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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد آموزش شايستگي

عنوان آموزش شايستگي
رايانه کار ICDL
درجه1
گروه شغلي
فناوری اطالعات
کد ملي آموزش شايستگي
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تاريخ تدوين استاندارد 1931/12/1:
مدت اعتبار استاندارد  :از تاريخ 1931/12/1

تا تاريخ 1939/12/1

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي شناسايي آموزش شايستگي 2112/31 :
اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته فناوری اطالعات :
مدير گروه برنامه ريزی درسي فناوری اطالعات:شهرام شكوفيان

حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوين استاندارد آموزش شايستگي :
-

فرآيند اصالح و بازنگری :
محتوای علميمطابق با بازار روز-تجهيزات

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهای کشور  ،پالك
213
دورنگار

11344116

تلفن 11113311 – 3

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

 شايستگي 
سابقه کار مرتبط

آدرس  ،تلفن و ايميل

مهندسي -کارشناس
نرمافزار

51

تلفن ثابت -:
تلفن همراه 39544922590 :
ايمیل :
آدرس :

مربیییییي
ونويسنده

43

تلفن ثابت :
تلفن همراه 39019595950 :
ايمیل :
آدرس :

مدرس

43

تلفن ثابت :
تلفن همراه 39545444091 :
ايمیل :
آدرس :

1

حسن سلیماني

کارشناس

2

رامین موالناپور

کارشناس ارشد

IT

9

علیرضاجباريه

کارشناس ارشد

IT

شغل و سمت

4

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :

6

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :

2

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملكرد موثر در محیط کیار را ووينید در بع یي از میوارد اسیتاندارد حرفیه اي نییز وفتیه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادویري براي رسیدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بیانیه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئولیت هیا ،
شرايط کاري و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به يك استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزی:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت میي وییرد و ضیرورت
دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي که فرد در محیل آمیوزش بیه صیورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمي وردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خیر  ،که شیامل سیه بخی عملیي  ،کتبیي عملیي و اخیالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام کار در محیط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به يك شايستگي يا توانايي  .کیه میي توانید شیامل علیوم پايیه (
رياضي  ،فیزيك  ،شیمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يك کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیط زيست وارد وردد.
3

نام استاندارد آموزش شايستگي: 1
رايانه کار  ICDLدرجه 1
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
رايانه کار ICDLدرجه  5از شايستگي هاي حوزه فناوري اطالعات مي باشد .از کارهاي اين شايستگي میتوان مواردي
مانند واژه پردازي با  ،Wordکار با صفحه وسترده  ،Excelکار با پايگاه داده  Accessو اراﺋه مطلب با Power
pointرا مد نظر قرار داد .اين شايستگي با کلیه مشاغلي که کاربردي کامپیوتر و کاربري کامپیوتر را دارند در ارتباط
است.
ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :توانايي کار با کامپیوتر
مهارت های پيش نياز  :رايانه کار  ICDLدرجه 4
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش :

 39ساعت

ـ زمان آموزش نظری  22 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي  61 :ساعت
 -ساعت

ـ زمان کارورزی :
ـ زمان پروژه

 -ساعت

:

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 کتبي %21 : عملي %11: اخالق حرفه ای %11:صالحيت های حرفه ای مربيان :
کارشناس کامپیوتر با وراي

مهندسي نرم افزار با حداقل  0سال سابقه کار

1 . Job / Competency Description
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٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
دوره بین المللي کاربري کامپیوتر ،که از آن به عنوان سواد کامپیوتري ياد مي شود ،در واقع استانداردي جهت شناسايي مییزان توانیايي
افراد در بكارویري صحیح کامپیوتر مي باشد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
اين دوره در اروپا با نام  ECDLشناخته مي شود
اين دوره در جهان با نام  ICDLشناخته مي شود

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
رايانه کار  ICDLدرجه دو
کارور شبكه اينترنت
کارور Word
کارور Excel
کارور Power Point
کارور Access

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادی و کم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شايستگي
 -کارها

4

0

عناوين

رديف

1

واژه پردازی با Word

2

کار با صفحه گسترده Excel

9

کار با پايگاه داده Access

4

اراﺋه مطلب باPower point

1
1
6
9
3
11
11
12
19
14
11

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

واژه پردازی با Word

دان

نظري

عملي

جمع

6

43

26

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

6

:

رايانه پنتیوم 5يا باالتر
سیستم عامل Win7يا باالتر

 -نرم افزارWordوکاربردآن

کتابآموزشيرايانهکار ICDL

 -الگو،دياورام ،پس زمینه سند ،نوشته هاي چند ستوني

حمید هواسي ،انتشارات گسترش

 -ويژوي  ،Change Caseسبك(،)Styleنقاش قالب()Format Painter

علوم پايه

 -کنترلورامريخودکار ،لیستهاينشانوزاريشده ،پرشها ،جیدول ،فرمیول

وايت برد

نويسيدرجدول،سرصفحه و پاصفحه ،شماره صفحه ويژوي hyperlink

ماژيك وايت برد

-سمبل ها ،جداکننیده سیطر و صیفحه ،ادغیام پسیتي ،ويژویي ،Autotext

ديتا پروژکتور

ويژوي Autocorrect

کاغذ
43

مهارت:

پرده ديتا پروژکتور
 DVDخام

 -اجراي نرم افزارWord

خودکار

 -افزودن دکمه به نوار ابزار،تنظیم بروه ،فونت و ترازبندي نوشتهها

Cool disk

 -تنظیمجلوههاي فونت ،پاراوراف ،فرمتهايفايل

میز رايانه

 -درج تصوير ،پاورقي ،نمودار ،جلوه هنري متن

صندلي وردان
تجهیزات اتصال به اينترنت

-ترتیب قرارویري و وروه بندي اشكال ،جداسازي کلمات با خط فاصله

 DVDآموزشي نرم افزار

-چاپ ،ادغام فايل ها

مربوطه

نگرش :

 DVDديكشنري انگلیسي به

ايمني و بهداشت :

فارسي
کتاب آموزشي

-رعايت اروونومي در هنگام کار با کامپیوتر

کابل سیار پنج راهه

توجهات زيست محیطي :

چاپگر لیزري

7

استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با صفحه گسترده Excel

دان

نظري

عملي

جمع

6

43

26

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

6

:

رايانه پنتیوم 5يا باالتر
سیستم عامل Win7يا باالتر

 -برنامه  Excelو کاربرد آن

کتابآموزشيرايانهکار ICDL

 -ورود داده ها ،کپي نمودن فايل ها ،تولید دنباله اعداد

حمید هواسي ،انتشارات گسترش

 -يادداشت وزاري روي داده ها ،خطاها در  ،Excelآدرس دهیي خانیه هیا،

علوم پايه

وايت برد

نماي برنامه  ،Excelثابت نگهداشتن سطرها يا ستون ها

ماژيك وايت برد

 -بكارویري نشانه ها ،قالب بندي شیرطي ،میاکرو ،معتبیر سیازي داده هیاي

ديتا پروژکتور

ورودي ،محافظت از داده ها

کاغذ
43

مهارت :

پرده ديتا پروژکتور
 DVDخام

 -اجراي برنامه ، Excelايجاد فايل جديد ،کار با کاربرگ ها

خودکار

 -ذخیره نمودن فايل ها در Excel

Cool disk

 -سازماندهي داده ها ،ترسیم جدول ،قالیب بنیدي خانیه هیا ،فیلتیر کیردن و

میز رايانه

جستجوي داده ها ،فرمول نويسي ،ايجاد نمودار ،حسابداري

صندلي وردان
تجهیزات اتصال به اينترنت

 -چاپ

 DVDآموزشي نرم افزار

نگرش :

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگلیسي به

ايمني و بهداشت :

فارسي
کابل سیار پنج راهه

-رعايت اروونومي در هنگام کار با کامپیوتر

چاپگر لیزري

توجهات زيست محیطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با پايگاه داده Access

دان

نظري

عملي

جمع

4

43

44

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

4

:

رايانه پنتیوم 5يا باالتر
سیستم عامل Win7يا باالتر

 -برنامه  Accessو کاربرد آن

کتابآموزشيرايانهکار ICDL

 -اصول طراحي بانك اطالعاتي ،واژه هاي بانك اطالعاتي ،نرمال سازي

حمید هواسي ،انتشارات گسترش

 -ويژوي هاي فیلدها ،ايجاد جدول به کمك ويزارد ،شاخص()Index

علوم پايه

وايت برد

 -رابطه ها ،ايجاد وذرواژه براي بانك اطالعاتي ،فرم ها ،کنترل ها

43

مهارت :

ماژيك وايت برد
ديتا پروژکتور

 -بازکردن يك فايل موجود ،ايجاد بانك اطالعاتي جديد

کاغذ

 -ايجاد جدول در نماي  ،Datasheetايجاد بانك اطالعات نمونه

پرده ديتا پروژکتور

 تولیدجدول ،کار با جدول ها ،افزودن فیلد محاسباتي به فرم ،پرس و جوهیا،پرس و جوي پارامتري،
-کاربا وزارش ،فیلتر نمودن داده ها ،ايجاد  ،Switchboardنماي

 DVDخام
خودکار
Cool disk

خودکار

میز رايانه

فرم،چاپ همه موارد

صندلي وردان

نگرش :

تجهیزات اتصال به اينترنت

-

 DVDآموزشي نرم افزار
مربوطه

ايمني و بهداشت :

 DVDديكشنري انگلیسي به

-رعايت اروونومي در هنگام کار با کامپیوتر

فارسي
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزري

توجهات زيست محیطي :
-
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استاندارد آموزش
 -بروهي تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

اراﺋه مطلب باPower point

دان

نظري

عملي

جمع

2

16

20

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

:

رايانه پنتیوم 5يا باالتر
سیستم عامل Win7يا باالتر

 -برنامه  PowerPointو کاربرد آن

کتابآموزشيرايانهکار ICDL

 -اساليد ،فايل هاي برنامه

حمید هواسي ،انتشارات گسترش

 -درج يادداشت ،شماره اساليد ،وذار ،نماي

علوم پايه

سفارشي

وايت برد

 دکمه هاي عملیاتي ،اساليد سردسته،16

مهارت :

ماژيك وايت برد
ديتا پروژکتور

 -اجراي برنامهPower point

کاغذ

 -تولید فايل جديد ،نماهاي برنامه

پرده ديتا پروژکتور

 فرمت هاي ذخیره پس زمینه اساليد ،طراحي اساليد ،پنهان نمودن اساليد،کارکردن با تصاوير ،صدا ،نمودار ،پويانمايي ،انیمیشن متن
 -ايجاد پیوند ،زمانبندي نماي

 DVDخام
خودکار
Cool disk

میز رايانه

اساليدها ،ساخت  Packageنمايشي

صندلي وردان

-چاپ

تجهیزات اتصال به اينترنت

نگرش :

 DVDآموزشي نرم افزار

-

مربوطه

ايمني و بهداشت :

 DVDديكشنري انگلیسي به
فارسي

-رعايت اروونومي در هنگام کار با کامپیوتر

کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزري

توجهات زيست محیطي :
-
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 بروه استاندارد تجهیزاتتعداد

توضيحات

نام

رديف

مشخصات فني و دقيق

5

رايانه

پنتیوم  5ياباالتر

1

برای دو نفر

4

ديتا پروژکتور

ويژه کارواه

1

برای کارگاه

0

پرده ديتا پروژکتور

ويژه کارواه

1

برای کارگاه

2

میز رايانه

دو نفره آموزشي

1

برای دو نفر

1

صندلي وردان

آموزشي

1

برای هر نفر

4

چاپگر لیزري

سیاه و سفید يارنگي

1

برای کارگاه

9

تجهیزات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای کارگاه

8

وايت برد

معمولي

1

برای کارگاه

توجه :
 -تجهيزات برای يك کارگاه به ظرفيت  11نفر در نظر گرفته شود .

11

 -بروه استاندارد مواد

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

نام

رديف
5

ماژيك وايت برد

معمولي

1عدد

برای کارگاه

4

کاغذ

معمولي

111برگ

برای دونفر

0

 DVDخام

معمولي

4عدد

برای دونفر

2

خودکار

معمولي

2عدد

برای دونفر

1

کابل سیار پنج راهه

داراي اتصال زمین

1عدد

برای هرسيستم

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفيت  11نفر محاسبه شود .

12

 بروه استاندارد ابزارمشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

نام

رديف
5

Cool disk

2ویگابايت ياباالتر

1

برای دونفر

4

 DVDآموزشي نرم افزار مربوطه

نسخه هاي 4353

1

برای دونفر

0

 DVDديكشنري انگلیسي به

بروز و جديد

1

برای دونفر

فارسي
2

 DVDسیستم عاملWin7

بروز و جديد

1

برای دونفر

1

 DVDنرم افزارOffice2010

بروز و جديد

1

برای دونفر

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

13

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

5

عنوان منبع يا نرم افزار

مولف

سال نشر

مترجم

رايانهکار ICDLدرجه 5حمید هواسي

5093

ناشر يا تولید کننده

محل نشر

گسترشعلومپايه

تهران

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پیشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام کتاب يا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفین

مترجم/
مترجمین

14

محل نشر

ناشر

توضیحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

ندارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )
رديف

عنوان نرم افزار

آدرس

تهیه کننده

ندارد

16

توضیحات

