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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 

97  
  66569900 – 9تلفن                                                     66944117  دورنگار     

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
 

:حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
دانشگاه جامع علمي كاربردي هادي -  

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
 محتواي علمي -

  تجهيزات-
  تغييرات تكنولوژي  -
  نياز بازار كار-
 تقاضاي متوليان اجرا و سياستگذاري  -

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  ارژنگ بهادري معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  رامك فرح آبادي -
  حسن سليماني-
  امير عباس ممتاز-
  سارنگ قربانيان-
  الهام تاجفر -
  زهرا زماني-
 برنامه ريزي فناوري اطالعات، مدير گروه شهرام شكوفيان -

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

 



 

 
  

 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

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

1 

 برق دكترا يعقوب پور اسد

هيئت علمي 
دانشگاه 
صنعتي 
 اروميه

 سال10

  :تلفن ثابت 
  09126406595: تلفن همراه 

 y.pourasad@uut.ac.ir: ايميل 

  دانشگاه صنعتي اروميه: آدرس 

فناوري كارشناسي ارشد اميرعباس ممتاز 2
 –اطالعات 

امنيت 
 اطالعات

تمعاون
پژوهش و 
مدير گروه 

فناوري 
 اطالعات

  88254832 :تلفن ثابت  سال 12
 : تلفن همراه 

  :ايميل 
a_a_momtaz@yahoo.com 

 دانشگاه هادي-تهران: آدرس 

فناوري دكتري سارنگ قربانيان 3
 اطالعات

مدير گروه
فناوري 
 اطالعات

  88254832 :تلفن ثابت  سال 15
 : تلفن همراه 

  : ايميل 
  دانشگاه هادي-رانته: آدرس 

سيده معصومه  4
  احمدي

 02632803090:تلفن ثابت   سال11 مربي رايانه كامپيوتر كارشناسي

  : تلفن همراه 
: ايميل 

ahmadimehri_neda@yaho
o.com 

اداره كل آموزش فني و حرفه :  آدرس 
  اي البرز

مريم خليل  5
  پورمحسن اباد

مهندسي كارشناسي
فناوري 

 اطالعات 

 88254832:تلفن ثابت   سال2 سكارشنا

  : تلفن همراه 
  : ايميل 
تقــاطع .شـيخ فضـل اهللا نـوري    : آدرس 

  موسسه هادي.جالل آل احمد

 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :اريفتع
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : شرح شغل 
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 

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

  . 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

فا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صر
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

  .)موزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي 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

  : مربيان صالحيت حرفه اي 
  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 

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

  : دانش 
رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه .  راي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم ب

  . ، 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 

  .  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 
  : ايمني 

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

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



 

 
 
 
 

  : شغل استاندارد آموزش نام 

  Red Hat Linux Enterprise Editionمدير

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

از شايستگي هاي اين شغل ميتوان نصب . از مشاغل حوزه فناوري اطالعات مي باشد Red Hat Linux Enterprise Editionمدير
 اعمال امنيتي مجوزهاي مديريت،كاربري هاي حساب ايجاد ،فرماني خط پيشرفته كار با دستورات،فرمان خط ساده دستورات كار با،سيستم
 با كار،عامل سيستم اين در فايل كار با سيستم،افزارها نرم مديريت،آن مشكالت رفع و شبكه تنظيم،ها پوشه و ها فايل روي بر شده

Logical Volume Management،كار با Service Management، با كار SELinux،با كار Encrypted 

Filesystems،كار با،عامل سيستم اين در ها پردازش كار باSystem Log، و ههست كاربا Kernel اين . را نام برد عامل سيستم اين
  .در ارتباط استمديريت سيستم هاي عامل شغل با كليه مشاغل شبكه، مهندسي نرم افزار، تجزيه و تحليل سيستم و 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
 فوق ديپلم كامپيوتر: ميزان تحصيالت حداقل

  ي و رواني سالمت كامل جسمان:  و ذهني حداقل توانايي جسمي
  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
  ساعت 90     :     طول دوره آموزش                    
  ساعت   30    :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت 60     :    ـ زمان آموزش عملي                

  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

   :تحصيالت حداقل
  سال سابقه كار  2دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط با  -
  سال سابقه كار 4درك كارداني مرتبط با دارندگان م -

 
 



 

 
 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
 يكيگذاشته شد و تا نزد انيبن 1994است كه در سال  نوكسياز ل عيتوز كي) Red Hat Linux(ردهت  نوكسيل

 يدو نسخه  ي شركت اقدام به ارائه ني، ا9 يپس از نسخه . شد يم يبانيتوسط شركت ردهت پشت 2004سال 
به ( Red Hat Enterprise Linux يشد و نسخه  يم يبانيكه توسط شركت پشت Fedora core. متفاوت نمود

  .شركت بهره مند شوند يبانيتوانستند از پشت ياشتراك م ي نهيكه كاربران تنها با پرداخت هز) RHELاختصار 
عامل  ستمياست به عنوان س Community ENTerprise Operating Systemكه مخفف  CentOSنام 
 ستميكه از س ييدرصد كل سرورها 30 يعنيسهم  نيشتريعامل ب ستميس نيدر حال حاضر ا. مطرح است سرور
 عيتوز ينسخه سرور هيبر پا لعام ستميس نيكنند را به خود اختصاص داده است كه ا ياستفاده م نوكسيعامل ل

Red Hat نسخه  يعني نوكسيلEnterprise كار آموز پس از طي دوره مديريت توانايي مديريت سرور  .اشدب يم
  .را خواهند داشت Red Hatهاي 
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Red Hat Enterprise Linux Administrator   
Red Hat Administrator  

  
  
  : ارد مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاند ٭

  كليه استانداردهاي شبكه ، مديريت سيستم هاي عامل ، تجزيه و تحليل و مهندسي نرم افزار
  
  
  
  :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                غل نسبتاً سخت   جزو مشا: ب 

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  



 

 
 

                       شغلآموزش استاندارد 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 سيستم نصب1

 فرمان خط ساده دستورات كار با2

  فرماني خط پيشرفته دستوراتكار با   3
  كاربري هاي حساب ايجاد  4
  ها پوشه و ها فايل روي بر شده اعمال امنيتي مجوزهاي مديريت  5
  آن مشكالت رفع و شبكه تنظيم  6
  افزارها نرم مديريت  7
  عامل سيستم اين در فايل كار با سيستم  8
  Logical Volume Management با كار  9

  Service Management كار با  10
  SELinux با كار   11
  Encrypted Filesystems با كار  12
  عامل سيستم اين در ها پردازش باكار   13
  System Logكار با  14
  عامل سيستم اين Kernel و هسته كاربا   15

 
 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  سيستم نصب 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروزامل سيستم ع
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       Kickstart هاي فايل با رابطه  انواع -

 Red Hat Linux Enterprise نصـب  ويژگـي هـاي  -

Edition  
     

-        

    4   :مهارت 

       Kickstart هاي فايل با رابطه دركار -

       Red Hat Linux Enterprise Edition نصب -

       تنظيم سيستم -
-       

 :نگرش 

  ه ايكار گروهي،اخالق حرف-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  فرمان خط ساده دستورات كار با

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروز سيستم عامل
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       ها ترمينال به دسترسي روري برم-

        پايه دستورات انواع-

       فرمان خط در راهنما به دسترسي نحوه-

  Nano و Cat با رابطه در روش هاي-
  vim با رابطه در بررسي

     

    4   :مهارت 

       ها ترمينال به دسترسي انجام-

        پايه دستورات كار با-

       فرمان خط در راهنما به دسترسي تنظيم-

  Nano و Cat با رابطه در ايجاد-
  vim با رابطه استفاده از-

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  : ايمني و بهداشت 
  كار با كامپيوتررعايت ارگونومي در هنگام -

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -
 
 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  فرماني خط پيشرفته كار با دستورات
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط هات زيست محيطيتوج

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       خروجي/  ورودي مسير دادن تغيير نحوه-

       منظم عبارات از استفاده انواع-
-        

    4   :مهارت 

       خروجي/  ورودي مسير دادن تغييركار با -

       منظم عبارات زا استفاده -

-       

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن دفع صحيح -

 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كاربري هاي حساب ايجاد

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  وزشيمصرفي و منابع آم

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       كاربران حذف و افزودنمروري بر -

       كاربري هاي گروه مديريت انواع-

       كاربري هاي حساب پيكربندي هاي فايل با كار نحوه-

  LDAP امكان از استفاده چگونگي-
  پسوردها مديريت بررسي-

     

    4   :مهارت 

       رانكارب حذف و افزودن-

       كاربري هاي گروه مديريت تنظيم-

       كاربري هاي حساب پيكربندي هاي فايل با كار-

  LDAP امكان از استفاده -
  پسوردها مديريت استفاده از-

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  سرعت، درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، -

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 
 بر شده لاعما امنيتي مجوزهاي مديريت و اعمال
  ها پوشه و ها فايل روي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  تورديتا پروژك
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

        امنيتي هاي مجوز اعمال مباني نحوه-

       Group Directories مبحث با رابطه در انواع-

-        

    4   :مهارت 

        امنيتي هاي مجوز اعمال-

       Group Directories مبحث با رابطه در انجام-

-        

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  ، درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

 
 

  
  
  
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  آن مشكالت رفع و شبكه تنظيم

 آموزش زمان

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   امخ  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       شبكه در رفته كار به هاي دستگاه با رابطه مباني كاردر-

       ها شبكه مديريت چگونگي-

       سيستم شبكه پيكربندي ويژگي هاي-

  عامل سيستم اين در اي شبكه دستورات از استفاده بررسي-
  

     

    4   :مهارت 

       شبكه در رفته كار به هاي دستگاهكار با -

       ها شبكه مديريت تنظيم-

       سيستم شبكه پيكربندي ايجاد-

       ملعا سيستم اين در اي شبكه دستورات از استفاده -

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  هلك شده كامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مست -

 
 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  افزارها نرم مديريت

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز انهراي     2  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  ر پنج راههكابل سيا

  چاپگر ليزري

       RPM هاي فايل -

       Yum دستورات از استفاده چگونگي-

       Yum Repository امكان -

       RPM دستورات از استفاده ويژگي هاي-

    4   :مهارت 

       RPM هاي فايلكار با -

       Yum دستورات از استفاده -

       Yum Repository امكان با كار -

       RPM دستورات از تفادهاس -

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن دفع صحيح -

 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  عامل سيستم اين در فايل كار با سيستم

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  في و منابع آموزشيمصر

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD  يسي ديكشنري انگل
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       ها پارتيشن ساخت نحوه-

       Filesystem ساخت انواع-

       Filesystem كردن Mount مروري بر-

  ها پارتيشن جابجايي و تعويض روش هاي-
  ها پوشه و ها فايل به دسترسي ليست مديريت چگونگي-

     

    4   :مهارت 

       ها پارتيشن ساخت -

       Filesystem ساخت -

       Filesystem كردن Mount استفاده از-

  ها پارتيشن جابجايي و تعويض تنظيم-
  ها پوشه و ها فايل به دسترسي ليست مديريت ايجاد-

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  نداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كاررعايت استا-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Logical Volume Management با كار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  ذكاغ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       LVM مفهوم -

        منطقي درايوهاي ساخت چگونگي-

       LVM Snapshot با رابطه در مروري-

       LVM مديريت گرافيكي كاربري رابط -

    4   :مهارت 

       LVM  اكار ب-

        منطقي درايوهاي ساخت -

       LVM Snapshot استفاده از-

       LVM مديريت گرافيكي كاربري رابط تنظيم-

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  مناسب در رابطه با كارانجام كردار و ديدگاه -
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  تحليل آموزش  ي برگه -

  : عنوان 
  Service Management كار با

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2   :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد
 وايت بردماژيك  

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       Service Management نحوه-

       پيكربندي هاي سرويس از استفاده انواع-

    4   :مهارت 

       Service Management با رابطه دركار -

       پيكربندي هاي سرويس از استفاده -
-        

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، -

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  SELinux با كار
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2   :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       SELinux بر مروري -

       SELinux با رابطه در موجود ابزارهاي انواع-

 SUSE Enterprise در ها Context تنظيم چگونگي -

Linux   
     

 SUSE Enterprise در cp و mv بـين  اي مقايسـه  -

Linux   
     

    4   :مهارت 

       SELinuxكار با -

       SELinux با رابطه در موجود ابزارهاي انجام-

ــيم  - ــا Contextتنظ  SUSE Enterprise در ه

Linux   
     

 SUSE در cp و mv بـين  اي مقايسـه  كاربا ويژگي هاي-

Enterprise Linux  
     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن دفع صحيح زباله -
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Encrypted File systems با كار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  آموزشيمصرفي و منابع 

 جديد و بروز رايانه     2   :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  سيبه فار

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

 درايوها روي بر رمزگذاري امكان-

  لينوكس در اي شبكه هاي سرويس از انواع استفاده -

  NFS كار با نحوه -
 ايـن  در FTP امكـان  از اسـتفاده  و سازي ويژگي هاي فعال-

   عامل سيستم
 Autofs قابليت از چگونگي استفاده-

   HTTP Server بررسي -

     

    4   :مهارت 

       درايوها روي بر رمزگذاري -

       لينوكس در اي شبكه هاي سرويس انجام-

       NFSتنظيم  -

  Autofs قابليت از استفاده -
   HTTP Server امكان با ايجاد كار-

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  ايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كاررع-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  عامل سيستم اين در ها پردازش كار با

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2   :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ورديتا پروژكت
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       اجرا حال در هاي پروسه ليست مشاهده نحوه-

       سيستم هاي پروسه اولويت دادن تغيير يروشها-

       نظر مورد هاي پروسه نمودن چگونگي متوقف -

 كمـك  بـه  عامـل  سيسـتم  در وظايف ويژگي هاي زمانبندي-
  Cron امكان

  at امكان كمك به كارها بررسي زمانبندي-

     

    4   :مهارت 

       اجرا حال در هاي پروسه ليست مشاهده -

        سيستم هاي پروسه ولويتا دادن تغيير -

       نظر مورد هاي پروسه نمودن تنظيم متوقف -

 امكـان  كمـك  بـه  عامـل  سيستم در وظايف انجام زمانبندي-
Cron  

  at امكان كمك به كارها كار با زمانبندي-

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  انداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كاررعايت است-

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

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 
  System Logكار با

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2   :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

 System Log بر مروري -

 Log هاي فايل نحوه خواندن-

  Syslogبررسي   -

     

    4   :مهارت 

  System Log كار با-
  Log هاي فايل خواندن تنظيم -
  Syslog استفاده از  -

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  : ايمني و بهداشت 
  ار با كامپيوتررعايت ارگونومي در هنگام ك-
-  

 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

 
 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  عامل سيستم اين Kernel و هسته كاربا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  نيايم  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     2   :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  اينترنتتجهيزات اتصال به 

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

  عامل سيستم اين Kernel بر مروري-
  عامل سيستم هسته و افزار سخت رابطه گي هايژوي-
  عامل سيستم اين Kernel هاي ماژول انواع -
  sysctl.conf فايل و ها پروسه با بررسي كاركردن-

     

    4   :مهارت 

  عامل سيستم اين Kernel كار با-
  عامل سيستم هسته و افزار سخت تنظيم -
  عامل سيستم اين Kernel هاي ماژول استفاده از -
  sysctl.conf فايل و ها پروسه ايجاد-

      

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  با كار انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

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

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

 
 
 



 

 
  

 
                 
    د تجهيزاتبرگه استاندار -      

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام   رديف
  براي دو نفر  1 جديد و بروز 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

  ر نفربراي ه  1 آموزشي صندلي گردان  5

  براي كارگاه  1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري  6

  براي كارگاه  1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت  7

  براي كارگاه  1 معمولي وايت برد  8

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

  برگه استاندارد مواد  -                 
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف
  براي كارگاه عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 1

  براي دونفر برگ100 معمولي كاغذ 2

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولي خام  

  براي دونفر عدد2 معمولي خودكار 4

  براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5

        
  : ه توج

  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
    برگه استاندارد ابزار  -                 
  توضيحات  تعداد مشخصات فني و دقيق  نام   رديف
1  Cool disk 4دونفر يبرا 1  گيگابايت ياباالتر  

2  DVD  فردون يبرا 1  بروزنسخه هاي آموزشي نرم افزار مربوطه  

3  DVD  دونفر يبرا 1 بروز و جديد ديكشنري انگليسي به فارسي  

4  DVD دونفر يبرا 1 بروز و جديد سيستم عامل  

5  DVD  نرم افزارOffice دونفر يبرا 1 بروز و جديد  

      

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



 

  
  

 
 

 )د استفاده در تدوين و آموزش استاندارداصلي مور(منابع و نرم افزار هاي آموزشي -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

كليه كتـب و نـرم افـزار 
 مرتبط با استاندارد

     

       
       

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

/مولفسال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مولفين

  /مترجم
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

 كليه كتب مرتبط با استاندارد 1
  

         

        

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف عنوان

 1 كليه سايت هاي مفيد مرتبط با استاندارد

 2 

 
  رفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط فهرست مع

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

       كليه نرم افزارهاي مرتبط با استاندارد 1
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