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  ای درسيدفتر طرح و برنامه ه نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 3319-39-663-1شغل:  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 -

 ، مدیر گروه برنامه ریزی فناوری اطالعاتشهرام شكوفيان -

 

 ح و بازنگری :  فرآیند اصال

 محتوای علمي -

 تجهيزات-

 تغييرات تكنولوژی   -

 نياز بازار كار-

 تقاضای متوليان اجرا و سياستگذاری   -

 



  

 
 
 
 

   شایستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 ایميل تلفن و، رس  آد 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 

و پژوهش 

مدیر گروه 

فناوری 

 اطالعات

 22331293 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

 22331293تلفن ثابت :  13سال 

 تلفن همراه :

 ایميل :

 هادی دانشگاه-آدرس : تهران

 

 
 

سيده معصومه  1

 احمدی

 63693269636تلفن 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

 22331293 تلفن ثابت : الس 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 

 Ubuntuمدیر  

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

ی ویژگي ها كار با شایستگي های این شغل ميتوان از مشاغل حوزه فناوری اطالعات ميباشد. از  Ubuntuشغل مدیر  

Ubuntu نصب ، Deployment،پس از نصب انجام امور  Ubuntu، در شبكه  كار با،فرامين پایه لينوكس و یونيكسكار با

مدیریت منابع ، پيكربندی شبكه،با مجوزهای امنيتيكار ،Ubuntuدر  امنيتبرقراری ،Ubunt با سيستم فایل كار،سيستم

و    Syslog ،پيكربندی پيش فرض ،Synchronizationانجام ،  Screenكار با،(مدیریت نرم افزارها ) پكيج ها،ذخيره سازی

این شغل با كليه مشاغل شبكه، امنيت، تجزیه و تحليل و سيستم  .را نام برد Schedulingانجام و  Log Rotationبا  كار 

 های شبكه های اجتماعي و وب در ارتباط است.

 : ورودیویژگي های كارآموز 

 فوق دیپلم كامپيوترحداقل ميزان تحصيالت : 

 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 کار  2دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط با  -

 سال سابقه کار 4دارندگان مدرک کاردانی مرتبط با  -

 



  

 

 

 

 

 ریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( : تع ٭

Ubuntu يعامل ستميارائه س آنتوزیع  و هدف از تيروح انسان ینو بهتر تيانسان يبه معن یيقایاست آفر ينام 

ساخته شده  Debianبر پایه  Ubuntuسيستم عامل  است. يبانيو پشت تيفيك نیهمه با بهتر یو آزاد برا گانیرا

 يكاربران با همان تجربه محاسبات یعامل برا ستميس نیقصد ارائه ا Canonical يعنیشركت سازنده آن است. 

ميتوانند كار  Ubuntuكه بر پایه  ونیزیتلو کی ایهوشمند تبلت  يگوش چهباشد  وتريپلتفرم كامپ نیا چهاست 

عه مجمو زيبكار رفته در آن ن یمجموعه ادارمتصور است.  Androidو  Ubuntuند، لذا یک رقابت بين كن

OpenOffice.org ها، عیاست. برخالف اكثر توز Ubuntu كار آموز پس از  .شود يارائه م سکید کی یتنها بر رو

 را در سازمان های دولتي و خصوصي خواهد داشت. Ubuntuطي دوره توانایي مدیریت سيستم 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Ubuntu Administrator 

Ubuntu Linux Systems Administration 

Ubuntu Systems Administration 

 

 

 

 

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

 كليه استاندارد های مرتبط با شبكه، امنيت، تجزیه و تحليل و سيستم های شبكه های اجتماعي و وب

 

 

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

 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 

 شايستگی ها -

 عناوين رديف

  Deployment ، نصب Ubuntuی ويژگی ها کار با  1

  Ubuntu پس از نصب انجام امور 2

 فرامين پايه لينوکس و يونيکسکار با  3

 در سيستمشبکه  کار با 4

  Ubuntuبا سيستم فايل کار 5

 Ubuntuدر  امنيت برقراری 6

  با مجوزهای امنيتیکار  7

  پيکربندی شبکه 8

 مديريت منابع ذخيره سازی 9

 (مديريت نرم افزارها ) پکيج ها 11

 Screen  کار با 11

 Synchronizationم انجا 12

 Log Rotation با  و  کار   Syslog ،پيکربندی پيش فرض  13

 Schedulingانجام  14

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      



  

 

 
 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

،  Ubuntuی ویژگی ها کار با 

  Deployment نصب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 مروری بر ویژگی های این نگارش لینوکس -

 منابع بدست آوردن اوبونتو -

 انجام نصب بر روی یک کاپیوتر خانگی نحوه -

   Unity Interface مروری بر -

و ماشین  ایا     نصب این سیستم عامل  بلر روی سلرور    نحوه -

 مختلف

 رفع مشکالتی که ممکن است در این مرحله رخ دهد نحوه -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 ارسیبه ف

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 ویژگی های این نگارش لینوکس ایجاد -

 با منابع بدست آوردن اوبونتو کار -

 انجام نصب بر روی یک کاپیوتر خانگی -

 ین سیستم عام  بر روی سرورنصب ا -

 رفع مشکالتی که ممکن است در این مرحله رخ دهد -

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 نومی در هنگام کار با کامپيوتررعايت ارگو-

 توجهات زيست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن-

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  Ubuntu پس از نصب انجام امور

 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 برای کار مروری بر پروسه بوت و آماده شدن سیستم عام  -

 مروری بر محیط این سیستم عام  -

 رفع مشکالت بوت رایب Rescue Mode استفاده از نحوه -

 مروری بر نتایج نصب و پیاده سازی این سیستم عام  -

 فرامین پایه کاربردی در این سیستم عام  -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 نج راههکابل سيار پ

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 برای کار پروسه بوت و آماده شدن سیستم عام  کار با  -

 محیط این سیستم عام  کار با  -

 به منظور رفع مشکالت بوت Rescue Mode استفاده از -

 تایج نصب و پیاده سازی این سیستم عام ن بررسی -

 فرامین پایه کاربردی در این سیستم عام  تنظیم -

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

 

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 فرامین پایه لینوکس و یونیکسکار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  ,ls, pwd, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdirکلاربرد فلرامین   -

whoami 

   ,alias, cat, file, chmod, chownاسلتفاده از فلرامین   نحلوه  -

 history 

 T, UNIX Pipes, STDIN | STDOUکلار بلا دسلتورات    نحلوه  -

 Redirection, Command Chaining 

  ps, df, top دستوراتمفهوم  -

   less & more, head & tail, find, whichدستورات مفهوم -

 & whereis, w, who 

  2tar, gzip, bzip عملکرد دستورات -

  Checksums کاربردینحوه اصول  -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

افزارهای مرتبط بروز و  نرم

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 یروپوش کار يا لباس کارگاه

 

   

   

   

   

 مهارت :

  ,ls, pwd, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdirفلرامین  کار بلا   -

whoami 

   alias, cat, file, chmod, chown, history فرامین انجام  -

  ,STDIN | STDOUT, UNIX Pipesکللار بللا دسللتورات  -

 Redirection, Command Chaining 

  ps, df, top دستورات کار با  -

   less & more, head & tail, find, whichدسلتورات  کار با -

 & whereis, w, who 

  2tar, gzip, bzip عملکرد دستورات -

  Checksumsکاربردیکار با موارد  -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

 اردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کاررعايت استاند-

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن-



  

 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 در سیستمشبکه  کار با

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  Network Retrieval Clients در رابطه با مفهوم -

 های مهم Client شناسایی مفهوم -

بله منظلور    WGET | Curl | LFTP استفاده از چگونگی -

 دسترسی به محتوای مورد نیاز

 ها Client مقایسه -

 تخمین نیازها چگونگی -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  سی ديکشنری انگلي

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

  Network Retrievalدر رابطله بلا  کلارایی  انجام املور   -

 Clients 

 های مهم Client کار با  -

به منظلور دسترسلی بله     TPWGET | Curl | LF کار با -

 محتوای مورد نیاز

 ها Client کار با  -

 تخمین نیازها چگونگی -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

  ايمنی و بهداشت :

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

 



  

 

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  Ubuntuبا سیستم فایل کار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 PROC Filesystem  مفهوم -

 اجزای تشکی  دهنده این سیستم فای  -

  با تنظیمات آن PROC مرتبط نمودن ورودی های نحوه -

  lsof مروری بر نقش -

 مختلف به منظور تشخیص منابع lsof استفاده از چگونگی -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 اوليه با لوازمجعبه کمکهای 

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

  PROC Filesystem باکار  -

 با اجزای تشکی  دهنده این سیستم فای  کار  -

  با تنظیمات آن PROC مرتبط نمودن ورودی هایانجام و  -

 به منظور تشخیص منابع مختلف lsof استفاده از -

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 ک شده کامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهل -

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Ubuntuدر  امنیتبرقراری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 8 12 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 ها Client ایمن سازی یچگونگ -

 مروری بر فریم ورک های موجود -

  SSH به کمک Terminal Access اجرای چگونگی -

  SCP انقال غیر فعال محتوا به کمک چگونگی -

  SFTP انتقال فعال محتوا به کمک چگونگی -

- less AUTH for SSH -Enable password

 clients 

 رايانه بروز و جديد   4

 دسيستم عامل بروز و جدي

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 ارگاهیروپوش کار يا لباس ک

 

   

   

   

   

 مهارت :

 ها Client ایمن سازی کار  -

 فریم ورک های موجود تنظیم -

  SSH به کمک Terminal Access اجرای -

  SCP انقال غیر فعال محتوا به کمک -

  SFTP انتقال فعال محتوا به کمک -

 less AUTH for SSH clients-Enable password 

 8  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 کامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده  -

 

 

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 با مجوزهای امنیتیکار 
 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 :دانش 

 ی  ها و مدیریت کاربرانمجوزهای فا -

 مجوزهای استاندارد لینوکس و یونیکس  -

 برای اهداف معمول SETGID  پیاده سازی چگونگی -

 ویرایش مجوزهای مورد نیاز چگونگی -

 ابزارهای مدیریت کاربران -

 کاربران و گروه های کاربری -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 ديدج

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

  

   

   

   

   

 :مهارت 

 با مجوزهای فای  ها و مدیریت کاربران کار  -

 با مجوزهای استاندارد لینوکس و یونیکسکار -

 برای اهداف معمول SETGID  پیاده سازی -

 ویرایش مجوزهای مورد نیاز -

 در رابطه با ابزارهای مدیریت کاربران کار -

 در رابطه با کاربران و گروه های کاربریانجام   -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 هلک شده کامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مست -

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 پيكربندی شبكه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 بکهمبانی پیکربندی ش -

 مروری بر ابزارهای مدیریت -

 مروری بر پیکربندی های جاری -

 بروز رسانی پیکربندی ها چگونگی -

  IP تدارک دیدن آدرس های نحوه -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD  موزشی نرم افزار آ

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

  

   

   

   

   

 مهارت :

 با مبانی پیکربندی شبکه کار  -

 ابزارهای مدیریت کار با  -

 ربندی های جاریپیک -

 بروز رسانی پیکربندی ها -

  IP تدارک دیدن آدرس های -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 می در هنگام کار با کامپيوتررعايت ارگونو-

 توجهات زيست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -



  

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -
 

 
 

 عنوان : 

 مدیریت منابع ذخيره سازی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط وجهات زیست محيطيت

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 مديريت منابع  چگونگی -

 مروری بر پيکربندی منابع جاری -

 تدارک ديگر منابع ذخيره سازی چگونگی -

  SWAP تخصيص چگونگی -

 مديريت درايوهای منطقی چگونگی -

 توسعه درايوهای منطقی چگونگی -

  verse StorageReپياده سازی چگونگی -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 کمکهای اوليه با لوازمجعبه 

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

  

   

   

   

   

 مهارت :

 با مديريت منابع کار -

 پيکربندی منابع جاری -

 تدارک ديگر منابع ذخيره سازی چگونگی -

  SWAP تخصيصانجام  -

 مديريت درايوهای منطقی -

 توسعه درايوهای منطقی -

   torageReverse Sپياده ساز -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن دفع -



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (مدیریت نرم افزارها ) پكيج ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 رفي و منابع آموزشيمص

 دانش :

 مروری بر مديريت پکيج ها -

 APT مروری بر امکانات -

 امکانات جانبی مديريت پکيج ها -

 مطالعه ديگر پکيج های نصب شده -

 بروز رسانی پکيج های جاری چگونگی -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 انهميز راي

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 يج هامديريت پک -

 APT امکاناتکار با  -

 امکانات جانبی مديريت پکيج ها کار با -

 بروز رسانی پکيج های جاری -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 بهداشت :  ايمنی و

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -

 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   Screenكار با

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  Screen کاربردهای -

 به کمک ترمينال های مختلف Screen اجرای چگونگی -

 شبيه سازی پروسه ها چگونگی -

  Detach و Attach در رابطه با مفاهيم -

 ها ntClie اشتراک گذاری صفحه نمايش به کمک نحوه -

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 وليه با لوازمجعبه کمکهای ا

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

  Screen با کاربردهای کار -

 با کاربرد اين مورد کار  -

 به کمک ترمينال های مختلف Screen اجرای -

 شبيه سازی پروسه ها -

  Detach و Attach در رابطه باکار  -

 ها lientC اشتراک گذاری صفحه نمايش به کمک -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 فع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آند -

 

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Synchronizationانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 منابع آموزشيمصرفي و 

 دانش :

  RSYNC کاربردهای -

  Highlight contentبووووواکوووووار  چگوووووونگی -

 synchronization features 

 همگام سازی محتوا در سيستم چگونگی -

 در رابطه با الگوريتم های همگام سازی چگونگی -

 رويه های فشرده سازی محتوا مفهوم -

 همگام سازی داده های محلی چگونگی -

 يدرايانه بروز و جد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 حريقکپسول اطفاء 

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

  RSYNC در رابطه با کاربردهای انجام کار -

 همگام سازی محتوا در سيستم -

 الگوريتم های همگام سازیکار با  -

 رويه های فشرده سازی محتوا -

 همگام سازی داده های محلی -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 وهی،اخالق حرفه ایکار گر-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 ندفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آ -

 

 
 
 



  

 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش  برگه -

 

 

 عنوان : 

 Logبا  و  كار   Syslog ،پيكربندی پيش فرض 

Rotation  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  Syslog پیکربندی گونگیچ -

 مروری بر پیکربندی های پیش فرض -

  Syslog مروری بر منطق -

 دستگاه های راه دور شبکهبا در رابطه  مفهوم -

  Log Rotation در رابطه با امکان مفهوم -

 ها Key Log مروری بر -

 

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 رت :مها

  Syslog پیکربندی -

 پیکربندی های پیش فرض -

  Syslog منطقکارایی بر  -

 با دستگاه های راه دور شبکه کار  -

  Log Rotation با امکان کار  -

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن -



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحليل آموزش برگه -

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان : 

 Schedulingانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  Cron Scheduler مفهوم -

 پيکربندی های پيش فرض نحوه -

 پياده سازی ورودی های کاربر نحوه -

 Consult schedule entries andکارآيی  -

compare  ccordinglya 

 رايانه بروز و جديد   2

 سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جديد

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلی گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديکشنری انگليسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزری

 کهای اوليه با لوازمجعبه کم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

  Cron Scheduler با  کار -

 پيکربندی های پيش فرضانجام  -

 پياده سازی ورودی های کاربر -

 Consult schedule entries andانجام امور کوارآيی   -

compare  accordingly 

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار-

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

 ايمنی و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر-

 توجهات زيست محيطی :

 مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات  -



  

 
                

 

  برگه استاندارد تجهيزات -      

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

 برای دو نفر 1 بروز و جدید رایانه 1

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه دیتا پروژكتور 3

 گاهبرای كار 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 سياه و سفيد یارنگي چاپگر ليزری 6

 برای كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اینترنت 9

 برای كارگاه 1 معمولي وایت برد 2

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

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات تعداد 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 

 دونفربرای  عدد3 معمولي خودكار 1

 برای هرسيستم عدد1 دارای اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 3

 برای یک نفر 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 يقمشخصات فني و دق 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

يسي به دیكشنری انگلنرم افزار  3

 فارسي

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید

نرم افزار آموزشي نرم افزار  6

 مربوطه

 دونفر یبرا 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 تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار فردي

کليه کتب و نرم افزار مرتبط  1

 Ubuntuبا 

     

       

       

 

 

 

  ساير منابع و محتواهای آموزشی ) پيشنهادی گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی   -

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

 Ubuntuکليه کتب مرتبط با  1

 

 

 

      

        

 

 

 فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

 Ubuntu 1کليه سايت های مفيد 

 

 ی ( فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط ) عالوه بر نرم افزارهای اصل

 توضيحات آدرس تهيه کننده عنوان نرم افزار رديف

کليه نرم افزارهای مرتبط با  1

Ubuntu 
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