
 

  
  

 

   

  آموزشمعاونت 
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  

  شايستگيآموزش استاندارد 
  

  شايستگيآموزش عنوان 
  iOSكاربر 

  )و ساير دستگاههاي هوشمند لت هاتب، ت تلفن ها(
  

  گروه شغلي      
  اطالعاتفناوري 

  
  شايستگي   آموزش كد ملي 

1330-53-001-1  
  
 

  15/9/1394:تاريخ تدوين استاندارد 
 

1-001-53-1330  



 

 
 

      
   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  1330-53-001-1:  شايستگي آموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
 

 :اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري
  مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي: علي موسوي

  ن دفتر طرح و برنامه هاي درسيرامك فرح آبادي معاو
 عضو كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي: احسان پوري

  عضو كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي: بيتا رهنما
  فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه هاي درسيبرنامه ريزي درسي  مدير گروه تخصصي:  شهرام شكوفيان

  :ن استاندارد آموزش شايستگيهمكار براي تدويحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  خراسان شمالياداره كل آموزش فني و حرفه اي استان  -
  آموزشگاه مهندسين برتر -

 : فرآيند اصالح و بازنگري 
 محتواي علمي   -

 مطابق با بازار روز   -

 تجهيزات   -

  ابزار    -
 

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

 



 

 

 

 
 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   خانوادگينام و نام   رديف
سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

ميكائيل سنگ   1
  كارشناسي   سفيدي

نرم افزار 
و  كامپيوتر
 مديريت
  بازرگاني

مدير فني و 
  كارشناس و 

 iOS مدرس

و 
Macintosh

  سال 9

 :تلفن ثابت 

  09120816819: تلفن همراه 
  mika.s@icloud.com: ايميل 

  : آدرس 

كارشناس برق كارشناسي ارشد  صادق حصاري 2
فني و مدرس 

  دانشگاه

 :تلفن ثابت   سال 5

  09152549200: تلفن همراه 
: ايميل 

hesari.sadegh@yahoo.com 
  : آدرس 

كامپيوتر نرم كارشناسي ارشد  شهرام شكوفيان 3
 افزار

مدرس
دانشگاه و 

  مولف

 :تلفن ثابت  سال 20

  09125000883: فن همراه تل
 shokofian@gmail.com: ايميل 

سازمان آموزش فني و حرفه اي : آدرس 
  كشور

مديريت كارشناسي ارشد محسن جاللي 4
 آموزشي

مدرس
دانشگاه و 

  مولف

 :تلفن ثابت  سال 15

  09124971375: تلفن همراه 
 mohsen.672@gmail.com: ايميل 

اي  سازمان آموزش فني و حرفه: آدرس 
  كشور

مديريت كارشناسي ارشد ابراهيم اسعدي 5
 صنعتي

 :تلفن ثابت   سال 4 كارشناس

  09353460451: تلفن همراه 
 as.ebi@icloud.com: ايميل 

  : آدرس 
  

6  

مهندسي كارشناسي  سپهر صانعي
 شيمي

كارشناس
  فني

  :تلفن ثابت   سال 4
  09017888608: تلفن همراه 

 sepehr.saneii@icloud.com :ايميل 

  :آدرس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد
  .مي شود

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

  :  نام يك شغل 
  . طح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در س

  : شرح شغل 
هـا ،  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 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . ان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي حداقل زم
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

ي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عمل
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)ل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شام تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

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

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

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
  : مهارت 

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

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



 

 
 

 
 

  : شايستگياستاندارد آموزش نام 

  )ساير دستگاههاي هوشمند و تبلت ها ،تلفن ها ( iOSكاربر 

 :شايستگياستاندارد آموزش شرح 

از كارهاي اين . مي باشد رتباطاتفناوري ااز شايستگي هاي حوزه ) و ساير دستگاههاي هوشمندها، تبلت ها  تلفن(iOS كاربر 
، آي دي  ساختن اپل انجامسفارشي سازي سيستم عامل، استفاده از تلفن براي اولين بار،شايستگي مي توان مواردي مانند 

ار با و ويندوز، ك با كامپيوترهاي مكينتاش iOS، ارتباط موبايل، تبلت و ساير دستگاه هاي مبتني بر   iCloudيمات اصولي تنظ
  .صصي و حرفه اي، عيب يابي پيشرفته را مد نظر قرار دادنصب صحيح نرم افزار، كار با نرم افزارهاي تخ ماركت ها، 

در ارتباط در زمينه گوشي همراه و تبلت اين شايستگي با كليه مشاغل و شايستگي هاي عمومي و تخصصي حوزه هاي مهارتي 
  .است

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  )راهنماييدورهپايان(پايان دوره متوسطه اول: ميزان تحصيالت حداقل

  و دستگاه هاي هوشمند توانايي كار با تلفن همراه:  و ذهني حداقل توانايي جسمي
  - : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت  27:    طول دوره آموزش                   

  ساعت   9  :        ـ زمان آموزش نظري          
  ساعت    18:    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     :     كارورزي                       زمان ـ 
  ساعت      :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %20:  كتبي -

  %70:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه كار  2دارندگان مدرك كارشناسي با  -
  سال سابقه كار  4دارندگان مدرك كارداني با  -



 

 
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

 شمند و تبلت هازاري تلفن هاي هوو استفاده از امكانات نرم افزاري  و سخت اف  iOSتوانايي كار با سيستم عامل 
  iOSبر و دستگاه هاي هوشمند الكترونيكي مبني 

  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

iOS For Work  
iOS User  

  
  

  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  iOSبرنامه نويس برنامه هاي كاربردي 

  iOS تحت  بازي ها برنامه نويس
  
  
  :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 

  
  
  
  



 

 

 

 

 شايستگي                 آموزش استاندارد 
  كارها   -

 عناوين رديف

 اولين باراستفاده از تلفن براي1
 سفارشي سازي سيستم عامل  2
 ساختن اپل آي دي  3
 icloudتنظيمات اصولي براي   4

 ارتباط تلفن همراه با كامپيوترهاي مكينتاش و ويندوز   5
 كار با ماركت ها  6
  نصب نرم افزار  7
 كار با نرم افزارهاي تخصصي و حرفه اي  8
 عيب يابي پيشرفته  9

    
 

 

 

 



 

 
  د آموزش استاندار

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  استفاده از تلفن براي اولين بار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
و دستگاههاي انواع گوشي 
 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  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
  ر پنج راههكابل سيا

  چاپگر ليزري

       انواع تلفن همراه -

      انواع تبلت و سيستم هاي مشابه هوشمند-

       انواع ساعت هوشمند-

      نحوه راه اندازي تلفن همراه و استفاده از امكانات اوليه آن-

  2  :مهارت

      )ها(استفاده از سيم كارت-

، Home،Back،Search،Menu(كــــار بــــا دكمــــه هــــا-

Scroll/Select ،Volume ،Camera(  

     

-Navigating the Touchscreen)Home Screen ،

App Tray ،Long Click ،ســـوئيچ بـــين دو حالـــت  
 Portrait  و Landscape ،  استفاده از صفحه كليـد مجـازي ،

Zooningكار با بلندگو ،(  

     

       تنظيمات امنيتي-

  :نگرش
  يكارگروهي ، اخالق حرفه ا-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري-

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با-

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده -



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ازي سيستم عاملسفارشي س

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد
 ايت بردماژيك  و

  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

      نحوه كار با صفحه لمسي-

        siriهوم مف-

-      

  2  :مهارت

-setting      

       تنظيمات كيبورد -

      تنظيمات مصرف باتري -

      Notificationsتنظيمات -

       )iosدستيار هوشمند سييستم عامل ( siriتنظيمات  -

       و پسورد  Touch idتنظيمات  -

       تنظيمات ايميل  -

       soundتنظيمات  -

 :نگرش

  هي ، اخالق حرفه ايكارگرو-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري-

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با-

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده -



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : نوان ع
  ساختن اپل آي دي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  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

      جهت كار با سايتانگليسياصطالحاتاوليه  مفاهيم -

      تاينترننحوه اتصال به -

  2  :مهارت

       اتصال به اينترنت-

       كاربا سايت اپل-

       استفاده از ماركت ها -

       imessageاستفاده از -

      face Timeاستفاده از -

       calendarاستفاده از  -

       استفاده از پشتيبان خودكار -

       find my iphoneاده از استف -

       استفاده از ايميل-

 :نگرش

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي-

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري-

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با-

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن گاه هادستدفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده -



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

 icloudتنظيمات اصولي براي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  هيزات كامل بروزرايانه با تج 1  :دانش 
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  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
  فارسي به

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

      icloudمفهوم -

      imessageمفهوم  -

       find my iphoneمفهوم -

       مفهوم پشتيبان خودكار-

      face Timeمفهوم  -

  2  :مهارت 

      icloudراه اندازي -

      imessageراه اندازي -

      face Timeراه اندازي -

       mailراه اندازي  -

       photo streamراه اندازي  -

       راه اندازي پشتيبان خودكار -

       find my iphoneراه اندازي  -

       راه اندازي دفترچه تلفن اتوماتيك -

      icloud Driveاندازي  راه -

 :نگرش 

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي-

  آوريرعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نو-
  : ايمني و بهداشت 

  دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با -
  :توجهات زيست محيطي 

  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده -
 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  و ويندوز macintosh كامپيوتر تلفن همراه با ارتباط 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  وژكتورديتا پر
  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

       مراهدر ارتباط با تلفن ه و ويندوز  macintoshمقايسه -

      itunesاستفاده از برنامه  نحوه-

  2  :مهارت

      انتقال عكس ، فيلم و آهنگ بين كامپيوتر و تلفن همراه-

هـا بـينانتقال دفترچه تلفـن ، يادداشـت هـا و ديگـر فايـل-
  كامپيوتر و تلفن همراه

     

      نصب نرم افزار ها روي تلفن همراه-

      گرفتن فايل پشتيبان از تلفن همراه-

      ريست كردن تلفن همراه-

 :نگرش

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هالك شده دفع صحيح زباله و قطعات مسته

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كار با ماركت ها 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  تجهيزات كامل بروز رايانه با 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

  ديگرهوشمند
  سيستم عامل بروز

  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

      نحوه كار كردن با اپل آي دي-

       انواع فرمت فايل عكس-

      انواع فرمت فايل موزيك-

       انواع فرمت فايل فيلم-

       مفهوم پادكست-

  2  :مهارت

      دانلود نرم افزارهاي كاربردي-

       دانلود فيلم و موزيك-

      دانلود كتاب هاي الكترونيكي-

      دانلود فايل هاي پادكست-

 :نگرش

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي-

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري-

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با-

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هاات مستهلك شده دفع صحيح زباله و قطع-

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نصب نرم افزار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ه با تجهيزات كامل بروزرايان 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  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  ليسي ديكشنري انگ
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

      كار كردن با ماركت نرم افزار اپلچگونگي -

      itunesكار كردن با چگونگي -

-      

  2  :مهارت

      نصب نرم افزار بر روي تلفن همراه-

       نصب نرم افزار بر روي تبلت ها-

      

 :نگرش

 اخالق حرفه ايكارگروهي ، -

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري-

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با-

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده -

 

  
  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : ن عنوا
  نرم افزارهاي تخصصي و حرفه ايكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  امل بروزسيستم ع
  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

       ماركت هاي اپل مفهوم-

      iosسيستم عامل  چگونگي كار با-

  2  :مهارت

      استفاده از نرم افزارهاي كاربردي-

       )social apps(استفاده از نرم افزارهاي شبكه اي -

      استفاده از نرم افزارهاي تدوين عكس و فيلم-

-       

 :نگرش

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  ردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوريرعايت استاندا

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده 

 

  
  
  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  عيب يابي پيشرفته

 وزشزمان آم

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز 1  :دانش
انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

  سيستم عامل بروز
  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

      حرفه اي از بخش ساپورت سايت اپل چگونگي استفاده-

      طالعات كامل در رابطه با ريست كردن تلفن همراها-

  2  :مهارت

همانند نصـب نشـدن نـرم(عيب يابي خطاهاي سيستم عامل-
، سينك نشدن نرم افزار ها بـا   icloudافزارها ، نصب نشدن 

  )سرور اپل 

     

،3194خطـاي شـماره(عيب يابي خطاهاي مخصوص اپل-
  )3999و  3020،  3000، 17،  1639

     

      

 :نگرش

 كارگروهي ، اخالق حرفه اي

  رعايت استانداردهاي حرفه اي ، خالقيت و نوآوري

  : ايمني و بهداشت 
 دستگاه هارعايت ارگونومي در هنگام كار با

 :توجهات زيست محيطي 
  و متعلقات آن دستگاه هادفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده 

 



 

 
 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

  براي دو نفر 1  بروزورايانه با تجهيزات كامل رايانه  1
  براي كارگاه 1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور  2
  براي كارگاه 1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور  3
  دو نفربراي  1 دو نفره آموزشي ميز رايانه  4
  براي هر نفر 1 آموزشي صندلي گردان  5
كابل هاي مخصوص دستگاه  6

 هاي اپل

  هر نفربراي  1  كابل اليتينگ و سي پين

  براي كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت  7
  براي كارگاه 1 معمولي وايت برد  8
ديگرشركت اپل و تلفن همراه  9

 دستگاه هاي هوشمند

  براي دو نفر 1 و بروزجديد

  براي دو نفر 1 جديد و بروز انواع ساعت هوشمند 10
        

  
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 



 

 
 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  براي كارگاه  عدد5 معمولي بردماژيك وايت 1
  براي دونفر  برگ100 معمولي  كاغذ 2
3 DVD  براي دونفر  عدد4 معمولي  خام  
  براي دونفر  عدد2 معمولي خودكار 4
  براي هرسيستم  عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5
  نفر 1براي  عدد1 مناسب روپوش يا لباس كارگاهي 6
        

  
  

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

 

 



 

 
 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

1 Cool disk 4دونفر يبرا 1 گيگابايت ياباالتر  
2 DVD   آموزشي نرم افزار

  مربوطه
  هر نفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد

3 DVD  كارگاه يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد  نرم افزار مربوطه  
4 DVD   ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  كارگاه يبرا 1 بروز و جديد

5 Framework  هاي سيستم
 iosعامل 

  كارگاه يبرا 1 بروز و جديد

مكينتاش و ( itunesنرم افزار  6
 )ويندوز

  كارگاه يبرا 1 بروز و جديد

      

  
  

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

  
  
  



 

 

 

 

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

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

جديد و مطابق  - كارخانه سازندهدفترچه راهنماي دستگاه 1
 با دستگاه

 كارخانه سازنده -

       

 

 

 

 

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

 مولفين/ مولف  سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

           
           
        

 

 

  رست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استانداردفه
  رديف عنوان

 1 كليه سايت هاي اصلي و مفيد با توجه به نوع دستگاه با توجه به دفترچه راهنماي دستگاه

http://www.apple.com 2 

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  
  توضيحات  آدرس تهيه كننده فزارعنوان نرم ا رديف

  -  - كارخانه سازنده فايل هاي همراه دستگاه 1
        

 


