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  كاربر رايانه: استاندارد آموزشي
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             كاربر رايانهاستاندارد آموزشي  
 

  فهرست توانايي  -8

 عنوان توانايي  كد توانايي 

  توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوتر  
 توانايي شناخت حافظه اصلي و كاربرد آن  

  هاو كاربرد آنو خروجي توانايي شناخت دستگاههاي ورودي   
  توانايي شناخت دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها  
   و اجزاي آنMother Board توانايي شناخت  
   و انواع آنExpansion Cardتوانايي شناخت   
  توانايي انتخاب كامپيوتر   
  توانايي شناخت نرم افزار  
  شبكهتوانايي شناخت  

   در زندگي ITتوانايي شناخت كاربرد   
  توانايي استفاده صحيح از كامپيوتر و حفظ سالمت   
   Copyrightتوانايي شناخت قانون   
   Copyrightتوانايي شناخت قانون   
 توانايي اجراي ويندوز ، شناخت محيط و بكارگيري آن  

  توانايي كار با پنجره ها  
 Desktop و Taskbarتوانايي سفارشي كردن   

  توانايي مديريت فايلها ، پوشه ها و درايوها  
 Wordpadتوانايي كار با برنامه   

 Windowsتوانايي سفارشي كردن   

  توانايي كار با برنامه هاي جانبي ويندوز  
  توانايي بهينه سازي و نگهداري كامپيوتر  
  User Accountsتوانايي كار با  

   شبكه كامپيوتريتوانايي شناخت مفاهيم  
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             كاربر رايانهاستاندارد آموزشي  
 

  فهرست توانايي  -8

 عنوان توانايي  كد توانايي 

   و كاربرد شبكهPeer To Peerتوانايي پياده سازي شبكه هاي   
  توانايي شناخت سيستم هاي انتقال اطالعات  
  هاي انتقالتوانايي پيكر بندي شبكه و محيط   
 توانايي شناخت پروتكلها و اليه ها  

  توانايي برقراري امنيت در شبكه  
 Internetتوانايي كار با   

  Email كار با توانايي  
 توانايي تشخيص و از بين بردن برنامه هاي مخرب كامپيوتري  

  توانايي پشتيبان گيري و بازيابي اطالعات  
  توانايي نصب سيستم عامل ويندوز  
 Windows Explorerتوانايي پيكربندي بندي   

 توانايي تنظيم امكانات ابزارهاي اجرايي  

  توانايي بهينه سازي و رفع عيوب اجراي ويندوز  
 توانايي محافظت از سيستم   

 توانايي اعمال محدوديت در حساب كاربري   

  Network Connections, Network and Internet Connectionsتوانايي كار با  

 NetMeetingتوانايي كار با   

 توانايي دسترسي راه دور به كامپيوتر   

 انبيج تنظيم تجهيزات توانايي  

  Linux توانايي كار با سيستم عامل  
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  4  3  1  نايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوترتوا -1

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با تعريف كامپپوتر  1-1
      آشنايي با مفاهيم پايه كامپيوتر  2-1

       سيستم و سيستم كامپيوتري-  
     (Data) داده -  
     (Process) پردازش -  
     (Information) اطالعات -  
     (Knowledge) دانش -  
      (Hardware) سخت افزار -  
     (Software) نرم افزار -  
     (IT) فن آوري اطالعات -  

      آشنايي با انواع كامپيوتر براساس قدرت پردازش و كاربرد آن  3-1
     آشنايي با انواع كامپيوترهاي شخصي ، كاربرد و كاربران آنها  4-1
     Desktop PCيك آشنايي با ساختار عمومي   5-1

  - Case     
  - Keyboard       
  - Mouse     
  - Monitor     
  - Peripheral Devices     

      شناسايي اجزاي اصلي يك سيستم كامپيوتري  6-1
       پردازشگر مركزي-  
       حافظه-  
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( ن آموزش زما

 جمع عملي نظري

   توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوتر -1
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

       ورودي-  
       خروجي-  

     CPUآشنايي با قسمتهاي   7-1
  -  ALU     
  - CU      
  -  Register     
  - Cache      

        CPUآشنايي با واحدهاي سرعت   8-1
 ، ميـزان    cpuسـرعت   (شناسايي عوامل مؤثر در راندمان كار كامپيوتر          9-1

  ...)حافظه ، تعداد برنامه هاي در حال اجرا ، 
    

      شناسايي اصول بررسي بلوك دياگرام عمومي يك كامپيوتر  10-1
     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   11-1

       
       

  2  1  1 ه اصلي و كاربرد آنتوانايي شناخت حافظ -2

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با انوا حافظه اصلي و كابرد آنها  1-2
  RAM -     
  ROM -     
  - PROM     

  - EPROM     
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  وانايي شناخت حافظه اصلي و كاربرد آنت -2
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با واحدهاي حافظه   2-2
      شناسايي اصول بررسي انواع حافظه اوليه  3-2
     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   4-2

        
        

  5,5  3  2,5  اهو كاربرد آنو خروجي توانايي شناخت دستگاههاي ورودي  -3

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

       و نواحي آنKEYBOARDآشنايي با انواع   1-3
       و انواع آنMOUSEآشنايي با   2-3
     TRACKBALLآشنايي با   3-3
     SCANNERآشنايي با   4-3
     TOUCHPADآشنايي با   5-3
     LIGHTPENآشنايي با   6-3
     JOYSTICKآشنايي با   7-3
     DIGITAL CAMERAآشنايي با   8-3
       و انواع آنWEB CAMآشنايي با   9-3
     Microphoneآشنايي با   10-3
      شناسايي اصول بررسي انواع دستگاههاي ورودي  11-3
       و انواع آنMonitorآشنايي با   12-3
       و انواع آنScreenآشنايي با   13-3
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

   هاو كاربرد آنو خروجي توانايي شناخت دستگاههاي ورودي  -3
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

       و انواع آنPrinterآشنايي با   14-3
       و انواع آنPlotterآشنايي با   15-3
      و انواع آن Speakerآشنايي با   16-3
     شناسايي اصول بررسي انواع دستگاههاي خروجي  17-3
       و انواع آنTouchscreenآشنايي با   18-3
       و انواع آنSmartboardآشنايي با   19-3
      خروجي/ شناسايي اصول كار با دستگاههاي ورودي  20-3
      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  21-3

        
  4  2  2  توانايي شناخت دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها -4

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

       و انواع آن DISKETTEآشنايي با   1-4
      و انواع آنHARD DISKآشنايي با   2-4
      و انواع آنZIP DISKآشنايي با   3-4
       JAZ DRIVEآشنايي با    4-4
      آن و انواعCD ROMآشنايي با   5-4
       و انواع آنDVDآشنايي با   6-4
       و انواع آنDATA CARTRIGEآشنايي با   7-4
      FLASH MEMORYآشنايي با   8-4
شناسايي اصول بررسي انواع دستگاههاي ذخيره سازي بر اساس   9-4

  سرعت، قيمت و ظرفيت 
    

      آشنايي با  قالب بندي ديسك   10-4
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   رايانهكاربر استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

   توانايي شناخت دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها -4
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      شناسايي اصول بررسي انواع دستگاه ذخيره سازي  11-4
     ليسي شناسايي اصول خواندن و درك متون انگ  12-4

       
  6  4  2   و اجزاي آنMother Board توانايي شناخت -5

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      و انواع آن Mother Boardآشنايي با    1-5
      CPU ويژه Soketآشنايي با   2-5
     RAM ويژه Slotآشنايي با   3-5
       ويژه كارتهاSlotآشنايي با   4-5
     Power Controllerآشنايي با   5-5
     IDE Prot - Serialآشنايي با   6-5
     IDE Port-Parallelآشنايي با   7-5
     Backup Batteryآشنايي با   8-5
     USB Portآشنايي با   9-5
     Data BUSآشنايي با   10-5
     Control BUSآشنايي با   11-5
     Address BUSآشنايي با   12-5
       و گرافيكSoundي شبكه ، آشنايي با تراشه ها  13-5
       و كاربرد آنJumperآشنايي با   14-5
       و كاربرد آنBIOSآشنايي با   15-5
       و اجزاي آنMother Boardشناسايي اصول بررسي   16-5
     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   17-5
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 :حسب توانايي ها  ريز مواد درسي بر -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  6  4  2   و انواع آنExpansion Cardتوانايي شناخت  -6

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

       و انوا ع آنGraphic Cardآشنايي با   1-6
      و انوا ع آنTV Cardآشنايي با   2-6
       و انوا ع آنVideo Cardآشنايي با   3-6
     Sound Cardآشنايي با   4-6
     Network Cardآشنايي با   5-6
        و انواع آن MODEMآشنايي با   6-6
      شناسايي اصول بررسي انواع كارت گسترش  7-6
     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   8-6

        
        

  1  0,5  0,5  توانايي انتخاب كامپيوتر  -7

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با معيارهاي انتخاب كامپيوتر بر اساس نيازهاي كاربر  1-7
     شناسايي اصول انتخاب كامپيوتر   2-7
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  4  3  1  ت نرم افزارتوانايي شناخ -8

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      و انواع آنآشتايي با نرم افزار   1-8
      آشنايي با  نرم افزار كاربردي و انواع آن  2-8
       و انواع آنيآشنايي با  نرم افزار سيستم  3-8
      آشنايي با سيستم عامل و انواع آن  4-8
     GUI (Graphical User Interface)آشنايي با   5-8
      آشنايي با زبانهاي برنامه نويسي  6-8
      )نرم افزاري(آشنايي با چگونگي توليد سيستمهاي كامپيوتري   7-8
      شناسايي اصول بررسي انواع نرم افزار  8-8
     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  9-8

        
  3  2  1 توانايي شناخت شبكه -9

   سيشرح مواد در كد درس
  

 

        شبكهمفهومآشنايي با   1-9
     Server و Client مفهومآشنايي با   2-9
      )WAN و LAN (شبكه انواع آشنايي با   3-9
     آشنايي با شبكه هاي اينترانت و اكسترانت  4-9

      آشنايي با اينترنت و كاربردهاي اصلي آن  5-9

      آشنايي با شبكه هاي تلفني   6-9

     Transfer Rate و Analog ، Digitalي با مفاهيم آشناي  7-9

      شناسايي اصول كار شبكه  8-9

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   9-9
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  1,5  1  0,5   در زندگي ITبرد توانايي شناخت كار -10

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با كاربرد هاي كامپيوتر   1-10
       E-Worldآشنايي با   2-10

  - email     
  - E-Commerce     

      شناسايي اصول كاربرد كامپيوتر در زندگي   3-10
        
        

  3  2  1  المت توانايي استفاده صحيح از كامپيوتر و حفظ س -11

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     آشنايي با عوامل مؤثر در استفاده صحيح از كامپيوتر  1-11
     Monitor ،Keyboard موقعيت مناسب -  
      تنظيم صندلي-  
     Mouse Mat استفاده از -  
      تشعشعات-  
       تهويه و نور-  

      نحوه پيشگيري از آنهاآشنايي با عوارض استفاده از كامپيوترو  2-11
      آشنايي با حفظ بهداشت و سالمت محيط كار  3-11
       صحيح كامپيوتركاربردشناسايي اصول   4-11
     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   5-11
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) اعت س( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي شناخت امنيت -12

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با امنيت اطالعات و حفظ آن  1-12
       حفظ اطالعات مهم-  
     ابزارهاي تشخيص هويت  -  

       تهيه نسخه پشتيبان-  

      روش هاي رمز گذاري-  

       پيشگيري از سرقت اطالعات-  

      هاي كامپيوتري و مقابله با آنها آشنايي با ويروس  2-12

       تعريف ويروس-  

      انواع ويروس-  

     ها و نحوه عملكرد آنها ياب  ويروس-  

      شناسايي اصول حفظ امنيت اطالعات  3-12

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   4-12

        

        

  Copyright   1  1  2توانايي شناخت قانون  -13

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      Copyrightآشنايي با    1-13
     Open Source  و  EULA و Freeware ،Sharewareآشنايي با   2-13
     آشنايي با قانون حفاظت اطالعات  3-13
     Copyrightشناسايي اصول قانون   4-13
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : درسي بر حسب توانايي ها  ريز مواد-9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

    Copyrightتوانايي شناخت قانون  -13
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     LGPL  و  GPLآشنايي با  5-13

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   6-13

        

        

        

  6  4  2 خت محيط و بكارگيري آنتوانايي اجراي ويندوز ، شنا -14

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     آشنايي با سيستم عامل ويندوز و امكانات آن  1-14

       و اجزاي آن(Desktop)آشنايي با محيط ويندوز  2-14

      شناسايي اصول به كارگيري ماوس  3-14

       تركيب كليدها با ماوس-  

     Keyboardشناسايي اصول به كارگيري   4-14

     (Boot Process)آشنايي با فرايند راه اندازي سيستم   5-14

      شناسايي اصول خارج شدن از ويندوز  6-14

      شناسايي اصول اجرا و بكارگيري اجزاي محيط ويندوز  7-14

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   8-14
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  ايانهكاربر ر استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  4  3  1  توانايي كار با پنجره ها  -15

       كد درس
 

      آشنايي با پنجره  و بخشهاي آن  1-15

     پنجرهاجزاي شناسايي اصول كار با   2-15

     شناسايي اصول كار با پنجره ها   3-15

        

        

  Desktop 1  7  8 و Taskbarتوانايي سفارشي كردن  -16

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     Start menuشناسايي اصول سفارشي كردن   1-16

       Taskbar شناسايي اصول تنظيم خصوصيات   2-16

     Smart menuشناسايي اصول كار با   3-16

     Toolbarشناسايي اصول كار با   4-16

     Desktopيي اصول سفارشي كردن شناسا  5-16

      Taskbarشناسايي اصول سفارشي كردن    6-16

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   7-16

       

       

  12  10  2  توانايي مديريت فايلها ، پوشه ها و درايوها -17

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      تآشنايي با مفاهيم ذخيره سازي اطالعا  1-17

      هاي آنها ايي با مفهوم فايل و پوشه و بررسي ويژگيشنآ  2-17
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

   توانايي مديريت فايلها ، پوشه ها و درايوها -17
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      كالستر و اندازه آنمفهوم شنايي با آ  3-17

      آشنايي با مفهوم درايو  4-17

      شناسايي اصول مديريت فايلها و پوشه ها  5-17

     Recycle binشناسايي اصول كار با   6-17

     شناسايي اصول انواع بازبيني محتواي پنجره ها   7-17

     Searchشناسايي اصول كار با برنامه   8-17

     Folder panشناسايي اصول كار با   9-17

       Burn a CDشناسايي اصول نحوه   10-17

      شناسايي اصول مديريت فايلها ، پوشه ها و درايوها  11-17

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   12-17

        

        

  Wordpad 2  4  6توانايي كار با برنامه  -18

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     Dialog box , Toolbar , Menuشناسايي اصول استفاده از   1-18

     شناسايي اصول ايجاد يك فايل جديد  2-18

     شناسايي اصول درج متن و ذخيره آن  3-18

      شناسايي اصول باز كردن فايل موجود  4-18

     شناسايي اصول ذخيره فايل در آدرس ديگر  5-18

      Wordpad با برنامه شناسايي اصول كار  6-18
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  Windows 2  12  14توانايي سفارشي كردن  -19

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     Control Panelآشنايي با   1-19

 Date & Time،  Sound   ،Power شناسايي اصول كار با  2-19

Option 

    

      Add Remove Programs شناسايي اصول كار با  3-19

 Font،  Regional and Languageشناسايي اصول كار با   4-19

Option 

    

     Mouseشناسايي اصول كار با   5-19

      شناسايي اصول نصب و رفع عيب چاپگر   6-19

       هاي ويندوزComponentز رساني شناسايي اصول به رو  7-19

     Scheduled tasksشناسايي اصول كار با برنامه   8-19

     Add Hardwareشناسايي اصول كار با   8-19

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   9-19

        

  4  3  1  توانايي كار با برنامه هاي جانبي ويندوز -20

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     Calculatorشناسايي اصول كار با برنامه   1-20

     Sound Recorderشناسايي اصول كار با برنامه   2-20

     Paintشناسايي اصول كار با برنامه   3-20

     Media playerشناسايي اصول كار با برنامه   4-20

      شناسايي اصول كار با برنامه هاي جانبي ويندوز  5-20

     اصول خواندن و درك متون انگليسي شناسايي   6-20
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  10  8  2  توانايي بهينه سازي و نگهداري كامپيوتر -21

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      (Disck cleanup)ك سخت شناسايي اصول آزاد كردن فضاي ديس  1-21

     Disk Defragmenterشناسايي اصول كار با برنامه   2-21

     Diskشناسايي اصول ترميم خطاهاي   3-21

      Task Managerشناسايي اصول كار با   4-21

     Device Managerشناسايي اصول كار با   5-21

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   6-21

        

        

  User Accounts  2  4  6توانايي كار با -22

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      كردن off Logو   on  Logشناسايي اصول   1-22

      Passwordشناسايي اصول تغيير   2-22

      شناسايي اصول ساخت گروه كاري جديد و انجام تنظيمات آن  3-22

     شناسايي اصول ساخت كاربرجديد و انجام تنظيمات آن  4-22

     User Accountsشناسايي اصول كار با   5-22

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   6-22
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  7  5  2  توانايي شناخت مفاهيم شبكه كامپيوتري -23

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     هاي ايجاد شبكه كامپيوتري آشنايي با هدف  1-23

     آشنايي با مزايا و معايب ايجاد شبكه كامپيوتري  2-23

آشنايي با انواع شبكه ها ي كامپيوتري از نظر فاصله مكاني و   3-23
  يات آنهاخصوص

    

  - LAN     

  - WAN     

  - Wireless     

     آشنايي با انواع شبكه هاي كامپيوتري از نظر مدل كاري  4-23

  - Server Base     

  - Peer To Peer     

     Peer To Peerمزايا و معايب شبكه هاي  -  

     Server Baseمزاياي شبكه  -  

     Server Baseنيازهاي سخت افزاري شبكه  -  

     Serverآشنايي با انواع   5-23

      آشنايي با شبكه هاي تركيبي  6-23

      آشنايي با انواع سيستم عاملهاي شبكه و خصوصيات آنها  7-23

      شناسايي اصول بررسي انواع شبكه   8-23

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   9-23
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  كاربر رايانه آموزشياستاندارد 
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  8  6  2   و كاربرد شبكهPeer To Peerتوانايي پياده سازي شبكه هاي  -24

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      شناسايي اصول به اشتراك گذاشتن فايلها و پوشه ها  1-24

      اصول كنترل دسترسي به منابعشناسايي  2-24

     شناسايي اصول مديريت صف كارهاي چاپي  3-24

شناسايي اصول فعال و غير فعال كردن پراكسي هـا، فـايروال و ضـد                 4-24
 ويروسها

    

     Peer To Peerشناسايي اصول پياده سازي شبكه   5-24

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   6-24

        

        

  2  1  1  توانايي شناخت سيستم هاي انتقال اطالعات -25

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      انتقال اطالعات و انواع آن مفاهيمآشنايي با  1-25

      آشنايي با تعريف سيگنال  2-25

      آشنايي با پهناي باند  3-25

     آشنايي با نويز و تأثيرات آن  4-25

      انتقال اطالعاتشناسايي اصول بررسي  5-25

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   6-25
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  4  3  1  توانايي پيكر بندي شبكه و محيط هاي انتقال -26

   واد درسيشرح م كد درس
  

 

      آشنايي با تعريف توپولوژي  1-26

      آشنايي با انواع توپولوژي  2-26

      آشنايي با انواع كابل  3-26

      آشنايي با كارت شبكه و وظايف آن  4-26

     Switch و HUBآشنايي با   5-26

     آشنايي با خرابي ارتباط در شبكه  6-26

     شناسايي اصول پيكربندي شبكه   7-26

        

        

  6  3  3 توانايي شناخت پروتكلها و اليه ها -27

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با تعريف پروتكل  1-27

      آشنايي با انواع پروتكل  2-27

  - IPX/SPX     

  - TCP/IP     

     OSIآشنايي با اليه هاي مدل   3-27

     TCP/IPآشنايي با اليه هاي مدل   4-27

     TCP/IP و OSIآشنايي با تفاوتهاي عملكرد اليه ها در مدل هاي   5-27

      شناسايي اصول بررسي اليه ها و پروتكل ها  6-27

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   7-27
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  3  2  1  توانايي برقراري امنيت در شبكه -28

       كد درس
 

     آشنايي با سطح امنيت  1-28

     آشنايي سياستهاي تدوين شده سازمان  2-28

تجهيزات  چاپگر، ايستگاه كاري،  سرور،(منابع شبكه   آشنايي با حفاظت      3-28
 )شبكه

    

      single sign onآشنايي با   4-28

      thin clientآشنايي با   5-28

     مقابله با ويروسهاروش هاي آشنايي با   6-28

     شناسايي اصول برقراري امنيت در شبكه  7-28

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   8-28

        

        

  Internet 2  10  12توانايي كار با  -29

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      هيم مقدماتي اينترنتآشنايي با مفا  1-29

  - ISP ، Account ،Web Page،SITE ،Home Page     

       مرورگر-  

      آدرس و نحوه آدرس دهي-  

      موتور جستجو-  

      شناسايي اصول اتصال به اينترنت  2-29

     WEBشناسايي اصول مرور   3-29
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : حسب توانايي ها  ريز مواد درسي بر-9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  Internetتوانايي كار با  -29
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     WEBشناسايي  اصول جستجوي   4-29

       Favorites به  WEB Pageشناسايي اصول اضافه كردن   5-29

     شده مالقات WEB Page از Historyشناسايي اصول مشاهده   6-29

     Internet Explorerشناسايي اصول انجام تنظيمات در   7-29

     شناسايي اصول ذخيره تصوير و فايل بر روي ديسك  8-29

       فايلبار گيريشناسايي اصول   9-29

     Internetشناسايي اصول كار با   10-29

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   11-29

        

        

  Email  2  10  12 كار با توانايي -30

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     SMTP,POP3,WEBmail,IMAPآشنايي با   1-30

      شناسايي اصول ايجاد و ارسال يك نامه  2-30

      قراردادن عنوان و آدرس نامه -  

      اضافه كردن يك امضاي خودكار به نامه -  

      ضميمه كردن يك پيوست به نامه -  
      فرستادن نامه به اولويت -  

      شناسايي اصول انجام عمليات كپي انتقال و حذف نامه ها  3-30
      شناسايي اصول باز كردن و خواندن يك نامه  4-30
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

   Email كار با ييتوانا -30
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     شناسايي اصول عالمتگذاري يك نامه در صندوق نامه ها  5-30

      شناسايي باز و ذخيره كردن پيوست يك نامه  6-30

       كردن يك نامهReplyشناسايي اصول   7-30

      به فرستنده-  

      به همه-  

      به فرد ديگر-  

      قرارد دادن نامه اصلي با و بدون -  

     شناسايي اصول استفاده از كتاب آدرس  8-30

      اضافه كردن يك آدرس -  

       حذف يك آدرس-  

  
 ايجاد يك فهرست آدرس جديد و به هنگام سازي كتـاب راهنمـاي              -

  ها آدرس
    

     فرستادن يك نامه به چند آدرس -  

      با استفاده از فهرست توزيع-  

      پنهانتفاده از ابزار كپي  اس-  

     شناسايي اصول سازماندهي نامه ها  9-30

      جستجوي يك نامه-  

     كشوي پستي جديد  ايجاد-  

       حذف يك نامه-  

      انتقال نامه ها به كشوي پستي جديد-  

      ... مرتب كردن فايلها بر اساس اسم ، موضوع، تاريخ و -  
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

   Email كار با توانايي -30
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

       و روش هاي مبارزه با آنSPAMآشنايي با   10-30

      emailشناسايي اصول كار با   11-30

     درك متون انگليسي شناسايي اصول خواندن و   12-30

        

        

  16  13  3 توانايي تشخيص و از بين بردن برنامه هاي مخرب كامپيوتري -31

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     آشنايي با برنامه هاي مخرب و انواع آن  1-31

      آشنايي با راههاي انتقال برنامه هاي مخرب  2-31

      نامه هاي مخربآشنايي با نحوه عملكرد انواع بر  3-31

      شناسايي اصول تشخيص ويروسي شدن سيستم  4-31

      شناسايي اصول مقابله با ويروسي شدن سيستم  5-31

      آشنايي با مراحل پاكسازي سيستم ويروسي شده  6-31

     Symantecشناسايي اصول كار با ويروس ياب   7-31

       كامپيوتريشناسايي اصول تشخيص و از بين بردن ويروسهاي  8-31

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي   9-31
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  12  8  4  توانايي پشتيبان گيري و بازيابي اطالعات -32

   واد درسيشرح م كد درس
  

 

      آشنايي با داليل و روش هاي  تهيه نسخه پشتيبان  1-32

      آشنايي با روش جايگزيني نسخه پشتيبان  2-32

      آشنايي را روش فعال كردن پشتيبان گيري خودكار  3-32

      System Restoreشناسايي اصول   كاربرد   4-32

       Imageآشنايي با روش تهيه   5-32

      يي اصول بازيابي فايلها و تنظيمات سيستمشناسا  6-32

      نسخه پشتيبان و جايگزيني آنشناسايي اصو ل تهيه   7-32

      شناسايي اصول فشرده سازي فايلها و پوشه ها  8-32

      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  9-32

        

        

  9  6  3  توانايي نصب سيستم عامل ويندوز -33

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با تجهيزات مورد نياز براي نصب ويندوز  1-33

      آشنايي با روش هاي نصب سيستم عامل ويندوز  2-33

      از طريق ديسك سختشبكه، ، از طريق CDاز طريق   -  

      شناسايي اصول نصب سيستم عامل ويندوز  3-33

      ارتقاء سيستم عامل ويندوز -  

      سايي اصول خواندن و درك متون انگليسيشنا  4-33
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  Windows Explorer 4  8  12توانايي پيكربندي بندي  -34

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      هاي سيستمي  ويندوزآشنايي با فايل  1-34

      System 32آشنايي با اجزاء   2-34

      شناسايي اصول ويرايش فايل هاي سيستمي  3-34

  - Boot.ini,win.ini, …..      

      سازگاري برنامه هاي كاربرديشناسايي اصول   4-34

      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  5-34

        

        
  12  8  4 ظيم امكانات ابزارهاي اجراييتوانايي تن -35

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      Event Viewerشناسايي اصول كاربرد   1-35

       و طريقه اجرا و توقف آنشناسايي اصول كار با سرويسهاي پركاربرد  2-35

     System Informationشناسايي اصول كاربرد    3-35

      Disk Managementشناسايي اصول  كاربرد   4-35

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  5-35
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  10  6  4  توانايي بهينه سازي و رفع عيوب اجراي ويندوز -36

   مواد درسيشرح  كد درس
  

 

      آشنايي باكاربردبهينه سازي و تاثيرآن  1-36

      شناسايي اصول   بهينه سازي سيستم  2-36

      آشنايي با پيغامهاي خطاي رايج  3-36

      شناسايي اصول رفع خطاي تعليق سيستم  4-36

     شناسايي اصول تنظيم حافظه مجازي  5-36

      افظهشناسايي اصول رفع عيوب مشكالت ح  6-36

     Regeditآشنايي با   7-36

       و تهيه نسخه پشتيبان از آنRegeditاصول كاربرد   شناسايي  8-36

      Regeditآشنايي با برنامه هاي اصالح و ويرايش   9-36

     Regeditاصول تغيير عملكرد سيستم از طريق   شناسايي  10-36

      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  11-36

        

        

  4  3  1 توانايي محافظت از سيستم  -37

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     آشنايي با اصول محافظت از سيستم   1-37

     آشنايي با امكانات سيستم عامل ويندوز براي محافظت از سيستم  2-37

      proxy وشناسايي اصول پيكربندي ديوار آتش   3-37
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  كاربر رايانه ستاندارد آموزشيا
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  10  6  4 توانايي اعمال محدوديت در حساب كاربري -38

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

       اعمال مجوز به حساب كاربريآشنايي با   1-38

       NTFSايل آشنايي با امكانات سيستم ف  2-38

      شناسايي اصول كد كردن و فشرده كردن فايل ها  3-38

      آشنايي با ارث بري مجوز ها  4-38

     آشنايي با مجوزهاي حساب كاربري  5-38

     شناسايي اصول حفاظت داده و اعمال مجوزهاي كاربري  6-38

      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  7-38

        

 Network Connections, Network and Internetنايي كار باتوا -39

Connections  

2  4  6  

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با روش اتصال به اينترنت و شبكه  1-39

     شناسايي اصول اتصال به اينترنت و شبكه  2-39

      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  3-39

        

        

  NetMeeting 1  2  3وانايي كار با ت -40

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      شناسايي اصول كار با انتقال پيام و فايل  1-40

      شناسايي اصول برقراري كنفرانس  2-40
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  4  3  1 توانايي دسترسي راه دور به كامپيوتر  -41

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     آشنايي با روش به اشتراك گذاشتن فايل ها و منابع در شبكه  1-41

     آشنايي با مجوزهاي فايل هاي  اشتراكي  2-41

     آشنايي با روش تنظيم مجوز هاي دسترسي به منابع از راه دور  3-41

     اصول اشتراك گذاشتن فايل ها و منابع در شبكهشناسايي   4-41

 شناسايي اصول تنظيم مجوز هـاي دسترسـي بـه سيـستم از راه دور      5-41

Remote desktop)   ( 

    

     شناسايي اصول دسترسي به سيسيتم از راه دور  6-41

      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  7-41

        

        

  3  2  1 انبيجيم تجهيزات  تنظتوانايي -42

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

     آشنايي با ارتقاء و پيكربندي درايور تجهيزات جانبي   1-42

     Hardware settingsآشنايي با   2-42

     آشنايي با روش شناساندن تجهيزات قابل حمل   3-42

     شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  4-42
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  Linux 6  10  16 توانايي كار با سيستم عامل -43

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

      آشنايي با تاريخچه سيستم نرم افزار هاي متن باز  1-43

      Linuxتوزيع هاي متداول سيستم عامل آشنايي با   2-43

     Linuxشناسايي اصول راه اندازي كامپيوتر با سيستم عامل   3-43

     Linuxشناسايي اصول مديريت فايل و پوشه در   4-43

      شناسايي اصول كاربرد واسط هاي ديگر گرافيكي  5-43

      شناسايي اصول كاربرد فرمان هاي پركاربرد  6-43

     Linuxشنايي با مراحل نصب مودم در سيستم عامل آ  7-43

     Linuxآشنايي با مراحل نصب چاپگر در سيستم عامل   8-43

     Linuxشناسايي اصول كاربرد برنامه هاي كاربردي سيستم عامل   9-43

      شناسايي اصول خواندن و درك متون انگليسي  10-43

        
        

  
  
 :ه  امكانات مورد نياز دور-10

   فضاي آموزشي-10- 1
  : فضاي آموزشي تئوري- 10- 1- 1
  : فضاي آموزشي عملي- 10- 1- 2
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي

   
  
  :  تجهيزات آموزشي-2-10

  .اقالم ويژه دوره كه به صورت ثابت در كارگاه يا كالس باقي مي ماند
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

1  CD   يا DVD   نرم افزار 
  سيستم عامل 

  دو نسخه براي كارگاه  سازگار با مايكروسافت

  CD   يا DVD   نرم افزار 
  سيستم عامل 

  دو نسخه براي كارگاه  سازگار با لينوكس

  CD   يا DVD   نرم افزار 
 ويروس ياب

Symantec دو نسخه براي كارگاه  

2  CD يا DVDنرم افزار  Office 2007 رگاهدو نسخه براي كا  
3  CD يا DVDزبان   نرم افزارVB 6 دو نسخه براي كارگاه  

4  CD يا DVDزبان   نرم افزارVB.Net   دو نسخه براي كارگاه  
5  CD يا DVDزبان ُُُِِِِِّّ  نرم افزارDelphi دو نسخه براي كارگاه  
6  CD يا DVDنرم افزار  ُُِِّSQL Server دو نسخه براي كارگاه  
7  CD   يا DVD ي  آموزش

  نرم افزار سيستم عامل 
  يك نسخه براي كارگاه  سازگار با مايكروسافت

8  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار سيستم عامل 

  يك نسخه براي كارگاه  سازگار با لينوكس

9  CD   يا DVD   نرم افزار 
 آموزشي ويروس ياب

Symantec يك نسخه براي كارگاه  

10  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

Office 2007 يك نسخه براي كارگاه  

11  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه VB 6زبان 

12  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه   VB.Netزبان 

13  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه Delphiزبان ُُُِِِِِّّ

14  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

ُُِِّSQL Server يك نسخه براي كارگاه  

15  Cool disk 1GBدو عدد براي كارگاه   يا باالتر  
  يك عدد براي هر كامپيوتر  ويژه كامپيوتر شخصي  محافظ كامپيوتر  16
  يكسري براي كارگاه    فرايند كار  17
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 استاندارد آموزشي 
   

  
  :  آموزشيابزار -3-10

  .ه يا كالس ثابت نمي ماندمشترك با ساير دوره ها كه در كارگااقالم 
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

كامپيوتر با تمام متعلقـات       1
  كامل

 web - بلنـد گـو  - رايتـر DVDشامل 
cam–هدست- ميكروفون   

   عدد براي دو نفر1

كامپيوتر با تمام متعلقـات       2
  كامل

 –web cam - بلند گو- رايترDVDشامل 
  هدست  

  ي دو نفر عدد برا1

  عدد براي كارگاه1  سياه و سفيد  چاپگر ليزري   3
  عدد براي كارگاه1  ليزري يا جوهر افشان  چاپگر رنگي   4
  عدد براي كارگاه1  روميزي  اسكنر   5
   عدد براي دو نفر1  معمولي  ميز كامپيوتر   6
   عدد براي هر نفر1  مخصوص كامپيوتر  صندلي گردان   7
8  Smart board د براي كارگاهعد1  معمولي  
  عدد براي كارگاه1  معمولي  ديتا پروژكتور  9
  عدد براي كارگاه1  معمولي  پرده ديتا پروژكتور   10
تجهيـــزات اتـــصال بـــه   11

  اينترنت
    با امكان سرويس دهي به كليه كارآموزان

  
  

                 
  : آموزشيمواد مصرفي  -10 -4

  .مي باشدمصرفي به ازاي هر دوره به شرح زير اقالم 
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

   براي هر نفرهشت عدد MB 1.44 ديسكت فالپي  1
2  CD700   خام MB 240براي هر نفر عدد   
   براي هر نفر برگA4 1500 كاغذ  3
   براي هر كارگاه عدد16  معمولي  CDماژيك   4
  يك عدد براي هر نفر رنگ سفيد  روپوش كار  5
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  كاربر رايانه استاندارد آموزشي
   
   

  : منابع درسي و آموزشي -11
  عنوان منبع درسي و آموزشي رديف

  كتابهاي برنامه نويس پايگاه داده مديريت پژوهش و برنامه نويس درسي 1
 Officeسايتهاي آموزش  2
  سايتهاي آموزش سيستم عامل 3

4 CD  هاي آموزشي  سيستم عاملwindows 

5 CD  هاي آموزشيOffice  
6 CD هاي آموزشي سيستم عامل Linux  
7 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيVB 
8 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيVB.Net 
9 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيDelphi 
10 CD ُ هاي آموزشي برنامه نويسيSQL Server 
11 CD هاي آموزشي مباني كامپيوتر  
12 CD ني شبكههاي آموزشي مبا  

   
  : مشخصات پروژه جامع -12
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 


