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آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تلفن 66363366 – 3

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

1

آدرس  ،تلفن و ایميل

تلفن ثابت :
تلفن همراه 63136166333 :

هيئت علمي
دانشگاه

16سال

ایميل :
y.pourasad@uut.ac.ir
آدرس  :دانشگاه صنعتي اروميه

 13سال

تلفن ثابت 88331893 :

یعقوب پور اسد

دكترا

برق

3

اميرعباس ممتاز

كارشناسي ارشد

فناوری

معاونت

اطالعات –

پژوهش و

تلفن همراه :

امنيت

مدیر گروه

ایميل :
a_a_momtaz@yahoo.com
آدرس  :تهران-دانشگاه هادی

9

سارنگ قربانيان

دكتری

1

سيده معصومه

كارشناسي

صنعتي اروميه

اطالعات

فناوری

فناوری

اطالعات
مدیر گروه

اطالعات

فناوری

تلفن همراه :

اطالعات

ایميل :

سال 13

تلفن ثابت 88331893 :

آدرس  :تهران-دانشگاه هادی
كامپيوتر

مربي رایانه

11سال

احمدی

تلفن ثابت 63693869636:
تلفن همراه :
ایميل :
ahmadimehri_neda@yaho
o.com
آدرس  :اداره كل آموزش فني و
حرفه ای البرز

3

مهسا محرری نژاد

كارشناسي

 9سال

تلفن ثابت 88331893 :

مهندسي

كارشناس

فناوری

فناوری

تلفن همراه :

اطالعات

اطالعات

ایميل :
آدرس  :تهران-دانشگاه هادی

6

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایميل :
آدرس :

9

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایميل :
آدرس :

نام استاندارد آموزش شغل :
مدیر Fedora
شرح استاندارد آموزش شغل :
مدیر  Fedoraاز مشاغل حوزه فناوری اطالعات میباشد .از شایستگی های این شغل میتوان نصب ،Fedoraشروع کار با میز
کار،بکارگیری دستورات لینوکس،دسترسی و اجرا برنامه ها،نشر با استفاده از ،Fedoraاجرای بازی ها در داخل ،Fedoraکار با
چندرسانهای در ،Fedoraکار با ابزارهای مربوط به بکارگیری اینترنت و وب،مدیریت سیستم )،(System Administrationبرپایی و
پشتیبانی از کاربران،خودکارسازی وظایف سیستم،تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی فایلها،کار با موضوعات امنیتی کامپیوتر،برپایی یک شبکه
محلی ) (LANو اتصال به اینترنت را نام برد .این شغل با کلیه مشاغل شبکه ،امنیت ،تجزیه و تحلیل و سیستم های شبکه های اجتماعی
و وب در ارتباط است.
ویژگي های كارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم كامپيوتر
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت های پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 36ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

 96ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 66ساعت

ـ زمان كارورزی

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %33 : عملي %63: -اخالق حرفه ای %16:

صالحيت های حرفه ای مربيان :
حداقل تحصيالت :
 دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط با  3سال سابقه كار -دارندگان مدرك كارداني مرتبط با  1سال سابقه كار

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
فدورا (به انگليسي )Fedora :كه در گذشته با نام فدورا كور (به انگليسي )Fedora Core :خوانده ميشد ،یک
سيستمعامل رایانهای و توزیعي از لينوكس است كه توسط اعضای پروژه فدورا توسعه داده ميشود .این پروژه
توسط شركت ردهت حمایت ميشود .هدف این پروژه ساخت یک سيستمعامل چندمنظوره است كه بهطور كلي از
بستههای نرمافزاری رایگان ایجاد شدهاست .این توزیع به آساني نصب و تنظيم ميشود .بستههای نرمافزاری و
نرمافزارهای موردنياز آنها به آساني توسط نرمافزار یام قابل دریافتاند .هر  6یا  8ماه یک نسخه جدید از فدورا
عرضه ميشود .نسخه فدورا  13با نام گربهٔ شرودینگر است .همراه این سيستمعامل برنامههای زیادی عرضه
ميشود .كار آموز پس از طي دوره توانایي مدیریت سيستم فدورا را در سازمان های دولتي و خصوصي خواهد
داشت.
٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Fedora Administrator
Fedora Linux Systems Administration
Fedora 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

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

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



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
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استاندارد آموزش شغل

1

 شایستگی هاعناوین

ردیف

1

نصب Fedora

3

شروع کار با میز کار

9

بکارگیری دستورات لینوکس

1

دسترسی و اجرا برنامه ها

3

نشر با استفاده از Fedora

6

اجرای بازی ها در داخل Fedora

9

کار با چندرسانهای در Fedora

8

کار با ابزارهای مربوط به بکارگیری اینترنت و وب

3

مدیریت سیستم )(System Administration

16

برپایی و پشتیبانی از کاربران

11

خودکارسازی وظایف سیستم

13

تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی فایلها

19

کار با موضوعات امنیتی کامپیوتر

11

برپایی یک شبکه محلی )(LAN

13

اتصال به اینترنت

Occupational / Competency Standard

1.

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصب Fedora

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رایانه بروز و جدید

2

دانش :
-

نحوه ی نصب سریع )(Quick Installation

سیستم عامل بروز و جدید

-

نحوه ی نصب بسته های نرم افزاری بیشتری از فدورا

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

رویه های نصب ویژه )(Special Installation

جدید

-

نحوه ی اشکالزدایی فرایند نصب خود

Cool disk
میز رایانه

-

Installing fedora on mac book pro
Inestalling fedora linux on a windows
system

مهارت :
-

نصب سریع )(Quick Installation

-

انجام نصب بسته های نرم افزاری بیشتری از فدورا

-

نصب ویژه )(Special Installation
تنظیم اشکالزدایی فرایند نصب خود

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت

4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه

Installing fedora on mac book pro
Inestalling fedora linux on a windows
system
نگرش :

کپسول اطفاء حریق

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

روپوش کار یا لباس کارگاهی

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
-دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

شروع کار با میز کار

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

ورود )(loginبه فدورا

سیستم عامل بروز و جدید

-

مفهوم میزکار

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

ویژگی های میزکار GNOME

جدید

-

سوئیچ مابین محیط های میزکار

-

روش های میزکار KDE751

Cool disk
میز رایانه

-

روش های میزکا ر های جدید دیگر

-

تجهیزات اتصال به اینترنت

انواع اشکالزدایی میزکارتان

 DVDآموزشی نرم افزار

مهارت :

صندلی گردان

4

مربوطه

-

کار بیشتر با میزکار

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

بکارگیری میزکار GNOME

به فارسی

-

تنظیم سوئیچ مابین محیط های میزکار

کتاب آموزشی

-

بکارگیری میزکار KDE751

کابل سیار پنج راهه

-

کار با میزکار های دیگر

-

کار با اشکالزدایی میزکارتان

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بکارگیری دستورات لینوکس

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

مفهوم واسط پوسته )(Shell Interface

سیستم عامل بروز و جدید

-

شناخت پوسته لینوکس

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

مفهوم پوسته در لینوکس

جدید

مفهوم سیستم فایل لینوکس

-

چگونگی کار با ویرایشگر متن vi5

Cool disk
میز رایانه

چگونگی کار با ویرایشگر های دیگر

صندلی گردان

-

مهارت :

4

تجهیزات اتصال به اینترنت

-

کار با واسط پوسته )(Shell Interface

 DVDآموزشی نرم افزار

-

کار با پوسته لینوکس

مربوطه

-

بکارگیری پوسته در لینوکس

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

کار با سیستم فایل لینوکس

به فارسی

-

بکارگیری ویرایشگر متن vi5

کتاب آموزشی

-

کار با ویرایشگر های دیگر

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

ستاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

دسترسی و اجرای برنامه ها

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

فدورا بعنوان یک پلتفر م برای یک برنامه

سیستم عامل بروز و جدید

-

یافتن برنامه های میزکار مرسوم موجود در لینوکس

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

بررسی برنامه های فدورا

جدید

-

بررسی برنامه های XWindow

-

بررسی برنامه های DOS,Microsoftو Macintosh

Cool disk
میز رایانه

مهارت :

صندلی گردان

4

تجهیزات اتصال به اینترنت

-

تنظیم فدورا بعنوان یک پلتفرم برای یک برنامه

 DVDآموزشی نرم افزار

-

کار با برنامه های فدورا

مربوطه

-

بررسی برنامه های XWindow

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

بررسی برنامه های DOS,Microsoftو Macintosh

به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سیار پنج راهه

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

چاپگر لیزری

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

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

کپسول اطفاء حریق

ایمنی و بهداشت :

روپوش کار یا لباس کارگاهی

رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
-دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نشر ) (Publishingبا استفاده از Fedora

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

مفهوم  OpenOffice.orgو سایر واژه پردازه

سیستم عامل بروز و جدید

-

بررسی ابزارهای سنتی نشر اسناد در داخل لینوکس

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

شناخت اسناد در داخل Groffیا LaTeX

جدید

-

بررسی اسناد بوسیله فدورا

-

نمایش اسناد بوسیله Ghostscriptو Acrobat

Cool disk
میز رایانه

-

تصاویر گرافیکی

مهارت :

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت

4

 DVDآموزشی نرم افزار

-

کار با OpenOffice.org

مربوطه

-

کار با سایر واژه پردازه

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

ت نظیم ابزارهای سنتی نشر اسناد در داخل لینوکس

به فارسی

-

کار با اسناد در داخل Groffیا LaTeX

کتاب آموزشی

-

تنظیم اسناد بوسیله فدورا

کابل سیار پنج راهه

-

کار با اسناد بوسیله Ghostscriptو

چاپگر لیزری

-

کار با تصاویر گرافیکی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
-دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

اجرای بازی ها در داخل Fedora

نظری

عملی

جمع

2

4

6
تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محيطي مرتبط
دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

اطالعات پایه درمورد انجام بازی در لینوکس

سیستم عامل بروز و جدید

-

بازیهای X Window

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

بررسی بازیهای تجاری لینوکس

جدید

مهارت :

4

Cool disk
میز رایانه

-

کار با بازیهای X Window

صندلی گردان

-

ایجاد بازیهای تجاری لینوکس

تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی

نگرش :

به فارسی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کتاب آموزشی

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

کابل سیار پنج راهه

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

چاپگر لیزری

ایمنی و بهداشت :

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

-رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر

کپسول اطفاء حریق

توجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با چندرسانه ای در Fedora

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

نحوه گوش دادن به صدا

سیستم عامل بروز و جدید

-

نحوه مشاهده تلویزیون و Webcamها

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

نحوه پخش ویدئو

جدید

-

نحوه کار با یک دوربین دیجیتالی

-

نحوه کار با چگونگی ضبط CDهای موزیک

Cool disk
میز رایانه

مهارت :

صندلی گردان

4

تجهیزات اتصال به اینترنت

-

گوش دادن به صدا

 DVDآموزشی نرم افزار

-

مشاهده تلویزیون و Webcamها

مربوطه

-

پخش ویدئو

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

کار با تلویزیون و Webcamها

به فارسی

-

کار با یک دوربین دیجیتالی

کتاب آموزشی

-

کار با چگونگی ضبط CDهای موزیک

کابل سیار پنج راهه

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با ابزارهای مربوط به بکارگیری
اینترنت و وب

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

مروری بر ابزارهای اینترنتی

سیستم عامل بروز و جدید

-

بررسی ارتباط بوسیله E-mai

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

نحوه شرکت در گروه های خبری (Newsgroups

جدید

-

نحوه Copy, Remote Loginو Execution

Cool disk
میز رایانه

مهارت :
-

تنظیم ابزارهای اینترنتی

-

انجام ارتباط بوسیله E-mai

-

کار با شرکت در گروه های خبری (Newsgroups

-

پیام رسانی فوری با استفاده از برنامه Gaim

-

کار با Copy, Remote Loginو Execution

4

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سیار پنج راهه

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

چاپگر لیزری

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

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

کپسول اطفاء حریق

ایمنی و بهداشت :

روپوش کار یا لباس کارگاهی

رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :

مدیریت سیستم

)(System Administration

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

مفهوم root Login

سیستم عامل بروز و جدید

-

چگونگی تبدیل شدن به  ) Super Userدستور)su

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

چگونگی مدیریت کردن سیستم فدورا

جدید

-

چگونگی پیکربندی سخت افزار

-

مروری بر مدیریت سیستمهای فایل و فضای دیسک

Cool disk
میز رایانه

-

نحوه ی نظارت بر کارایی سیستم

صندلی گردان

-

چگونگی انتخاب نرم افزارهای جایگزین

تجهیزات اتصال به اینترنت

-

چگووونگی بدسووت آوردن نوورم افزارهووای لینوووکس بوسوویله

 DVDآموزشی نرم افزار

\\\" \\\"up2date

مربوطه

مهارت :

4

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

کار با root Login

به فارسی

-

تبدیل شدن به  ) Super Userدستور ) su

کتاب آموزشی

-

م دیریت کردن سیستم فدورا

کابل سیار پنج راهه

-

پیکربندی سخت افزار

چاپگر لیزری

-

مدیریت سیستمهای فایل و فضای دیسک

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

-

نظارت بر کارایی سیستم

کپسول اطفاء حریق

-

انتخاب نرم افزارهای جایگزین

روپوش کار یا لباس کارگاهی

-

چگووونگی بدسووت آوردن نوورم افزارهووای لینوووکس بوسوویله
\\\" \\\"up2date

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برپایی و پشتیبانی از کاربران

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

انواع حسابهای کاربری و مروری حسابهای کاربری

سیستم عامل بروز و جدید

-

نحوه کار با حسابهای کاربری و پیش فرضهای کاربر

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

نحوه کار با میزکارهای سبک (قابل حمل)

جدید

-

نحوه ارائه پشتیبانی به کاربران

-

نحوه کار با فضاهای دیسک

Cool disk
میز رایانه

-

نحوه کار با Mailبرای تمامی کاربران

مهارت :

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت

4

 DVDآموزشی نرم افزار

-

کا با حسابهای کاربری و ایجاد پیش فرضهای کاربر

مربوطه

-

کا با میزکارهای سبک (قابل حمل)

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

ایجاد پشتیبانی به کاربران

به فارسی

-

ایجاد فضاهای دیسک

کتاب آموزشی

-

ایجاد  Mailبرای تمامی کاربران

کابل سیار پنج راهه

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

خودکارسازی وظایف سیستم

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

نحوه کار با اسکریپتهای پوسته ای

سیستم عامل بروز و جدید

-

نحوه کار با مقداردهی به سیستم

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

 Startupddو  Shutdownسیستم

جدید

-

نحوه کار با زمانبندی وظایف سیستم

Cool disk
میز رایانه

مهارت :

4

صندلی گردان

-

تنظیم اسکریپتهای پوسته ای

-

تجهیزات اتصال به اینترنت

کار با مقداردهی به سیستم

 DVDآموزشی نرم افزار

-

 Startupddو  Shutdownسیستم
تنظیم زمانبندی وظایف سیستم

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم

ایمنی و بهداشت :

کپسول اطفاء حریق

-رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر

روپوش کار یا لباس کارگاهی

توجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی فایلها

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

نحوه کار با یک پشتیبانی ساده با استفاده از rsync

سیستم عامل بروز و جدید

-

نحوه کار با یک استراتژی  Backupگیری

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

روش های یک رسانه برای عمل backup

جدید

-

نحوه عمل  backupگیری برروی یک هارد درایو

-

مفهوم خودکارسازی  Backupبا استفاده از cron

Cool disk
میز رایانه

-

روش های بازیابی فایلهای backup

مهارت :

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت

4

 DVDآموزشی نرم افزار

-

پشتیبانی ساده با استفاده از rsync

مربوطه

-

انجام یک استراتژی  Backupگیری

 DVDدیکشنری انگلیسی

-

تنظیم یک رسانه برای عمل backup

به فارسی

-

کار با عمل  backupگیری برروی یک هارد درایو

کتاب آموزشی

-

کار با خودکارسازی  Backupبا استفاده از cron

کابل سیار پنج راهه

-

انجام بازیابی فایلهای backup

چاپگر لیزری

-

 backupگیری از فایلها با استفاده از دستور dump

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برپایی یک شبکه محلی )(LAN

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

شناخت شبکه های محلی )(LAN

سیستم عامل بروز و جدید

-

نحوه برپاسازی یک  LANبی سیم

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

شناخت آدرسهای پروتکل اینترنت

جدید

-

روش های اشکالزدایی  LANتان

Cool disk
میز رایانه

مهارت :
-

کار با شبکه های محلی )(LAN

-

برپاسازی یک  LANبی سیم

-

ایجاد آدرسهای پروتکل اینترنت

-

تنظیم اشکالزدایی  LANتان

4

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کابل سیار پنج راهه

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

چاپگر لیزری

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

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

ایمنی و بهداشت :

کپسول اطفاء حریق

-رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر

روپوش کار یا لباس کارگاهی

توجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

اتصال به اینترنت

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

-

چگونگی ساختاربندی اینترنت

سیستم عامل بروز و جدید

-

چگونگی روش های اتصاالت  Dial-upبه اینترنت

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

نحوه اتصال  LANبه اینترنت

جدید

-

چگونگی برپایی فدورا بعنوان یک  ( Routeمسیریاب )

-

نحووه پیکربنودی یوک اتصوال Virtual Private

Cool disk
میز رایانه

-

)Network(VPN
مروری بر برپاسازی فدورا بعنوان یک سرور پروکسی

مهارت :

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار

4

مربوطه

-

انجام روش های اتصاالت  Dial-upبه اینترنت

-

کار با اتصال  LANبه اینترنت

به فارسی

-

برپایی فدورا بعنوان ی ک  ( Routeمسیریاب )

کتاب آموزشی

-

پیکربندی پیکربندی یوک اتصوال Virtual Private

کابل سیار پنج راهه

-

)Network(VPN
برپاسازی فدورا بعنوان یک سرور پروکسی

چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم

-

برپاسازی کالینتهای پروکسی

کپسول اطفاء حریق

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

 DVDدیکشنری انگلیسی

روپوش کار یا لباس کارگاهی

 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

رایانه

بروز و جدید

1

برای دو نفر

3

دیتا پروژكتور

ویژه كارگاه

1

برای كارگاه

9

پرده دیتا پروژكتور

ویژه كارگاه

1

برای كارگاه

1

ميز رایانه

دو نفره آموزشي

1

برای دو نفر

3

صندلي گردان

آموزشي

1

برای هر نفر

6

چاپگر ليزری

سياه و سفيد یارنگي

1

برای كارگاه

9

تجهيزات اتصال به اینترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای كارگاه

8

وایت برد

معمولي

1

برای كارگاه

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

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

ماژیک وایت برد

معمولي

3عدد

برای كارگاه

3

كاغذ

معمولي

166برگ

برای دونفر

9

 DVDخام

معمولي

1عدد

برای دونفر

1

خودكار

معمولي

3عدد

برای دونفر

3

كابل سيار پنج راهه

دارای اتصال زمين

1عدد

برای هرسيستم

6

روپوش كار یا لباس كارگاهي

كارگاهي

1عدد

برای یک نفر

توجه  - :مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  13نفر محاسبه شود .
 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

Cool disk

1گيگابایت یاباالتر

1

برای دونفر

3

نرم افزار سيستم عامل

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

9

نرم افزارهای مربوطه

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

1

نرم افزارOffice

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

3

نرم افزار دیكشنری انگليسي به

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

فارسي
6

نرم افزار آموزشي نرم افزار
مربوطه

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

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

 منابع و نرم افزار های آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

1

کلیه کتب و نرم افزار مرتبط

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر یا تولید کننده

محل نشر

با Fedora

 سایر منابع و محتواهای آموزشی ( پیشنهادی گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیردیف

نام کتاب یا جزوه

1

کلیه کتب مرتبط با Fedora

سال نشر

مولف  /مولفین

محل نشر

مترجم/

توضیحات

ناشر

مترجمین

فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

کلیه سایت های مفید Fedora

1

فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط ( عالوه بر نرم افزارهای اصلی )
ردیف

عنوان نرم افزار

1

کلیه نرم افزارهای مرتبط با
Fedora

2

تهیه کننده

آدرس

توضیحات

