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  رسيدفتر طرح و برنامه های د نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 3319-39-668-1شغل:  آموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 پالك ، ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 3، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 

39 

 66363366 – 3تلفن                                                     66311119دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 رامک فرح آبادی-

 احسان پوری     -

 ارژنگ بهادری-

 زهرا زماني -

 یزی فناوری اطالعات، مدیر گروه برنامه رشهرام شكوفيان -

 

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

 محتوای علمي -

 تجهيزات-

 تغييرات تكنولوژی   -

 نياز بازار كار-

 را و سياستگذاری  تقاضای متوليان اج -

 



  

 
 
 
 

   شایستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 ایميل تلفن و ،آدرس   سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرین مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي ردیف

1 

 برق دكترا یعقوب پور اسد

هيئت علمي 

دانشگاه 

 صنعتي اروميه

 سال16

 تلفن ثابت :

 63136166333تلفن همراه : 

ایميل : 
y.pourasad@uut.ac.ir 

 آدرس : دانشگاه صنعتي اروميه
 

 
 

فناوری  كارشناسي ارشد اميرعباس ممتاز 3

 –اطالعات 

امنيت 

 اطالعات

معاونت 

پژوهش و 

ر گروه مدی

فناوری 

 اطالعات

 88331893 تلفن ثابت : سال 13

 تلفن همراه :

 ایميل :

a_a_momtaz@yahoo.com 
 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

فناوری  دكتری سارنگ قربانيان 9

 اطالعات

مدیر گروه 

فناوری 

 اطالعات

 88331893تلفن ثابت :  13سال 

 تلفن همراه :

 ایميل :

 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

 

 
 

سيده معصومه  1

 احمدی

 63693869636تلفن ثابت : سال11 مربي رایانه كامپيوتر كارشناسي

 تلفن همراه :

ایميل : 
ahmadimehri_neda@yaho

o.com 

آدرس :  اداره كل آموزش فني و 

 حرفه ای البرز

مهندسي  كارشناسي مهسا محرری نژاد 3

فناوری 

 اطالعات

كارشناس 

فناوری 

 اطالعات

 88331893 فن ثابت :تل سال 9

 تلفن همراه :

 ایميل :

 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

 تلفن ثابت :      6

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس :

 تلفن ثابت :      9

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس :

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 شغل : استاندارد آموزش نام 

 Fedoraمدیر 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

،شروع کار با میز Fedoraاز شایستگی های این شغل میتوان نصب  از مشاغل حوزه فناوری اطالعات میباشد. Fedoraمدیر 

،کار با Fedora  داخلاجرای بازی ها در ،Fedora،دسترسی و اجرا برنامه ها،نشر با استفاده از  لینوکس  دستورات  بکارگیریکار،

و   برپایی،(System Administration)  سیستم  مدیریت،و وب  اینترنت  بکارگیری  به  مربوط  ابزارهای،کار با Fedoraدر   ای چندرسانه

  شبکه  یک  پاییبر،کامپیوتر  امنیتی  موضوعات،کار با  فایلها  و بازیابی  پشتیبان  نسخه  تهیه، سیستم  وظایف  خودکارسازی، از کاربران  پشتیبانی

را نام برد. این شغل با کلیه مشاغل شبکه، امنیت، تجزیه و تحلیل و سیستم های شبکه های اجتماعی   اینترنت  به  اتصالو  (LAN)  محلی

 و وب در ارتباط است.

 : ورودیویژگي های كارآموز 

 دیپلم كامپيوترفوق ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني  : و ذهني حداقل توانایي جسمي

 ندارد: مهارت های پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 36   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت  96   :        ـ زمان آموزش نظری           

 ساعت 66   ـ زمان آموزش عملي               :    

 ساعت       :       كارورزی                    زمان ـ 

  ساعت        ـ زمان پروژه                          :    

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %33:  كتبي -

 %63عملي : -

 %16اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

  :تحصيالت حداقل

 سال سابقه كار  3دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط با  -

 سال سابقه كار 1دارندگان مدرك كارداني مرتبط با  -

 

 

 



  

 

 

 

 

 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 کی شد، ي( خوانده مFedora Core: يسي( كه در گذشته با نام فدورا كور )به انگلFedora: يسيفدورا )به انگل

پروژه  نی. اشود يژه فدورا توسعه داده مپرو یاست كه توسط اعضا نوكسياز ل يعیو توز یا انهیرا عامل ستميس

از  يطور كل چندمنظوره است كه به عامل ستميس کیپروژه ساخت  نیا هدف .شود يم تیتوسط شركت ردهت حما

و  یافزار نرم یها . بستهشود يم مينصب و تنظ يبه آسان عیتوز نیاست. ا شده جادیا گانیرا یافزار نرم یها بسته

از فدورا  دینسخه جد کیماه  8 ای 6. هر اند افتیقابل در امیافزار  توسط نرم يها به آسان آن ازيموردن یافزارها نرم

عرضه  یادیز یها برنامه عامل ستميس نیاست. همراه ا نگرشرودی ٔبا نام گربه 13. نسخه فدورا شود يعرضه م

ای دولتي و خصوصي خواهد كار آموز پس از طي دوره توانایي مدیریت سيستم فدورا را در سازمان ه .شود يم

 داشت.

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Fedora Administrator 

Fedora Linux Systems Administration 

Fedora Systems Administration 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :  ٭

 شبكه، امنيت، تجزیه و تحليل و سيستم های شبكه های اجتماعي و وببط با كليه استاندارد های مرت

 

 

 جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

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

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

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 

 
 



  

 
 

 

                        1شغلآموزش استاندارد 

 شایستگی ها -

 عناوین ردیف

 Fedoraنصب  1

 شروع کار با میز کار 3

  لینوکس  دستورات  بکارگیری 9

 دسترسی و اجرا برنامه ها  1

 Fedoraنشر با استفاده از  3

 Fedora  داخلاجرای بازی ها در  6

 Fedoraدر   ای چندرسانهکار با  9

 و وب  اینترنت  یریبکارگ  به  مربوط  ابزارهایکار با  8

 (System Administration)  سیستم  مدیریت 3

  از کاربران  و پشتیبانی  برپایی 16

  سیستم  وظایف  خودکارسازی 11

  فایلها  و بازیابی  پشتیبان  نسخه  تهیه 13

 کامپیوتر  امنیتی  موضوعاتکار با  19

 (LAN)  محلی  شبکه  یک  برپایی 11

  اینترنت  به  اتصال 13

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      



  

 

 
 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 Fedoraنصب 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 (Quick Installation)  سریع  نصبنحوه ی     -

 از فدورا   بیشتری  افزاری نرم  های بسته  نصبنحوه ی     -

 (Special Installation)  ویژه  نصب  های رویه   -

 خود        فرایند نصب  اشکالزدایینحوه ی     -

- Installing fedora on mac book pro  
- Inestalling fedora linux on a windows 

system                              

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 ی اولیه با لوازمجعبه کمکها

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 (Quick Installation)  سریع  نصب  -

 از فدورا   بیشتری  افزاری نرم  های بسته  نصب انجام   -

 (Special Installation)  ویژه  نصب   -

 خود      فرایند نصب  اشکالزداییتنظیم  -

-   Installing fedora on mac book pro  
- Inestalling fedora linux on a windows 

system                                              

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 ، سرعت، درستی انجام کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن-

 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

ی تحلیل آموزش برگه -  

 عنوان :

 شروع کار با میز کار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 فدورا  به (login)ورود  -

 میزکارمفهوم  -

 GNOMEمیزکار   ویژگی های  -

 میزکار  های محیط  مابین  سوئیچ  -

 KDE751میزکار  روش های  -

 های جدید دیگر رمیزکا روش های   -

  میزکارتان  اشکالزداییانواع  -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 سیار پنج راههکابل 

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 بیشتر با میزکارکار   -

 GNOMEمیزکار   بکارگیری -

 میزکار  های محیط  مابین  سوئیچتنظیم   -

 KDE751میزکار   بکارگیری   -

 دیگرهای میزکارکار با   -

  میزکارتان  اشکالزداییکار با  -

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 هات زیست محیطی :توج

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :

  لینوکس  دستورات  بکارگیری
 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادزار اب ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 (Shell Interface)  پوسته  واسطمفهوم   -

  لینوکس  پوسته  شناخت -

  در لینوکس  پوسته  مفهوم  -

  لینوکس  فایل  سیستم مفهوم -

 vi5  ویرایشگر متن  چگونگی کار با  -

 های دیگرویرایشگر   چگونگی کار با  -

 رایانه بروز و جدید   2

 روز و جدیدسیستم عامل ب

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 یا لباس کارگاهیروپوش کار 

 

   

   

   

   

 مهارت :

 (Shell Interface)  پوسته  واسطکار با   -

  لینوکس  پوسته  کار با  -

  در لینوکس  پوسته  بکارگیری -

 لینوکس  فایل  کار با سیستم -

 vi5  ویرایشگر متن  بکارگیری   -

 های دیگرویرایشگر   کار با  -

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 قات آندفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعل

 
 
 



  

 
 

 ستاندارد آموزش 
ی تحلیل آموزش برگه -  

 

 عنوان : 

 ها برنامه  و اجرای  دسترسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 برنامه  یک  برای  مپلتفر  یک  فدورا بعنوان -

  موجود در لینوکس  میزکار مرسوم  های برنامه  یافتن -

 فدورا  های برنامه بررسی -

 XWindow  های برنامه بررسی -

 Macintosh و DOS,Microsoft  های برنامه بررسی -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 ایانهمیز ر

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 برنامه  یک  برای  پلتفرم  یک  فدورا بعنوان تنظیم  -

 فدورا  های برنامه با کار -

 XWindow  های برنامه  بررسی -

 Macintosh و DOS,Microsoft  های برنامه بررسی -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 نداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کاررعایت استا-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن-



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Fedoraاز   با استفاده (Publishing)نشر 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 پردازه  سایر واژهو OpenOffice.org مفهوم -

 لینوکس  نشر اسناد در داخل  سنتی  ابزارهای  بررسی -

 LaTeX یا Groff  اسناد در داخلشناخت  -

 فدورا  اسناد بوسیله  بررسی -

 Acrobat و Ghostscript  اسناد بوسیله  نمایش -

 تصاویر گرافیکی -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 OpenOffice.orgکار  با  -

 پردازه  سایر واژهکار با   -

 لینوکس  نشر اسناد در داخل  سنتی  ابزارهای  نظیمت -

 LaTeX یا Groff  اسناد در داخلکار با  -

 فدورا  اسناد بوسیله تنظیم  -

 و Ghostscript  اسناد بوسیله  کار با -

  کار با تصاویر گرافیکی -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 ناسب در رابطه با کارانجام کردار و دیدگاه م-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن-

 
 



  

 
 
 

 استاندارد آموزش 
 آموزش ی تحلیل  برگه -

 عنوان : 

 Fedora  ها در داخل بازی  اجرای

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  در لینوکس  بازی  درمورد انجام  پایه  اطالعات -

 X Window  بازیهای -

  لینوکس  تجاری  بازیهای بررسی -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 اپگر لیزریچ

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

 X Window  بازیهایکار  با  -

  لینوکس  تجاری  بازیهای ایجاد -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 ر رابطه با کارانجام کردار و دیدگاه مناسب د-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Fedoraدر   ای چندرسانهکار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 صدا  به  دادن  گوشنحوه  -

 ها Webcamو   تلویزیون  مشاهدهنحوه  -

 ئووید  پخشنحوه  -

  دیجیتالی  دوربین  یکنحوه کار با  -

  موزیک  های CD  ضبطچگونگی نحوه کار با   -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  گلیسی دیکشنری ان

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

 صدا  به  دادن  گوش -

 ها Webcamو   تلویزیون  مشاهده -

 ویدئو  پخش -

 ها Webcamو   تلویزیون  کار با -

  دیجیتالی  دوربین  یک کار با  -

  موزیک  های CD  ضبطکار با چگونگی  -
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 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 ر با کامپیوتررعایت ارگونومی در هنگام کا-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 

 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  بکارگیری  به  مربوط  ابزارهایکار با 

 و وب  اینترنت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  اینترنتی  بر ابزارهای  مروری -

 E-mai  بوسیله  ارتباطبررسی  -

 Newsgroups)  خبری  های در گروه  شرکت نحوه  -

 Execution و Copy, Remote Login نحوه -

 رایانه بروز و جدید   2

 عامل بروز و جدید سیستم

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 وش کار یا لباس کارگاهیروپ

 

   

   

   

   

 مهارت :

  اینترنتی  ابزارهای تنظیم -

 E-mai  بوسیله  ارتباط انجام -

 Newsgroups)  خبری  های در گروه  شرکت کار با -

 Gaim  از برنامه  با استفاده  فوری  رسانی پیام -

 Execution و Copy, Remote Login کار با -
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 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 لک شده کامپیوتر و متعلقات آندفع صحیح زباله و قطعات مسته -

 

 
 
 
 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (System Administration)  سیستم  مدیریت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 آموزشيمصرفي و منابع 

 دانش :

 root Login مفهوم -

 (suدستور Super User ( به  شدن  تبدیلچگونگی   -

 فدورا  سیستم  کردن  مدیریتچگونگی   -

 افزار سخت  پیکربندیچگونگی  -

  دیسک  و فضای  فایل  سیستمهای  مدیریتمروری بر  -

  سیستم  بر کارایی  نظارتنحوه ی   -

  جایگزین  افزارهای نرم  انتخابچگونگی   -

  بوسوویله  لینوووکس  افزارهووای  نوورم  آوردن  بدسووتچگووونگی   -

\\\"up2date\\\" 

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD  رم افزار آموزشی ن

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

  

   

   

   

   

 مهارت :

 root Login کار  با -

 (  su دستور Super User ( به  شدن  تبدیل  -

 فدورا  سیستم  کردن  دیریتم  -

 افزار سخت  پیکربندی -

  دیسک  و فضای  فایل  سیستمهای  مدیریت -

  سیستم  بر کارایی  نظارت -

  جایگزین  افزارهای نرم  انتخاب -

  بوسوویله  لینوووکس  افزارهووای  نوورم  آوردن  بدسووتچگووونگی   -

\\\"up2date\\\" 

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 ات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آندفع صحیح زباله و قطع -

 
 



  

 
 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  از کاربران  و پشتیبانی  برپایی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 زشيمصرفي و منابع آمو

 دانش :

  کاربری  حسابهای  مروری و  کاربری  حسابهای  انواع  -

 کاربر  فرضهای  پیش و  کاربری  حسابهای نحوه کار با -

 (حمل  )قابل  سبک  میزکارهاینحوه کار با  -

  کاربران  به  پشتیبانی  ارائهنحوه  -

  دیسک  فضاهاینحوه کار با  -

 کاربران  تمامی  برای Mailنحوه کار با  -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 ازمجعبه کمکهای اولیه با لو

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 کاربر  فرضهای  پیش ایجاد و   کاربری  حسابهایکا با  -

 (حمل  )قابل  سبک  میزکارهای کا با  -

  کاربران  به  پشتیبانی ایجاد  -

  دیسک  فضاهای ایجاد  -

 کاربران  تمامی  برای Mail  ایجاد -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آندفع صحیح زباله  -

 



  

 
 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  سیستم  وظایف  خودکارسازی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 شيمصرفي و منابع آموز

 دانش :

  ای پوسته  اسکریپتهاینحوه کار با  -

  سیستم  به  مقداردهینحوه کار با   -

- Startupdd و Shutdown سیستم  

  سیستم  وظایف  زمانبندینحوه کار با   -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 هیزات اتصال به اینترنتتج

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

  ای پوسته  اسکریپتهای  تنظیم  -

  سیستم  به  مقداردهیبا  کار -

- Startupdd و Shutdown سیستم  

  سیستم  وظایف  زمانبندیتنظیم   -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 هداشت : ایمنی و ب

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  فایلها  و بازیابی  پشتیبان  نسخه  تهیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 rsync از  با استفاده  ساده  پشتیبانی  یکنحوه کار با  -

  گیری Backup  استراتژی  یکنحوه کار با  -

 backup  عمل  برای  رسانه  یکروش های  -

 هارد درایو  یک  برروی  گیری backup  عملنحوه   -

 cron از  با استفاده Backup  خودکارسازی مفهوم -

 backup  فایلهای  بازیابیروش های   -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD  شی نرم افزار آموز

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 rsync از  با استفاده  ساده  پشتیبانی -

  گیری Backup  استراتژی  یک   انجام  -

 backup  عمل  برای  رسانه  یکتنظیم   -

 هارد درایو  یک  برروی  گیری backup  عملکار با   -

 cron از  با استفاده Backup  خودکارسازیکار با   -

 backup  فایلهای  بازیابیانجام   -

- backup از دستور  از فایلها با استفاده  گیری dump 

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 تر و متعلقات آندفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیو -

 

 



  

 استاندارد آموزش 
ی تحلیل آموزش برگه -  

 

 

 عنوان : 

 (LAN)  محلی  شبکه  یک  برپایی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 (LAN)  محلی  های شبکه  شناخت -

  سیم بی LAN  یک  برپاسازینحوه   -

  اینترنت  پروتکل  آدرسهای  شناخت -

  تان LAN  اشکالزداییروش های  -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD  ی نرم افزار آموزش

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 (LAN)  محلی  های شبکهکار با  -

  سیم بی LAN  یک  برپاسازی -

  اینترنت  پروتکل  آدرسهای ایجاد -

  تان LAN  اشکالزدایی تنظیم -
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 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 گام کار با کامپیوتررعایت ارگونومی در هن-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -



  

 

 استاندارد آموزش 
ی تحلیل آموزش برگه -  

 

 

 عنوان : 

  اینترنت  به  اتصال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط يطيتوجهات زیست مح

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

   اینترنت  ساختاربندی  گیچگون -

  اینترنت  به Dial-up  اتصاالت  چگونگی روش های   -

  اینترنت  به LAN  اتصال نحوه -

 ( مسیریاب) Route  یک  فدورا بعنوان  برپاییچگونگی   -

 Virtual Private  اتصوال   یوک   پیکربنودی نحووه    -

Network(VPN) 

  سرور پروکسی  یک  فدورا بعنوان  برپاسازیمروری بر  -

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 ه فارسیب

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

  اینترنت  به Dial-up  اتصاالت  انجام روش های  -

  اینترنت  به LAN  اتصالکار  با  -

 ( مسیریاب) Route  کی  فدورا بعنوان  برپایی -

 Virtual Private  اتصوال   یوک   پیکربندیپیکربندی  -

Network(VPN) 

  سرور پروکسی  یک  فدورا بعنوان  برپاسازی -

  پروکسی  کالینتهای  برپاسازی -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -



  

 

 
       

  برگه استاندارد تجهيزات -      

 توضيحات تعداد فني و دقيقمشخصات  نام ردیف

 برای دو نفر 1 بروز و جدید رایانه 1

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه دیتا پروژكتور 3

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه پرده دیتا پروژكتور 9

 برای دو نفر 1 دو نفره آموزشي ميز رایانه 1

 برای هر نفر 1 آموزشي صندلي گردان 3

 برای كارگاه 1 د یارنگيسياه و سفي چاپگر ليزری 6

 برای كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اینترنت 9

 برای كارگاه 1 معمولي وایت برد 8

 نفر در نظر گرفته شود .  13تجهيزات برای یک كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات ادتعد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

 برای كارگاه عدد3 معمولي ماژیک وایت برد 1

 برای دونفر برگ166 معمولي كاغذ 3

9 DVD  برای دونفر عدد1 معمولي خام 

 برای دونفر عدد3 معمولي خودكار 1

 برای هرسيستم عدد1 دارای اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 3

 ی یک نفربرا عدد1 كارگاهي روپوش كار یا لباس كارگاهي 6

 نفر محاسبه شود . 13مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

1 Cool disk 1دونفر یبرا 1 گيگابایت یاباالتر 

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید سيستم عامل  نرم افزار 3

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید مربوطه هاینرم افزار 9

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید Officeنرم افزار 1

دیكشنری انگليسي به نرم افزار  3

 فارسي

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید

نرم افزار آموزشي نرم افزار  6

 مربوطه

 دونفر یراب 1 نسخه های بروز و جدید

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

 
 



  

 
 
 

 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

کلیه کتب و نرم افزار مرتبط  1

 Fedoraبا 

     

       

       

 

 

 

 

 

  سایر منابع و محتواهای آموزشی ) پیشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی   -

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

 Fedoraکلیه کتب مرتبط با  1

 

      

        

 

 

 

 ایت های قابل استفاده در آموزش استانداردفهرست س

 ردیف عنوان

 Fedora 1کلیه سایت های مفید 

 

 فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط ) عالوه بر نرم افزارهای اصلی ( 

 توضیحات آدرس تهیه کننده عنوان نرم افزار ردیف

کلیه نرم افزارهای مرتبط با  1

Fedora 

   

2     
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