بسمه تعالي
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استا٘ذاسد آٔٛصش ضغُ
تعویرمار عوَهی رایاًِ ّای ضخصی
گرٍُ ضغلی فٌاٍری اطالعات
مذ هلی آهَزش ضغل
7956/84
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 ضغل3512/40 :
اعضاء مویسیَى تخصصی ترًاهِ ریسی درسی رضتِ فٌاٍری اطالعات :
-هذیر گرٍُ ترًاهِ ریسی درسی فٌاٍری اطالعت  :ضْرام ضنَفیاى

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

فرآیٌذ اصالح ٍ تازًگری :
هحتَای علویهخطاتق تا تازار مارتجْیساتهَاد هصرفی-اتسار

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

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرض النترًٍینی Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْیِ مٌٌذگاى استاًذارد آهَزش ضغل
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

آخریي هذرك
تحصیلی

1

ٔحٕذ جٟاٍ٘یشی

2

سیذ ٚحیذ حیذسی ِیسا٘س

3

اوشْ ساِی

رضتِ تحصیلی

فٛق دیپّٓ ٔىا٘یه

اِىتش٘ٚیه

فٛق دیپّٓ وأپیٛتش

ضغل ٍ سوت

 ضایستگی 
ساتقِ مار

آدرض  ،تلفي ٍ ایویل

هرتثط

ٔؼا٘ٚت
آٔٛصش

13ساَ

تّفٗ ثاتت 08612273135:
تّفٗ ٕٞشا09183635018: ٜ
ایٕیُ m.jahangiri80@yahoo.com :
آدسس  :اسان اداس ٜوُ فٙی  ٚحشف ٝای

ٔشتی

12ساَ

تّفٗ ثاتت 08612227238:
تّفٗ ٕٞشا09181612478 : ٜ
ایٕیُ svheydari@gmail.com:
آدسس  :اسان ٔجتٕغ آٔٛصضی أاْ ػّی (ع)

ٔشتی

 15ساَ تّفٗ ثاتت 08612227238 :
تّفٗ ٕٞشا09188618131 : ٜ
ایٕیُ akramsali@gmail.com :
آدسس  :اسان ٔجتٕغ آٔٛصضی أاْ ػّی (ع)

4

ٔجتثی ٘خؼی

ِیسا٘س

وأپیٛتش

واسضٙاس  12ساَ تّفٗ ثاتت 08612163325:
تّفٗ ٕٞشا09181615772: ٜ
ایٕیُ m_nakhaei@iralco.net :
آدسس :اسان – ضشوت آِٔٛیٙی ْٛایشاٖ

5

٘ذا ٘جفی

ِیسا٘س

وأپیٛتش

واسضٙاس  10ساَ تّفٗ ثاتت 02177569796:
تّفٗ ٕٞشا09123279984: ٜ
ایٕیُ ned_najafi@gmail.com :
آدسس  :تٟشاٖ دفتش ٔشوضی تٙیاد ٔسىٗ

6

سیذٔ ٜائذ ٜسادات ِیسا٘س

وأپیٛتش

واسضٙاس

7

 5ساَ

تّفٗ ثاتت 08613661545 :
تّفٗ ٕٞشا09188642184 : ٜ
ایٕیُ iatc@yahoo.cim :
آدسس :اسان ٔجتٕغ آٔٛصضی أاْ ػّی(ع)
تّفٗ ثاتت :
تّفٗ ٕٞشا: ٜ
ایٕیُ :
آدسس :

2

تعاریف :
استاًذارد ضغل :
ٔطخػات ضایستٍی ٞا  ٚتٛإ٘ٙذی ٞای ٔٛسد ٘یاص تشای ػّٕىشد ٔٛثش دس ٔحیظ واس سا ٌٛیٙذ دس تؼضی اص ٔٛاسد استا٘ذاسد حشف ٝای ٘یض ٌفتٔ ٝی ضٛد.
استاًذارد آهَزش :
٘مطٝی یادٌیشی تشای سسیذٖ ت ٝضایستٍی ٞای ٔٛجٛد دس استا٘ذاسد ضغُ .
ًام یل ضغل :
تٔ ٝجٕٛػ ٝای اص ٚظایف  ٚتٛإ٘ٙذی ٞای خاظ و ٝاص یه ضخع دس سغح ٔٛسد ٘ظش ا٘تظاس ٔی سٚد اعالق ٔی ضٛد .
ضرح ضغل :
تیا٘ی ٝای ضأُ ٔ ٟٓتشیٗ ػٙاغش یه ضغُ اص لثیُ جایٍا ٜیا ػٛٙاٖ ضغُ  ،واسٞا استثاط ضغُ تا ٔطاغُ دیٍش دس یه حٛص ٜضغغّی ٔ ،سغلِٛیت ٞغا ،
ضشایظ واسی  ٚاستا٘ذاسد ػّٕىشد ٔٛسد ٘یاص ضغُ .
طَل دٍرُ آهَزش :
حذالُ صٔاٖ  ٚجّسات ٔٛسد ٘یاص تشای سسیذٖ ت ٝیه استا٘ذاسد آٔٛصضی .
ٍیصگی مارآهَز ٍرٍدی :
حذالُ ضایستٍی ٞا  ٚتٛا٘ایی ٞایی و ٝاص یه واسآٔٛص دس ٍٙٞاْ ٚسٚد ت ٝدٚس ٜآٔٛصش ا٘تظاس ٔی سٚد .
مارٍرزی:
واسٚسصی غشفا دس ٔطاغّی است و ٝتؼذ اص آٔٛصش ٘ظشی یا ٍٕٞاْ تا آٖ آٔٛصش ػّٕی ت ٝغٛست ٔحذٚد یا تا ٔاوت غٛست ٔی ٌیشد  ٚضغشٚست داسد
و ٝدس آٖ ٔطاغُ خاظ ٔحیظ ٚالؼی تشای ٔذتی تؼشیف ضذ ٜتجشت ٝضٛدٔ(.ا٘ٙذ آٔٛصش یه ضایستٍی و ٝفشد دس ٔحُ آٔٛصش ت ٝغٛست تلٛسیه تغا
استفاد ٜاص ػىس ٔی آٔٛصد  ٚضشٚست داسد ٔذتی دس یه ٔىاٖ ٚالؼی آٔٛصش ػّٕی تثیٙذ  ٚضأُ تسیاسی اص ٔطاغُ ٕ٘ی ٌشدد).
ارزضیاتی :
فشآیٙذ جٕغ آٚسی ضٛاٞذ  ٚلضاٚت دس ٔٛسد آ٘ى ٝیه ضایستٍی تذست آٔذ ٜاست یا خیش  ،و ٝضأُ س ٝتخص ػّٕی  ،وتثی ػّٕی  ٚاخالق حشفغٝای
خٛاٞذ تٛد .
صالحیت حرفِ ای هرتیاى :
حذالُ تٛإ٘ٙذی ٞای آٔٛصضی  ٚحشف ٝای و ٝاص ٔشتیاٖ دٚس ٜآٔٛصش استا٘ذاسد ا٘تظاس ٔی سٚد .
ضایستگی :
تٛا٘ایی ا٘جاْ واس دس ٔحیظ ٞا  ٚضشایظ ٌ٘ٛاٌ ٖٛت ٝعٛس ٔٛثش  ٚواسا تشاتش استا٘ذاسد .
داًص :
حذالُ ٔجٕٛػ ٝای اص ٔؼّٔٛات ٘ظشی  ٚتٛإ٘ٙذی ٞای رٙٞی الصْ تشای سسیذٖ ت ٝیه ضایستٍی یا تٛا٘ایی  .ؤ ٝی تٛا٘ذ ضأُ ػّ ْٛپای ( ٝسیاضی ،
فیضیه  ،ضیٕی  ،صیست ضٙاسی )  ،تىِٛٛٙطی  ٚصتاٖ فٙی تاضذ .
هْارت :
حذالُ ٕٞاٍٙٞی تیٗ ر ٚ ٗٞجسٓ تشای سسیذٖ ت ٝیه تٛإ٘ٙذی یا ضایستٍی ٔ .ؼٕٛالً تٟٔ ٝاست ٞای ػّٕی اسجاع ٔی ضٛد .
ًگرش :
ٔجٕٛػ ٝای اص سفتاسٞای ػاعفی و ٝتشای ضایستٍی دس یه واس ٔٛسد ٘یاص است  ٚضأُ ٟٔاست ٞای غیش فٙی  ٚاخالق حشف ٝای ٔی تاضذ .
ایوٌی :
ٔٛاسدی است و ٝػذْ یا ا٘جاْ ٘ذادٖ غحیح آٖ ٔٛجة تشٚص حٛادث  ٚخغشات دس ٔحیظ واس ٔی ضٛد .
تَجْات زیست هحیطی :
ٔالحظاتی است و ٝدس ٞش ضغُ تایذ سػایت  ٚػُٕ ضٛد و ٝوٕتشیٗ آسیة تٔ ٝحیظ صیست ٚاسد ٌشدد.
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ًام استاًذارد آهَزش ضغل :
تؼٕیشواس ػٕٔٛی سایا٘ٞ ٝای ضخػی
ضرح استاًذارد آهَزش ضغل  /ضایستگی :
تؼٕیشواس ػٕٔٛی سایا٘ ٝضخػی ضغّی دس حٛص ٜفٙاٚسی اعالػات ٔی تاضذ .اص ٚظایف ایٗ ضغُ ٔی تٛاٖ ت :ٝسا ٜا٘ذاصی ٚ Case
٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش ٔٙاتغ تغزی (Power) ٝتا تىِٛٛٙطی جذیذٍٟ٘ ،ذاسی  -ضٙاسایی ٘ ٚػة ٘سّٟای جذیذ پشداص٘ذٚ ٜ
ساختٕاٖ آٖ ٘ -ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔادستشدٞا  ٚا٘ٛاع ٞ RAMا ٘ -ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش غفح ٝوّیذ ٞای
٘ ٚ Wireless ٚ USB ٚ PS/2ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش ٔاٚس تا فٙاٚسی ٌٛیِ ،یضسی ،اپتیه٘ - Wireless ،ػةٍٟ٘ ،ذاسی ٚ
تؼٕیشات ػٕٔٛی دیسه سخت تا تىِٛٛٙطی جذیذ ٘ -ػة واست غٛتی  ٚواست ٌشافیه ٘ - TV ٚػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات
ػٕٔٛی دیسىٟای ٘ٛسی ٘ - Ram reader ٚػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔا٘یتٛسٞای تا تىِٛٛٙطی جذیذ ٘ -ػة،
ٍٟ٘ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی پشیٙتشٞا ٘ -ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔٛدْ ٞای ٘ - Dial up ٚ ADSLػة  ٚاستمای
سیستٓ ػأُ  ٚدسایٛس ٞای سخت افضاس ٞا  ٚتشخی ٘شْ افضاس ٞای واستشدی  ٚسا ٜا٘ذاصی  ٚتٟیٌ ٝضاسضات  ٚچه ِیست ٞا ٚ
ا٘جاْ سشٚیس دٚس ٜای وأپیٛتش  ٚپطتیثاٖ ٌیشی  ٚتاص یاتی اعالػات تا ٘شْ افضاس ٞای سایج است.
استثاط ایٗ ضغُ تا ٔطاغُ ٔ٘ٛتاطواس  ٚاستماء وأپیٛتش ٞای ضخػی – اِىتش٘ٚیه واس ػٕٔٛی -تؼٕیشواس پشیٙتش ٔیثاضذ.
ٍیصگی ّای مارآهَز ٍرٍدی :
حذاقل هیساى تحصیالت  :پایاٖ دٚس ٜسإٙٞایی
حذاقل تَاًایی جسوی ٍ رٌّی  :سالٔت وأُ جسٕا٘ی  ٚسٚا٘ی
هْارت ّای پیص ًیاز  ICDL :دسج ٝد ٚ ٚیا واسٚس ػٕٔٛی سایا٘ٝ
طَل دٍرُ آهَزش :

 100 :ساعت

طَل دٍرُ آهَزش
ـ زهاى آهَزش ًظری

:

 30ساعت

ـ زهاى آهَزش عولی

:

 70ساعت

ـ زهاى مارٍرزی
ـ زهاى پرٍشُ

:
:

 ساعت -ساعت

تَدجِ تٌذی ارزضیاتی ( تِ درصذ )
 وتثی %25 : ػّٕی %65: اخالق حشف ٝای ٪10:صالحیت ّای حرفِ ای هرتیاى :

ِیسا٘س ٟٔٙذسی وأپیٛتش یا اِىتش٘ٚیه تا وّیٌ ٝشایص ٞاتا حذالُ  3ساَ ساتم ٝواس
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٭ تعریف دقیق استاًذارد ( اصطالحی ) :
تا تٛج ٝتٌ ٝستشش وأپیٛتشٞای ضخػی ٘ ٚیاص ت ٝا٘جاْ سشٚیسٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش دس ٔحُ ،تذٚیٗ استا٘ذاسدی وٝ
ضاغُ تتٛا٘ذ ٘یاصٞای تؼٕیشات ػٕٔٛی یه وأپیٛتش ضخػی سا دس ٔحُ ٔشتٛع ٝتشآٚسدٕ٘ ٜایذ.

٭ اصطالح اًگلیسی استاًذارد ( ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًی ) :

PC General Maintenance

٭ هْن تریي استاًذاردّا ٍ رضتِ ّای هرتثط تا ایي استاًذارد :
ٔ٘ٛتاط  ٚاستماء وأپیٛتش ٞای ضخػی

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

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





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

ج  :جسٍ هطاغل سخت ٍ زیاى آٍر



د ً :یاز تِ استعالم از ٍزارت مار



طثق سٌذ ٍ هرجع ........................................
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استاًذارد آهَزش ضغل تعویرمار عوَهی رایاًِ ضخصی
 -ضایستگی ّا

1

ػٙاٚیٗ

سدیف

1

سا ٜا٘ذاصی ٘ ٚ Caseػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش ٔٙاتغ تغزی (Power) ٝتا تىِٛٛٙطی جذیذ

2

٘ػة  ٚتطخیع ػیٛب ٘سّٟای جذیذ پشداص٘ذ ٚ ٜساختٕاٖ آٖ

3

٘ػة ٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔادستشدٞا  ٚا٘ٛاع ٞ RAMا

4

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش غفح ٝوّیذ ٞای ٔ ٚ Wireless ٚ USB ٚ PS/2اٚس تا فٙاٚسی ٌٛیِ ،یضسی،
اپتیهWireless ،

5

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی دیسه سخت تا تىِٛٛٙطی جذیذ

6

٘ػة واست غٛتی  ٚواست ٌشافیه TV ٚ

7

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی دیسىٟای ٘ٛسی Ram reader ٚ

8

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔا٘یتٛسٞای تا تىِٛٛٙطی جذیذ

9

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی پشیٙتشٞا ٘ ٚػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔٛدْ ٞای ٚ ADSL
Dial up

10

٘ػة  ٚاستمای سیستٓ ػأُ  ٚدسایٛس ٞای سخت افضاس ٞا  ٚتشخی ٘شْ افضاس ٞای واستشدی

11

سا ٜا٘ذاصی  ٚتحٛیُ سیستٓ  ٚتٟیٌ ٝضاسضات  ٚچه ِیست  ٚا٘جاْ سشٚیس دٚس ٜای وأپیٛتش  ٚپطتیثاٖ
ٌیشی  ٚتاص یاتی اعالػات تا ٘شْ افضاس ٞای سایج

12
13
14
15

. Competency / task

6

1

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

سا ٜا٘ذاصی ٘ ٚ Caseػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش ٔٙاتغ تغزیٝ

٘ظشی

) (Powerتا تىِٛٛٙطی جذیذ

3

ػّٕی

9

جٕغ

12

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

دا٘ص :
 -ساختاس ٙٔ ٚ Power ٚ Caseاتغ تغزی ٝسٛئچیًٙ

1

 -ا٘ٛاع  ٚ Caseساختٕاٖ داخّی CASE

0.5

-سً٘ سیٓ ٞا دس پاٚس ٔ ٚیضاٖ ِٚتاط  ٚسیٍٙاَ ٞای آٖ

1

 -چٙذ ٘ٛع Power ٚ Case

0.5

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ
Spacer

ٟٔاست :
٘-ػة  ٚ Powerتشسسیٞ LEDا  ٚسیٓ ٞای دسCase ٖٚ

1.5

إٞتش دیجیتاَ
ٛٞیٝ
لّغ
سٚغٗ ِحیٓ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه

-تؼییٗ ِٚتاط خشٚجی اص سٚی سً٘ سیٓ ٞا

1.5

(Anti-static wrist
)straps

ا٘ذاصٌ ٜیشی ِٚتاط ٞای ٚسٚدی  ٚخشٚجی ٔٙثغ تغزی ٝتااستفاد ٜاص ِٚت ٔتش  ٚواس تا دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ تغزیٝ
-ا٘تخاب تٟی ٝٙتشیٗ  Powerتا تٛج ٝتٔ ٝمذاس ٔػشف ا٘شطی

3
1

-تست  ٚتؼٛیض فیٛص داخّی پاٚس

1

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie

 -تست  ٚتؼٛیض خاصٟ٘ای داخّی پاٚس

1

Power
Case
واتاِٛي Power

ٍ٘شش :

واتاِٛي Case

ایٕٙی  ٚتٟذاضت :

ٚایت تشد

 ت ٝػّت ٚجٛد ِٚتاط تاال اص جذا تٛدٖ ٔٙثغغ تغزیغ ٝاص ٔٙثغغ ِٚتغاط  ٚاست تغٛدٖ ٚ Case٘ ٚ Powerیغغض اسغغتفاد ٜاص دسغغتثذ  ٚتخّیغغ ٝاِىتشیسغغیت ٝسغغاوٗ )Electrostatic

 ) Dischargeاعٕیٙاٖ حاغُ ضٛد  ٚدس ٍٙٞاْ استفاد ٜاص ٛٞی ٚ ٝلّغ تغٔ ٝسغایُ ایٕٙغی
٘ظیش استفاد ٜاص ٔاسه  ٚدستىص ٚسایُ تٛج ٝضٛد .سػایت اسٌٔٛ٘ٛی ٍٙٞاْ واس
تٛجٟات صیست ٔحیغی  :استفاد ٜاص ٔٙاتغ تغزی ٝساصٌاس تا ٔحیظ صیست )(Green

7

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػة  ٚتطخیع ػیٛب ٘سّٟای جذیذ پشداص٘ذ ٚ ٜساختٕاٖ
آٖ

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

2.5

4.5

7

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ

دا٘ص :
-ساختاس ٘ ٚ CPUح ٜٛاجشای ػّٕیات دس آٖ

0.5

-ا٘ٛاع Cache ٚ BUS

0.5

تىِٛٛٙطی ٞا دس جٟت افضایص واسایی ٘ CPUظیش MMXPipelining – SSE – SIMD –Multi Core
٘ CPUسّٟای جذیذ پشداص٘ذ ٜاص ضشوت ٞای ٚ IntelAMD
ػیٛب CPU

0.5

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه

0.5

(Anti-static wrist
)straps

 -خٙه وٙٙذٞ ٜا (فٗ ٞا  ٚوِٛش ٞا)

0.5

Spacer

ٟٔاست :
٘ػة  CPUسٚی ٔادس تشد

2

ضٙاسایی ػّٕىشد ٘الع ٔ CPUا٘ٙذ سٛختٗ یه Core

1.5

٘ػة فٗ ٚ CPUتطخیع ػیة

1

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
Power
Case
واتاِٛي Power
واتاِٛي Case

ٚایت تشد
ٍ٘شش :
دلت دس ٘ػة  CPUتا تٛج ٝت ٝظشیف تٛدٖ پایٞ ٝا  ٚفٗ
ایٕٙی  ٚتٟذاضت :
تٛجٟات صیست ٔحیغی :
-

8

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػة ٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔادستشدٞا
٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

3

8

11

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

دا٘ص :
-تشسسی ساختاس  ٚتّٛن دیاٌشاْ ٔادستشد  ٚتخطٟای آٖ

1

ٔ-ؼشفی ٌزسٌاٞ ٜا  ٚدسٌاٞ ٜا )(BUS & Port

1

ٔ-ؼشفی وا٘ىتٛس ٞا (تشق  ٚاتػاالت ٚسایُ ٔختّف)

0.5

-تؼشیف ٘ح ٜٛػّٕىشد تایٛس

0.5

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ
Spacer

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه
(Anti-static wrist
)straps

ٟٔاست :
٘-ػة ٔادس تشد دسCase ٖٚ

1

٘ػة واست ٞای ٔختّف سٚی ٌزسٌاٞ ٜا ٔا٘ٙذ واستٌشافیه
٘ػة سیٓ ٞا  ٚواتُ ٞای ٚسایُ ٔختّف سٚی ٔادس تشد٘ظیش سیٓ ٞای خشٚجی پاٚس تٔ ٝادس تشد ٞ ٚاسد ٚ CD ٚ
... ٚ Ram Reader ٚDVD
-ضٙاسایی اضىاالت ٔادستشد اص آالسْ ٞای ٔتٙی  ٚغٛتی

1

1.5

-ضٙاسایی ػیٛب تایٛس  ٚتؼٛیض  ٚاستمای تایٛس

1.5

-تؼٛیض ای سی سٌٛالتٛس  ٚخاصٖ  ٚسّف ٞای ٔؼیٛب

1.5

1.5

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
ٔادس تشد دس چٙذ ٔذَ
ا٘ٛاع وا٘ىتٛس ٞای  ٚواتُ

ٍ٘شش
 دلت دس حیٗ ٘ػة ٔادس تشد ٔٙاسة تا تٛج ٝتٛ٘ ٝع واستشدایٕٙی  ٚتٟذاضت :
 دس ٍٙٞاْ استفاد ٜاص ٛٞی ٚ ٝلّغ تٔ ٝسایُ ایٕٙی استفاد ٜاص ایٗ ٚسایُ تٛج ٝضٛد.تٛجٟات صیست ٔحیغی :

9

ٞا ت ٝغٛست ٚ Male
Female

ٚایت تشد

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش غفح ٝوّیذ ٞای ٚ USB ٚ PS/2
Wireless

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیش ٔاٚس تا فٙاٚسی ٌٛیِ ،یضسی ،اپتیه،

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

2

6

8

Wireless
داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ

دا٘ص :
0.5

تشسسی ساختٕاٖ داخّی غفح ٝوّیذ ٔ ٚاٚسٔ-ؼشفی ٔاٚس ٞا تا تىِٛٛٙطی ٞای ٔختّف

0.5

-تشسسی ا٘تماَ داد ٜت ٝسٚش تی سیٓ

0.5

ٔ-ؼشفی دسٌاٞ ٜای PS/2 ٚ USB

0.5

Spacer

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه
(Anti-static wrist
)straps

ٟٔاست :
-اتػاَ غفح ٝوّیذ ٔ ٚاٚس ت ٝوأپیٛتش ٘ ٚػة دس غٛست ٘یاص

0.5

-تست سیٓ استثاط غفح ٝوّیذ ٔ ٚاٚس تٛسیّ ٝإٞتش

2

-تؼٛیض وا٘ىتٛس  ٚسیٓ غفح ٝوّیذ ٔ ٚاٚس

2

-سشٚیس ٍٟ٘ ٚذاسی غفح ٝوّیذ ٔ ٚاٚس

1.5

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
ٔاٚس  ٚویثشد دس ٔذَ

ٍ٘شش :

ٞای ٔختّف

-ا٘تخاب ٔاٚس ٔٙاسة تا سػایت ٔسایُ اسٌٔٛ٘ٛی جٟت واستش

ٚایت تشد

ایٕٙی  ٚتٟذاضت :
 دس ٍٙٞاْ استفاد ٜاص ٛٞی ٚ ٝلّغ تٔ ٝسایُ ایٕٙی استفاد ٜاص ایٗ ٚسایُ تٛج ٝضٛد.تٛجٟات صیست ٔحیغی :
ٔ-ؼشفی ٔاٚس ٞا تا تىِٛٛٙطی ٞای ٔختّف-

11

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی دیسه سخت تا تىِٛٛٙطی
جذیذ

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

3

7

10

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

دا٘ص :
ٔ-ؼشفی دسٌاٞ ٜای IDE – SCSI - SATA

1

ٔ-ؼشفی ٞاسد ٞای داخّی  ٚخاسجی

0.5

ٔ-ؼشفی ساختٕاٖ داخّی ٞاسد دیسه

1

تشسسی پاسأتش ٞای ٔ ٟٓدیسه سخت ٔا٘ٙذ ظشفیت ٚسشػت
ٟٔاست :

0.5

 ٘ػة دیسه سخت تا تىِٛٛٙطی ٞای IDE – SCSI-SATA
٘-ػة دیسه سخت خاسجی اص عشیك پٛست USB

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ
Spacer

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه
(Anti-static wrist
)straps
1.5
0.5
2

پاستیطٗ تٙذی  ٚلاِة تٙذی دیسه تٛسظ سیستٓ ػأُ ٚ٘شْ افضاس ٞای واستشدی
-ضٙاسایی ػیة دیسه سخت  ٚتؼٛیض تشد دیسه سخت

2

ا٘تماَ داد ٜت ٝسٚش ٞاسد تٞ ٝاسد وشدٖ

1

ٍ٘شش :
ا٘تخاب ظشفیت دیسه سخت تا تٛج ٝت٘ ٝیاص واستشایٕٙی  ٚتٟذاضت :
تٛجٟات صیست ٔحیغی :
-

11

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
ٞاسد داخّی  ٚخاسجی
ٚایت تشد

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػة واست غٛتی  ٚواست ٌشافیه Capture ٚ TV ٚ
٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

3

5

8

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ

دا٘ص :
ٔ -فاٞیٓ چٙذ سسا٘ ٝای

0.5

ٔ-ؼشفی واست ٞای داخّی )(External) ٚ (Internal

0.5

تشسسی ساختٕاٖ واست غٛت  ٚ Speaker ٚپاسأتش ٞای آٖٔا٘ٙذ تؼذاد تىٞ ٝا  ٚتٛاٖ
تشسسی ساختٕاٖ واست ٌشافیه  ٚپاسا ٔتش ٞای آٖ ٔا٘ٙذٔ ٚ GPUیضاٖ  ٚسشػت RAM

0.5

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه

0.5

(Anti-static wrist
)straps

Spacer

1

-تشسسی ساختٕاٖ واست Capture ٚ TV

ٟٔاست :
٘-ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی واست غٛت Speaker ٚ

1.5

٘-ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی واست ٌشافیه

1.5

٘-ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی واست Capture ٚ TV

2

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
واست ٌشافیه – واست
غٛت – واست TV
واست Capture

ٚایت تشد
ٍ٘شش :
ا٘تخاب ٚسایُ فٛق تا تٛج ٝت٘ ٝیاص واستش -ایٕٙی  ٚتٟذاضت :
تٛجٟات صیست ٔحیغی :
-

12

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی دیسىٟای ٘ٛسی RAM ٚ
Reader

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

2

5

7

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

دا٘ص :
-تشسسی ساختٕاٖ ٘ ٚح ٜٛػّٕىشد دیسه ٞای ٘ٛسی

0.5

-تشسسی ساختٕاٖ ٘ ٚح ٜٛػّٕىشد RAM Reader

0.5

ٔ-ؼشفی CD – DVD – Blue Ray

1

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ
Spacer

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه
(Anti-static wrist
)straps

ٟٔاست :
 ٘ػة دیسه ٘ٛسی تا تىِٛٛٙطی ٞای IDE – SCSI-SATA
٘-ػة دیسه ٘ٛسی خاسجی اص عشیك پٛست USB

1.5

٘ -ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی RAM Reader

0.5

٘-ح Write ٜٛوشدٖ اعالػات سٚی ایٗ ٚسایُ

1.5

1.5

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
CD – DVD – Blue
Ray
RamReader

ٍ٘شش :

واتُ

-ا٘تخاب  CD – DVD – Blue Rayتا تٛج ٝت٘ ٝیاص واستش

ٚایت تشد

ایٕٙی  ٚتٟذاضت :
تٛجٟات صیست ٔحیغی :
-

13

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی ٔا٘یتٛسٞای تا تىِٛٛٙطی
جذیذ

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

3

5

8

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ

دا٘ص :
-تطشیح ٘ح ٜٛػّٕىشد ٔا٘یتٛس

0.5

ٔ-ؼشفی تىِٛٛٙطی ٞای CRT – LCD - LED

1

پاسأتش ٞای ٔ ٟٓا٘تخاب ٔا٘یتٛس ٔا٘ٙذ ا٘ذاص ٚ ٜویفیت ٚفشوا٘س  ٚ DOT Pitch ٚوٙتشاست
ٔؼشفی وا٘ىتٛس ٞای ٔختّف ٔا٘یتٛس ٔا٘ٙذ ٚ DVI ٚ VGA ٚ HDMIتفاٚت آ٘اِٛي  ٚدیجیتاَ
ٟٔاست :

0.5

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه

1

(Anti-static wrist
)straps

Spacer

٘-ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی ٔا٘یتٛس

1

-ضٙاسایی ػیٛب ػٕٔٛی ٔا٘یتٛس ٔا٘ٙذ لغغ واتُ

2

ا٘جاْ تٙظیٕات تػٛیش سٚی واست ٌشافیه ٔ ٚا٘یتٛس دسسیستٓ ػأُ

2

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
ٔا٘یتٛس دس سٔ ٝذَ CRT
, LCD , LED

ٚایت تشد

ٍ٘شش :
ایٕٙی  ٚتٟذاضت :
تٛجٟات صیست ٔحیغی :
-

14

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػةٍٟ٘ ،ذاسی  ٚتؼٕیشات ػٕٔٛی پشیٙتشٞا ٘ ٚػةٍٟ٘ ،ذاسی ٚ
تؼٕیشات ػٕٔٛی ٔٛدْ ٞای Dial up ٚ ADSL

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

4

6

10

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

دا٘ص :
 ٘ح ٜٛػّٕىشد پشیٙتش ٞا تا تىِٛٛٙطی سٛص٘ی  ٚجٞٛش افطاٖ ِٚیضسی
ٔؼشفی پاسأتش ٞای پشیٙتش ٞا اص ِحاػ ویفیت،سشػت،لیٕت پشیٙتش ٚٞضی ٝٙچاج
٘ -ح ٜٛػّٕىشد ٔٛدْ ٞا تا تىِٛٛٙطی Dial up ٚ ADSL

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ

1

Spacer

1

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه

1

(Anti-static wrist
)straps

1

ٔؼشفی پاسأتش ٞای ٔٛدْ ٞا  ٚاتػاَ ت ٝایٙتش٘ت اص ِحاػویفیت،سشػت،لیٕت  ٚػیٛب ٔٛدْ  ٚخغا ٞای اتػاَ
ٟٔاست :

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
پشیٙتش دس ٔ3ذَ

٘ -ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی پشیٙتش

1.5

-تؼٛیض واستشیج پشیٙتش سٛص٘ی  ٚجٞٛش افطاٖ ِ ٚیضسی

1.5

-ضاسط واستشیج ٞای سٍ٘ی  ٚسیا ٜپشیٙتش ٞای جٞٛش افطاٖ ِ ٚیضسی

1

جٞٛش افطاٖ ِ ٚیضسی ٚ

٘-ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی ٔٛدْ ٞا تا تىِٛٛٙطی Dial up ٚ ADSL

1

سٛص٘ی

ایجاد وا٘ىطٗ جٟت اتػاَ ت ٝایٙتش٘ت اص سٚضٟای ٔختّف  ٚسفغػیة
ٍ٘شش :

1

دلت دس استفاد ٜاص پشیٙتش تا تٛج ٝت ٝلذست خشیذ  ٚویفیت ٞ ٚضی ٝٙچاجایٕٙی  ٚتٟذاضت :
تٛجٟات صیست ٔحیغی :
-
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ویت ضاسط واستشیچ پشیٙتش
ٚایت تشد

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

٘ػة  ٚاستمای سیستٓ ػأُ  ٚدسایٛس ٞای سخت افضاس ٞا ٚ
٘ػة تشخی ٘شْ افضاس ٞای واستشدی

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

2

5

7

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

دا٘ص :
 -سیستٓ ػأُ

1

 -سیستٓ ػأُ ٞا ٘ ٚشْ افضاس ٞای ٔتٗ تاص )(Open Source

0.5

-دسایٛس ٞا

0.5

 CDیا  DVDسیستٓ
ػأُ  ٚدسایٛس ٞا ٘ ٚشْ
افضاس
ٚایت تشد

ٟٔاست :
٘-ػة  ٚسا ٜا٘ذاصی سیستٓ ػأُ ت ٝسٚص

2

-اوتی ٛوشدٖ  ٚاستما سیستٓ ػأُ

1

٘-ػة دسایٛس سخت افضاس ٞای ٔختّف

1

٘ -ػة چٙذ ٘شْ افضاس واستشدی

1

ٍ٘شش :
ایٕٙی  ٚتٟذاضت :
تٛجٟات صیست ٔحیغی :
-

16

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحلیل آهَزشعٌَاى :

صٔاٖ آٔٛصش

سا ٜا٘ذاصی  ٚتٟیٌ ٝضاسضات  ٚچه ِیست ٞا  ٚا٘جاْ سشٚیس
دٚس ٜای وأپیٛتش

٘ظشی

ػّٕی

جٕغ

4

8

12

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْیسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحیطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

دا٘ص :
ٌ -ضاسضات  ٚفاوتٛس

1

-چه ِیست

0.5

-سشٚیس دٚس ٜای وأپیٛتش

1.5

-پطتیثاٖ ٌیشی  ٚتاصیاتی اعالػات )(Backup & Restore

1

ٔیض واس
جؼث ٝاتضاس
پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٚ
Spacer

إٞتش دیجیتاَ
دستثٙذ آ٘تی استاتیه
(Anti-Static Wrist
)Straps

ٟٔاست :
 -سا ٜا٘ذاصی  ٚتحٛیُ وأپیٛتش

1

-تٟیٌ ٝضاسش واس  ٚفاوتٛس

1

-تٟی ٝچه ِیست جٟت سشٚیس  ٚتادٌیشی  ٚسٚا٘ىاسی

1

 ا٘جاْ سشٚیس دٚس ٜای وأپیٛتش ضأُ ٘ظافت  ٚتادٌیشی ٚسٚا٘ىاسی فٗ ٞا  ٚتشسسی اتػاالت
-استفاد ٜاص أىا٘ات ٚیٙذٚص جٟت پطتیثاٖ ٌیشی اعالػات

2

 استفاد ٜاص أىا٘ات ٚیٙذٚص جٟت تاص یاتی اعالػات  ٚاستفادٜاص ٘شْ افضاس ٞای سایج تاص یاتی اعالػات ٔا٘ٙذ Recovery for
Acronis Recovery Expert ٚ All
ٍ٘شش :
تٛج ٝتٞ ٝضی ٚ ٝٙتٟشٚ ٜسی  ٚغشف ٝجٛیی دس ٔٙاتغ ٔاِی  ٚصٔاٖایٕٙی  ٚتٟذاضت :
حفاظت اص ٚسایُ  ٚاتضاسسػایت اسٌٔٛ٘ٛی واس تا وأپیٛتش  ٚاتضاستٛجٟات صیست ٔحیغی :
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1
2

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ
تغزیٝ
دٔٙذ(Blower) ٜ
وٕشتٙذ )(Tie
اسپشی خطه
اسپشی سٚغٙی
٘شْ افضاس ٞای
ٚ Recovery for All
Acronis Recovery
Expert

 ترگِ استاًذارد تجْیساتًام

ردیف

هطخصات فٌی ٍ دقیق

تعذاد

1

دستٍا ٜػیة یاب ٔٙثغ تغزیٝ

Green

3

2

Power
Case

اص ضشوتٟای Pascal ٚGreen

3

3
4
5

واتاِٛي Power
واتاِٛي Case

ٔادس تشد دس چٙذ ٔذَ

6

ٔاٚس  ٚویثشد دس ٔذَ ٞای

GIGAByte-ASUS-I Will-

5

فشاسLogi tech-ٛ

5

ٔختّف
7

ٞاسد داخّی  ٚخاسجی

8

واست ٌشافیه – واست غٛت –

9

واست TV

10
11
12

Maxtor-Western Digital-

3

Gforce-NvidiaPinacelVox

3

واست Capture
CD – DVD – Blue Ray
RamReader

Sumsong-sony-Liteon

 CDیا  DVDسیستٓ ػأُ ٚ
دسایٛس ٞا ٘ ٚشْ افضاس

Windows7-

تَجِ :
 -تجْیسات ترای یل مارگاُ تِ ظرفیت ً 15فر در ًظر گرفتِ ضَد .
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3
3

تَضیحات

 ترگِ استاًذارد هَادردیف

ًام

هطخصات فٌی ٍ دقیق

تعذاد

1

واغز

A4

150

2

ٔاطیه ٚایت تشد

ٔؼِٕٛی دس سٍٟ٘ای ٔختّف

5

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

 ترگِ استاًذارد اتسارهطخصات فٌی ٍ دقیق

تعذاد

ردیف
1

جؼث ٝاتضاس

ضأُ پیچ ٌٛضغتی-سغیٓ چغیٗ-دْ

1

2

ٔیض واس

تاسیه-ا٘ٛاع پٙس

3

پیچ ٟٔ ٚشٚ ،ٜاضش ٔ Spacer ٚخػٛظ ٔ٘ٛتاط
إٞتش دیجیتاَ
Hioki

4
5

ًام

ٛٞی-ٝلّغ-سٚغٗ ِحیٓ

1

GOOT

6

دستثٙذ آ٘تی استاتیه

1

7
8
9
10
11

(Anti-static wrist
)straps
دٔٙذ(Blower) ٜ

1
Crown

1
1

وٕشتٙذ )(Tie

اسپشی سٚغٙی  ٚخطه
ا٘ٛاع وا٘ىتٛس ٞای  ٚواتُ

تَضیحات

1

٘اٞیذ

1

ٞا ت ٝغٛست ٚ Male
Female
12

واتُ

1

13

ٔا٘یتٛس دس سٔ ٝذَ  CRT ,سأس-ً٘ٛاَ جی

1

LCD , LED
14

پشیٙتش دس ٔ3ذَ

HP-Epson-

1

جٞٛش افطاٖ ِ ٚیضسی ٚ
سٛص٘ی
15

ویت ضاسط واستشیچ پشیٙتش

HP-Epson-

1

16

MODEM

ASUS

1

17

ٚایت تشد

ٔؼِٕٛی

1

18

غٙذِی

3

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد .
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واسٌاٜ

 هٌاتع ٍ ًرم افسار ّای آهَزضی ( اصلی هَرد استفادُ در تذٍیي ٍ آهَزش استاًذارد )سدیف

1

ػٛٙاٖ ٔٙثغ یا ٘شْ افضاس

ِٔٛف

ساَ ٘طش

ٔتشجٓ

1381

تؼٕیشواس ػٕٔٛی سایا٘غ٘ ٝاغش خسشٚپٛس

ٔحُ ٘طش

تٟشاٖ

٘اضش یا تِٛیذ وٙٙذٜ

دیثاٌشاٖ

ضخػی
٘غغغغشْ افغغغغضاس ٞغغغغای
ٚ Recovery for All
Acronis Recovery
Expert

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

٘اْ وتاب یا جضٜٚ

ساَ ٘طش

ِٔٛف ِٛٔ /فیٗ

1

A+

2010

Mike
mayers

ٔتشجٓ/

ٔحُ ٘طش

٘اضش

ٔتشجٕیٗ
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-

USA

Mc
grow
hill

تٛضیحات

فٟشست سایت ٞای لاتُ استفاد ٜدس آٔٛصش استا٘ذاسد
سدیف

ػٛٙاٖ
www.compTIA.org

1

www.tamirkaranbartar.ir

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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