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مفاهیم پایه فناوری اطالعات ]کتاب های درسی[: شاخه کاردانش، نام استاندارد مهارتی 
ـ ، 42/24/1/0/3ـ3 / مؤلفین:  مبنا: رایانه کار مقدماتیـ  کاربر رایانه، 91ـ15/١/١ـ فـ  ه
مجید سبزعلی گل، سید علی موسوی؛ ویراستار گروه آموزش مهارت )گام(؛ وزارت آموزش 

و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

 ]224[ ص.: مصور، جدول.
978-964- 05-2208 -0

فیپا
کتابنامه. ص ]224[

کامپیوتر
سبزعلی گل، مجید، ١٣٥٢.

موسوی، علی، ١٣٤٥.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

  QA76/ 1388 67 م
004

1807703

مفاهیم پایه فناوری اطالعات
پایهٴ دهم و یازدهم

دورۀ دوم متوسطه 
شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت ـ هنر
گروه های تحصیلى: برق و رایانه ـ هنر

رشته ها ى مهارتى: طبق جدول صفحۀ 14 کتاب 
نام استاندارد مهارتی مبنا: رایانه کار مقدماتی ـ کاربر رایانه

کد استاندارد متولى: 91ـ15/1/1ـ ف ـ هـ ،42/24/1/0/3ـ3

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



ISBN  -978-964-05-2208-0        978-964-05- 2208-0   شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های 
مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 

و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               مفاهیم پایه فناوری اطالعات ـ310183
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
مجید سبز علی گل، سید علی موسوی )اعضاِء گروه تألیف( ـ بتول عطاران، محمد رضا شکر ریز،  شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف: 
سیما سجادی، فیض الله قهرمانی، عباس قندالی و محمد رضا یمقانی )گروه بررسی کننده محتوا( ـ

گروه آموزش مهارت )گام( )ویراستار علمی( 
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مديريت آماده سازی هنری:   

           شناسه افزوده آماده سازی:  گروه آموزش مهارت )گام( )اجرای رایانه ای و آماده سازی پیش از چاپ(
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  

ـ کیلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                               ناشر:   
ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   

                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ چهارم 1398              سال انتشار و نوبت چاپ:   



بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید 
و به دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا 

نخواهد شد.
ُرُه« َس سِّ حضرت امام خمینی »ُقِدّ





همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و  نظرات خود را دربارۀ محتواى این کتاب به نشانى 
درسی کتاب های  تألیف  دفتر   4874/15 شمارۀ   پستى  صندوق   تهران   ـ 

 فنى و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
 info@tvoccd.sch.ir پیام  نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir  )وب گاه )وب سایت



















پایهرشته های مهارتیردیف

١0تعمیر تلفن های رومیزی و همراه ١

١0سیستم های صوتی و تصویری ٢

١0تعمیر دستگاه های پزشکی٣

١0برنامه نویسی بازی های رایانه ای ٤

١0برنامه نویسی پایگاه داده ٥

١0تولید محتوای الکترونیکی ٦

١0طراحی و توسعه صفحات وب ٧

١0عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای٨

١0تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای٩

١0خدمات پس از فروش خودروهای سبک ١0

١١ CNC ١0تراشکاری

١٢ CNC ١0فرزکاری

١0مکانیک صنایع ١٣

١0نقشه کشی ساختمان ١٤

١0تأسیسات بهداشتی ساختمان ١٥

١0امور اداری ١٦

١0حسابداری مالی ١٧

١0بورس و اوراق بهادار ١٨

١0هتلداری١٩

١١الکترونیک صنعتی٢0

١١تراشکاری٢١

عنوان رشته های مهارتی که از این کتاب استفاده می کنند








































































































































































































































































































































































































































