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

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ

ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻐﻞ
8-49/87/1/3

0 3 7 0 0 1 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

3

3 1 1 9

ﺳﻄﺢ

ISCO-08

ﻣﻬﺎﺭﺕ

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
کد ملي شناسایي آموزش شغل 7-90/78/1/3 :
اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته مدیریت صنایع :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شغل :

 اداره كل فني و حرفه اي خراسان رضوي مجتمع فني و حرفه اي آزاد ابن هيثم -شركت فن آفرينان خوارزمي توس

فرآیند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خیابان آزادي  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور  ،پالك 250
دورنگار

11099118

تلفن 11510099 – 0

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصیلي

رشته تحصیلي

شغل و سمت


سابقه کار
مرتبط

آدرس  ،تلفن و ایمیل

1

جالل جوانشیر

لیسانس

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
ریاضي مدیر مجتمع ابن
 5سال
هیثم
کاربردي
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

2

سید جمال هاشمي کیا

دکتري

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
مدیریت استاد دانشگاه  19سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71
تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 5سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

3

حسن علي آبادي

فوق لیسانس MBA

استاد دانشگاه

9

هستي جاوداني

فوق لیسانس MBA

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
استاد دانشگاه 19سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

5

ایمان حسن زاده نوده

1

هما جوانشیر

8

عبد اله جلیلي

استاد دانشگاه

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 5سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

مربي

تلفن ثابت 3978158:
تلفن همراه 35798739737:
 2سال
ايميل e.h.tvto@gmail.com:
آدرس :مشهدامام خميني83پ71

مهندسي
فوق لیسانس صنایع و
سیستم

لیسانس

مدیریت
صنعتي

تلفن ثابت 1237337:
کشاورزي
تلفن همراه 35799372251 :
شناسایي و مسئول گروه
 1سال
فوق لیسانس
مبارزه با تخصصي تدوین
ايميل :
علفهاي هرز
آدرس  :سازمان فني حرفه اي خراسان

2

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بع اي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نياگ وفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ویژگي کارآموز ورودي :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
کارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و ضارورت
دارد كه در آن م شاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
ارزشیابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شاامل ساه بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحیت حرفه اي مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كاه ماي تواناد شاامل علاوم (اياه (
رياضي  ،فيگيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زیست محیطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.
3

نام استاندارد آموزش شغل: 1
فن ورز ت مين كيفيت
شرح استاندارد آموزش شغل :
فن ورز ت مين كيفيت شغلي در وروه شغلي صنعت  ,ابر حرفه مديريت صنايع  ,حرفه مهندسي كيفيت مي باشد .اين
شغل داراي شايستگي هايي از جمله طراحي محيط كار ايمن و سازوار با محيط زيست  -روش طراحي آزمايشات
) -(DOEكنترل فرآيند آماري ) - (SPCمميگي داخلي بر اساس استاندارد - ISO 9001-9002اجراي استاندارد
هاي ت مين كيفيت -وردآوري و تجگيه تحليل اطالعات - Mini Tab -مديريت توليد و روش هاي مختلف توليد-
كنترل آمار سيستم وتشخيص سيستم و فرآيندهاي سيستم مي باشد واين شغل با مشاغلي همچون مدير توليد و
كارشناس مهندسي كيفيت و مهندسي صنايع و سيستم در ارتباط است.
ویژگي هاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديپلم مهندسي يا ليسانس علوم (ايه
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت جسماني و رواني
مهارت هاي پیش نیاز  :مهندسي صنايع و سيستم ()3-23/72/7/2
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 307ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 137ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 197ساعت

ـ زمان کارورزي

:

 07ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

9

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 کتبي ٪ 50 : عملي ٪50 : -اخالق حرفه اي ٪17 :

صالحیت هاي حرفه اي مربیان :
فوق ليسانس مهندسي صنايع يا مكانيك يا مديريت صنعتي يا MBAبا  2سال سابقه كار مرتبط
ليسانس مهندسي صنايع يا مكانيك يا مديريت صنعتي يا  MBAبا  7سال سابقه كار مرتبط

1 . Job / Competency Description

4

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :

فن ورز تضمین کیفیت

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :

کارشناس تضمین کیفیت
مهندسي صنایع و سیستم

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :
الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 

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



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

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

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



5

استاندارد آموزش شغل  /شايستگي
 -شايستگي ها  /كارها

2

8

عناوین

ردیف

1

مدیریت سیستماتیك

5

مدیریت تولید و روش هاي تولید

3

کنترل آمار سیستم

4

Mini Tab

0

گردآوري و تجزیه تحلیل اطالعات

5

مدیریت کیفیت

0

ممیزي داخلي

8

کنترل کیفیت

9

طراحي آزمایشات )(DOE

17

طراحي محیط کار ایمن و سازگار با محیط زیست

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

3

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -1مدیریت سیستماتیك

نظري

عملي

جمع

11

15

50

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مديريت و انواع مديران

1

سازمان و انواع سازمان

1

سير تحول انديشه هاي مديريت

1

وظايف مديريت شامل برنامه ريگي ،سازماندهي ،رهبري،
نظارت و كنترل

5

تعريف سيستم و اجگاء آن

5

تجگيه و تحليل سيستم ها

5

خالقيت و نوآوري

1

مدلهاي تصميم ويري

1

مهارت :
تحليل و بكارويري اجگاء سيستم و تعامالت بين آنها

4

تجگيه و تحليل مقدماتي سيستم

4

تصميم ويري وروهي

4

تعيين روابط بين واحدهاي سازماني

4

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :

7

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -2مدیریت تولید و روش هاي تولید

نظري

عملي

جمع

14

57

34

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مدلهاي مديريت توليد

5

مديريت موجودي

5

اصول استقرار ماشين آالت و تجهيگات

5

مواد اوليه  ،ماشين آالت و سيستم هاي توليدي

5

روشهاي ماشينكاري

5

روش هاي توليد جديد شامل ريخته وري  ،هيدروفرمينگ ،
قالب (رس  ،قالبهاي تگريق (الستيك و آهنگري

5

روش هاي توليد مدرن شامل ليگر  ،واتر جت و ...

1

(ياده سازي شيوه هاي مكانيگه و اتوماسيون

1

مهارت :
بهينه سازي چيدمان خط توليد

0

طراحي ف ا و امكانات براساس نيازمنديها و شرايط
فرآيندهاي توليدي مختلف

0

برنامه ريگي توليد در سطح مقدماتي

0

بهينه سازي توليد

0

نگرش :
 نگرش هدف محور نگرش هگينه  -كيفيتایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
8

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -3کنترل آمار سیستم

نظري

عملي

جمع

0

15

51

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
نرم افگار Excel

1

وارد نمودن داده و اصالح داده ها در Excel

1

سازماندهي فايلهاي Excel

1

تهيه نمودار در Excel

1

استفاده از توابع در Excel

1

مهارت :
اجراي نرم افگار Excel

3

سازماندهي فايلهاي Excel

3

تهيه نمودار در Excel

4

استفاده از توابع در Excel

5

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
-

9

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

Mini Tab -9

نظري

عملي

جمع

17

57

37

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
Mini Tab

1

محاسبات در Mini Tab

1

محاسبات آماري در Mini Tab

1

نمودار هاي كنترل

1

سيستم هاي اندازه ويري

1

واريانس

1

آزمايشات

1

رورسيون

1

آزمون هاي نا(ارامتري

5

مهارت :
Mini Tab

5

انجام محاسبات در Mini Tab

5

انجام كارهاي آماري در Mini Tab

5

رسم نمودارهاي كنترل

5

بررسي قابليت و آناليگ سيستم هاي اندازه ويري

5

انجام آناليگ واريانس

5

طراحي آزمايشات

5

انجام رورسيون

5

انجام آزمون هاي نا(ارامتري

4

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
11

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -5گردآوري و تجزیه تحلیل اطالعات

نظري

عملي

جمع

17

37

47

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
انواع اطالعات

1

منابع جمع اوري اطالعات

5

روش هاي علمي وردآوري اطالعات(مشاهده،مطالعه،مكاتبه و )...

3

روش هاي كمي كردن اطالعات

4

مهارت :
بكارويري انواع اطالعات

4

جمع آوري اطالعات

3

بكارويري وردآوري اطالعات

4

بكارويري كمي كردن اطالعات

4

طبقه بندي و تنظيم اطالعات جمع آوري طبق موازين علمي و روش
هاي انجام كار

4

بكارويري مفهوم و نحوه تجگيه و تحليل و استنتاج اطالعات،تهيه راه
حلهاي (يشنهادي و ارزيابي آنها

4

استفاده از كنترل اطالعات

4

تدوين وگارشات و اطالعات طبقه بندي شده

3

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :

11

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 -بروهي تحليل آموزش

زمان آموزش

 -1مدیریت کیفیت

نظري

عملي

جمع

13

10

58

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
مفهوم كيفيت و سير تحول آن

1

استراتژيهاي تحقق كيفيت

1

استاندارد و استانداردسازي

1

فرآيند و فرآيندورايي

5

الگامات ISO 9001 – 2008

4

الگامات ISO 14001 – 2004

4

مهارت :
آمار در مديريت كيفيت

5

طراحي مقدماتي فرآيندهاي توليد و ارتباط بين آنها

4

طراحي فرمها و دستورالعملها

4

رفع عدم انطباقات سيستم

3

بهينه سازي سيستم

5

نگرش :
 نگرش فرآيندي و سيتماتيكایمني و بهداشت :
 نكات ايمني در فرآيند توليدتوجهات زیست محیطي :

12

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -8ممیزي داخلي

نظري

عملي

جمع

11

19

37

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
تعريف مميگي و اهداف آن

1

انواع مميگي

5

اصول انتخاب مميگان

1

مميگي داخلي و مراحل آن

5

روشهاي مميگي

5

(رسشنامه مميگي بر اساس قراين موجود

3

مهارت :
تدوين چك ليستهاي مميگي

0

برنامه ريگي مميگي

4

اجراي مميگي

0

(يگيري رفع عدم تطابقات مميگي و افگاي

اثر بخشي سيستم

0

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :

13

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -7کنترل کیفیت

نظري

عملي

جمع

14

55

47

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
اندازه ويري كيفيت

1

حل مسئله و مراحل آن

5

ابگارهاي كيفي شامل (ارتو ،علت و معلول ،همبستگي و ...

5

نمودارهاي كنترلي وصفي

5

نمودارهاي كنترلي وصفي

1

قابليت فرآيند

5

برنامه كنترل و اجگاء آن

5

روشهاي نمونه برداري

5

مهارت :
نمونه برداري

3

ريشه يابي عدم انطباقات

5

تناسب و بكارويري ابگارهاي كيفي

5

انتخاب ،ترسيم و تحليل نمودارهاي كنترلي

3

تحليل قابليت فرآيند

4

طراحي مقدماتي برنامه كنترل

4

طراحي فرمهاي كنترلي

4

بكاروبري روشهاي بهبود كيفيت

4

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
14

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -0طراحي آزمایشات DOE

نظري

عملي

جمع

13

10

37

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
عوامل تاثير وذار بر كيفيت محصول

5

روش طراحي آزمايشات با توجه به هگينه آنها

3

كاربردهاي نرم افگار  Mini Tabدر طراحي آزمايشات

0

عوامل تاثير وذار بر فرآيند و محصول

3

مهارت :
تعيين عوامل تاثير وذار بر كيفيت محصول

3

تعيين بهترين روش طراحي آزمايشات با توجه به هگينه آنها

4

تحليل نتايج با استفاده از نرم افگار Mini Tab

0

تعيين عوامل تاثير وذار بر فرآيند و محصول

0

نگرش :
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :

15

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

 -19طراحي محیط کار ایمن و سازگار با محیط زیست

نظري

عملي

جمع

14

15

37

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
تعريف و اهميت حفاظت صنعتي

1

تعريف حادثه ،انواع و علل آن

1

عوامل زيانبار محيط كار و نحوه كنترل آن

5

انواع حريق و شيوه كنترل يا از بينبردن آن

5

اروونومي

5

استاندارد OHSAS 18000

5

استانداردهاي زيست محيطي ISO 14000

5

رنگها و كاربرد آنها

1

عالئم و تابلوهاي ايمني

1

مهارت :
اصالح روشها و عمليات كاري بر مبناي اصول حفاظت صنعتي

8

مشاركت در طراحي سيستمهاي ايمني و حفاظتي سازمان

8

نگرش :
 توجه به هگينه (يامدها و نتايج در كنار هگينه سرمايه وذاري اوليه استقرار نظامایمني و بهداشت :
توجهات زیست محیطي :
-

16

ويدئو (رژكتور
كامپيوتر حداقلP4
وايت برد
ماژيك وايت برد
تخته (اك كن
ميگو صندلي كارآموزي به
تعداد
ميگو صندلي مربي

 بروه استاندارد تجهيگاتنام

ردیف

كامپيوتر

مشخصات فني و دقیق

تعداد

P4-windows XP or 7

 3عدد

ليگري رنگي

 2عدد

چا(گر
نرم افگار آموزشي مربوطه
كتاب آموزشي

 7نسخه
منابع معرفي شده در استاندارد

8عدد

ميگ كامپيوتر

 3عدد

صندلي وردان

 79عدد
 7 ،8يا  9راهه

كابل سيار

 3عدد

ديتا (رژكتور

7

(رده ديتا (رژكتور

7

ميگ مربي

7

كپسول اتفاء حريق

7

جعبه كمكهاي اوليه

همراه با وسايل كمكهاي اوليه

7

تخته وايتبرد

7

مودم

1

كابل وتجهيگات براي اتصال به اينترنت

7

اسكنر

1

كورنومتر

7

فايل و كمد و مابقي وسايل اداري

يك سري

1

حافظه سيار ()Flash Memory

 2تا G 3

1

مبلمان اداري

يك سري

1

توجه :
 -تجهیزات براي یك کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .

17

توضیحات

 بروه استاندارد موادنام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

ردیف

برگه A4

برای پرینت

54

نرمافزار

1

مداد و لوازمالتحریر

به تعداد الزم

لوح فشرده خام

14

دفترچه يادداشت

14

توضیحات

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك کارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .

 بروه استاندارد ابگارردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

ماژیک وایتبرد
روپوش کار

تعداد
3

با رنگ روشن

کولیس

3
1

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

18

توضیحات

 منابع و نرم افگار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افگار

كنترل كيفيت آماري

مترجم

مولف

سال نشر

محل نشر

نقندريان /رسول نوالسناد /مريم ملك و مرجان اميدي

19

ناشر يا توليد كننده

رهآورد وستره شرق

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( (يشنهادي وروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جگوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين

21

محل نشر

ناشر

توضيحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

www.qazvin.mim.gov.ir/index.php?name=file_manager&req=getit&lid

2

www.mutc.cloob.com

3

www.iran-eng.com

4

www.itjobs.ir

5

www.jafza.ir/fa/listtraning12.htm

6
7
8
9
10

21

