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 UNIXكارور  : نام شغل

   خالصه استاندارد 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
 از عهده توانايي درك مقدماتي سيستم 1 كه عالوه بر مهارت كارور رايانه درجه كسي است ‘ unixرايانه كار 

 , ERRORكار با ‘ شناخت ساختار فايلي‘ برقراري ارتباط و بررسي چگونگي انجام ارتباط با  ‘ unixعامل 

OUTPUT , INPUT , VIهاي استاندارد  ‘FILTERING , PIPING ‘  كار با فرمانهاي
  . برآيدPROCCES و شناخت UNIX در  PRINT , TEXT  درSTRINGجستجوي 

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز 
  : ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

  - :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :طول دوره آموزشي

  ساعت      56   :    طول دوره آموزش                
  ساعت       24    :    ـ زمان آموزش نظري         

  ساعت      32      : ش عملي            ـ زمان آموز

  ساعت       -    :    در محيط كار ـ زمان كارورزي

   ساعت       -   :    پروژه               اجراي ـ زمان 

 ساعت      -      :             زمان سنجش مهارتـ

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  امتياز سنجش عملي - 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
 ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت

  

  

 

  ديپلم
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 UNIXكارور  : نام شغل

 اي شغل فهرست توانايي ه

 عنوان توانايي رديف

  UNIXتوانايي درك مقدماتي سيستم عامل   1
 UNIXتوانايي برقراري ارتباط و بررسي چگونگي انجام ارتباط با   2

 توانايي شناخت ساختار فايلي   3

  VIتوانايي كار با   4
  توانايي كار با     هاي استاندارد  5
   FILTERING , PIPINGتوانايي شناخت   6
 TEXT در STRINGتوانايي كار با فرمانهاي جستجوي   7

 UNIX , PRINTتوانايي   8
 PROCCESتوانايي شناخت   9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 3

 UNIXكارور  : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي نظري

  UNIX  2  1  3درك مقدماتي سيستم عامل توانايي   1

        UNIXآشنايي با تاريخچه   1-1

        عامل هاي ديگر نسبت به سيستم UNIXآشنايي با مزاياي   2-1

  WINDOWS 2000 , NT-        
  NOVELL-        
  OS2-        
  VMS-        
  LINUX-        

       UNIXآشنايي با ساختار   3-1

  KERNEL-       
  SHELL-        
  FILE SYSTEM-       
  UTILITIES-        
  APPLICATION-        

       UNIXشناسايي اصول بررسي ساختار   4-1

توانايي برقراري ارتباط و بررسي چگونگي انجام ارتباط با   2
UNIX  

2  2  4  

       TELNETآشنايي با دستورات   1-2

  FTP-DNS-و كاربرد آنها        

        اوليه و مفهوم آن   PROMPTآشنايي با   2-2

       ار ماشين نسبت به آن حوه انجام كLOGINآشنايي با انجام    3-2

        SHELLآشنايي با ورود به اولين   4-2

        XWINDOWSشناسايي اصول كار با محيط   5-2

         و قطع ارتباط UNIXشناسايي اصول برقراري ارتباط با    6-2
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 UNIXكارور  : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي 
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي نظري

       WINDOWS با محيط  كار-  

         و قطع ارتباط UNIXبرقراري ارتباط با -  

  22  14  8 توانايي شناخت ساختار فايلي  3

       آشنايي با ساختار فهرست هاي سيستم   1-3

  - ( / ) root        
  - bin       
  - dev        
  Lib-       
  Users, usr-       
  Temp , tmp-       
  Home-       
  Etc-       
  Var-       
  Proc-       
  Sbin-       
  Sys-       
  Boot-       
  UNIX-       
  Vmunix-       
  Hp-ux-       
  Osfboot-       
  Export-        
  Opt-       
  Mnt-       

         ها و آدرس هاي مطلق و نسبي  DIRECTORYآشنايي با   2-3
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 UNIXكارور  : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي ظرين

          و قواعد نام گذاري آنهاSYSTEM FILESآشنايي با    3-3

        تعداد كاراكترهاي نام فايل -  

       كاراكترهاي مجاز و غيرمجاز و كاراكترهاي سمبليك-  

        تفاوت ميان كاراكترهاي بزرگ و كوچك-  

        تفاوت ميان فايلهاي معمولي و اختصاصي -  

        UNIXصفات فايلها در -  

  ALIAS- فايلها        

        براي فايلها LINKاستفاده از -  

        آشنايي با قالب كلي فرمان  4-3

        آشنايي با فرمانهاي مربوط به فايلها  5-3

  cat-       
  more-       
  head-       
  tail-       
  cp-       
  mv-       
  rm-       
  touch-       
  ln-       
  Less-       
  Pr-       

       ايي اصول كار با فرمانهاي مربوط به فايلها و سوئيچ هاي آنهاناسش  6-3

       نايي با فرمانهاي مربوط به فهرستهاآش  7-3

  pwd       
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 UNIXكارور  : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي نظري

  ls-       
  cd-       
  mkdir-       
  rmdir-       

        صول كار با فرمانهاي مربوط به فهرستها و سوئيچ هاي آن شناسايي ا  8-3

        UNIXشناسايي اصول كار با فرمانهاي عمومي   9-3

  cal       
  clear       
  Chown       
  date       
  time       
  find       
  man       
  who       
  mail       
  Mailx       
  talk       
  Write       
  passwd       
  pack       
  Unpack       
  Uncompress       
  zcat       
  cmp       
  cut       
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 UNIXكارور  : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي نظري

  dc       
  diff       
  wc       

        UNIXشناسايي اصول كار با فرمانهاي عمومي   10-3

  VI  6  7  13توانايي كار با   4

       VI در quit و  srartي آشنايي با چگونگ  1-4

       آشنايي با حركت مكان نما  2-4

       آشنايي با حركت بر روي كلمات و صفحات   3-4

       i , d , o , Oآشنايي با درج متن در فايل بوسيله   4-4

       آشنايي با حذف متن   5-4

       آشنايي با چگونگي جستجو و جايگزيني   6-4

       VIدر  colonآشنايي با دستورات   7-4

       آشنايي با انتقال جمله ها و پاراگراف ها  8-4

       mapآشنايي با مفهوم و كاربرد فرمان   9-4

        ! با  unixآشنايي با چگونگي دسترسي به   10-4

       VIشناسايي اصول كار با   11-4

 هـاي  ERROR و OUTPUT , INPUTتوانايي كار بـا    5

  استاندارد

5/1  3  5/4  

       REDIRECTIONا مفهوم آشنايي ب  1-5

         و تغيير مسير آنINPUTشناسايي اصول كار با   2-5

         و تغيير مسير آن  OUTPUTشناسايي اصول كار با   3-5

         و تغيير مسير آن ERRORشناسايي اصول كار با   4-5
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 UNIXكارور  : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع ليعم نظري

  FILTERING 1  1  2 و  PIPINGتوانايي شناخت   6

        و عالمت ا PIPINGآشنايي با مفهوم و كاربرد   1-6

       teeو فرمان   FILLTERINGآشنايي با مفهوم و كاربرد   2-6

        FILTERING و  PIPINGشناسايي اصول كار با   3-6

  TEXT5/1  2  5/3 در  STRINGتوانايي كار با فرمانهاي جستجوي    7

         و كاربرد آنgrepآشنايي با   1-7

         و كاربرد آنegrepآشنايي با   2-7

         و كاربرد آنfgrepآشنايي با   3-7

        TEXT  در STRING شناسايي اصول كار با فرمانهاي جستجوي   4-7

  UNIX 1  1  2  در  PRINTتوانايي   8

        UNIX در انواع  Printآشنايي با فرمانهاي   1-8

  lpr-       
  Lp-       

       printerآشنايي با وضعيت   2-8

  Lpstat-       
  Lpq-       

       printjobآشنايي با حذف   3-8

  Lprm-       
  Cancel-       

        UNIX  در  PRINTشناسايي اصول   4-8

  PROCCES 1  1  2توانايي شناخت   9

       ps توسط دستور pidآشنايي با   1-9

       kill آشنايي با دستور  2-9
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 UNIXكارور  : نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي
 زمان آموزش

 شرح شماره
 جمع عملي نظري

       jobsآشنايي با دستور   3-9

       bgآشنايي با دستور   4-9

       fgآشنايي با دستور   5-9

       PROCCESشناسايي اصول كار با    6-9
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  UNIXكارور  : نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      وسايل كمك آموزشي   1
      نرم افزار   2
      سخت افزار   3
     ديسكت فالپي  4
5  CDخام       
     كاغذ  6
      خودكار  7
      مداد  8
      مداد پاك كن  9
      خط كش  10
      دفترچه يادداشت  11
      CDماژيك   12
      ماژيك فسفري 13
      روپوش كار  14
15  CD  نرم افزار سيستم عامل       
16  CDنرم افزار مربوطه       
17  CDشي نرم افزار مربوطه ز آمو      
18  CDديكشنري       
      پوستر آموزشي   19
      اساليد آموزشي   20
      نوار آموزشي ويديويي  21
      موزشيكتاب آ  22
      استاندارد رشته مربوطه   23
      برنامه درسي مربوطه   24
      مداد تراش روميزي   25
26  Cool disk      
      كابل سيار پنج راهه   27
      كامپيوتر با تمام متعلقات كامل  28
      چاپگر ليزري  29
      چاپگر رنگي  30
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  UNIXكارور  : نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      اسكنر   31
      ميز كامپيوتر   32
      صندلي گردان   33
34  smartboord     
      ديتا پروژكتور  35
      پرده ديتا پروژكتور   36
      تجهيزات اتصال به اينترنت  37
      تلويزيون رنگي   38
     Tape و  cdويدئو   39
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