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  اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته  فناوري اطالعات
  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه ريزي-
  حسن سليماني-
  سارنگ قربانيان-
  برنامه ريزي درسي فناوري اطالعاتشهرام شكوفيان مدير گروه  -

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي 
  اداره كل آموزش  فني و حرفه اي استان تهران -
  )تهران(شركت فرا سنجش فيدار  -
  
-   

 : فرآيند اصالح و بازنگري 
  محتواي علمي -
  روزمطابق با بازار -
  تجهيزات-
  مواد مصرفي-
 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 

 



 

 
 
 

  

   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل   شايستگي   

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

  دكتر  زهرا نقش  1
روان شناسي 

گرايش  تربيتي
  متدولوژي

مدرس 
  دانشگاه

  سال 4

 :تلفن ثابت 

   09124396156:تلفن همراه
   z.naghsh@ut.ac.ir :ايميل 

  :آدرس 

  زينت اميري  2
كارشناس 

 ارشد

سنجش و اندازه 
 گيري

  مدير عامل
شركت 

فراسنجش 
  فيدار

3  
  سال

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09122173485   

  :ايميل
www.sanjesh-fidar.com 

  روان شناسي  دكتر  الهه حجازي  3
  مدرس
  دانشگاه

22  
  سال

 :تلفن ثابت 

  :تلفن همراه 
09121592918  

  :ايميل
Ehejazi@ut.ac.ir 

4  
محمد حسين 

  ضرغامي
  دكتر

سنجش و اندازه 
  گيري

مدرس 
  دانشگاه

10  
  سال

  :تلفن ثابت 
  :تلفن همراه 

09122263167   
  :ايميل 

Zar100@gmail.com 

  دكتر  نمريم مقدسي  5
سنجش و اندازه 

  گيري
مدرس 
  دانشگاه

8  
  سال

 :ثابت تلفن 

  :تلفن همراه 
09131942296   

  :ايميل
mmoghadasin65@gmail.com  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

  : 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 

  : شرح شغل 
جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هـا ،   بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل

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

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

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

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

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

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

  : 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 
، 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

  . ي و زبان فني باشد ، تكنولوژ )، 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 

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

 در تحليل داده هاي چندسطحي HLMكاربر نرم افزار 

 :استاندارد آموزش شايستگيشرح

كاربر اين استاندارد شايستگي در . داده هاي چندسطحي در حوزه ي شايستگي هاي فناوري اطالعات مي باشد در تحليل  HLMكاربر نرم افزار 
جامعه شناسي، پژوهشگري در علوم اجتماعي، آسيب شناسي در علوم اجتماعي و ( علوم اجتماعي..)حقوق، علوم سياسي( حوزه علوم انساني

از كارهاي اين شايستكي ميتوانمدل هاي .  ، مهندسي، پزشكي و هنر است..)ت، اقتصاد، علوم تربيتي و روانشناسي، مديري( علوم رفتاري..)
مدلهاي كلي سلسله و بررسي پيش فرض هاي آن، اصطالحات مربوط به مدلهاي سلسله مراتبيچند سطحي و داليل استفاده از آنها،

تفسير و تحليل نتايج در نرم افزار را مد ،ر تحليل داده هاي چند سطحيد  HLM،انواع مدل هاي چند سطحي،شناخت نرم افزار  مراتبي
در تحليل  داده هاي چندسطحي با كليه مشاغل پژوهشي، تحليلي، آماري، علوم انساني،   SPSSشايستگي كاربرد نرم افزار .  نظر داشت

 . علوم اجتماعي،  علوم رفتاري،  مهندسي، پزشكي و هنر در ارتباط مي باشد
  : وروديژگي هاي كارآموز وي

  دانشجو در حوزه هاي علوم انساني، علوم تربيتي و علوم رفتاري،مهندسي، پزشكي و هنر  : ميزان تحصيالت حداقل
  توانايي كار با كامپيوتر :توانايي جسمي و ذهني حداقل 

يا  2درجه  ICDLروش تحقيق و داشتن گواهينامه رايانه كار گذراندن واحدهاي دانشگاهي آمار توصيفي ،استنباطي ،   :مهارت هاي پيش نياز
  ارايه گواهي از دانشگاه مبني بر گذراندن يك در مربوط به كامپيوتر مانند آشنايي با كامپيوتر

:آموزش دورهطول
 ساعت  16:   طول دوره آموزش        

  ساعت  11:   ـ زمان آموزش نظري     
  ساعت   5   : ـ زمان آموزش عملي     

  ساعت    -   :     ـ زمان كارورزي        
  ساعت  -      :     ـ زمان پروژه          

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:كتبي-
  %65: عملي  -
  %10: اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

علوم رفتاري كه بر مباحث آمار كاربردي تسلط كامل داشته باشند و حـداقل  دكتري در حوزه هاي علوم انساني ، علوم تربيتي و 
  .سال سابقه تدريس مرتبط داشته باشند و عضو هيات علمي دانشگاه باشد 1



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

كار آموز  HLM  افزارنرم  تعريف شده است، داده هاي چندسطحيبراي تحليل  HLM كاربر نرم افزار استاندارد
دسترسي به اهداف پژوهشي توانمند جهت در  مربوط به تحليل هاي چند سطحيمحاسبات را در خصوص  انجام 

    .مي سازد
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭
  
  

HLM (Hierarchical Linear model) 

 Multilevel Modeling   
 . Mixed- Effects Models  
 . Random-Effect Models   
 . Random-Coefficient Regression Models  
 . Covariance Component Models  

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

  كليه استانداردهاي آماري ، تجزيه و تحليل و پژوهشي
  
  :ي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه استاندارد شغل ٭

  ......................................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

 افزاز  HLM نرم و نصب  استفاده از آنهامدل هاي چند سطحي و داليل كار با  1

 

  مدلهاي سلسله مراتبي مفاهيم اساسي در محاسبه 2

 انتخاب روش هاي براورد و بررسي پيش فرض ها   3
  

مدل هاي چند سطحيمحاسبه و اجراي    4  

 و استفاده از نرم افزار  در تحليل داده هاي چند سطحي  HLMنرم افزار   بررسي  5

 در نرم افزارتحليل نتايجتفسير و   6



 

 
 

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
و  مدل هاي چند سطحي و داليل استفاده از آنهاكار با 

  افزاز  HLMنصب  نرم 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

  30/1  1 دقيقه٣٠
 دقيقه

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد دقيقه٣٠  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
روپوش كار يا لباس 

  كارگاهي

       رگرسيون خطي و اثر گروهبندي -

توجـه   يچنـد سـطح   ليكه به تحل ييها نهيزم -
      داشته اند

 

       اهميت استفاده از مدل هاي چند سطحي -

  1  :مهارت 

       انتخاب گزينه هاي مناسب  -

       نصب نرم افزار -

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  كارآفريني -
  پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
  

  :توجهات زيست محيطي 
دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن

 
 
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

 

  : عنوان 
  مدلهاي سلسله مراتبيمفاهيم اساسي در  محاسبه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

دقيقه30/1  ١دقيقه٣٠

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد دقيقه٣٠  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه
  گردانصندلي 

  تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
 روپوش كار يا لباس كارگاهي

        ICCمفهوم همبستگي بين گروهي يا  -

        شده در هر يك از سطوحواريانس تبيين  -

  1   :مهارت

        محاسبه همبستگي بين گروهي انجام -

        محاسبه واريانس در هر يك از سطوح انجام -

  :نگرش

كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، -
كارآفريني -
پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

: ايمني و بهداشت 

رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
:توجهات زيست محيطي 

دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن
 

  
  
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 

انتخاب روش هاي براورد و بررسي پيش فرض ها 
  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 1  2 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

   1  :دانش 

  رايانه بروز و جديد
  سيستم عامل بروز و جديد

مرتبط بروز و نرم افزارهاي 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

و  ورد مدل هاي چنـد سـطحي  آروش هاي برتبيين  -
  انواع آن

      

        پيش فرض هاي مدل هاي چند سطحيتبيين  -

  1  :مهارت

      اجرا و انتخاب روش هاي برآورد -

      بررسي پيش فرض ها با نرم افزار -

  :نگرش
كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
با كار انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه-
رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
كارآفريني -
پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

  : ايمني و بهداشت 

ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن

 
 



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   محاسبه و اجراي مدل هاي چند سطحي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2  3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد    1  :دانش 
  عامل بروز و جديدسيستم 

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
روپوش كار يا لباس 

 كارگاهي

 

  

      مدل هاي دو سطحيروش -

      مدل هاي سه سطحي خطيروش بررسي -

     مدل هاي غير خطي با يك متغييرروش  -

      مدل هاي چند متغيره نرمال با بيش از يك متغير تابعروش -

   2   :مهارت 

      HLM2مدل هاي  كاربا -

     HLM3 مدل هاي كاربا -

      HLMMمدل هاي  كاربا -

-     

  :نگرش 
كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره

انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
كارآفريني -
  پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

  : ايمني و بهداشت 
   ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-

  :توجهات زيست محيطي 
 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن-

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 در تحليل داده هاي چند سطحي  HLMبررسي نرم افزار  

  و استفاده از نرم افزار 

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

رايانه و همچنين استفاده از      1   :دانش 
  بروز و جديد

  سيستم عامل بروز و جديد
نرم افزارهاي مرتبط بروز و 

  جديد
Cool disk  

  رايانهميز 
  صندلي گردان

  تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

       نرم افزار  باكارچگونگي -

       چگونگي اجراي مدل هاي مختلف چند سطحي-

        انواع منوهاي نرم افزار-

    3    :مهارت 

      HLMورود داده ها در نرم افزار -

     اجراي مدل هاي مختلف چند سطحي-

  : نگرش 
كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره -
انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
كارآفريني -
  پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

  :  ايمني و بهداشت
 ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -
-  

 

  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  تفسير و تحليل نتايج

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 3 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد    1   :دانش 
  جديدسيستم عامل بروز و 

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

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
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  لباس كارگاهيروپوش كار يا 

  نوشت افزار-
  

        ضرايب انواعبررسي  -

        اثرات ثابت و تصادفي  چگونگي -

       شاخص هاي برازش چگونگي-

  3  :مهارت 

       اثرات ثابت و تصادفي  گزارشارائه  -

       گزارش اثرات شاخص هاارائه  -

  : نگرش 
كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره -
كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كارانجام -
رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
كارآفريني -
  پرورش روحيه ي پژوهشگري در كارآموز -

  : ايمني و بهداشت 
  ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-

  :توجهات زيست محيطي 
  شده كامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك  -

 

  



 

  
 
 

                  
    برگه استاندارد تجهيزات -

  توضيحات تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف

  براي دو نفر  1 بروز و جديد رايانه  1
  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور  2
  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور  3
  براي دو نفر  1 دو نفره آموزشي رايانهميز  4
  براي هر نفر  1 آموزشي صندلي گردان  5
  براي كارگاه  1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري  6
  براي كارگاه  1  خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت  7
  براي كارگاه  1 معمولي وايت برد  8

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  16تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
  
  
  
 

  برگه استاندارد مواد  -                  

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف
  براي كارگاه عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 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
  براي يك نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6
  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  16مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
 

 

   



 

 

 

 

 

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

1  Cool disk 4دونفر يبرا 1  گيگابايت ياباالتر  
  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل نرم افزار  2
  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزارهاي مربوطه  3
  دونفر يبرا 1  هاي بروز و جديدنسخه  Officeنرم افزار  4
  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديكشنري انگليسي به فارسي  5
  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه  6

  
  : 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  محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف
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