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  - 

  تجهيزاتبرگه استاندارد  -

  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق   نام   رديف

        ندارد  

  : توجه 

  .به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  تجهيزات - 

 
 



 
 
 

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

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

      7بهينه سازي دسترسي در ويندوز 1

           
           
           
           
       

       

 
 
 


