بسمه تعالي
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاًذاسد آهَصش ضغل
هذیر Cafe NET

گرٍُ ضغلی فٌاٍری اطالعات
مذ هلی آهَزش ضغل
3512/47

تاریخ تذٍیي استاًذارد :
هذت اعتثار استاًذارد  :از تاریخ 90/5/1

تا تاریخ 93/5/1

ًظارت تر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  :دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درسی
مذ هلی ضٌاسایی آهَزش ضغل3512/47 :
اعضاء مويسيَى تخصصی ترًاهِ ریسی درسی رضتِ فٌاٍری اطالعات :
-هذیر گرٍُ ترًاهِ ریسی درسی فٌاٍری اطالعات  :ضْرام ضنَفياى

حَزُ ّای حرفِ ای ٍ تخصصی ّونار ترای تذٍیي استاًذارد آهَزش ضغل :
 ادارُ مل آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای استاى هرمسی-

فرآیٌذ اصالح ٍ تازًگری :
هحتَای علویهطاتق تا تازار مارتجْيساتهَاد هصرفی -اتسار

آدرض دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درسی
تْراى – خياتاى آزادی  ،خياتاى خَش ضوالی ً ،ثص خياتاى ًصرت  ،ساختواى ضوارُ  ، 2سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِای مطَر  ،پالك
259
دٍرًگار

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرض النترًٍينی Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ مٌٌذگاى استاًذارد آهَزش ضغل
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

آخریي هذرك
تحصيلی

1

هحوذ جْاًگیشی

2

سیذ ٍحیذ حیذسی لیساًس

رضتِ تحصيلی

فَق دیپلن هکاًیک

ضغل ٍ سوت

هؼاًٍت
آهَصش

 ضایستگی 
ساتقِ مار
هرتثط

13سال

آدرض  ،تلفي ٍ ایويل

تلفي ثاتت 08612273135:
تلفي ّوشاُ 09183635018:
ایویل m.jahangiri80@yahoo.com :

آدسس  :اساک اداسُ کل فٌی ٍ حشفِ ای
الکتشًٍیک هشتی

12سال

هشتی

 15سال

کاهپیَتش

کاسضٌاس

 12سال

کاسضٌاس

 10سال

کاسضٌاس

 5سال

تلفي ثاتت 08612227238:
تلفي ّوشاُ 09181612478 :
ایویل svheydari@gmail.com:

آدسس  :اساک هجتوغ آهَصضی اهام ػلی (ع)
3

اکشم سالی

4

هجتثی ًخؼی

لیساًس

5

ًذا ًجفی

لیساًس

کاهپیَتش

6

سیذُ هائذُ سادات لیساًس

کاهپیَتش

فَق دیپلن کاهپیَتش

تلفي ثاتت 08612227238 :
تلفي ّوشاُ 09188618131 :
ایویل akramsali@gmail.com :

آدسس  :اساک هجتوغ آهَصضی اهام ػلی (ع)
تلفي ثاتت 08612163325:
تلفي ّوشاُ 09181615772:
ایویل m_nakhaei@iralco.net :

آدسس :اساک – ضشکت آلَهیٌیَم ایشاى
تلفي ثاتت 02177569796:
تلفي ّوشاُ 09123279984:
ایویل ned_najafi@gmail.com :

آدسس  :تْشاى دفتش هشکضی تٌیاد هسکي
تلفي ثاتت 08613661545 :
تلفي ّوشاُ 09188642184 :
ایویل iatc@yahoo.cim :

آدسس :اساک هجتوغ آهَصضی اهام ػلی(ع)
تلفي ثاتت :
تلفي ّوشاُ :
ایویل :
آدسس :
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تعاریف :
استاًذارد ضغل :
هطخػات ضایستگی ّا ٍ تَاًوٌذی ّای هَسد ًیاص تشای ػولکشد هَثش دس هحیظ کاس سا گَیٌذ دس تؼضی اص هَاسد استاًذاسد حشفِ ای ًیض گفتِ هی ضَد.
استاًذارد آهَزش :
ًقطِی یادگیشی تشای سسیذى تِ ضایستگی ّای هَجَد دس استاًذاسد ضغل .
ًام یل ضغل :
تِ هجوَػِ ای اص ٍظایف ٍ تَاًوٌذی ّای خاظ کِ اص یک ضخع دس سغح هَسد ًظش اًتظاس هی سٍد اعالق هی ضَد .
ضرح ضغل :
تیاًیِ ای ضاهل هْن تشیي ػٌاغش یک ضغل اص قثیل جایگاُ یا ػٌَاى ضغل  ،کاسّا استثاط ضغل تا هطاغل دیگش دس یک حَصُ ضغغلی  ،هسغلَلیت ّغا ،
ضشایظ کاسی ٍ استاًذاسد ػولکشد هَسد ًیاص ضغل .
طَل دٍرُ آهَزش :
حذاقل صهاى ٍ جلسات هَسد ًیاص تشای سسیذى تِ یک استاًذاسد آهَصضی .
ٍیصگی مارآهَز ٍرٍدی :
حذاقل ضایستگی ّا ٍ تَاًایی ّایی کِ اص یک کاسآهَص دس ٌّگام ٍسٍد تِ دٍسُ آهَصش اًتظاس هی سٍد .
مارٍرزی:
کاسٍسصی غشفا دس هطاغلی است کِ تؼذ اص آهَصش ًظشی یا ّوگام تا آى آهَصش ػولی تِ غَست هحذٍد یا تا هاکت غَست هی گیشد ٍ ضغشٍست داسد
کِ دس آى هطاغل خاظ هحیظ ٍاقؼی تشای هذتی تؼشیف ضذُ تجشتِ ضَد(.هاًٌذ آهَصش یک ضایستگی کِ فشد دس هحل آهَصش تِ غَست تلَسیک تغا
استفادُ اص ػکس هی آهَصد ٍ ضشٍست داسد هذتی دس یک هکاى ٍاقؼی آهَصش ػولی تثیٌذ ٍ ضاهل تسیاسی اص هطاغل ًوی گشدد).
ارزضياتی :
فشآیٌذ جوغ آٍسی ضَاّذ ٍ قضاٍت دس هَسد آًکِ یک ضایستگی تذست آهذُ است یا خیش  ،کِ ضاهل سِ تخص ػولی  ،کتثی ػولی ٍ اخالق حشفغِای
خَاّذ تَد .
صالحيت حرفِ ای هرتياى :
حذاقل تَاًوٌذی ّای آهَصضی ٍ حشفِ ای کِ اص هشتیاى دٍسُ آهَصش استاًذاسد اًتظاس هی سٍد .
ضایستگی :
تَاًایی اًجام کاس دس هحیظ ّا ٍ ضشایظ گًَاگَى تِ عَس هَثش ٍ کاسا تشاتش استاًذاسد .
داًص :
حذاقل هجوَػِ ای اص هؼلَهات ًظشی ٍ تَاًوٌذی ّای رٌّی الصم تشای سسیذى تِ یک ضایستگی یا تَاًایی  .کِ هی تَاًذ ضاهل ػلَم پایِ ( سیاضی ،
فیضیک  ،ضیوی  ،صیست ضٌاسی )  ،تکٌَلَطی ٍ صتاى فٌی تاضذ .
هْارت :
حذاقل ّواٌّگی تیي رّي ٍ جسن تشای سسیذى تِ یک تَاًوٌذی یا ضایستگی  .هؼوَالً تِ هْاست ّای ػولی اسجاع هی ضَد .
ًگرش :
هجوَػِ ای اص سفتاسّای ػاعفی کِ تشای ضایستگی دس یک کاس هَسد ًیاص است ٍ ضاهل هْاست ّای غیش فٌی ٍ اخالق حشفِ ای هی تاضذ .
ایوٌی :
هَاسدی است کِ ػذم یا اًجام ًذادى غحیح آى هَجة تشٍص حَادث ٍ خغشات دس هحیظ کاس هی ضَد .
تَجْات زیست هحيطی :
هالحظاتی است کِ دس ّش ضغل تایذ سػایت ٍ ػول ضَد کِ کوتشیي آسیة تِ هحیظ صیست ٍاسد گشدد.
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ًام استاًذارد آهَزش ضغل :
هذیش Cafe NET

ضرح استاًذارد آهَزش ضغل :
ایي ضغل دس حَصُ فٌاٍسی اعالػات هی تاضذ .ضاغل تایستی قادس تاضذ .اػوال صیش سا اًجام دّذ.
ًظاست تش ػولکشد سیستوْا دس هحیظ ضثکِ ٍ اًجام تٌظیوات جْت اتػال تِ ضثکِ ایٌتشًت ً -ػة ٍ ساُ اًذاصی ًشم
افضاس ً ٍ Accountingشم افضاسّای هشتَعِ ً -ظاست تش ضثکِ ٍ کاهپیَتشّای هَجَد دس آًْا ٍ اػوال هحذٍدیت دس
پٌْای تاًذ ٍ داًلَد تشای کاستشاى -اًجام تٌظیوات اهٌیتی تش سٍی کاهپیَتشّا ٍ تْیٌِ ساصی  - Registryگضاسش گیشی
اص هیضاى کاسکشد کاستشاى ٍ هحاسثِ ٍ تْیِ گضاسضات هالیً -ظاست تش هحیظ کافی ًت ٍ اًجام تذاتیشی جْت Key
 Logging , Monitoringاستثاط ایي ضغل تا هطاغل هذیش  ٍ Game NETهذیش فشٍضگاُ ایٌتشًتی ٍ هذیش ضثکِ ٍ
هذیش  ٍ ISPتشًاهِ ًَیساى تشقشاس است.
ٍیصگی ّای مارآهَز ٍرٍدی :
حذاقل هيساى تحصيالت  :پایاى دٍسُ ساٌّوایی
حذاقل تَاًایی جسوی ٍ رٌّی  :سالهت کاهل جسواًی ٍ سٍاًی
هْارت ّای پيص ًياز  ICDL:دسجِ دٍ ٍ یا کاسٍس ػوَهی سایاًِ
طَل دٍرُ آهَزش :

طَل دٍرُ آهَزش

:

 90ساعت

ـ زهاى آهَزش ًظری

:

 30ساعت

ـ زهاى آهَزش عولی

:

 60ساعت

ـ زهاى مارٍرزی

:

ساعت

ـ زهاى پرٍشُ

:

ساعت

تَدجِ تٌذی ارزضياتی ( تِ درصذ )
 کتثی %25 : ػولی %65: اخالق حشفِ ای ٪10:صالحيت ّای حرفِ ای هرتياى :

لیساًس کاهپیَتش یا الکتشًٍیک تا کلیِ گشایطْا تا حذاقل  3سال ساتقِ کاس هشتثظ
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٭ تعریف دقيق استاًذارد ( اصطالحی ) :
هذیش  Cafe NETتَاًایی اداسُ ٍ هذیشیت هکاًی کِ دس آى خذهات ایٌتشًتی اسائِ هی ضَد سا کسة هیکٌذ ٍ هیتَاًذ
سیستن ّای تحت ضثکِ سا ًظاست کٌذ.

٭ اصطالح اًگليسی استاًذارد ( ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًی ) :
Cafe NET Management

٭ هْن تریي استاًذاردّا ٍ رضتِ ّای هرتثط تا ایي استاًذارد :
تکٌسیي ػوَهی ضثکِ ّای کاهپیَتشی  -هذیش ضثکِ  -هذیش  - ISPتشًاهِ ًَیس غفحات ٍب

٭ جایگاُ استاًذارد ضغلی از جْت آسية ضٌاسی ٍ سطح سختی مار :

الف  :جسٍ هطاغل عادی ٍ من آسية
ب  :جسٍ هطاغل ًسثتاً سخت





طثق سٌذ ٍ هرجع ......................................
طثق سٌذ ٍ هرجع ......................................

ج  :جسٍ هطاغل سخت ٍ زیاى آٍر



د ً :ياز تِ استعالم از ٍزارت مار



طثق سٌذ ٍ هرجع ........................................
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استاًذارد آهَزش ضغل هذیر Cafe NET

 -ضایستگی ّا

1

سدیف

ػٌاٍیي

1

ًظاست تش ػولکشد سیستوْا دس هحیظ ضثکِ ٍ اًجام تٌظیوات جْت اتػال تِ ضثکِ ایٌتشًت

2

ًػة ٍ ساُ اًذاصی ًشم افضاس ً ٍ Accountingشم افضاسّای هشتَعِ

3

ًظاست تش ضثکِ ٍ کاهپیَتشّای هَجَد دس آًْا ٍ اػوال هحذٍدیت دس پٌْای تاًذ ٍ داًلَد تشای کاستشاى

4

اًجام تٌظیوات اهٌیتی تش سٍی کاهپیَتشّا ٍ تْیٌِ ساصی Registry

5

گضاسش گیشی اص هیضاى کاسکشد کاستشاى اغَل هقذهاتی حساتذاسی ٍ هحاسثِ ٍ تْیِ گضاسضات هالی

6

ًظاست تش هحیظ کافی ًت ٍ تشقشاسی استثاط هَثش هشاجؼِ کٌٌذگاى ٍ اًجام تذاتیشی جْت Key Logging
, Monitoring

7
8
9
10
11
12
13
14
15

. Competency / task
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

ًظاست تش ػولکشد سیستوْا دس هحیظ ضثکِ ٍ اًجام تٌظیوات
ًظشی

جْت اتػال تِ ضثکِ ایٌتشًت

4

ػولی

8

جوغ

12

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

داًص :

 CDیا ً DVDشم افضاس

 -ضثکِ ّای LAN, WAN

1

سیستن ػاهل ساصگاس تا

 -تَپَلَطی ّای هْن هاًٌذ ستاسُ ای

1

هایکشٍسافت-

 -پشٍتکل کاستشدی هاًٌذ TCP/IP

1

ٍ -Accountingیشٍس

 -ضثکِ ّای Domain , Workgroup

1

یاب-
Cool Disk

هْاست :

 CDخام

-تستي ضثکِ  LANتا تَپَلَطی  ٍ StarتٌظیواتIP

3

هاطیک CD

-ساخت کاتل Cross , Straight

3

کاغز

-تست کاتل تا دستگاُ تستش

2

هاطیک ٍایت تشد
کاهپیَتش تا توام هتؼلقات

ًگشش :

چاپگش

-دقت ٍ سشػت دس صدى کاًکتَسّا

اسکٌش

ایوٌی ٍ تْذاضت :

دیتاپشٍطکتَس
هیض کاهپیَتش

-هشاقثت دس ٌّگام استفادُ اص کاتش

غٌذلی

تَجْات صیست هحیغی :

اتػال تِ ایٌتشًت
جضٍُ ساٌّوای ًشم افضاس
ّفت ًت
ًشم افضاس هذیشیت کافی

-

ًت
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

ًػة ٍ ساُ اًذاصی ًشم افضاس ً ٍ Accountingشم افضاسّای
هشتَعِ

ًظشی

ػولی

جوغ

4.5

10.5

15

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

داًص :

 CDیا ً DVDشم افضاس

 -حساب کاستشی

1/5

سیستن ػاهل ساصگاس تا

-اًَاع ًشم افضاسّای Accounting

1/5

هایکشٍسافت-

-سیستن ػاهل ّای ضثکِ

1/5

ٍ -Accountingیشٍس
یاب-
Cool Disk

هْاست :
-هقایسِ ٍ اًتخاب ًشم افضاس هٌاسة Accounting

3/5

ً-ػة ٍ ساُ اًذاصی ًشم افضاس Accounting

3/5

ً-ػة سیستن ػاهل ٍ چٌذ ًشم افضاس کاستشدی

3/5

 CDخام
هاطیک CD

کاغز
هاطیک ٍایت تشد

-

کاهپیَتش تا توام هتؼلقات

ًگشش :

چاپگش

ً-گاُ غشفِ جَیاًِ دس خشیذ ًشم افضاس Accounting

اسکٌش

ایوٌی ٍ تْذاضت :

دیتاپشٍطکتَس

-سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش

هیض کاهپیَتش
غٌذلی

تَجْات صیست هحیغی :

اتػال تِ ایٌتشًت
جضٍُ ساٌّوای ًشم افضاس
ّفت ًت
ًشم افضاس هذیشیت کافی

-

ًت
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

ًظاست تش ضثکِ ٍ کاهپیَتشّای هَجَد دس آًْا ٍ اػوال
هحذٍدیت دس پٌْای تاًذ ٍ داًلَد تشای کاستشاى

ًظشی

ػولی

5

10

جوغ

15

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

داًص :

 CDیا ً DVDشم افضاس
سیستن ػاهل ساصگاس تا

1

 -دستَسات ضثکِ ًظیش دستَس net

 -قاتلیت ّای ًشم افضاس  Accountingجْت کٌتشل کاستشاى

1/5

هایکشٍسافت-

ً -شم افضاسّای داًلَد هاًٌذ DAPٍFlash Get

1/5

ٍ -Accountingیشٍس
یاب-

1

-اهٌیت دس ایجاد پسَسد

Cool Disk

هْاست :
-استفادُ اص قاتلیت ّای ًشم افضاس Accountingجْت اػوال

3/5

هحذٍدیت دس پٌْای تاًذ ٍ داًلَد کاستشاى

 CDخام
هاطیک CD

کاغز
3/5

-استفادُ اص دستَسات ضثکِ جْت ًظاست تش ضثکِ

3

-کاس تا ًشم افضاسّای داًلَد DAPٍFlash Get

هاطیک ٍایت تشد
کاهپیَتش تا توام هتؼلقات
چاپگش

ًگشش :

اسکٌش

-دقت دس تایپ دستَسات

دیتاپشٍطکتَس

ایوٌی ٍ تْذاضت :

هیض کاهپیَتش

-سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش

غٌذلی
اتػال تِ ایٌتشًت
جضٍُ ساٌّوای ًشم افضاس
ّفت ًت
ًشم افضاس هذیشیت کافی

تَجْات صیست هحیغی :
-

ًت
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

اًجام تٌظیوات اهٌیتی تش سٍی کاهپیَتشّا ٍ تْیٌِ ساصی
Registry

ًظشی

ػولی

4.5

10.5

جوغ

15

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

داًص :

 CDیا ً DVDشم افضاس

 -هفَْم اهٌیت دس ضثکِ ّای کاهپیَتشی

1/5

سیستن ػاهل ساصگاس تا

 -سجیستشی ٍیٌذٍص ٍ دستَسات آى

1/5

هایکشٍسافت-

 Group Policy-دس ٍیٌذٍص

1/5

ٍ -Accountingیشٍس
یاب-
Cool Disk

هْاست :
-استفادُ اص دستَسات ضثکِ ٍ ًشم افضاس Accountingجْت

3/5

ایجاد تٌظیوات اهٌیتی

 CDخام
هاطیک CD

کاغز

-استفادُ اص دستَسات سجیستشی جْت تْیٌِ ساصی ٍ افضایص

3/5

سشػت ٍ ایجاد اهٌیت دس کاهپیَتش

هاطیک ٍایت تشد
کاهپیَتش تا توام هتؼلقات

3/5

-تٌظیوات Group Policy

چاپگش
اسکٌش

ًگشش :

دیتاپشٍطکتَس

-دقت دس تایپ دستَسات

هیض کاهپیَتش

ایوٌی ٍ تْذاضت :

غٌذلی

-سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش

اتػال تِ ایٌتشًت
جضٍُ ساٌّوای ًشم افضاس
ّفت ًت
ًشم افضاس هذیشیت کافی

-

ًت

تَجْات صیست هحیغی :
-
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

گضاسش گیشی اص هیضاى کاسکشد کاستشاى اغَل هقذهاتی
حساتذاسی ٍ هحاسثِ ٍ تْیِ گضاسضات هالی

ًظشی

ػولی

6

12

جوغ

18

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

داًص :

 CDیا ً DVDشم افضاس
سیستن ػاهل ساصگاس تا

2

اغَل هقذهاتی حساتذاسی ًظیش تذّکاس ٍ تستاًکاس ٍ تشاصهالی
-هفاّین اهَس هالی

2

ٍ -Accountingیشٍس

ً -ظاست تش اهَس هالی ٍ سٍضْای آى

2

یاب-

هایکشٍسافت-

Cool Disk

 CDخام

هْاست :
-استفادُ اص ًشم افضاس  Accountingجْت گضاسش گیشی اص

4

هاطیک CD

کاغز

هیضاى کاسکشد کاستشاى تِ ساػت ٍ هحاسثِ هثالغ دسیافتی
-اًجام اهَس هالی جْت هحاسثِ سَد ٍ صیاى کافی ًت

4

-تْیِ لیستْای حساتذاسی ٍ حساتشسی

4

هاطیک ٍایت تشد
کاهپیَتش تا توام هتؼلقات
چاپگش
اسکٌش

ًگشش :

دیتاپشٍطکتَس

-غشفِ جَیی دسهٌاتغ هالی

هیض کاهپیَتش

-تَجِ تِ غحت اعالػات هالی Café NET

غٌذلی

-ػذم فشاس هالیاتی

اتػال تِ ایٌتشًت
جضٍُ ساٌّوای ًشم افضاس
ّفت ًت
ًشم افضاس هذیشیت کافی

ایوٌی ٍ تْذاضت :
حفاظت اص دستگاّْاتَجْات صیست هحیغی :

ًت

-
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

ًظاست تش هحیظ کافی ًت ٍ تشقشاسی استثاط هَثش هشاجؼِ
ًظشی

کٌٌذگاى ٍ اًجام تذاتیشی جْت Key Logging ,
Monitoring

6

ػولی

9

جوغ

15

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

داًص :

 CDیا ً DVDشم افضاس

-اهٌیت هحیظ کاستشی

1.5

سیستن ػاهل ساصگاس تا

-اغَل ٍ هفاّین سٍاتظ اًساًی

1.5

هایکشٍسافت-

-سٍضْای استثاعی

1.5

ٍ -Accountingیشٍس

-اتضاسّای ًظاستیKey Logging , Monitoring

1.5

یاب-
Cool Disk

هْاست :
3

استفادُ اص قاتلیت ًشم افضاس ٍ دستَسات ضثکِ جْتهاًیتَسیٌگ کاهپیَتش کاستشاى

 CDخام
هاطیک CD

کاغز

-سٍضْای حل هطکالت کاسکٌاى ٍ افشاد ٍ تاال تشدى اًگیضُ

3

کاسکٌاى

هاطیک ٍایت تشد
کاهپیَتش تا توام هتؼلقات

 استفادُ اص قاتلیت ًشم افضاس ٍ دستَسات ضثکِ جْت KeyLogging

3

چاپگش
اسکٌش
دیتاپشٍطکتَس

ًگشش :

هیض کاهپیَتش

-تشقشاسی استثاط ػاعفی

غٌذلی

-تَجِ تِ سّثشی تِ جای هذیشیت

اتػال تِ ایٌتشًت
جضٍُ ساٌّوای ًشم افضاس
ّفت ًت
ًشم افضاس هذیشیت کافی
ًت

ایوٌی ٍ تْذاضت :
سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتشتَجْات صیست هحیغی :
-
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 ترگِ استاًذارد تجْيساتردیف ًام

هطخصات فٌی ٍ دقيق

تعذاد

1

 CDیا ً DVDشم افضاس

سیستن ػاهل ساصگاس تا هایکشٍسافت

2

2

 CDیا ً DVDشم افضاس

Accounting

2

3

 CDیا ً DVDشم افضاس

ٍیشٍس یاب

1

4

Cool Disk

8GB

1

تَجِ :
 -تجْيسات ترای یل مارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ضَد .

13

تَضيحات

 ترگِ استاًذارد هَادردیف ًام
1

 CDخام

2

هاطیک CD

3

کاغز

4

هاطیک ٍایت تشد

هطخصات فٌی ٍ دقيق

تعذاد

تَضيحات

700MB

1

تشای ّش ًفش

هؼوَلی

2

تشای کاسگاُ

A4

10

تشای ّش ًفش

هؼوَلی دس سًگْای هختلف

5

تشای کاسگاُ

تَجِ :
 -هَاد تِ ازاء یل ًفر ٍ یل مارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر هحاسثِ ضَد .

14

 ترگِ استاًذارد اتسارردیف ًام

هطخصات فٌی ٍ دقيق

تعذاد

تَضيحات

تا هطخػات سٍص

1

تشای ً 2فش

1

کاهپیَتش تا توام هتؼلقات

1

تشای کاسگاُ

2

چاپگش

لیضسی سیاُ ٍ سفیذ

تشای کاسگاُ

3

اسکٌش

سٍهیضی

1

4

دیتاپشٍطکتَس

هؼوَلی

1

تشای کاسگاُ

5

هیض کاهپیَتش

هؼوَلی

1

تشای ً 2فش

6

غٌذلی

هؼوَلی

1

تشای ّشًفش

7

اتػال تِ ایٌتشًت

512kb/s

1

تشای کاسگاُ

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد .
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 هٌاتع ٍ ًرم افسار ّای آهَزضی ( اصلی هَرد استفادُ در تذٍیي ٍ آهَزش استاًذارد )سدیف

1

ػٌَاى هٌثغ یا ًشم افضاس

جضٍُ ساٌّوای ًشم افضاس

هَلف

هتشجن

هحل ًطش

1388

گشٍُ ًشم افضاسی

گشٍُ ًشم افضاسی

ّفت

ٌّت ًت
2

سال ًطش

ًاضش یا تَلیذ کٌٌذُ

ّفت

ًشم افضاس هذیشیت کافی

گشٍُ ًشم افضاسی

ًت

ّفت

1388

گشٍُ ًشم افضاسی
ّفت

 سایر هٌاتع ٍ هحتَاّای آهَزضی ( پيطٌْادی گرٍُ تذٍیي استاًذارد ) عالٍُ تر هٌاتع اصلیسدیف

ًام کتاب یا جضٍُ

سال ًطش

هَلف  /هَلفیي

هتشجن/
هتشجویي
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هحل ًطش

ًاضش

تَضیحات

فْشست سایت ّای قاتل استفادُ دس آهَصش استاًذاسد
سدیف

ػٌَاى
www.7sub7.com

1

www.parvazeh.com

2

www.softshop.com

3
4
5
6
7
8
9
10

17

فْشست هؼشفی ًشم افضاسّای سَدهٌذ ٍ هشتثظ
) ( ػالٍُ تش ًشم افضاسّای اغلی
تَضیحات

آدسس

ُتْیِ کٌٌذ

18

ػٌَاى ًشم افضاس

سدیف

Smart Launch

1

Antamedia Internet
Cafe
Cybercafe pro

2

Easy Cafe

4

Handy Cafe

5

Turbo NET manager

6

3

