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  دفتر طرح و برنامه های درسي : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب 
 3513-53-100-1:  شغل کد ملي شناسايي آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 97 پالك ، ای کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شماليخیابان آزادی   ،تهران 

 66941250تلفن                                                                              -دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 

 :سیون تخصصي برنامه ريزی درسي اعضاء کمی

                     علي موسوی مدير کل دفتر طرح و برنامه های درسي-

 رامك فرح آبادی معاون دفتر طرح و برنامه های درسي                              -

            ابراهیم محمودی : مدير کل آموزش فني و حرفه ای استان سمنان           -

 سید حسین شاهچراغ: معاون آموزش و پژوهش و برنامه ريزی استان سمنان          -

 علیرضا ذوالفقاريان: رئیس اداره آموزش فني و حرفه ای استان سمنان               -

 مراد علي باقری: کارشناس پژوهش و آموزش فني و حرفه ای استان سمنان    -

 عضو کروه برنامه ريزی فناوری اطالعات دفتر طرح و برنامه درسي   محمد رضا کنجه مرادی :

    درسيشهرام شکوفیان مدير گروه برنامه ريزی درسي دفتر طرح و برنامه های -

 

 

 

 

 :  حوزه های حرفه ای و تخصصي همکار برای تدوين استاندارد آموزش شغل

 اداره کل آموزش فني وحرفه ای استان سمنان  -

 زش فني و حرفه ای خواهران سمنانمرکز آمو-

 فرآيند اصالح و بازنگری : 

 محتوای علمي--

 مطابق با بازار روز-

 تجهیزات -

 مواد مصرفي -

 ابزار -

 

- 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای   

 پیگرد قانوني است .کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب 
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  شايستگي   تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل  

 شغل و سمت  صیليرشته تح آخرين مدرك تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف
سابقه کار 

 مرتبط
 ايمیل تلفن و، آدرس  

 علوم کامپیوتر لیسانس ناهید صفائی پور 1

مربي آموزش 

 سال5 ایفني و حرفه 

 023-33463332تلفن ثابت: 
 تلفن همراه:

ایمیل:
n.safaeipour@gmail.com 

 مرکز خواهران -آدرس: سمنان

 کامپیوتر لیسانس معصومه غنیان 2
 فنی آموزش مربی
 ای حرفه و

 سال 4

 023-33463332تلفن ثابت: 
 تلفن همراه:

 ایمیل:

 مرکز خواهران -آدرس: سمنان

 مدیریت کاردانی تهمینه دوست محمدی 3
 فنی آموزش مربی
 ای حرفه و

 سال 10

 023-33463332تلفن ثابت: 
 تلفن همراه:

 ایمیل:

 مرکز خواهران -آدرس: سمنان

 ناسیزمین ش فوق لیسانس عفت کردی 4
مربی و مدیر 

 آموزشگاه کامپیوتر
 سال 10

 023-33463332تلفن ثابت: 
 تلفن همراه:

 ایمیل:

 مرکز خواهران -آدرس: سمنان

 کامپیوتر فوق لیسانس فاطمه بهرامیان 5
 فنی آموزش مربی
 ای حرفه و

 سال 6

 023-33463332تلفن ثابت: 
 تلفن همراه:

 ایمیل:

 مرکز خواهران -آدرس: سمنان
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

اسااه هو  عافد اا ا راهكاا ا  هاا امشخصاا شاي تگااها ا اا امادي هايااورا اا رامااي عاهكاا ماثااد راحاط اادعامااييداع امبااك ازاا  ا  ا يتيااواع اث  اا ا مامااي  عا ا
ا.م اييع

 استاندارد آموزش : 
او  عايغلا.ارات ع كدراثد را سكوناث اي تگها ا  راميجيعاع ا سه هاهقش 

 نام يك شغل :  
اث امجايح ا را مامظ تفامادي هايورا  راخ صاز ا ماتكايخصاع اسطحامي عاهظدا ههظ  ام ا معا طالقام اييعا.ا

 شرح شغل : 
گئيلكتا  ا،ايد ت از  راثك هك ا راي ملامهماددتناحي صداتكايغلا ماقبكلاج تا هات احيي نايغلا،از    اا  دب طايغلاث امش غلاعتاداع اتكافيمهايغط ا،ام

اما سه هو  عاحاط دعامي عاهك مايغلا.ا

 طول دوره آموزش : 
افو قلامم ناماجطگ شامي عاهك ماثد را سكوناث اتكا سه هو  عاآميمي ا.ا

 ويژگي كارآموز ورودي : 
ا.اافو قلاي تگها ا  امادي ه ت ا  ت از ا ماتكاز  آميماع ا يا مام معاث اعم هاآميمشا ههظ  ام ا مع

 كارورزي:
زا اع اآنااز  م مراصد  اع امش غط ا ستاز اث وا ماآميمشاهظدرات ا اا ماث اآناآميمشاحاط اث اصي شامبومعات اث ام زتاصي شام ا كدعاماضدم شاع  عا

ث ا سه  عها ماح سام ااعاع امبلاآميمشاث اصي شادئي تكمش غلاخ صامبك ام ق  اثد رامود اد دتفايوهادجدث اييع.)م هيواآميمشاتكاي تگها از ا د
اآميمعاماضدم شاع  عامود اع اتكام  نام ق  اآميمشاحاط اثبكيواماي ملاثگك  را مامش غلاها ا دعع.(

 ارزشيابي : 
اثيعا.اا راخي  وازهب احاط اما خالقافد  ،احاط اثخشاا ،از اي ملاس دآتيواجاعاآم رايي  واماق  مشاع امي عاآه  اتكاي تگها اثوستاآموها ستات اخكدا

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
افو قلادي هايورا  راآميمي امافد  ا راز ا مامدثك ناعم هاآميمشا سه هو  عا ههظ  ام ا معا.

 شايستگي : 
ادي ه ت ا هج ماز  اع امبك ا  امايد ت ا يه  يناث اطي امييداماز   اثد ثدا سه هو  عا.ا

 دانش : 
،ا،ا ك تاكاا ت ضا ااز ام ادي هواي ملاحطيماپ تا ا)ااي هايورا  راذ ي االمماثد را سكوناث اتكاي تگها ات ادي ه ت فو قلامجايح ا را مام طيم شاهظدراماد

ا،اد ييليژرامامث نا ي اث يوا.اا(،امتگتايي س يكا ا

 مهارت : 
ا عام اييعا.افو قلا ا  يا اثكناذ ناماجگماثد را سكوناث اتكادي هايورات اي تگها ا.ام ايالًاث امه  شا  راحاط ا  ج

 نگرش : 
امجايح ا را ما  ه    راح ط  از اثد راي تگها اع اتكاز  امي عاهك ما ستاماي ملامه  شا  راغكدا ي اما خالقافد  ا رام اث يوا.اا

 ايمني : 
امي  عرا ستاز احومات ا هج ماهو عناصبكحاآناميجباثدممافي عثاماخطد شاع امبك از  ام اييعا.

 توجهات زيست محيطي :
 مالفظ د ا ستاز اع ا دايغلاث توا ح تتاماحالاييعاز ازاهدتناآسكباث امبك امتگتام  عا دعع.
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 :شغل زشموآ اردستاندا منا

 تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم

 :شغل زشموآ اردستاندا حشر

شابستگی های این شغل میتوان کار از مشاغل حوزه فناوری اطالعات می باشد. از  کامپیوتری بی سیم  یها شبکه تکنسین

و کار با  Wirelessو شناخت کارکرد   Wireless       Communicationsزیرساخت های اساسی  با

و چگونگی  LANبرای  Low-Speed Wirelessو پیاده سازی  Bluetoothارتباطات فرکانس رادیویی و کار با 

و انجام  Fixed Wirelessو کار با  WLAN Security و  High-Speed WLAN پیاده سازی

Wireless Communication  در یکBusiness   را نام برد. این شغل با کیله مشاغل شبکه و مهندسی

 سیستم در ارتباط است.

 : ورودی زمورآکا یها يژگيو

 ICTو  ITيا شاخه های مرتبط مانند  فوق ديپلم کامپیوتر ت :تحصیالان قل میزاحد

  توانايي کار با کامپیوترنايي جسمي : اقل تواحد

 تکنسین شبکه های عمومي کامپیوتری:  اردستانداين ز اپیش نیای هارت مها

 : زشموآ دوره لطو

 ساعت   140زش :     مول دوره آطو

 ساعت  24ی :  نظرزش مون آمای ز

 ساعت 56:   عملي زشمون آمای ز

 ساعت  30رورزی : کان ماز -

 ساعت30عملي : وژه پرن ماز -

 ( صددر به)  شیابيارز یبند جهدبو

 % 25ی : نظرن موآز -

 % 65عملي :ن موآز -

 %10ای :حرفه ق خالا -

 :نمربیا ای حرفه یها صالحیت

 ، نرم افزار و ساير شاخه های مرتبط با علوم کامپیوتر با حداقل دو سال سابقه کار ITدارندگان مدرك کارشناسي -

 سال سابقه کار  4، نرم افزار و ساير شاخه های مرتبط با علوم کامپیوتر با حداقل  ITدارندگان مدرك کارداني -
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 ( :  صطالحيا)  اردستاندا قیقد تعريف ٭

استاندارد تکنسین شبکه های کامپیوتری بي سیم بر اساس تجهیزات ارتباط بي سیم تدوين شده است. از مزايای شبکه های بي 

 سیم سهولت نصب و پیکربندی و قابلیت جابه  جايي مي باشد.

 

 

 ( : جهاني مشابه تالحاصطا و)  اردستاندا نگلیسيا حصطالا ٭

The Technician of Wireless Network 

 

 

 :  اردستاندا ينا با مرتبط یها شتهر و هااردستاندا ترين مهم ٭

 تکنسین عمومي شبکه های کامپیوتری -

 تکنسین عمومي امنیت شبکه های کامپیوتری -

 تکنسین تجهیزات شبکه های کوچك -

 

 

 : رکا سختي سطح و ناسيش سیبآ جهت از شغلي اردستاندا هجايگا ٭

 ...................................... مرجع و سند طبق   سیبآ کم و دیعا مشاغل وجز:  لفا

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

 ...................................... مرجع و سند طبق   آور نياز و سخت مشاغل وجز:  ج

  رکا وزارت از مستعالا به زنیا:  د
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 1شایستگی  زشموآ اردستاندا

 2ها شایستگی 

 عناوین ردیف

1 
 Wireless Communications    ساخت های اساسی یرز بررسی

2 
 Wireless کار با

3 
 کار با ارتباطات فرکانس رادیویی

4 
 Bluetooth   کار با 

5 
 LANبرای  Low-Speed Wirelessی پیاده ساز

6 
 WLAN Security و  High-Speed WLAN پیاده سازی

 Businessدر یک  Wireless Communication انجام 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . Competency Standard 

2
 . Competency  
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  زشموآ اردستاندا

 زشموآ تحلیل یبرگه -

 Wireless    ساخت های اساسی یرز بررسیعنوان: 

Communications 

  زمان آموزش

 جمع لیعم نظری

4 7 11 
 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی
 توجهات زیست محیطی مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش: 

 Wirelessمفهوم تکنولوژی های جدید  -

برنامه های کاربردی تکنولوژی های مفهوم  -

Wireless 
 Wirelessمزیت های تکنولوژی های مفهوم  -

 Wirelessتکنولوژی های موارد ضعف مفهوم  -

4 

 

رايانه با تجهیزات کامل   

 بروز

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا پرژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پرژکتور

DVD خام 

 خودکار
Cool disk 

 میز رايانه

تجهیزات اتصال به 

 اينترنت

DVD  آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنری

 انگلیسي به فارسي

 اسناد آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

کلیه تجهیزات اصلي بي 

 سیم

 

  

 مهارت:
 اجرا ، بررسی و بازدید از یک مرکز کامپیوتری -

 7  

 نگرش: 
 کارگروهی، اخالق حرفه ای ، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -

 ایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کاررع -

 خالقیت ،کارآفرینی -

 ایمنی و  بهداشت:
 رعایت ارگونومی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی:

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

 زشموآ تحلیل یبرگه -

 عنوان:  

 Wireless  کاربا

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

3 4 7 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی
 توجهات زیست محیطی مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش: 

 Wirelessنحوه لیست کردن  و بررسی دو نوع  -

transmission 

 اـب بکهـش یاـه داده نمایش چگونگی سیربرنحوه  -

 یباینر لدم از دهتفاـسا

 

3 

رايانه با تجهیزات   

 کامل بروز

 سیستم عامل بروز

نرم افزارهای مرتبط 

 بروز

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا پرژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پرژکتور

DVD خام 

 خودکار
Cool disk 

 میز رايانه

تجهیزات اتصال به 

 اينترنت

DVD  آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنری

 ارسيانگلیسي به ف

 اسناد آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

کلیه تجهیزات اصلي 

 بي سیم

 

  

 مهارت:
ت عملیا با ها داده لساار چگونگی یها هرا اجرای -

 رادیویی

 4  

   

 نگرش:
 کارگروهی، اخالق حرفه ای ، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -

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

 خالقیت ، کارآفرینی -

 ایمنی و  بهداشت:
 رعایت ارگونومی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی:

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

 زشموآ تحلیل یبرگه -

 عنوان:  
 با ارتباطات فرکانس رادیوییکار 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

2 5 7 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی
 توجهات زیست محیطی مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش: 

 بزرگ و ککوچ یهااردتاندـسا یسربر نحوه -

Telecommunication  مانهازسابرای  

2 

 

رايانه با تجهیزات   

 کامل بروز

 سیستم عامل بروز

نرم افزارهای مرتبط 

 بروز

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا پرژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پرژکتور

DVD خام 

 خودکار
Cool disk 

 میز رايانه

تجهیزات اتصال به 

 اينترنت

DVD  آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنری

 انگلیسي به فارسي

 موزشياسناد آ

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

کلیه تجهیزات اصلي 

 بي سیم

 مهارت:
 Radio Systemبکارگیری اجزا  -

 Radio Systemبکارگیری عوامل موثر بر طراحی  -

 radio frequency spectrumبکارگیری  -

 5  

   

 نگرش:
 کارگروهی، اخالق حرفه ای ، اصول و فنون مذاکره -

 ر و دیدگاه مناسب در رابطه با کارانجام کردا -

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

 خالقیت ، کارآفرینی -

 ایمنی و  بهداشت:
 رعایت ارگونومی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی:

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

 زشموآ تحلیل یبرگه -

 عنوان:  

 Bluetoothکار با 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

1 2 3 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی
 توجهات زیست محیطی مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش: 

 Bluetoothنحوه عملکرد  -

 

1 

رايانه با تجهیزات   

 کامل بروز

 زسیستم عامل برو

نرم افزارهای مرتبط 

 بروز

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا پرژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پرژکتور

DVD خام 

 خودکار
Cool disk 

 میز رايانه

تجهیزات اتصال به 

 اينترنت

DVD  آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنری

 انگلیسي به فارسي

 اسناد آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 رروپوش کا

کلیه تجهیزات اصلي 

 بي سیم

   

 مهارت:

 Bluetoothبکارگیری و کار با  -

 2  

   

 نگرش:
 کارگروهی، اخالق حرفه ای ، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -

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

 خالقیت و کارآفرینی -

 و  بهداشت: ایمنی
 رعایت ارگونومی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی:

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

 

 



12 

 

 

زشموآ اردستاندا  

 زشموآ تحلیل یبرگه -

 عنوان:  
 LANبرای  Low-Speed Wirelessپیاده سازی 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

3 12 15 

 ارت ، نگرش ، ایمنیدانش ، مه
 توجهات زیست محیطی مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش: 

 WLANنحوه  تنظیم لیست اجزا و طرح سبکهای  -

 Home RFنحوه  تنظیم جدول مزایا و ضعف  -

 

3 

رايانه با تجهیزات کامل   

 بروز

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا پرژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پرژکتور

DVD خام 

 خودکار
Cool disk 

 میز رايانه

تجهیزات اتصال به 

 اينترنت

DVD  آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنری

 انگلیسي به فارسي

 اسناد آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

کلیه تجهیزات اصلي بي 

 سیم

   

 هارت:م

 با تکنولوژی جدید WLANاجرای  مثالهایی از  -

 WLANو باالتر برای   IEEE 802.11بکارگیری  -

 802.11b network functionبکارگیری  -

 12  

   

 نگرش:
 کارگروهی، اخالق حرفه ای ، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -

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

 خالقیت و کارآفرینی -

 ایمنی و  بهداشت:
 رعایت ارگونومی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی:

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

 زشموآ تحلیل یبرگه -

 عنوان:  
 WLAN Security و  High-Speed WLAN پیاده سازی

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

1 10 11 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی
 توجهات زیست محیطی مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش: 

 IEEE 802.11gنحوه تنظیم جدول مزایا و ضعف  -

network 

رايانه با تجهیزات کامل    1

 بروز

 سیستم عامل بروز

 م افزارهای مرتبط بروزنر

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا پرژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پرژکتور

DVD خام 

 خودکار
Cool disk 

 میز رايانه

تجهیزات اتصال به 

 اينترنت

DVD  آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنری

 انگلیسي به فارسي

 اسناد آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

یه تجهیزات اصلي بي کل

 سیم

 
  

 مهارت:

و مشخص کردن  IEEE 802.11aبکارگیری  -
 IEEE 802.11bاختالف آن با 

 Describe HiperLAN/2بکاگیری  -

networks 
-lowو  High-Speedهای WLANبکارگیری  -

Speed 
 WLANبکارگیری موارد اساسی و هزینه های  -

Security 

 10  

   

 نگرش:
 حرفه ای ، اصول و فنون مذاکرهکارگروهی، اخالق  -

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -

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

 خالقیت و کارآفرینی -

 ایمنی و  بهداشت:
 رعایت ارگونومی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی:

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



14 

 

زشموآ اردستاندا  

 زشموآ تحلیل یبرگه -

 عنوان:  
 Businessدر یک  Wireless Communicationانجام 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

10 16 26 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی
 توجهات زیست محیطی مرتبط

تجهیزات ، ابزار ، مواد 
 مصرفی و منابع آموزشی

 دانش: 

 wirelessتنظیم لیست مزایای  نحوه -

communication 
 wirelessنحوه مشخص کردن چالشها و مشکالت  -

communication 
نحوه طراحی مراحل مورد نیاز برای پیاده سازی  -

Wireless Infrastructure 

 

10 

رايانه با تجهیزات   

 کامل بروز

 سیستم عامل بروز

نرم افزارهای مرتبط 

 بروز

 وايت برد

 برد ماژيك وايت

 ديتا پرژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پرژکتور

DVD خام 

 خودکار
Cool disk 

 میز رايانه

تجهیزات اتصال به 

 اينترنت

DVD  آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنری

 انگلیسي به فارسي

 اسناد آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

کلیه تجهیزات اصلي 

 بي سیم

 مهارت:

 wirelessو راه اندازی سیستم اجرا، نصب  -

communication 
 wirelessبکارگیری و عیب یابی سیستم  -

communication 
 wirelessبکارگیری  رفع عیب یابی سیستم  -

communication 
 wirelessاجرای نگهداری سیستم  -

communication 

 16  

 نگرش:
 کارگروهی، اخالق حرفه ای ، اصول و فنون مذاکره -

 و دیدگاه مناسب در رابطه با کارانجام کردار  -

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

 خالقیت و کارآفرینی -

 ایمنی و  بهداشت:
 رعایت ارگونومی در هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی:

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -
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 اتزتجهی اردستاندا برگه -

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 جهت دو نفر 1 کامل و بروز رایانه 1

 Wireless یک دستگاه  2

Accesspoint 

 برای هر دو نفر n 1سری 

 جهت کارگاه 1 ویژه کارگاه دیتا پرژکتور 3

 جهت کارگاه 1 ویژه کارگاه پرده دیتا پرژکتور 4

 نفر برای هر 1 آموزشی صندلی گردان 5

 جهت دو نفر 1 دونفره آموزشی میز رایانه 6

جهت هر دونفر حداقل  Dedicate 128kیا خط  ADSLترجیحا  -خطوط مناسب اتصال تجهیزات اتصال به اینترنت 7

128k در نظر گرفته شود 

 جهت کارگاه 1 معمولی وایت برد 8

 جهت کارگاه 1 داشته باشدرا  cat5هرنوع دستگاهی که قابلیت تست دستگاه تست کابل شبکه 9

10 WLAN Card  سریn 1 برای هر رایانه 

11 Bluetooth Tools Kit برای هر دو نفر 1 کامل 

 برای هر دو نفر 1 دلخواه آنتن و پایه 12

 :  توجه

 . دشو گرفته نظر در نفر 16ظرفیت به هگارکا یک ایبر اتتجهیز-

 

 

 مصرفي مواد دارستاندا برگه -

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 برای هر دو نفر 4 سوکت زده شده Cat5 کابل شبکه سوکت زده شده 1

 جهت کارگاه متر Cat5  30 کابل شبکه 2

 جهت کارگاه 4 دلخواه ماژیک وایت برد 3

 جهت کارگاه 20 دلخواه RJ45سوکت  4

ربرای هر نف 1 معمولی روپوش کار 5  

 جهت کارگاه 1 دلخواه لوازم تحریر 6

 برای هر سیستم 1 دلخواه سه راهی برق سیار 7

 :  توجه

 .دشو محاسبه نفر 16و یک کارگاه به ظرفیتنفر یک ازاء به مواد -
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 اردابزارستاندا برگه -

 .دشو محاسبه نفر دو ازاء به ابزار - :  توجه

 

 

 

 

 اده در آموزش استانداردهای قابل استف فهرست سایت
 ردیف عنوان

http://www.cisco.com 1 

http://www.Plannet.tw 2 

http://www.Dlink.com 3 

http://www.3com.com 4 
http://www.microsoft.com 5 

 

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 جهت کارگاه Cat5 1جهت پانچ کابل  کهآچار سوکت زنی شب 1

2 Cool disk 8 برای هر دو نفر 1 گیگابایت یا باالتر 

 برای هر دو نفر 1 نسخه های بروز و جدید نرم افزارهای مرتبط بروز 3

4 DVD برای هر دو نفر 1 نسخه های بروز و جدید آموزشی نرم افزار مربوطه 

5 DVD برای هر دو نفر 1 و جدید بروز دیکشنری انگلیسی به فارسی 

6 DVD برای هر دو نفر 1 بروز و جدید سیستم عامل 

7 DVD  نرم افزارoffice برای هر دو نفر 1 بروز و جدید 

 جهت کارگاه 1 جوهر افشان چاپگر 8
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