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 نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
   11/2111: شایستگيآموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

219 

 66169933 – 9تلفن                                            66911116دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 
 
 

 : فناوري اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته 

 شهرام شكوفيانمدیر گروه برنامه ریزي درسي فناوري اطالعات : 

 

 :   شایستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش 

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم  -

 شركت راهبران سروش ارتباطات  -

 كاربردي -دانشگاه جامع علمي  -

 فرآیند اصالح و بازنگري :  

 محتواي علمي   -

 با بازار روز مطابق   -

 تجهيزات   -

 ابزار    -
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 شایستگيشغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي

آخرین 

مدرك 

 تحصيلي 

رشته 

 تحصيلي

شغل و 

 سمت 

سابقه كار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

محمود باقري  1

 قاهاني

مسئول  كامپيوتر كارشناسي 

فناوري 

 اطالعات

 12050511100 تلفن ثابت : سال 8

 17020470101تلفن همراه : 
 mahmoud_bq8010@yahoo.comایمیل:

 دانشگاه معارف اسالمی -قمآدرس : 

كارشناسي  احمد عطارنيا 2

 ارشد

استاد  صنایع

 دانشگاه
 12500210151تلفن ثابت : سال 01

 17022517002تلفن همراه : 
 ahmad.attarnia@yahoo.comایمیل: 
 کل سازمان فنی و حرفه ایاداره-قمآدرس: 

 

 
كارشناس  ویراستار كارشناسي وحيد بيگدلي 0

 امور اداري
 12500010711 تلفن ثابت : سال 0

 17020470101تلفن همراه : 
 vahid_5_b@yahoo.comایمیل : 
 جامعه العلوم -قمآدرس : 

 

 

 

مسئول  كامپيوتر كارشناسي پرویز باقري 1

اداري، 

 مالي

 12500511005 تلفن ثابت : سال 01

 17070481118تلفن همراه : 
 resaparvize@yahoo.comایمیل : 
 راهبران سروش ارتباطاتشرکت آدرس : 
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 تعاریف : 
 استاندارد شغل : 

 مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کاار را گویناد در بع ای از ماوارد اساتاندارد حرفاه ای نیا  گفتاه         
 می شود.

 استاندارد آموزش : 
 ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یك شغل :  
 جموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . به م

 شرح شغل : 
هاا ،  بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلی ، مسئولیت 

 ارد عملکرد مورد نیاز شغل . شرایط کاری و استاند

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یك استاندارد آموزشی . 

 ویژگي كارآموز ورودي : 
 حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . 

 كارورزي:
مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت مای گیارد و وارورت    کارورزی صرفا در 

دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یك شایستگی که فرد در محال آماوزش باه صاورت     
 ورورت دارد مدتی در یك مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.( تئوریك با استفاده از عکس می آموزد و

 ارزشيابي : 
کتبای عملای و اخاالق    ، عملای  بخا    ه، که شاامل سا  فرآیند جمع آوری شواهد و ق اوت در مورد آنکه یك شایستگی بدست آمده است یا خیر 

 ای خواهد بود .  حرفه

 :  صالحيت حرفه اي مربيان
 حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

 شایستگي : 
 توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
یدن به یك شایستگی یا توانایی . کاه مای تواناد شاامل علاوم پایاه )       حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی الزم برای رس

 ، تکنولوژی و زبان فنی باشد . ، زیست شناسی ( ، شیمی ، فی یك ریاوی 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یك توانمندی یا شایستگی . معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود . 

 نگرش : 
 عه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یك کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخالق حرفه ای می باشد .  مجمو

 ایمني : 
 مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

 توجهات زیست محيطي :

 ل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر شغ
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 :  1شایستگياستاندارد آموزش نام 

 2312پيكربندي ویندوز سرور نصب و 

 : ایستگيشاستاندارد آموزش شرح 

از شایستگی های حوزه فناوری اطالعات می باشد. از کارهای این شایستگی میتوان مواردی مانند  2102نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

خودکارسازی ، مدیریت اکتیودایرکتوری، 2102نصب و راه اندازیاکتیودایرکتوری ویندوز سرور ، 2102گسترش و مدیریت ویندوز سرور 

 Storageپیاده سازی ، IPv0پیاده سازی ، DNSپیاده سازی ، DHCPپیاده سازی ، IPv4پیاده سازی ، مدیریت اکتیودایرکتوری

، Group Policy Objectامنیت سرورهای ویندوز با ، Group Policyپیاده سازی ، پیاده سازی سرویس های فایل و چاپ، محلی

مشاغل انواع شبکه و سیستم عامل را مد نظر قرار داد. این شایستگی با کلیه شایستگی و ، Hyper-Vپیاده سازی مجازی سازی سرور با 

 و اینترنت در ارتباط است.

 :وروديویژگي هاي كارآموز 

 فوق دیپلم کامپیوترميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت فکری و روانی:  و ذهني توانایي جسميحداقل 

 -مهارت هاي پيش نياز :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت30طول دوره آموزش                    :     

 ساعت13ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت 21ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت 03كارورزي                       :     زمان ـ 

 ساعت 13ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 درصد 21:  كتبي-

 درصد 61:عملي -

 درصد 13اخالق حرفه اي :-

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 دارا بودن حداقل مدرک مهندسی کامپیوتر با کلیه گرای  ها با سه سال سابقه کار

 

 

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

)شامل سه دوره( مي باشد كه مهارت ها و دانش الزم MCSAاین دوره اولين بخش از سري دوره هاي گواهينامه 

در یك محيط سازماني را فراهم مي كند. سه دوره در مجموع  2312براي پياده سازي زیرساخت ویندوز سرور 

را پوشش مي دهند.  2312پياده سازي، مدیریت ، نگهداري و تامين خدمات و زیرساخت در محيط ویندوز سرور 

اده سازي اوليه و تنظيم سرویس هاي اصلي از جمله سرویس هاي شبكه و پيكربندي در این دوره عمدتا پي

Hyper-V مورد بحث مي باشد.این دوره براي افراد حرفه اي در زمينه فناوري اطالعات در نظر گرفته شده است

ویندوز  ربندينصب و پيك افراد آموزشي دورهاین  گذرندنبا كه دانش خوبي در مورد سيستم عامل ویندوز دارند. 

 ركت مایكروسافت نيز آماده نمایيد.ش 63-113را آموخته، همچنين خود را براي آزمون  2312سرور 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Installing and Configuring Windows Server 2312 

 

 

 

 

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

 ISPمدیر  –مدیر شبكه  -مدیر سرویس دهنده هاي مایكروسافت -تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري 

 

 

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

 

 جع ......................................طبق سند و مر  الف : جزو مشاغل عادي 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   
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 2312ویندوز سرور نصب و پيكربندي  شایستگي آموزش استاندارد 

  كارها -

 عناوین ردیف

 2102ویندوز سرور گسترش و مدیریت  1

 2102نصب و راه اندازیاکتیودایرکتوری ویندوز سرور  2

 مدیریت اکتیودایرکتوری 0

 مدیریت اکتیودایرکتوریخودکارسازی  1

 IPv4پیاده سازی  1

 DHCPپیاده سازی  6

 DNSپیاده سازی  6

 IPv0پیاده سازی  3

 محلی Storageپیاده سازی  9

 پیاده سازی سرویس های فایل و چاپ 13

 Group Policyپیاده سازی  11

 Group Policy Objectمنیت سرورهای ویندوز با ا 12

 Hyper-Vپیاده سازی مجازی سازی سرور با  10

11  

11  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان: 

 2312ویندوز سرور گسترش و مدیریت 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0311 2311 4 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

مواد تجهيزات ، ابزار ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :

سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 

 کالینت

CD  یاDVD  های

 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 

 عامل ویندوز سرور 

 اتصال به اینترنت 

 مودم اینترنت 

 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 

 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 

 خام

 CDماژیك 

 کاغذ 

 وایت برد 

 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 

 چاپگر 

 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 

 می  کامپیوتر 

 صندلی

   1321 2102بررسی اجمالی ویندوز سرور  -

   1321 2102مقدمه ای بر مدیریت ویندوز سرور  -

   1321 فراهم کردن مقدمات نصب -

   Windows PowerShell 1311مقدمه ای بر  -

    مهارت : 

  1311  2102گسترش ویندوز سرور  -

  1311  2102ویندوز سرور Server Coreپیکربندی  -

  1311  مدیریت سرورها -

برای  Windows PowerShellاستفاده از  -

 مدیریت سرورها

 
0 

 

 نگرش :

 امور پایهشبکهانجام  -

 بهداشت : ایمني و

 دارای مجوزاستفاده از محصوالت نرم اف اری  -

 توجهات زیست محيطي :

 سرورها و تجهی ات  محل مناسب برای نگهداری -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

ویندوز سرور نصب و راه اندازیاكتيودایركتوري 

2312 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0 2341 1341 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

-  AD DS 1321   

   1321 دامین کنترلر  -

   1321 کنترلر  نیدام راه اندازیاصول  -

    مهارت : 

  Role  1321توانایی نصب یك  -

  0  دامین کنترلر طراحی و پیاده سازی  -

  IFM  1311نصب و راه اندازی دامین کنترلر با استفاده از  -

  1321  استفاده از دیگر دامین کنترلرها -

  1311  پیکربندی هامربوط به تنظیم گ ینه های  -

 نگرش :

 انجام وظایف مدیریتی پایه -

 تمرک  منابع شبکه -

 

 ایمني و بهداشت :

 درست کردن طرح شبکه قبل از اجرا و راه اندازی هر نوع سرویس -

 

 توجهات زیست محيطي :

 رعایت درجه حرارت مناسب برای محیط   -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 مدیریت اكتيودایركتوري

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0321 0351 1301 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 وایت بردماژیك 

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

   1321 مدیریت حساب های کاربری -

   1321 مدیریت حساب های گروهی -

   1321 مدیریت حساب های مربوط به کامپیوترها -

-  Organization Unit  1321 آنها مدیریتو ها   

    مهارت : 

  1321  استفاده از اب ارهای مدیریت اکتیودایرکتوری -

ایجاد و پیکربندی حساب های کاربری و گروهی در  -

AD DS 
 1311  

  AD DS  1321مدیریت اشیاء کامپیوتر در  -

  1321  و سازمان دهی آنهاOUاستفاده از  -

  1321  واگذاری مدیریت  -

 نگرش :

 کاربران کامپیوترهامدیریت متمرک   -

 تقسیم وظایف و واگذاری آنها -

 

 ایمني و بهداشت :

 رعایت امنیت اطالعات و ارتباطات  -

 توجهات زیست محيطي :

 اف ونگی مناسب برای تجهی اترعایت  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 اكتيودایركتوريخودكارسازي مدیریت 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0311 2 1311 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

برای  Command-lineاستفاده از اب ارهای  -

 مدیریت
1311   

برای  Windows PowerShellاستفاده از  -

 مدیریت
1311   

 Commandو  PowerShellمقایسه  -

Prompt 
1311   

    مهارت : 

برای  Command-lineاستفاده از اب ارهای  -

 AD DSمدیریت 
 1311  

 cmdletWindowsاب ار  استفاده از

PowerShell   برای مدیریتAD DS 
 1311  

 Windowsانجام عملیات انبوه با  -

PowerShell 
 1311  

  Task Manager  1311استفاده از  -

 نگرش :

 دقت و سرعت در عملکرد  -

 ایمني و بهداشت :

 دسترسی مدیریتی غیر مجازحفاظت از  -

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 IPv1پياده سازي 

 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

2 0341 1341 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 وایت بردماژیك 

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

   TCP/IP 1311مروری بر  -

   IPv4 1311آدرس دهی  -

-  Subnetting  وSuppernetting 0   

    مهارت : 

  1341  شناسایی زیرشبکه مناسب -

  IPv4  1311پیاده سازیتنظیم و  -

  IPv4  1311عیب یابی  -

 نگرش :

 تعیین آدرس های مناسب برای شبکه -

 آینده نگری  -

 ایمني و بهداشت :

 بر محدوده شبکهترکنترل شدیدتر و محکم -

 توجهات زیست محيطي :

-  

 

 



 12 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 DHCPپياده سازي 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0311 0311 1 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

   DHCP Server 1311نق    -

   DHCP 1321پیکربندی محدوده های  -

   DHCP 1321مدیریت پایگاه داده  -

   DHCP 1321امنیت و مانیتورینگ  -

    مهارت : 

  DHCP  1311پیاده سازی  -

  DHCP Relay  1311پیاده سازی یك  -

  DHCP  1311تنظیم گ ینه های سروری  -

 نگرش :

 مدیریت متمرک  بر آدرس دهی شبکه -

 توجه به نکات امنیتی  -

 تنظیماتدستیهای مربوط به ریسكکاه   -

 ایمني و بهداشت :

 نگهداری دقیق و تهیه پشتیبان های دوره ای جهت کاه  خطرات احتمالی -

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 DNSپياده سازي 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0311 0311 1 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

-  DNS 1311 و اج ای آن   

-  Name Resolution ویندوز کالینت و  برای

 سرورها
1311   

   DNS 1311حوزه های   -

    مهارت : 

  DNS  1311نصب و مدیریت سرویس  -

  DNS  1321ایجاد رکوردهای  -

  DNS  1321سرور  Cacheمدیریت  -

  1321  حوزه ها مدیریتایجاد و  -

 نگرش :

 تسهیل در به کارگیری آدرس های شبکه -

 تسهیل مدیریت کاربر و کامپیوتر -

 

 ایمني و بهداشت :

 توجه به حفاظت از شبکه  -

 

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 IPv6پياده سازي 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0311 0311 1 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

   IPv0 1311برمروری  -

   IPv0 1321آدرس دهی  -

   IPv0 1321و  IPv4استفاده ترکیبی از  -

   IPv0 Transition 1321تکنولوژی های   -

    مهارت : 

  IPv0  1311تنظیم و پیکربندی شبکه  -

  ISATAP Router  1311پیکربندی یك  -

  IPv0  1311و  IPv4استفاده ترکیبی از  -

 نگرش :

 برطرف کردن کمبودهای آدرس -

 امنیت بیشتر ارتباطات شبکه -

 ایمني و بهداشت :

 دادهدرک اهمیت امنیت  -

 

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 محلي Storageپياده سازي 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0 0311 2311 

 ، مهارت ، نگرش ، ایمنيدانش 

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کاینت
CD  یاDVD  های

 آموزشی مربوطه 
ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

-  Storage 1321   

   1321 مدیریت دیسك ها و والیوم ها -

   Storage 1321ف ای  نحوه پیاده سازی -

    مهارت : 

  1311  نصب و پیکربندی یك دیسك جدید -

  1311  تغییر اندازه والیوم ها -

  1311  مازاد Storageپیکربندی یك ف ای  -

 نگرش :

 ف ای ذخیره سازیمدیریت  -

 اعمال سیاست های امنیتی -

 

 ایمني و بهداشت :

 تعیین ف ای ذخیره سازی مناسب  -

 

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 پياده سازي سرویس هاي فایل و چاپ

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0 2 1 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

   1321 امنیت فایل ها و پوشه ها -

فایل ها و پوشه های به اشتراک گذاشته محافظت از  -

 Shadow Copyشده توسط 
1321   

   1321 سرویس چاپ -

    مهارت : 

  1311  تنظیم و پیکربندی یك اشتراک فایل -

  Shadow Copy  1311پیکربندی  -

  0  ایجاد و پیکربندی یك مخ ن چاپگر -

 نگرش :

 اعمال مجوزهای دسترسی  -

 اشتراک گذاری منابع  -

 محافظت از منابع به صورت متمرک  -

 

 ایمني و بهداشت :

 کنترل مجوزهای دسترسی کاربران   -

 

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 Group Policyپياده سازي 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0321 2321 1341 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

مواد تجهيزات ، ابزار ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور 

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور 
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

-  Group Policy 1321   

   Group Policy 1321پردازش های  بررسی -

به کار بردن یك محل ذخیره مرک ی برای الگوهای  -

 مدیریتی
1321   

   1321 مسائل ارث بری  -

    مهارت : 

  Group Policy Object  0ایجاد و مدیریت  -

  1321  پیکربندی یك محل ذخیره مرک ی -

  Group Policy  0پیاده سازی زیرساخت  -

 نگرش :

 مدیریت متمرک  سیاست ها -

 صرفه جویی در منابع مالی -

 

 ایمني و بهداشت :

 دسترسی غیرمدیریتیعدم  -

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 Group Policyامنيت سرورهاي ویندوز با 

Object 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0321 2 1321 

 دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمني

 توجهات زیست محيطي مرتبط

مواد تجهيزات ، ابزار ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور  

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
و عامل ویندوز سرور
 ویندوز کالینت

 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 کامپیوتر  می  و صندلی

- Windows Security 1321   

   1321 پیکربندی تنظیمات امنیتی -

   1321 محدودکردن نرم اف ار -

 Windows Firewall withبررسی  -

Advanced Security 
1321   

    مهارت : 

برای تامین امنیت  Group Policyاستفاده از  -

 سرورهای ع و
 1311  

- Auditing  دسترسی به فایل سیستم و ورودهای به

 دامین
 1311  

  AppLocker  1311پیکربندی سیاست های -

  1311  پیکربندی فایروال ویندوز -

 نگرش :

 محافظت و بازرسی از سرورها -

 

 ایمني و بهداشت :

 کنترل دسترسی های غیرمجاز -

 توجهات زیست محيطي :

-  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 Hyper-Vپياده سازي مجازي سازي سرور با 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظری

0311 2 1311 

 نگرش ، ایمني دانش ، مهارت ،

 توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

نرم اف ار  DVDیا  CD    دانش :
سیستم عامل ویندوز سرور  

مایکروسافت و ویندوز 
 کالینت

CD  یاDVD  های
 آموزشی مربوطه 

ج وه راهنمای سیستم 
 عامل ویندوز سرور
 اتصال به اینترنت 
 مودم اینترنت 
 کابل شبکه 

 اتصاالت شبکه 
 ویروس یاب 

Removable 

DiskCD  یاDVD 
 خام

 CDماژیك 
 کاغذ 

 وایت برد 
 ماژیك وایت برد

 کامپیوتر با تمام متعلقات 
 چاپگر 
 اسکنر 

 دیتاپروژکتور 
 می  کامپیوتر 

 صندلی

   1311 تکنولوژی های مجازی سازی -

   1311 مایکروسافتدرک و توصیف مجازی سازی  -

   1311 مدیریت شبکه های مجازی

    مهارت : 

  Hyper-V Server  1311نصب نق   -

  1311  پیکربندی شبکه های مجازی -

  1321  ایجاد و پیکربندی ماشین مجازی -

  1321  ماشین مجازی Storageمدیریت  -

  1321  های ماشین مجازی  Snapshotاستفاده از  -

 نگرش :

 استفاده بهینه از منابع -

 

 ایمني و بهداشت :

 رعایت اصول مجازی سازی -

 توجهات زیست محيطي :

-  
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  برگه استاندارد تجهيزات - 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

0 CD  یاDVD و  2118سیستم عامل وینادوز سارور    نرم اف ار

2102 

2  

2 CD  یاDVD 2 8و  0سیستم عامل ویندوز  نرم اف ار  

1 CD  یاDVD 0 ویروس یاب نرم اف ار  

4 Removable Disk 00GB 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  11تجهيزات براي یك كارگاه به ظرفيت  -
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 برگه استاندارد مواد  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

0 CD 011 خامMB 2 برای هر نفر 

 برای کارگاه 2 معمولی CDماژیك  2

 برای هر نفر A4 01 کاغذ 1

 برای کارگاه 5 معمولی در رنگ های مختلف ماژیك وایت برد 4

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 11و یك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء یك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

 نفر 2برای  0 با مشخصات روز کامپیوتر با تمام متعلقات 0

 برای کارگاه 0 لی ری سیاه و سفید چاپگر 2

 برای کارگاه 0 رومی ی اسکنر 1

 برای کارگاه 0 معمولی دیتاپروژکتور 4

 برای دو نفر 0 معمولی می  کامپیوتر 5

 برای هر نفر 0 معمولی صندلی 0

 برای کارگاه 502kb/s 0 اتصال به اینترنت 0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (منابع و  -

سال  مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

 نشر

محل 

 نشر

 ناشر یا توليد كننده

کتاااااااااب پیکربناااااااادی  0

 اکتیودایرکتوری ویندوز سرور 

دکتر کوروش پرند، مهندس 

عطارنیا، مهندس احمد

 محمود باقری قاهانی
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http://www.microsoft.com/learning
http://www.petri.co.il/
http://www.windowsnetworking.com/
http://www.learningtree.com/
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http://www.cbtnuggets.com/
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