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 :كميته تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات  اعضاء
  علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  الرسول كازروني مديركل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر دعب
  موزش فني و حرفه اي استان بوشهرآرحيم كرمي كارشناس پژوهشي اداره كل 

  درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسي برنامه ريزسارنگ قربانيان عضو گروه 
  برنامه ريز درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسيحسن سليماني  عضو گروه 

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

  : صي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي حوزه هاي حرفه اي و تخص
  اداره كل فني و حرفه اي استان بوشهر -
  اداره كل فني و حرفه اي استان بوشهر) IT(وري اطالعات Ĥمركز آموزش فني و حرفه اي فن -
  شركت نوانديشان آينده نگر پارس -
  مركز رشد خليج فارس -

 : فرآيند اصالح و بازنگري 
  علميمحتواي  -
  مطابق با نياز روز -
  تجهيزات -

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

 



 

 

 

 

 

 
    شايستگي       شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   حصيليرشته ت  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

 هوش مصنوعي  كارشناسي ارشد  فاطمه حياتي   1
 مدير شركت

  ناپ آموزشي
  سال 5

 :تلفن ثابت 

  09171763357: تلفن همراه 
 n.a.p.bushehr@gmail.com: ايميل 

بوشهر، خيابـان سـاحلي،   : آدرس 
  پارك علمي كودك و نوجوان

هوش مصنوعي دكترا  ي قلعهكاظم فوالد  2
 استاد دانشگاه
  ومدرس رايانه

  سال 8

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 kazim@fouladi.ir: ايميل 

قم، بلوار دانشـگاه، پـرديس   : آدرس 

ــارابي دانشــگاه تهــران دانشــكده  -ف

  وتربخش كامپي -هندسيم

  كبري زارعي  3
دانشجوي 

 كارشناسي ارشد
 نرم افزار

مدرس فني و 
  اي حرفه 

  سال 4

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

بندر گنـاوه، مركـز فنـي و    :آدرس 
  6حرفه اي شماره 

  كارشناسي ارشد  عادل تابناك  4
مهندسي 
  عمران 

مدرس 
  دانشگاه

  سال 8

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

بوشهر، سـه راه دانشـگاه    :آدرس 
خلــيج، ســاختمان گلشــن دانــش، 

  شركت پايامند

  كارشناسي ارشد  فرحناز سعيدي   5
شبكه هاي 
  كامپيوتري

 ITمربي مركز 

فني و حرفه 
  اي  بوشهر 

  سال 14

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
 : ايميل 

مركز آموزش فني   ITمركز :آدرس
  و حرفه اي استان بوشهر 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

  : استاندارد آموزش 
  . موجود در استاندارد شغل  ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي 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 
ك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در ي

  . 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 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
به صورت  مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

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

ق كتبي عملي و اخال، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . 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 (علومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه حداقل مجموعه اي از م

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

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

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



 

 

 
 

 
 

 

  : شايستگياستاندارد آموزش نام 

   Comfarنرم افزار  كاربر

 :شايستگي استاندارد آموزش شرح 

گره  جادياتوان  يم  Comfar كاربر  توانايي هاياز . در حوزه فناوري اطالعات مي باشد  Comfarنرم افزار  كاربر
گره  يريبكارگ، نو استفاده از آ يمال نيگره منابع تام جاديا، در گردش هيبرنامه فروش و سرما ايجاد ديتول يها نهيهز
اين نرم افزار  .نام برد Comfar يمال يگزارش ها ليتحلو  Comfar يها ليو چاپ فا يريگ گزارش، ريذخا اتيمال

  .كار ميكنند ارتباط دارد امور ماليمشاغل ديگر كه با با تمامي مشاغل مديريت كسب وكار، حسابدار، كارشناس مالي و 
  : وروديويژگي هاي كارآموز 

  ديپلم: ميزان تحصيالت  حداقل
  توانايي كار با كامپيوتر:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  يا معادل آن 2درجه  ICDL : مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره  طول

      ساعت  50:        طول دوره آموزش                   
      ساعت  19      :   مان آموزش نظري             ـ ز

   ساعت   31  :        موزش عملي            ـ زمان آ
   ساعت       -   :          كارورزي                 زمان ـ 

   ساعت    -:      ـ زمان پروژه                            

 ) به درصد ( بودجه بندي ارزشيابي 

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

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

  سال سابقه كار4با حداقل  MBAكليه گرايش هابا داشتنيكي از  فوق ديپلم -
  سال سابقه كار 2با حداقل   MBA كليه گرايش هابا داشتن يكي از  ليسانس-
  



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( ف دقيق استاندارد تعري ٭

بـا  ... طرح تجاري و پيش بيني درآمد و برآورد هزينه پروژه هاي صـنعتي، معـدني، كشـاورزي، زيربنـايي، دريـانوردي و      
يك برنامه كامپيوتري است كه از طرح  Comfar نرم افزار تخصصي .انجام مي پذيرد Comfar استفاده از نرم افزار

برداري حمايت مي كند و استفاده از آن سازماندهي و محاسبه گزارشات مالي و اقتصادي را آسـان   تحقيقات قبل از بهره
اين نرم افزار بر اساس مطالعات امكان سنجي و يا به عبارتي توجيه پذيري و يا قابل اجراء بودن و يـا نبـودن   . مي سازد

تـوان   ينرم افزار مـ  نيبا استفاده از ا. ده استطرح و مطالعات فرصت يابي براي هر طرح صنعتي و معدني طراحي گردي
كسب و كار  يدر طراح Comfarكاربرد نرم افزار . پروژه را انجام داد يها نهيدرآمد، و برآورد هز ،يمال يها ينيب شيپ

نتايج اين نرم افزار بيانگر جذابيت اقتصادي طرح بـر اسـاس محـدود و يـا نامحـدود بـودن بودجـه         .باشد يشركت ها م
  .باشد صادي سازمان مجري مياقت
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Comfar Operator 

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

  كليه استانداردهاي كسب و كار و امور مالي در حوزه هاي فناوري اطالعات و ساير حوزه ها

  

  :تاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار جايگاه اس ٭

  ......................................طبق سند و مرجع             جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

  ......................................طبق سند و مرجع                        جزو مشاغل نسبتاً سخت : ب 

  ........................................طبق سند و مرجع                  و مشاغل سخت و زيان آور جز: ج 

                 نياز به استعالم از وزارت كار   :  د 

  
 



 

 

 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : شايستگي استاندارد 
   :  كارها_

 عناوينرديف

 گره هزينه هاي توليدايجاد  1

 ه در گردشبرنامه فروش و سرمايايجاد  2
 و استفاده از آنگره منابع تامين ماليايجاد  3
 گره ماليات ذخاير يريبكارگ 4
 comfarگزارش گيري و چاپ فايل هاي   5

 comfarتحليل گزارش هاي مالي   6



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  ايجاد گره هزينه هاي توليد

 ان آموزشزم

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز     4  :دانش 
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  غذ، پرده ديتا پروژكتوركا

DVD خام  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

  روپوش كار

       مفهوم گره مواد خام   -

       مشخصات هزينه هاي ثابت و متغيير -

       مشخصات هزينه هاي استاندارد توليد  -

       چگونگي تعديالت ساالنه  -

       مفهوم گره انرژي -

      مفهوم گره تعميرات و نگهداري مواد اوليه -

       شناخت گره دستمزد  -

      مفهوم گره هزينه هاي اداري  -

    6   :مهارت 

      ت گره مواد خام ساخ  -

       تنظيم هزينه هاي ثابت و متغير -

       بكارگيري هزينه هاي استاندارد توليد -

       ساخت گره انرژي، گره دستمزد و گره هزينه هاي اداري -

       بكارگيري گره تعميرات، نگهداري، مواد اوليه -

 :نگرش 

  رهكار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاك-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار  -

 : ايمني و بهداشت 

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

  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-

  



 

  استاندارد آموزش 
  آموزش ي تحليل  برگه -

  : عنوان 
  برنامه فروش و سرمايه در گردشايجاد 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 5 8 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز      3  :دانش
  سيستم عامل بروز

  مرتبط بروزنرم افزارهاي 
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي
چاپگر كابل سيار پنج راهه، 

  ليزري
  روپوش كار

       گره برنامه فروشمفهوم -

        كاال انواع موجودي-

       حساب هاي دريافتيانواع-

       موجودي نقد مشخصات-

       حساب هاي پرداختيمفهوم -

    5    :مهارت

      موجودي كاالگره كار با-

      بررسي موجودي مواد اوليه-

      ي ساخته شدههابررسي موجودي كاال-

      اعمال حسابهاي دريافتي-

      موجودي نقدآيتم استفاده از -

      بكارگيري حسابهاي پرداختي-

  :نگرش
  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار  -

  : ايمني و بهداشت 
 ومي در هنگام كار با رايانهرعايت ارگون-

 :توجهات زيست محيطي 
  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-
  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
  ايجاد گره منابع تامين مالي و استفاده از آن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 5 8 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز     3  :دانش 
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

  روپوش كار

       گره سرمايه پر خطرمفهوم  -

       گره وام هاي بلند مدتمشخصات  -

       انواع سربرگ هاي گره وام هاي بلند مدت -

       گره وام هاي كوتاه مدتمشخصات  -

       گره توزيع سود مفهوم -

    5   :مهارت 

       ايجاد گره سرمايه پر خطر-

       ساخت گره وام هاي بلند مدت-

       اضافه كردن سربرگ شرايط وام -

       اضافه كردن جريان نقدي وام -

       اضافه كردن سربرگ بهره-

       اضافه كردن سربرگ هزينه هاي جانبي   -

       ساخت گره وام هاي كوتاه مدت-

       ايجاد گره توزيع سود-

  :نگرش 
  كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار  -

  : شت ايمني و بهدا
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با رايانه-

  :توجهات زيست محيطي 
  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-
  
  
 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  گره ماليات ذخايري ريبكارگ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز   2 :دانش
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

 روپوش كار

    گره ماليات بر درآمدمفهوم -

     گره ذخاير مفهوم-

    گره تعديل استهالكمفهوم -

  4  :مهارت

    ساخت گره ماليات بر درآمد-

    ايجاد گره ذخاير-

    بررسي و ايجاد گره تعديل استهالك-

 :نگرش

 كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
 اررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام ك-

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

 :توجهات زيست محيطي 
  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-

  
  



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  Comfarگزارش گيري و چاپ فايل هاي  

 

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري 

3 5 8 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز   3 :دانش
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  وايت برد، ماژيك وايت برد

  ديتا پروژكتور
  ، پرده ديتا پروژكتوركاغذ

DVD خام  
 Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

  سرويس اينترنت
DVD  اموزشي نرم افزار

  مربوطه
DVD  ديكشنري انگليسي به

  فارسي
  اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 
  ليزري

 روپوش كار

    NPVبه شاخص  انتخاب نتايج خطاهاي مربوطنحوه -

    NPVمحاسبات علل بروز خطاي  نحوه -

    NPVنمايش نتايج روش هاي حذف خطاي  نحوه -

    روش هاي خطاي مربوط به كمبود سرمايه-

    8و7علل بروز خطاي شماره -

  5  :مهارت

    كار با حالت انتخاب نتايج-

    بكارگيري حالت محاسبات-

    حالت نمايش نتايجاجراي -

    گزارش گيري و چاپ گزارش هاي انتخاب شده-

     NPVاعمال روش هاي حذف خطاي  -

    IRRاعمال روش هاي حذف خطاي  -

    مراحل حذف خطاهاي مربوط به كمبود سرمايه انجام-

  :نگرش
 كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
 انداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كاررعايت است-

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

 :توجهات زيست محيطي 
  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-



 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 Comfarتحليل گزارش هاي مالي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 6 10 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه با تجهيزات كامل بروز   4 :دانش
  سيستم عامل بروز

  نرم افزارهاي مرتبط بروز
  ، ماژيك وايت بردوايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD خام  
  Cool diskخودكار،

ميز رايانه، صندلي گردان، 
تجهيزات اتصال به اينترنت و 

 سرويس اينترنت

DVD  اموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به
  فارسي

  اسناد آموزشي
كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

  ليزري
 ارروپوش ك

    تحليل جدول خالصه عملكرد پروژهچگونگي -

    نحوه محاسبه كل سرمايه، سرمايه گذاري شده-

    نحوه محاسبه كل حقوق سرمايه گذاري شده-

     به كل سرمايه  NPV نسبتمفهوم  -

    تحليل حساسيت روش هاي -

    تحليل سربسر چگونگي -

     شدهترازنامه پيش بيني ات صمشخ -

  6  :مهارت

    ايحاد جدول خالصه عملكرد پروژه-

    ايجاد تحليل حساسيت-

    كار با ترازنامه پيش بيني شده-

    آزمون رتبه بندي پروژه ها-

  :نگرش
 كار گروهي ، اخالق حرفه اي ، اصول و متون مذاكره-
 ي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درست-

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

 :توجهات زيست محيطي 
  جداسازي كابل و قطعات خراب و معيوب از رايانه و تحويل زباله آنها به محيط زيست-

 
 
 



 

                  
  
  
  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 ميز رايانه  4
  براي دو نفر 1 آموزشي صندلي گردان  5
  براي كارگاه  1 رنگيسياه و سفيد يا 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   عداد ت  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  براي كارگاه  عدد5 معمولي يك وايت برداژم 1
  براي دو نفر  برگ100 معمولي  كاغذ 2
3 DVD براي دو نفر  عدد3 معمولي  خام  
  براي دو نفر  عدد2 معمولي خودكار 4
  براي هر سيستم  عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5
  براي يك نفر  عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

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



 

 

  برگه استاندارد ابزار -                  
  

    
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

1 Cool disk 4براي دو نفر 1  گيگابايت يا باالتر  
  براي دو نفر 1  هاي بروز و جديدنسخه نرم افزار سيستم عامل 2
  براي دو نفر 1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزارهاي مربوطه 3
  براي دو نفر 1  نسخه هاي بروز و جديد Officeنرم افزار  4
  براي دو نفر 1  نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديكشنري انگليسي به فارسي 5
  براي دو نفر 1  خه هاي بروز و جديدنس نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

  
  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  دو ابزار به ازاء هر  -
 

 ) 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

         رها و كتب رايج در بازاركليه نرم افزا 1

 

 
 

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  
  رديف عنوان

http://www.unido.org/en/resources/publications/publications-by-

type/software/comfar/comfar-iii.html 
1 

 
 


