معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شایستگی
استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیکي

) (E-Citizen

گروه شغلي
فناوري اطالعات
كد ملي آموزش شايستگي
1
نسخه

0 5 3 0 1 3 0 0 1
شناسه
شایستگی

تاريخ تدوين استاندارد 96/12/5:

شناسه شغل

شناسه گروه

2
سطح
مهارت

7 3 2 1
ISCO-08

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شايستگي732120530130011 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :فناوری اطالعات
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

دانیال پاتو

کارشناسی ارشد

فناوری اطالعات

مدیر و مربی آموزشگاه

 10سال

2

شهرزاد صبوحی

کارشناسی ارشد

نرم افزار

مدیر و مربی آموزشگاه

 22سال

3

آنوش صیاد نژاد

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

4

شیوا محمود پور

کارشناسی

علوم کامپیوتر

5

جویا رشیدی

کارشناسی

مهندسی نر م افزار و شبکه

کارشناس سازمان آموزش فنی و
حرفه ای
مربی اداره کل قزوین
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
فناوری اطالعات

 14سال
 7سال
 18سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  96/12/2با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات برگزار گرديد استاندارد آموزش
شايستگي شهروند الکترونیک (  ) E-Citizenبا كد 3-42/24/1/5/2بررسي و تحت عنوان استفاده از مهاارت هااي شاهروند
الکترونیکي ( ) E-Citizenبا كد 732120530130011مورد تائید قرار گرفت.

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن

66583628

آدرس الکترونیکي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد حرفو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك حووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرفا در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر فرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق حرفو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
حداقل توانمنديهاي آموزشي و حرف اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
حداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
في يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان فني باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رفتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير فني و اخالق حرف اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز حوادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.

2

نام استاندارد آموزش شايستگي:
استفاده از مهارت هاي شهروند الکترونیک ()E-Citizen
شرح استاندارد آموزش شايستگي :
استفاده از مهارت های شهروند الکترونیک () E-Citizenشایستگی است در حوزه فناوری اطالعات ،که شامل
کارهای ،بکارگیری مبانی و مفاهیم اولیه رایانه ،کار با سیستم عامل ویندوز ،کار با اینترنت ،دریافت خدمات آنالین،کار با
تلفن همراه و کار با شبکه های اجتماعی می شود  .این شایستگی با مشاغل کاربر رایانه و خدمات الکترونیکی در ارتباط
است.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره ي اول متوسطه
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش:

 80ساعت

ا زمان آموزش نظري:

 24ساعت

ا زمان آموزش عملي :

 56ساعت

ا زمان كارورزي:

 0ساعت

ا زمان پروژه:

 0ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

حداقل داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم ،با  3سال سابقه کار مرتبط
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
شهروند الکترونیک ،فردي است كه توانايي استفاده از فناوري اطالعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و
بتواند خدمات مورد نیاز خود را بااستفاده از سیستم هاي الکترونیکي از ادارات و مؤسسات ذيربط دريافت نمايد.
بدين ترتیب براي رفع نیازها به شیوه ي آسان و كم هزينه ،كلیه تراكنش هاي فردي به طريق الکترونیکاي انجاام
میشود.
با توجه به اين مهم ،براي زندگي در جامعه اطالعاتي نوين ،توانايي ها و مهارت هاي خاصاي در زمیناه اساتفاده از
ابزار هاي الکترونیکي كه عالوه بر انجام امور روزمره میتواند زمینه را براي پذيرفتن تکنولاوژي هااي جدياد آمااده
سازد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

Use of E-Citizen Skills

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
كاربر ICDL
كاربر رايانه

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

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

√
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هارديف

عناوين

ساعت آموزش
نظري

عملي

جمع

1

انتخاب تجهیزات الکترونیکی مناسب

5

7

12

2

کار با سیستم عامل ویندوز

5

15

20

3

کار با اینترنت

6

15

21

4

دریافت خدمات آنالین

3

10

13

5

کار با تلفن های همراه

3

6

9

6

کار با شبکه های اجتماعی

2

3

5

24

56

80

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انتخاب تجهیزات الکترونیکی مناسب

نظری

عملی

جمع

5

7

12

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :
مفاهیم مربوط به رایانه های شخصی (لپ تاپ و دسکتاپ )
مفاهیم مربوط به سخت افزار ها کاربردی در ابزارهای الکترونیکی

ماژیک وایت برد
کاغذ
میز

مفاهیم مربوط به مشخصات فنی ابزارهای الکترونیکی

صندلی گردان

(کاتالوگ خوانی )

کتاب آموزشی

مفاهیم درگاه ها ( پورت های کاربردی )

چاپگر لیزری

مفاهیم مربوط بهه نگههداری و محافظهت از ابزارههای الکترونیکهی
(بهینه سازی عمر باتری  ،نگهداری از صفحه ی نمایش و ) ...
مفاهیم پایه مربوط به انواع سیستم عامل های موبایل و رایانه های
شخصی
مهارت:
مقایسه و انتخاب ابزار الکترونیکی مورد نیاز با توجهه بهه مشخصهات
فنی ( کاتالوگ خوانی )
استفاده از درگاه های ابزارهای الکترونیک
(  HDMI , USBو  ) ..و تفاوت های آن
( استفاده از  ) Convectorها
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دیتا پروژکتور
CDآموزشی
اسکنر
ویژواالیزر

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انتخاب تجهیزات الکترونیکی مناسب

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت:
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با سیستم عامل ویندوز

نظری

عملی

جمع

5

15

20

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :
سیستم عامل ویندوز ( دسکتاپ  ،منوی استارت، Taskbar،

ماژیک وایت برد
کاغذ

آیکن ها ،فایل ها و فولدر هاThis pc ،

میز

 Notificationدر Taskbar

صندلی گردان

مفاهیم امنیتی برای سیستم عامل

کتاب آموزشی

درایورها و نمایش مشخصات سخت افزاری

چاپگر لیزری

معرفهی نههرم افزارهههای کههاربردی بهرای یههک سیسههتم عامههل
(مجموعه نرم افزارهای آفیس )

دیتا پروژکتور
CDآموزشی
اسکنر

مفاهیم امنیتی برای سیستم عامل

ویژواالیزر

مهارت :
کار با تنظیمات منوی استارت  ،ساعت و نوار وظیفه
تنظیمات صفحه دسکتاپ
ساخت فایل و پوشه ها و مدیریت برروی فایل ها و پوشه ها
کار با  Paintو  Notepadو ماشین حساب
تنظیمات نمایش فایل ها و پسوند فایل ها
تنظیمات Notification
ایجاد رمز عبور برای کامپیوتر های شخصی
کار با آنتی ویروس ویندوز ( قرنطینه کردن و حذف کردن )
کار با دستگاه های خروجی ( پرینتر و  Flash Memoryو
) CD/DVD
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :كار با سیستم عامل ويندوز
نظری

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

ایمنی و بهداشت:
 -رعایت ارگونومی هنگام کار

توجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با اینترنت

نظری

عملی

جمع

6

15

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

اینترنت و روش های اتصال به آن
سرویس دهنده های اینترنتی ()ISPو روش های ارتبهاط بها

کاغذ
میز

آنها

صندلی گردان

بسته های اینترنتی و سرعت های آنها

کتاب آموزشی

مودم و انواع آن

چاپگر لیزری

آدرس های اینترنتی ) (WWW, URLو پسوند دامنه ها
مرورگرهای وب و موتور های جستجو

دیتا پروژکتور
CDآموزشی
اسکنر

مفاهیم مربوط به اینترنهت(آپلود  ،دانلهود )  ،اینترانهت ملهی و
اکسترانت به همراه چگونگی مدیریت مصرف اینترنت شخصی
الزامات مربوط برای ورود به برخی سایت های اینترنتی
( پالگین هها و افزونهه هها) و تنظیمهات امینیتهی مربهوط بهه
مرورگرها
مفهوم Hotspot
مفاهیم امنیتی در وب و پروتکل های امنیتی
http ,https ,I map ,pop ,smtp
پست الکترونیک و انواع آن ( سازمانی و شخصی )
مفاهیم ارسال و دریافت نامه  ،پاسخ به نامهه  ،هرزنامهه ههای
پست الکترونیک
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ویژواالیزر

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با اینترنت

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
اتصال به اینترنت از طریق  ADSLو Wi-Fi
اتصال به مودم از طریق کابل و بی سیم
راه اندازی سرویس  ADSLبه صورت شخصی
رمز گذاری بروی  Wi-Fiو تنظیمات امنیتی آن
نصب و استفاده مرورگرهای مورد نیاز و پیش فرض
کار با موتورهای جستجو و جستجوی پیشرفته
دانلود نرم افزار های مهم و کاربردی با استفاده از ( IDM
نرم افزار مدیریت دانلود )
بروز رسانی آنتی ویروس
اشتراک گذاری اینترنت گوشی با لپ تاپ
تشخیص  Spamها و پنجره های پاپ آپ و دکمه ههای
تبلیغاتی
ایجاد یک پست الکترونیک امهن ( سیسهتم Two Step
.) Verification
ارسال نامه  ،پاسخ به نامه  ،تنظیمهات مربهوط بهه هرزنامهه
های پست الکترونیک
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با اینترنت

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

ایمنی و بهداشت :
 -رعایت ارگونومی هنگام کار

توجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
دریافت خدمات آنالین

نظری

عملی

جمع

3

10

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

مفاهیم خدمات آنالین E-Service

کاغذ

نحوه دریافت اطالعات از سایت های مرجع (ویکیها )

میز

اسکرین شات

صندلی گردان

مدیریت پرینت در صفحه وب

کتاب آموزشی

مهارت :

چاپگر لیزری

کار با موتور جستجو و وب سایت های ارائه دهنده ی خدمات
آنالین ( اداری  ،بانکی  ،تفریحی  ،تجاری  ،علمی  ،آموزشی
 ،گردشگری) استفاده از آنها برای امور روزمره

دیتا پروژکتور
CDآموزشی
اسکنر
ویژواالیزر

ذخیههره و چههاپ متههون و صههفحات وب بهها فرمههت هههای
)(HTML , DOC , TXT
افزودن صفحه وب به عالقه مندی ها
استفاده از نرم افزارهای فیلم برداری و عکسبرداری از صفحه
نمایش
ذخیره ی تصاویر
کار با گزینهه ی چهاپ تحهت وب بها فرمهت ههای خروجهی
(XPS,PDF
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

دریافت خدمات آنالین

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

ایمنی و بهداشت :
 -رعایت ارگونومی هنگام کار

توجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با تلفن های همراه

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :
انواع تلفن های همراه و خصوصیات یک تلفن همراه مناسب

ماژیک وایت برد
کاغذ

مفهوم بروز رسانی سیستم عامل تلفن همراه

میز

مفاهیم مربوط بهه  Dataو  Wirelessو  Bluetoothدر

صندلی گردان

گوشی های همراه

کتاب آموزشی

مارکت اپلیکیشن های تلفن همراه

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

ابزارهای سودمند ( ) Utilityدر تلفن همراه

CDآموزشی

Power Saving , NFC،GPS

اسکنر

اکانت و یکسان سازی در تلفن همراه

ویژواالیز ر

مهارت :
تهیه لیست و توانایی مقایسه خرید بین دوگوشی تلفن همراه
بروز رسانی تلفن همراه
استفاده از بلوتوث در ابزارهای الکترونیکی
فعال سازی  Dataو خرید بسته ی اینترنتی
کنترل بسته اینترنتی در تلفن همراه
کار با مارکت های نرم افزاری تلفن همراه
( دانلود و بروزرسانی اپلیکیشن)
کار با منوی تنظیمات تلفن های همراه جهت تغییرات مربوط به
نمایش ،فونت ،اپلیکشن ها و سطوح دسترسی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با تلفن های همراه

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
استفاده از نقشه ی تلفن همراه با  ،GPSاستفاده از NFC
تنظیم کردن ایمیل بروی تلفن همراه ،ذخیره سازی و یکسان
سازی شماره تلفن های همراه و بکآپ گیری
نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

ایمنی و بهداشت :
 -رعایت ارگونومی هنگام کار

توجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن-مدیریت انرزی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با شبکه های اجتماعی

نظری

عملی

جمع

2

3

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :
مفاهیم کاربردی در شبکه های اجتماعی ( Like , Post ,

ماژیک وایت برد
کاغذ

 Direct ,و  Forwardو) Pin

میز

معرفی چند نرم افزار شبکه ی اجتماعی کاربردی

صندلی گردان

جرائم رایانه ای در شبکه های اجتماعی

کتاب آموزشی

اخالقیات آنالین ،حفظ حریم خصوصی افراد و رعایهت حقهوق

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

شهروندی

CDآموزشی

مهارت :

اسکنر

نصب برنامه ی ها مورد نیاز

ویژواالیزر

فعال سازی و تنظیمات اولیه آنها
کار با بخش های امنیتی شبکه های اجتماعی
نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

پنتیوم  5یا باالتر

1

برای دو نفر

2

اسکنر

معمولی

1

برای کارگاه

3

گوشی همراه

دارای سیستم عامل اندوروید یا IOS

1

برای کارگاه

3

چاپگر

سیاه و سفید یا رنگی

1

برای کارگاه

4

دیتا پروژکتور

ویژه کارگاه

1

برای کارگاه

5

ویژواالیزر

ویژه کارگاه

1

برای کارگاه

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

DVDخام

معمولی

4

برای دو نفر

2

کاغذ

A4

 100برگ

برای دو نفر

3

خودکار

معمولی

 1عدد

برای هر نفر

4

ماژیک

وایت برد

 5عدد

برای کارگاه

5

کابل سیار پنج راهه

دارای اتصال به زمین

1

برای هر سیستم

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

میز کامپیوتر

معمولی

1

برای دو نفر

2

صندلی گردان

معمولی

1

برای هر نفر

3

تخته وایت برد

معمولی

1

برای کارگاه

4

حافظه ی فلش

 8گیگ به باال

1

برای دو نفر

5

 DVDنرم افزار مربوطه

نسخه ی  2012به باال

1

برای دو نفر

6

میز کامپیوتر

معمولی

1

برای دو نفر

توجه :
ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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