استاندارد آموزش شغل

عنوان آموزش شغل

مدیر

Ubuntu

گروه شغلي
فناوری اطالعات
كد ملي آموزش شغل

تاریخ تدوین استاندارد 1931/6/1:

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
كد ملي شناسایي آموزش شغل3319-39-663-1 :

رامک فرح آبادی احسان پوریارژنگ بهادریزهرا زماني-شهرام شكوفيان  ،مدیر گروه برنامه ریزی فناوری اطالعات

فرآیند اصالح و بازنگری :
 محتوای علميتجهيزات تغييرات تكنولوژینياز بازار كار -تقاضای متوليان اجرا و سياستگذاری

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 3سازمان آموزش فني و حرفهای كشور  ،پالك
39
دورنگار

66311119

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 22331293 :

یعقوب پور اسد

دكترا

برق

3

اميرعباس ممتاز

كارشناسي ارشد

فناوری

معاونت

اطالعات –

پژوهش و

تلفن همراه :

امنيت

مدیر گروه

اطالعات

فناوری

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

9

سارنگ قربانيان

دكتری

1

سيده معصومه

كارشناسي

صنعتي اروميه

اطالعات
سال 13

تلفن ثابت 22331293 :

فناوری

مدیر گروه

اطالعات

فناوری

تلفن همراه :

اطالعات

ایميل :
آدرس  :تهران-دانشگاه هادی

كامپيوتر

مربي رایانه

11سال

احمدی

تلفن ثابت 63693269636:
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 22331293 :

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 Ubuntu

شرح استاندارد آموزش شغل :
شغل مدیر  Ubuntuاز مشاغل حوزه فناوری اطالعات ميباشد .از شایستگي های این شغل ميتوان كار با ویژگي های
 ، Ubuntuنصب، Deploymentانجام امور پس از نصب ، Ubuntuكار با فرامين پایه لينوكس و یونيكس،كار با شبكه در
سيستم،كار با سيستم فایل، Ubuntبرقراری امنيت در ،Ubuntuكار با مجوزهای امنيتي،پيكربندی شبكه ،مدیریت منابع
ذخيره سازی،مدیریت نرم افزارها ( پكيج ها)،كار با ،Screenانجام ،Synchronizationپيكربندی پيش فرض  Syslog ،و
كار با  Log Rotationوانجام  Schedulingرا نام برد .این شغل با كليه مشاغل شبكه ،امنيت ،تجزیه و تحليل و سيستم
های شبكه های اجتماعي 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 مدرک کارشناسی مرتبط با  2سال سابقه کار -دارندگان مدرک کاردانی مرتبط با  4سال سابقه کار

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
 Ubuntuنامي است آفریقایي به معني انسانيت و بهترین روح انسانيت و هدف از توزیع آن ارائه سيستمعاملي
رایگان و آزاد برای همه با بهترین كيفيت و پشتيباني است .سيستم عامل  Ubuntuبر پایه  Debianساخته شده
است .شركت سازنده آن یعني  Canonicalقصد ارائه این سيستم عامل برای كاربران با همان تجربه محاسباتي
است چه این پلتفرم كامپيوتر باشد چه گوشي هوشمند تبلت یا یک تلویزیون كه بر پایه  Ubuntuميتوانند كار
كنند ،لذا یک رقابت بين  Ubuntuو  Androidمتصور است .مجموعه اداری بكار رفته در آن نيز مجموعه
 OpenOffice.orgاست .برخالف اكثر توزیعها Ubuntu ،تنها بر روی یک دیسک ارائه ميشود .كار آموز پس از
طي دوره توانایي مدیریت سيستم  Ubuntuرا در سازمان های دولتي و خصوصي خواهد داشت.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Ubuntu Administrator
Ubuntu Linux Systems Administration
Ubuntu 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
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استاندارد آموزش شغل

1

 شايستگی هاعناوين

رديف

1

کار با ويژگی های  ، Ubuntuنصب Deployment

2

انجام امور پس از نصب Ubuntu

3

کار با فرامين پايه لينوکس و يونيکس

4

کار با شبکه در سيستم

5

کار با سيستم فايلUbuntu

6

برقراری امنيت در Ubuntu

7

کار با مجوزهای امنيتی

8

پيکربندی شبکه

9

مديريت منابع ذخيره سازی

11

مديريت نرم افزارها ( پکيج ها)

11

کار با Screen

12

انجام Synchronization

13

پيکربندی پيش فرض  Syslog ،و کار با Log Rotation

14

انجام Scheduling

13

Occupational / Competency Standard

1.

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با ویژگی های ، Ubuntu
نصب Deployment

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

-

مروری بر ویژگی های این نگارش لینوکس

سيستم عامل بروز و جديد

-

منابع بدست آوردن اوبونتو

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

نحوه انجام نصب بر روی یک کاپیوتر خانگی

جديد

-

مروری بر Unity Interface

-

نحوه نصب این سیستم عامل بلر روی سلرور و ماشین ایا

Cool disk
ميز رايانه

-

مختلف
نحوه رفع مشکالتی که ممکن است در این مرحله رخ دهد

مهارت :

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

-

ایجاد ویژگی های این نگارش لینوکس

-

 DVDديکشنری انگليسی

کار با منابع بدست آوردن اوبونتو

به فارسی

-

انجام نصب بر روی یک کاپیوتر خانگی

کتاب آموزشی

-

نصب این سیستم عام بر روی سرور

کابل سيار پنج راهه

-

رفع مشکالتی که ممکن است در این مرحله رخ دهد

چاپگر ليزری

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام امور پس از نصب Ubuntu

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

سيستم عامل بروز و جديد

-

مروری بر پروسه بوت و آماده شدن سیستم عام برای کار

-

مروری بر محیط این سیستم عام

جديد

-

نحوه استفاده از  Rescue Modeبرای رفع مشکالت بوت

-

Cool disk
ميز رايانه

مروری بر نتایج نصب و پیاده سازی این سیستم عام

صندلی گردان

-

فرامین پایه کاربردی در این سیستم عام

تجهيزات اتصال به اينترنت

مهارت :

نرم افزارهای مرتبط بروز و

4

 DVDآموزشی نرم افزار

-

کار با پروسه بوت و آماده شدن سیستم عام برای کار

-

کار با محیط این سیستم عام

-

استفاده از  Rescue Modeبه منظور رفع مشکالت بوت

-

بررسی نتایج نصب و پیاده سازی این سیستم عام

کابل سيار پنج راهه

-

تنظیم فرامین پایه کاربردی در این سیستم عام

چاپگر ليزری

مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کپسول اطفاء حريق

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با فرامین پایه لینوکس و یونیکس

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
-

کلاربرد فلرامین ls, pwd, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir,

-

whoami
نحلوه اسلتفاده از فلرامین alias, cat, file, chmod, chown,

-

history
نحلوه کلار بلا دسلتورات STDIN | STDOUT, UNIX Pipes,

-

Redirection, Command Chaining
مفهوم دستورات ps, df, top

-

مفهوم دستورات less & more, head & tail, find, which

-

& whereis, w, who
عملکرد دستورات tar, gzip, bzip2

-

نحوه اصول کاربردی Checksums

مهارت :

رايانه بروز و جديد

2

سيستم عامل بروز و جديد
نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد
Cool disk
ميز رايانه
صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
4

 DVDديکشنری انگليسی

-

کار بلا فلرامین ls, pwd, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir,

به فارسی

-

whoami
انجام فرامین alias, cat, file, chmod, chown, history

کتاب آموزشی

-

کللار بللا دسللتورات STDIN | STDOUT, UNIX Pipes,

-

Redirection, Command Chaining
کار با دستورات ps, df, top

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-

کار با دسلتورات less & more, head & tail, find, which

کپسول اطفاء حريق

-

& whereis, w, who
عملکرد دستورات tar, gzip, bzip2

روپوش کار يا لباس کارگاهی

-

کار با موارد کاربردیChecksums

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

ايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با شبکه در سیستم

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

-

مفهوم در رابطه با Network Retrieval Clients

سيستم عامل بروز و جديد

-

مفهوم شناسایی  Clientهای مهم

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

چگونگی استفاده از  WGET | Curl | LFTPبله منظلور

جديد

دسترسی به محتوای مورد نیاز

Cool disk
ميز رايانه

-

مقایسه  Clientها

-

چگونگی تخمین نیازها

مهارت :

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
4
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-

انجام املور کلارایی در رابطله بلا Network Retrieval

-

Clients
کار با  Clientهای مهم

-

کار با  WGET | Curl | LFTPبه منظلور دسترسلی بله

کتاب آموزشی

محتوای مورد نیاز

کابل سيار پنج راهه

-

کار با  Clientها

چاپگر ليزری

-

چگونگی تخمین نیازها

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی

نگرش :

کپسول اطفاء حريق

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

روپوش کار يا لباس کارگاهی

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با سیستم فایلUbuntu

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

سيستم عامل بروز و جديد

-

مفهوم PROC Filesystem

-

اجزای تشکی دهنده این سیستم فای

جديد

-

نحوه مرتبط نمودن ورودی های  PROCبا تنظیمات آن

-

مروری بر نقش lsof

Cool disk
ميز رايانه
صندلی گردان

-

چگونگی استفاده از  lsofبه منظور تشخیص منابع مختلف

تجهيزات اتصال به اينترنت

مهارت :

نرم افزارهای مرتبط بروز و

4
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مربوطه

-

کار با PROC Filesystem

 DVDديکشنری انگليسی

-

کار با اجزای تشکی دهنده این سیستم فای

به فارسی

-

انجام و مرتبط نمودن ورودی های  PROCبا تنظیمات آن

-

استفاده از  lsofبه منظور تشخیص منابع مختلف

کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری

نگرش :

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کپسول اطفاء حريق

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برقراری امنیت در Ubuntu

نظری

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

4

-

چگونگی ایمن سازی  Clientها

سيستم عامل بروز و جديد

-

مروری بر فریم ورک های موجود

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

چگونگی اجرای  Terminal Accessبه کمک SSH

جديد

-

چگونگی انقال غیر فعال محتوا به کمک SCP

-

چگونگی انتقال فعال محتوا به کمک SFTP

Cool disk
ميز رايانه

Enable password-less AUTH for SSH
clients
مهارت :
-

کار ایمن سازی  Clientها

-

تنظیم فریم ورک های موجود

-

اجرای  Terminal Accessبه کمک SSH

-

انقال غیر فعال محتوا به کمک SCP

-

انتقال فعال محتوا به کمک SFTP

Enable password-less AUTH for SSH clients

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
8

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم

نگرش :

کپسول اطفاء حريق

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

روپوش کار يا لباس کارگاهی

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با مجوزهای امنیتی
نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رايانه بروز و جديد

-

مجوزهای فای ها و مدیریت کاربران

سيستم عامل بروز و جديد

-

مجوزهای استاندارد لینوکس و یونیکس

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

چگونگی پیاده سازی  SETGIDبرای اهداف معمول

جديد

-

چگونگی ویرایش مجوزهای مورد نیاز

-

ابزارهای مدیریت کاربران

-

کاربران و گروه های کاربری

Cool disk
ميز رايانه
صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
4

مهارت :

 DVDآموزشی نرم افزار

-

کار با مجوزهای فای ها و مدیریت کاربران

مربوطه

-

کاربا مجوزهای استاندارد لینوکس و یونیکس

 DVDديکشنری انگليسی

-

پیاده سازی  SETGIDبرای اهداف معمول

به فارسی

-

ویرایش مجوزهای مورد نیاز

کتاب آموزشی

-

کار در رابطه با ابزارهای مدیریت کاربران

-

انجام در رابطه با کاربران و گروه های کاربری

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

پيكربندی شبكه

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

سيستم عامل بروز و جديد

-

مبانی پیکربندی شبکه

-

مروری بر ابزارهای مدیریت

جديد

-

مروری بر پیکربندی های جاری

-

Cool disk
ميز رايانه

چگونگی بروز رسانی پیکربندی ها

صندلی گردان

-

نحوه تدارک دیدن آدرس های IP

تجهيزات اتصال به اينترنت

مهارت :

نرم افزارهای مرتبط بروز و

4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

-

کار با مبانی پیکربندی شبکه

-

کار با ابزارهای مدیریت

-

پیکربندی های جاری

-

بروز رسانی پیکربندی ها

-

چاپگر ليزری

تدارک دیدن آدرس های IP

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه

نگرش :

کپسول اطفاء حريق

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

روپوش کار يا لباس کارگاهی

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مدیریت منابع ذخيره سازی

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

-

چگونگی مديريت منابع

سيستم عامل بروز و جديد

-

مروری بر پيکربندی منابع جاری

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

چگونگی تدارک ديگر منابع ذخيره سازی

جديد

-

چگونگی تخصيص SWAP

-

چگونگی مديريت درايوهای منطقی

Cool disk
ميز رايانه

-

چگونگی توسعه درايوهای منطقی

-

چگونگی پياده سازیReverse Storage

مهارت :

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

-

کار با مديريت منابع

-

پيکربندی منابع جاری

-

چگونگی تدارک ديگر منابع ذخيره سازی

-

انجام تخصيص SWAP

-

کابل سيار پنج راهه

مديريت درايوهای منطقی

-

چاپگر ليزری

توسعه درايوهای منطقی

-

پياده سازReverse Storage

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مدیریت نرم افزارها ( پكيج ها)

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

سيستم عامل بروز و جديد

 -مروری بر مديريت پکيج ها

نرم افزارهای مرتبط بروز و

 -مروری بر امکانات APT

جديد

 -امکانات جانبی مديريت پکيج ها

Cool disk
ميز رايانه

 -مطالعه ديگر پکيج های نصب شده

صندلی گردان

 چگونگی بروز رسانی پکيج های جاریمهارت :

4

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار

 -مديريت پکيج ها

مربوطه

 -کار با امکانات APT

 DVDديکشنری انگليسی

 -کار با امکانات جانبی مديريت پکيج ها

به فارسی

 -بروز رسانی پکيج های جاری

کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه

نگرش :

چاپگر ليزری

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حريق

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

روپوش کار يا لباس کارگاهی

ايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با Screen

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

-

کاربردهای Screen

سيستم عامل بروز و جديد

-

چگونگی اجرای  Screenبه کمک ترمينال های مختلف

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

چگونگی شبيه سازی پروسه ها

جديد

-

مفاهيم در رابطه با  Attachو Detach

-

نحوه اشتراک گذاری صفحه نمايش به کمک  Clientها

Cool disk
ميز رايانه

مهارت :
-

کار با کاربردهای Screen

-

کار با کاربرد اين مورد

-

اجرای  Screenبه کمک ترمينال های مختلف

-

شبيه سازی پروسه ها

-

کار در رابطه با  Attachو Detach

-

اشتراک گذاری صفحه نمايش به کمک  Clientها

4

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه

نگرش :

چاپگر ليزری

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حريق

رعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام Synchronization

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

-

کاربردهای RSYNC

-

چگوووووونگی کوووووار بوووووا

-

synchronization features
چگونگی همگام سازی محتوا در سيستم

-

چگونگی در رابطه با الگوريتم های همگام سازی

Cool disk
ميز رايانه

-

مفهوم رويه های فشرده سازی محتوا

صندلی گردان

-

چگونگی همگام سازی داده های محلی

سيستم عامل بروز و جديد
content

Highlight

مهارت :
-

انجام کار در رابطه با کاربردهای RSYNC

-

همگام سازی محتوا در سيستم

-

کار با الگوريتم های همگام سازی

-

رويه های فشرده سازی محتوا

-

همگام سازی داده های محلی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد

تجهيزات اتصال به اينترنت
4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

پيكربندی پيش فرض  Syslog ،و كار با Log
Rotation

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

-

چگونگی پیکربندی Syslog

-

مروری بر پیکربندی های پیش فرض

-

مروری بر منطق Syslog

-

مفهوم در رابطه با دستگاه های راه دور شبکه

-

مفهوم در رابطه با امکان Log Rotation

-

مروری بر  Key Logها

رايانه بروز و جديد

2

سيستم عامل بروز و جديد
نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد
Cool disk
ميز رايانه
صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

مهارت :

4

 DVDديکشنری انگليسی

-

پیکربندی Syslog

به فارسی

-

پیکربندی های پیش فرض

کتاب آموزشی

-

کارایی بر منطق Syslog

کابل سيار پنج راهه

-

کار با دستگاه های راه دور شبکه

-

کار با امکان Log Rotation

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام Scheduling

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

-

مفهوم Cron Scheduler

سيستم عامل بروز و جديد

-

نحوه پيکربندی های پيش فرض

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-

نحوه پياده سازی ورودی های کاربر

جديد

-

کارآيی Consult schedule entries and

Cool disk
ميز رايانه

accordingly compare
مهارت :
-

کار با Cron Scheduler

-

انجام پيکربندی های پيش فرض

-

پياده سازی ورودی های کاربر

-

انجام امور کوارآيی Consult schedule entries and
accordingly compare

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

4

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا 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

2

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 تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

کليه کتب و نرم افزار مرتبط

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد کننده

محل نشر

با Ubuntu

 ساير منابع و محتواهای آموزشی ( پيشنهادی گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیرديف

نام کتاب يا جزوه

1

کليه کتب مرتبط با Ubuntu

سال نشر

مولف  /مولفين

محل نشر

مترجم/

توضيحات

ناشر

مترجمين

فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

کليه سايت های مفيد Ubuntu

1

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

عنوان نرم افزار

1

کليه نرم افزارهای مرتبط با
Ubuntu

تهيه کننده

آدرس

توضيحات

