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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات
  علي موسوي  

  رامك فرح آبادي 
  ارژنگ بهادري 

  شهرام شكوفيان
 

   : تدوين استاندارد آموزش شايستگيهمكار برايحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  دفتر طرح و برنامه ريزي درسي -
  اصفهاناداره كل فني و حرفه اي استان  -
  

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
  محتواي علمي و دانشگاهي-
  مطابق با بازار روز-
  زاتتجهي -
-  
 



 

 
 
 
 
 

    شايستگي   شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

1   
  

  محمد خامهء

 
  

 كارشناسي ارشد

 
  

مهندسي 
  برق قدرت

مربي ارشد 
فني  سازمان 

و و حرفه اي 
 مدرس
  دانشگاه

  
  

  سال 10

 :تلفن ثابت 

  09133714388: تلفن همراه 
  : ايميل 

Mohammad_khamehi1980@yahhoo.com 

شهرستان خوانسار مركز آموزش فني و : آدرس 
  20حرفه اي شماره

2   
  

  مريم براتي

 
  

 كارشناسي ارشد

 
  

 رياضي
 محض

 
  

  مدرس

  
  

  سال 5

 :تلفن ثابت 

  09133691406: تلفن همراه 
  : ايميل 

maryam_b66@yahoo.com 
  : آدرس 

 
3   

  
  مريم محمدي

  مطلق 

 
  

 كارشناسي ارشد

 
رياضي 
 محض

 
  مدرس

  
  

  
  سال 5

 :تلفن ثابت 

  09167101307: تلفن همراه 
  : ايميل 

M_mohammady661@yahoo.com 

  : آدرس 

4   
سعيده 
  خضيراوي

 
  

 كارشناسي ارشد

 
رياضي 
 محض

 
  

  مدرس

  
  

  سال5

 :تلفن ثابت 

  09359619842: تلفن همراه 
  :ايميل 

s.khaziravi@yahoo.com 
  :آدرس 

جامعهكارشناسي ارشد  سميه سعيدي 5
 شناسي

 مدرس
  دانشگاه

 :تلفن ثابت   سال 5

  : تلفن همراه 
: ايميـــــــــــــــــــــــل 
s_saeedi1982@yahoo.com 

  : آدرس 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : 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 
  : آموزش طول دوره 

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

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

همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     ا يكارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري 
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

  .)موزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آ 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 
  .حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و 

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

  : دانش 
رياضي (ه مي تواند شامل علوم پايه ك.  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 

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

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

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



 

 
 
 
 
 

  : شايستگي استاندارد آموزش نام 

  LATEXكارور نرم افزار 

  :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 
از  دميتوانمهارت ديده   LATEXبا فراگيري نرم افزار . در حوزه مشاغل كامپيوتر و فناوري اطالعات قرار دارد LATEXكارور نرم افزار 

كتابها و پروژه  حروفچيني  و صفحه آرايي  كتاب، پايان نامه ، مقاله و همچنين قالب بندي و تايپ متون فارسي و انگليسي در قالب عهده 
موسيقي و ضمن اينكه تايپ نوت هاي  . و فرمول نويسي رياضي برآيد شعر و نثرهاي رشته هاي مختلف فني و مهندسي و علوم پايه و 

با مشاغلي مانند كاركنان صنعت چاپ ، مديران ،  LATEXكارور نرم افزار . ت و اساليد نيز ميتوان اضافه نمودنقشه و نقاشي و پاورپوين
  .كارشناسان ، دانشگاهيان و مراكز آموزشي در ارتباط است

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل
  توانايي كار با رايانه:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  1درجه  ICDL : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت60 :         طول دوره آموزش 
  ساعت   20:     ـ زمان آموزش نظري  
  ساعت   40:      ـ زمان آموزش عملي 

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

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  :اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  مرتبط سال سابقه كار3هاي فني مهندسي و علوم پايه با ي رشته كارشناسان كليه
 
 
 
 



 

 
 
 

  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  .اين استاندارد براي افرادي كه ميخواهند در زمينه صنعت چاپ و نوشتن پايان نامه مهارت يابند مناسب است
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

LATEX user 

LATEX  operator   

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

  2اتوماسيون اداري درجه 
  1درجه  ICDLكارور

 OFFICEكليه استانداردهاي 

  ناشر
  حروفچيني

  مولف 
  ويراستار

  
  :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

      LATEXبرنامه  و راه اندازي  نصب1

   LATEXمحيط برنامه و نرم افزار  كار با 2
            حروف چيني متن  3
    هاي رياضيحروف چيني عبارت   4
    با ساختار منطقي نوشتار كار  5
    با ساختار ظاهري نوشتار كار  6
   جايگذاري تصوير در متن  7
    با اشياء شناور كار  8
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  : عنوان 

  LATEXنصب و راه اندازي  برنامه 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     1  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  چاپگر
DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  فلش حافظه
  

  مروري بر صنعت چاپ و حروفچيني-
   نصب برنامه هاي مرتبط و كمكيروش  -
  LATEXنصب برنامه روش  -

    

       TEXبررسي  -

      

   2   :مهارت 

   نصب برنامه هاي مرتبط و كمكي -
  LATEXنصب برنامه  -

    

       

      

  :نگرش 
  
  

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت آرگونومي در هنگام كار با رايانه

  
  :توجهات زيست محيطي 

-  
-  

 
 
 



 

 
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  LATEXو محيط برنامه نرم افزار كار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     4  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  چاپگر
DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  فلش حافظه
  

       فضاهاي خالي و كراكترهاي مخصوص-

       ساختارهاي اساسي -

       انتخاب قلمنحوه -

       گذاريگروه بندي و سامانه برچسب نحوه -

       جمالت توضيحي در فايل وروديچگونگي كار با -

       حروف چيني لفظ به لفظچگونگي كار با  -

    6   :مهارت 

      ، محيط ها، شمارنده ها،طول متغيرها و جعبه هاهافرمان كار با 

        Timesقلم  كار با شكل قلم، اندازه قلم،تغيير 

       گروه بندي

       ارجاع دهي برچسب گذاري و

       وديرنوشتن جمالت توضيحي در فايل و

       حروف چيني لفظ به لفظ

  :نگرش 
  : ايمني و بهداشت 

  :توجهات زيست محيطي 
  رعايت آرگونومي در هنگام كار با رايانه-
  

 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  حروف چيني متن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 7 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     3  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  چاپگر
DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  فلش حافظه
  

       خط، پاراگراف و صفحه

       فاصله افقي وعمودي

       جايگذاري متن و فهرست بنديچگونگي 

رسم جدول ، پاورقي و حاشيه نويسي و حروف چينـي  چگونگي 
  ستوني

     

    7   :مهارت 

       ، فاصله هاخطوط،پاراگرف ها،صفحه هاايجاد

  وسط  گذاري متن يا حاشيه ها، حروف چيني 
  نقل قول مستقيم حروف چيني شعر و 

  حروف چيني متن در قالب شكلهاي گوناگون

     

مرتب سازي فهرستهاي به هـم ريختـه، شمارشي،توضـيحي و    
  درون خطي

     

       آن رسم جدول و تنظيمات

       نوشتن پاورقي و حاشيه نويسي

       فاصله و خطوط جداكننده ي بين دوستون پي در پي انجام 

  :نگرش 
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت آرگونومي در هنگام كار با رايانه-
  :توجهات زيست محيطي 

  
 
 
 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  عبارت هاي رياضيحروف چيني 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     4  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  گردان صندلي
  چاپگر

DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  فلش حافظه
  

       عبارتهاي رياضي درون خطي و جلوه يافته

       فضاهاي خالي در حالت رياضي

       تنظيم دقيق فاصله هاچگونگي 

       فرمول نويسي و تعريف فرمانهاي جديدقواعد كلي 

       شكل قلم و شماره گذاري

    8   :مهارت 

ــه و     ــديس، ريش ــاني،توان و ان ــر وف يون ــي ح ــول نويس فرم
اديكال،روابط دودوئي،كسرها،ماتريسها، توابع، عملگرهـا، نقطـه   

  نتگرال و توابع چند ضابطه ايها، دياگرام هاي جابه جايي، ا 

     

       اندازه قلم براي اجزاي مختلف يك عبارت رياضيتغيير 

تغيير قلم در حالت رياضـي بصـورت ايسـتاده يـا سـياه وسـاير       
  قلمهاي موجود

     

       شماره گزاري معادله ها

       معادله هاي چند خطي و گروهيكار با 

       حروف چيني قضيه ها و شبه قضيه ها

  :نگرش 
  : ايمني و بهداشت 

  آرگونومي در هنگام كار با رايانهرعايت -
  :توجهات زيست محيطي 

 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  با ساختار منطقي نوشتار كار
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 7 10 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     3  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  چاپگر
DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  حافظهفلش 
  

       رده هاي نوشتاري

       صفحه ي عنوان

       چكيده نوشتار

       فهرست مطالب، جدول ها، شكل ها، منابع و كتابنامه

    7   :مهارت 

ــا   ــار ب ــتاري  ك ــاي نوش ، book ،report  ،articleرده ه
letterو slides  

     

       ايجاد صفحه عنوان و چكيده نوشتاري و فصل بندي

       فهرست منابع و كتابنامهايجاد 

  :نگرش 
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت آرگونومي در هنگام كار با رايانه-
  :توجهات زيست محيطي 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  با ساختار ظاهري نوشتار كار
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     2  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  چاپگر
DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  ديكشنرينرم افزار 
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  فلش حافظه
  

      documentclassفرمان 

       تقسيم بندي صفحه و تغيير اندازه طولي صفحهچگونگي 

      geometryبسته ي 

       صفحه آرايي و شماره گذاري صفحه هاچگونگي 

    4   :مهارت 

  قلم تعيين اندازه كاغذ و
  حروف چيني در يك يا دوستون و يكرو و دورو

  تنظيم صفحه آغازين فصل جديد و صفحه عنوان
  معادله هاي رياضينمايان كردن 

     

   geometryبسته ي  كار با 
  تعيين اندازه كاغذ و جهت كاغذ 

  ايجاد بدنه اصلي متن و تعيين اندازه حاشيه ها

     

  ودورصفحه آرايي و حروف چيني يكرو و 
  تعريف قالب بندي صفحه آرايي جديدانجام 

 fancyصفحه آرايي 

     

  :نگرش 
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت آرگونومي در هنگام كار با رايانه-
  :توجهات زيست محيطي 

  
  

 
 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  جايگذاري تصوير در متن
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     1  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  چاپگر
DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  فلش حافظه
  

      graphicxبسته ي 

       چرخش و تغيير در بزرگنمايي آشياء

       تنظيمات افقي هنگام جايگذاري تصويرچگونگي 

       در جايگذاري تصوير mini pageكاربرد محيط 

    2   :مهارت 

  تعيين و درازاي تصوير 
  چرخاندن تصوير و بزرگنمايي و برش حاشيه ها

     

      rotateboxو scalebox  ،resizeboxكار با فرمانهاي 

       تنظيم كردن افقي هنگام جايگذاري تصوير

 در جايگذاري mini pageكار با محيط 

 include graphicsكار با  فرمان هاي  

     

  : نگرش
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت آرگونومي در هنگام كار با رايانه-
  :توجهات زيست محيطي 

  
  

 
 
 

  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  كار با اشياء شناور
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز     2  :دانش 
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  پرده ديتا پروژكتور

  ميز رايانه
  صندلي گردان

  چاپگر
DVD نصب برنامه  
DVD آموزش نرم افزار  

  نرم افزار ديكشنري
  كتاب آموزشي

  خودكار
  كاغذ

  كابل سيار
  تجهيزات اتصال به اينترنت

  فلش حافظه
  

       اشياء شناور

       تعريف شيء جديد

       چگونگي حروف چيني زير نويس ها

  
    4   :مهارت 

       انتخاب شكل شناور و جدول شناور و تعيين مكان  جايگذاري

       شماره گذاري اشياء شناور

  captionبكارگيري بسته ي 
  نوع قلم و اندازه حاشيهتنظيمات مكاني و 

     

       عالمتها و نشانه هاي رياضي و متني اشياءكار با 

  :نگرش 
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت آرگونومي در هنگام كار با رايانه-
  :توجهات زيست محيطي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  

  توضيحات تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

  براي دو نفر 1 به روز رايانه 1
  براي دو نفر 1  ويژه كارگاه ديتاپروژكتورر 2
  براي دو نفر 1  دو نفره آموزشي ميز رايانه 3
  براي دو نفر 1 آموزشي صندلي گردان 4
  براي دو نفر 1  سياه و سفيد يا رنگي چاپگر ليزري 5
  براي دو نفر 1  كارگاهي و معمولي وايت برد 6
  براي دو نفر 1  مناسب جهت اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت 7

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

 
 

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

وايت بردماژيك  1 عدد 5 معمولي   براي كارگاه 
برگ 100 معمولي كاغذ 2  براي دو نفر 
3 DVD خام  عدد 5 معمولي   براي دو نفر 
عدد 2 معمولي خودكار 4  براي دو نفر 
 براي دو نفر 1 ارت دار و استاندارد كابل سيار 5
نفر هربراي  1 كارگاهي  روپوش كارگاهي 6  

  
  : توجه 

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



 

 
 
 

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

1 DVD براي دو نفر  1 آخرين نسخه  آموزش برنامه  

2 DVD براي دو نفر  1 آخرين نسخه  ديكشنري  

3 DVD براي دو نفر  1 آخرين نسخه  نصب برنامه  

4 DVD براي دو نفر  1 آخرين نسخه  سيستم عامل  

5 Cool disk براي دو نفر  1  گيگابايت 4حداقل  

  : 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

1 latex  براي دو نفر 1  آخرين نسخه 
       

 
 
 

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

سال نام كتاب يا جزوهرديف
 نشر

  /مترجم مولفين/ مولف 
 مترجمين

توضيحات ناشر محل نشر

          مرتضي ابطحي  LATEXراهنماي جامع  1
         محمودامين طوسي   سهاي فارسي براي التك راهنماي استفاده از سبك 2

        

 
 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان
 http://www.forum.parsilatex.com 1   ستاالر گفتگوي پارسي التك

 2 

  هرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط ف
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  توضيحات  آدرس كنندهتهيه عنوان نرم افزار رديف

 Word 

Power point  
Acrobat Reader 

     

        
  


