وزارت آموزش و پرورش
نام سازمان/موسسه جهاد كشاورزي
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 - 3هادي حسینی (کارشناسی ارشد مكانیک ماشین هاي کشاورزي hosseini.hadii@yahoo.com -17136812716-
 - 1زهرا شیرازي (کارشناسی ارشد کامپیوتر )؛
 - 2علیرضا حسنی بافرانی ( دکتري علوم دامی ) – 1717666183؛
 - 5زري کتابچی (کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی).

دبیر کمیسیون:

((( مدیریت مطالعات و تدوین منابع علمی و درسی موسسه ))

1

نام استاندارد:
كاربري رايانه در علوم كشاورزي

تعريف مهارت
كاربر رايانه در كشاورزي كسی است كه از عهده توانايی شناخت مبانی و مفاهيم رايانه و  ،ITكار با سيستم عامل ويندوز،
شناخت مفاهيم شبکه ،كار با اينترت و اشنايی با نرم افزارهاي ويروس ياب ،كار با نرم افزارهاي ،Excel ،Word
 Power Pointو همچنين آشنايی با كاربرد نرم افزارهاي تخصصی مرتبط با علوم كشاورزي بر آيد.

تهيه كننده:
موسسه آموزش عالی علمی كاربردي
و مهارتی جهادكشاورزي
دبيركميسيون:
حروفچين:
ناشر:
تيراژ
نوبت چاپ:
سال انتشار:
چاپ و صحافی
تعداد صفحه:

مدت دوره کارآموزي
 - 1زمان آموزش تئوري 79
 - 2زمان اموزش عملی 222

2

شماره استاندارد:
کدسازمان:

درجه :

شرايط محيط كارگاهی:

سایت رایانه با مساحت حداقل  35متر مربع با امكانات ذیل:
-

برخورداي كافی از سيستم روشنايی ،تهويه ،سيستم اطفاي حريق؛
داشتن ميز و صندلی استاندارد براي كاربر رايانه؛
سايت كامپيوتر مجهز به حداقل  11دستگاه رايانه كه قابليت شبکه داشته باشند؛
سايت مجهز به سيستم سمعی و بصري؛

شرايط هنر اموز و استادكار:
میزان تحصیالت :حداقل لیسانس
رشته تحصیلی :کامپیوتر با گرایشهاي نرم افزار و یا سخت افزار
سابقه کار :حداقل  3سال سابقه تدریس و کار در امور اجرایی مرتبط
سایرشرایط :داشتن صالحیت تدریس از مراجع ذي ربط.

3

فهرست توانايی ها
درجه حیطه شناختی

درجه حیطه روانی و حرکتی

درجه حیطه عاطفی

صفحه

عنوان

ردیف
1

آشنايی با مفاهيم اوليه و اساسی كامپيوتر و شناسايی اجزاي اصلی آن

2

-

2

6

2

شناخت حافظه هاي اصلی و كاربرد آن

2

-

2

9

2

شناخت دستگاههاي ورودي و خروجی و كاربرد آنها

2

2

2

9

4

آشنايی با دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها

2

2

2

8

1

شناخت  Mother Boardو اجزاي آن

2

2

2

8

6

شناخت  Expansion Cardو انواع آن

2

2

2

7

9

بررسی انواع كامپيوتر

4

2

1

7

8

آشنايی با نرم افزار و انواع آن

2

2

2

7

7

شناخت شبکه و امنيت آن

2

1

2

7

11

آشنايی با استفاده صحيح از كامپيوتر و حفظ سالمت

2

1

1

11

11

شناخت سيستم هاي كامپيوتري

2

2

2

11

13

آشنايی با اجراي ويندوز ،شناخت محيط و بکارگيري آن

4

2

4

11

11

آشنايی كار با پنجره ها

1

2

2

11

12

آشنايی با تنظيم خصوصيات صفحه نمايش )(Desktop

2

2

2

11

15

آشنايی با مديريت فايلها ،پوشه ها و درايوها

1

2

2

11

18

آشنايی با برنامه WordPad

1

2

2

12

19

آشنايی با سفارشی كردن Windows

2

2

2

12

16

آشنايی كار با برنامه هاي جانبی ويندوز

2

2

2

12

17

آشنايی بهينه سازي و نگهداري كامپيوتر

4

2

2

12

31

آشنايی كار با User Accounts

2

2

2

12

31

آشنايی كار با Internet

2

2

2

12

33

آشنايی كار با پست الکترونيك

2

2

2

12

31

آشنايی پشتيبان گيري و بازيابی اطالعات

4

2

2

14

32

آشنايی با نصب سيستم عامل ويندوز

4

2

2

14

35

آشنايی با محيط  Wordيا واژه پرداز

2

2

2

11

4

38

قالب بندي سند در محيط Word

2

2

2

11

39

ويرايش و جستجو در متن در محيط Word

2

2

2

11

36

طراحی صفحههاي سند در محيط Word

2

2

2

11

37

آشنايی با ايجاد جدولها در محيط Word

2

2

2

16

11

شناخت اشکال گرافيگی در محيط Word

2

2

2

16

11

آشنايی با چاپ سند در محيطWord

2

2

2

16

13

آشنايی با صفحه گسترده و محيط Excel

2

2

2

16

11

آشنايی كار با محتوا در محيط Excel

2

2

2

19

12

آشنايی با مديريت محدوده ها در محيط Excel

2

2

2

19

15

آشنايی با قالب بندي محتوا در محيط Excel

2

2

2

19

18

آشنايی با مديريت كارپوشه ها و كاربرگها در محيط Excel

2

2

2

19

19

آشنايی با فرمول نويسی در محيط Excel

2

2

2

19

16

ايجاد و كار با نمودارها و انواع آن در محيط Excel

2

2

2

19

17

آشنايی با چاپ اطالعات در محيط Excel

2

2

2

18

21

آشنايی با نرم افزار PowerPoint

2

2

2

18

21

كار با نمايش در محيط PowerPoint

2

2

2

18

23

استفاده از عناصر گرافيکی و تصاوير در نمايش در محيط PowerPoint

2

2

2

17

21

تنظيم اساليدها براي ارائه مطالب در محيط PowerPoint

2

2

2

17

22

آشنايی با چاپ اساليدها در محيط PowerPoint

2

2

2

17

25

اشنايی با فنآوريهاي كاربردي اطالعات و ارتباطات ()ICT

2

1

2

17

28

آشنايی با نرم افزارهاي جيره نويسی

2

1

2

21

29

آشنايی با نرم افزارهاي مديريت مزرعه

2

1

2

21

26

آشنايی با نرم افزارهاي مديريت توليد مثل و اصالح نژاد

2

1

2

21

5

کداستاندارد:

استاندارد کاربري رایانه در علوم کشاورزي

درجه مهارتی

عملیات
ردیف

عنوان توانایی ها

1

آشنايی با مفاهيم
اوليه و اساسی
كامپيوتر و
شناسايی اجزاي
اصلی آن

کارگاهی یا

دانش و معلومات مورد نیاز

آزمایشگاهی

زمان آموزش
نظري

عملی

سخت افزار و نرم
جمع

افزارهاي مورد نیاز

 تعريف كامپيوتر و تاريخچه تکاملی آن
 مفاهيم پايه كامپيوتر
 سيستم و سيستم كامپيوتري داده )(Data پردازش )(process اطالعات )(Information دانش )(Knowledge سخت افزار)(Hardware نرم افزار )(Software -فن آوري اطالعات )(IT

كار با اجزاي
اصلی يك سيستم
كامپيوتري

 انواع كامپيوتر بر اساس قدرت پردازش و كاربرد آن
 انواع كامپيوترها و كاربرد آنها

 ساختار عمومی يك Desktop PC
 Case Keyboard Mouse Monitor Peripheral Devices اجزاي اصلی يك سيستم كامپيوتري
 پردازشگر مركزي6

1

2

4

Monitor
Mouse
Case
Keyboard
Sound Card
Graphic Card
كارت شبکه
CPU
Ram
Motherboard
Capture Card
Scanner
Printer
انواع هارد ديسك
اكسترنال و اينترنال
فلش مموري
مودم

-

حافظه
ورودي
خروجی

 قسمتهاي CPU
 ALU CU Register Cache واحدهاي سرعت CPU
 عوامل موثر در راندمان كار كامپيوتر (سرعت  ،CPUميزان حافظه ،تعداد
برنامه هاي در حال اجرا) ... ،
 بررسی بلوك دياگرام عمومی يك كامپيوتر
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

3

 انواع حافظه اصلی و كاربرد آنها
 RAM ROMشناخت حافظه
 PROMهاي اصلی و كاربرد
 EPROMآن
 واحدهاي حافظه

كار با انواع حافظه

1

1

2

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 بررسی انواع حافظه اوليه

1







شناخت

دستگاههاي ورودي

و خروجی و كاربرد 
آنها






خواندن و درك اصطالحات انگليسی
انواع  Keyboardو اجزاي آن
 Mouseو انواع آن
Trackball
Scanner
Touchpad
Light pen
اJoystick
Digital Camera
 Web Camو انواع آن
Microphone
بررسی انواع دستگاههاي ورودي
 Monitorو انواع آن
 Screenو انواع آن

كار با انواع
دستگاههاي
ورودي و خروجی

7

2

2

6

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل
تخته هوشمند









 Printerو انواع آن
 Plotterو انواع آن
 Speakerو انواع آن
 Touch screenو انواع آن
 Smart boardو انواع آن
كار با دستگاههاي ورودي  /خروجی
خواندن و درك اصطالحات انگليسی

 Diskette و انواع آن

 Hard Disk و انواع آن
 Zip Disk و انواع آن

2

آشنايی با
دستگاههاي ذخيره
سازي و كاربرد آنها

Jazz Drive 
 CD Rom و انواع آن

بررسی
دستگاههاي
ذخيره سازي و
كار با انواع آنها

 DVD و انواع آن

 Data Cartridge و انواع آن

2

2

4

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

Flash Memory 
 انواع دستگاههاي ذخيره سازي بر اساس سرعت ،قيمت و ظرفيت
 قالب بندي ديسك

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 Mother Board و انواع آن
 Socket ويژه CPU
 Slot ويژه RAM
 Slot ويژه كارتها

5


شناخت  Mother
 Boardو اجزاي 

آن






Power Controller
IDE Port - Serial
IDE Port - Parallel
Backup Battery
USB Port
Data BUS
Control BUS
Address BUS
تراشه هاي شبکه ،و گرافيك

بررسی Mother
 Boardو اجزاي
آن

Sound Card 

8

2

4

6

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 Jumper و كاربرد آن
 BIOS و كاربرد آن

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 Graphic Card و انواع آن
 TV Card و انواع آن
8

شناخت
Expansion
 Cardو انواع آن

9

بررسی انواع
كامپيوتر

6

آشنايی با نرم افزار
و انواع آن

7

شناخت شبکه و
امنيت آن

نصب و راه اندازي
انواع
Expansion
Card

 Video Card و انواع آن
Sound Card 
Network Card 
 ا  Modemو انواع آن

2

4

6

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 معيارهاي انتخاب كامپيوتر بر اساس نيازهاي ( محاسباتی ،گرافيکی،
شبکه و ) ...
 انتخاب كامپيوتر بر اساس نيازهاي كاربر
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

بررسی امکانات
موجود در
كامپيوتر

1.1

1.1

1

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 انواع سيستم عامل و تاريخچه تکاملی آن
 انواع نرم افزارها (سيستمی  -كاربردي)





زبانهاي برنامه نويسی
(Graphical User Interface) GUI
Copyright
قانون حفاظت اطالعات

بررسی زبانهاي
برنامه نويسی

1

2

2

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل
انواع نرم افزارهاي
ويندوز و آفيس

 قانون Copyright

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 مفهوم شبکه

 داليل و كاربردهاي استفاده از شبکه
 مفهوم  Clientو Server

 انواع شبکه )(Wireless, Wan, Lan

بررسی انواع
شبکه

 شبکه هاي اينترانت و اكسترانت
 اينترنت و كاربردهاي اصلی آن
 شبکه هاي تلفنی

 مفاهيم Transfer Rate, Digital, Analog
 تعريف توپولوژي و انواع آن

9

1

2

2

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل
انواع كارت شبکه
نرم افزارهاي مرتبط با
راه اندازي شبکه
انواع آنتی ويروس

 انواع كابل هاي شبکه (فيبر نوري و )...
 انواع كارت شبکه و وظايف آن
 تعريف هکر و انواع آن

 انواع نرم افزارهاي هك

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 آشنايی با مفاهيم پيشگيري از حوادث و رعايت نکات حفاظت و بهداشت
كار
 آشنايی با عوامل موثر در استفاده صحيح از رايانه
 موفعيت مناسب مانيتور و Keyboard

نشستن در هنگام
كار به طور
صحيح طبق
دستورالعمل و
جابجا كردن مواد
و قطعات در
محيط كار به طور
صحيح

 تنظيم صندلی

11

آشنايی با استفاده
صحيح از كامپيوتر
و حفظ سالمت

11

شناخت سيستم
هاي كامپيوتري

 استفاده از Mouse Pad
 تشعشعات

 تهويه و نور

 آشنايی با آرگونومی بدن
 وضعيت بدن هنگام كار

 خستگی و عوامل ايجاد خستگی

1

2

2

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل
ميز و صندلی استاندارد
براي كاربر

 آشنايی با عوارض استفاده ز رايانه و نحوه پيشگيري از آنها
 آشنايی با موارد انضباطی و مقررات كارگاهی
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 امنيت اطالعات و حفظ آن
 حفظ اطالعات مهم ابزارهاي تشخيص هويت تهيه نسخه پشتيبان روش هاي رمز گذاري -پيشگيري از سرقت اطالعات

بررسی حفظ
امنيت اطالعات

 ويروس هاي كامپيوتري و مقابل با آنها
 تعريف ويروس انواع ويروس ويروس ياب ها و نحوه عملکرد آنها خواندن و درك اصطالحات انگليسی

11

1

1

2

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 سيستم عامل ويندوز و امکانات آن

 محيط ويندوز ) (Desktopو اجزاي آن

13

آشنايی با اجراي
ويندوز ،شناخت
محيط و بکارگيري
آن

11

آشنايی كار با
پنجره ها

12

آشنايی با تنظيم
خصوصيات صفحه
نمايش
)(Desktop

15

آشنايی با مديريت
فايلها ،پوشه ها و
درايوها

 بکارگيري Keyboard

اجرا و بکارگيري
اجزاي محيط
ويندوز

 بکارگيري ماوس
 -تركيب كليدها با ماوس

 فرآيند راه اندازي سيستم )(Boot Process

2

4

6

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 خارج شدن از ويندوز

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 پنجره و بخشهاي آن

كار با پنجره ها

 شناسايی اصول كار با اجزاي پنجره

1

2

4

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 تنظيمات Desktop

 نحوه سفارشی كردن Start Menu

 حذف و اضافه كردن برنامه هاي موجود در Start-up

كار با صفحه
نمايش

 تغيير خصوصيات نوار وظيفه

1

9

8

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 ايجاد نوار ابزار و تنظيم خصوصيات آن
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 مفاهيم ذخيره سازي اطالعات

 مفهوم فايل و پوشه و بررسی ويژگی هاي آنها
 مفهوم پارتيشن بندي و علل ايجاد پارتيشن

 آزاد كردن فضاي ديسك سخت )(Disc Cleanup
 كار با برنامه Disk Defragmenter
 مفهوم درايو و انواع آن

 مديريت فايلها و پوشه ها (تغيير نام ،جابجايی ،پنهان كردن و ) ...
 كار با Recycle bin

 انواع فايل ها )… (txt, jpeg,
 كار با برنامه Search
 كار با Folder Option

 نحوه Burn a CD/DVD
 مديريت درايوها

 ايجاد ميان بر )(Shortcut
11

كار با پوشه ها و
درايوها و مديريت
آنها

2

11

12

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 استفاده از Dialog Box, Toolbar, Menu
 ايجاد يك فايل جديد
18

آشنايی با برنامه
WordPad

19

آشنايی با سفارشی
كردن Windows

16

آشنايی كار با
برنامه هاي جانبی
ويندوز

17

آشنايی بهينه
سازي و نگهداري
كامپيوتر

31

آشنايی كار با
User
Accounts

 درج متن و ذخيره آن

كار با برنامه
WordPad

 باز كردن فايل موجود

2

4

6

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 ذخيره فايل در آدرس ديگر
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 كار با Control Panel

 كار با Power Option, Sound, Date & Time
 كار با Add Remove Programs

كار با قسمتهاي
مختلف
Control
Panel

 كار با Regional and Language, Font
 كار با Scheduled Tasks

2

11

12

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 كار با برنامه Calculator

 كار با برنامه Sound Recorder
 كار با برنامه Paint

كار با نرم
افزارهاي جانبی
ويندوز

 كار با برنامه Media Player
 كار با برنامه Snip Tools

1

2

4

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 كار با ساير نرم افزارهاي كاربردي )… (Games,
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

 آزاد كردن فضاي ديسك سخت )(Disc Cleanup

بهينه سازي و كار
با Task
 Managerو
Device
Manager

 كار با برنامه Disk Defragmenter
 ترميم خطاهاي Disk

 كار با Task Manager

 كار با Device Manager

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 Log on و  Log offكردن

كار با User
Accounts

 تغيير PassWord

 ساخت گروه كاري جديد و انجام تنظيمات آن
12

2

2

1

4

9

6

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 ساخت كاربر جديد و انجام تنظيمات آن
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

 مفاهيم مقدماتی اينترنت
 Home Page, SITE, Web Page, Account, ISP انواع مرورگرها آدرس و نحوه آدرس دهی اتصال به اينترنت
 جستجوي در اينترنت

 اضافه كردن  Web Pageبه Favourites
31

آشنايی كار با
Internet

 مشاهده  Historyاز  Web Pageمالقات شده و نحوه تنظيمات
مربوط به آن (حذف … )Temporary cookie,
 انجام تنظيمات در Internet Explorer
 ذخيره تصوير و فايل بر روي ديسك

كار با اينترنت و
چاپ و ذخيره
اطالعات

2

11

12

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل و
امکانات اتصال به
اينترنت

 بارگيري فايل

 چاپ صفحات ( Webمشاهده پيش نويس  ،تنظيمات چاپ ،چاپ صفه
وب)
 دريافت فايل از اينترنت ) (Downloadو نرم افزارهاي مرتبط با دانلود
 نحوه ارسال فايل به اينترنت )(Upload
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

 انواع پست الکترونيك )… (Yahoo, Gmail, Hotmail,

33

 ايجاد و ارسال يك نامه
 قرار دادن عنوان و آدرس نامه اضافه كردن يك امضاي خودكار به نامه ضميمه كردن يك پيوست به نامهآشنايی كار با پست
 فرستادن نامه به اولويتالکترونيك
 انجام عمليات كپی انتقال و حذف نامه ها

ايجاد پست
الکترونيك و كار
با انواع پست هاي
الکترونيکی

 باز كردن و خواندن يك نامه

 عالمتگذاري يك نامه در صندوق نامه ها
 باز و ذخيره كردن پيوست يك نامه
 Reply و  Forwardكردن يك نامه

13

2

8

11

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل و
امکانات اتصال به
اينترنت

-

به فرستنده
به همه
به فرد ديگر
با و بدون قرار دادن نامه اصلی

 استفاده از كتاب آدرس
 اضافه كردن يك آدرس حذف يك آدرس ايجاد يك فهرست آدرس جديد و به هنگام سازي كتابراهنماي آدرس ها
 فرستادن يك نامه به چند آدرس با استفاده از فهرست توزيع استفاده از ابزار كپی پنهان سازماندهی نامه ها
 جستجوي يك نامه ايجاد كشوي پستی جديد حذف يك نامه انتقال نامه ها به كشوي پستی جديد مرتب كردن فايلها بر اساس اسم ،موضوع ،تاريخ و ... Spam و روش هاي مبارزه با آن

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 روش هاي تهيه نسخه پشتيبان
 جايگزينی نسخه پشتيبان

31

آشنايی پشتيبان
گيري و بازيابی
اطالعات

32

آشنايی با نصب
سيستم عامل
ويندوز

 فعال كردن پشتيبان گيري خودكار
 كاربرد System Restore
 تهيه Image

 بازيابی فايلها و تنظيمات سيستم
 فشرده سازي فايلها و پوشه ها با استفاده از نرم افزارهاي موجود

تهيه نسخه
پشتيبان و
جايگزينی آن،
فشرده سازي
)(Zip Unzip

4

9

11

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

 انواع سيستم هاي عامل و نسخه هاي آن

نصب سيستم
عامل ويندوز و
ارتقاي آن

 تجهيزات مورد نياز براي نصب ويندوز

 روش هاي نصب سيستم عامل ويندوز
14

2

6

7

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل

-

از طريق Cd

 نصب سيستم عامل ويندوز:
 ارتقاء سيستم عامل ويندوز نصب درايورهاي سخت افزاري

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 اجراي برنامه Microsoft Word
 ايجاد يك سند جديد
 تايپ يك متن ساده

35

آشنايی با محيط
 Wordيا واژه
پرداز

38

قالب بندي سند در
محيط Word

39

ويرايش و جستجو
در متن در محيط
Word

36

طراحی صفحههاي
سند در محيط
Word

 ذخيره اسناد

 ذخيره نمودن سند در قالبهاي مختلف و با نام ديگر

تايپ متن و
ذخيره كردن آن

 تغيير نام كاربر

2

6

8

 بازكردن سند موجود
 بستن سند

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارWord 2010

 كار با نماهاي مختلف سند

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 قالببندي پاراگراف

 كار با خط كش ()Ruler

 كار با Format painter
 كار با تب ()Tab

قالب بندي سند

1

6

9

 كار با Numbering ،Bullet

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارWord 2010

- درج كاراكترها و نمادهاي ويژه
 تکنيكهاي انتخاب متن

 انتقال و كپی نمودن متن ر يك سند و يا در بين سندها مختلف
 جستجو در سند

 جستجو و جايگزينی متن و كاركترهاي ويژه

ويرايش و
جستجوي متن
در Word

1/1

2/1

4

 كار با Go to

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارWord 2010

 - خواندن و درك اصطالحات انگليسی
طراحی صفحه
سند در محيط
Word

 انتخاب layout

 تنظيم حاشيههاي كاغذ
15

1/1

4/1

6

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،

 درج و حذف Break page

سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارWord 2010

 اضافه كردن تصوير زمينه ()Background
 كار با سرصفحه و پا صفحه
 شماره گذاري صفحه

 چند ستونی كردن متن
 ايجاد پاورقی

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 ايجاد يك جدول ()Table

 درج و تغيير دادهها در جدول

37

آشنايی با ايجاد
جدولها در محيط
Word

11

شناخت اشکال
گرافيگی در محيط
Word

11

آشنايی با چاپ
سند در
محيطWord

13

آشنايی با صفحه
گسترده و محيط
Excel

 اضافه و حذف نمودن سلولها ،سطرها و ستونهاي جدول
 ادغام و تقسيم سلولهاي جدول

كار با جدول ها

 ايجاد جداول متداخل

2

6

8

 تنظيم اندازه سطرها و ستونها
 قالببندي جدول

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارWord 2010

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 كار با كادرهاي متنی و Word Art
 كار با تصاوير و Clip Art

كار با اشکال
گرافيگی

 كار با اشکال و Smart Art

1/1

4/1

6

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 چاپ سريع

 كار با پيش نمايش چاپ

چاپ سند

 انتخاب و تنظيم چاپگر

 چاپ در يك فايل Pdf

1

4

1

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 صفحه گسترده

مشاهده محيط
 Excelو
شناخت آن

 اصطالحات و ابزارها
 كار با پرونده ها

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
16

1/5

1

2.1

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارWord 2010
كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارWord 2010
كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارExcel 2010

 محتواي سلول ها (ورود محتوا ،ويرايش محتوا  ،پاك كردن و تعيين نوع
داده ها  ،تعداد ارقام و اعشار و ...

11

آشنايی كار با
محتوا در محيط
Excel

12

آشنايی با مديريت
محدوده ها در
محيط Excel

15

آشنايی با قالب
بندي محتوا در
محيط Excel

18

آشنايی با مديريت
كارپوشه ها و
كاربرگها در محيط
Excel

 مديريت كارپوشه
 مديريت كاربرگ

19

آشنايی با فرمول
نويسی در محيط
Excel

 عملگرهاي حسابی (جمع  ،تفريق  ،تقسيم ،توان)

16

ايجاد و كار با
نمودارها و انواع آن
در محيط Excel

 لغو و تکرار عمليات
)Redo , Undo( 

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

ورود اطالعات
درسلول ها و
انجام عمليات
برروي آنها

1/5

3/5

4

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارExcel 2010

 انتخاب ساده (انتخاب سطر وستون و كل كاربرگ)
 انتخاب تركيبی

 پاك كردن سلول ها

انجام عمليات بر
روي كاربرگها و
سلولها

 كپی كردن سلول ها
 انتقال اطالعات

1

3/5

2.1

 درج سلول ها

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارExcel 2010

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 تنظيم هاي بخش Font

تايپ اطالعات در
محيط كاربرگ و
سلول و تنظيمات
مربوط به آن

 تنظيم هاي بخش Alignment
 تنظيم ابعاد سلول ها

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

كار با كاربرگها و
كارپوشه ها

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 ساخت نمودار

 ويرايش نمودار

 تنظيم جانمايی

 ذخيره و بازيابی الگوي نمودار
17

1

1

انجام محاسبات

1

ساخت نمودارو
انواع آن و كار با
نمودارها

1

3/5

5

1/5

8

2.1

8

4.1

7

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارExcel 2010
كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارExcel 2010
كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارExcel 2010
كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11

17

آشنايی با چاپ
اطالعات در محيط
Excel

21

آشنايی با نرم افزار
PowerPoint

21

كار با نمايش در
محيط
PowerPoint

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

نرم افزارExcel 2010

 چاپ
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزارExcel 2010

چاپ سند

1

3

2

 نمايش و آشنايی با PowerPoint
 محيط كار PowerPoint

 پسوند فايل PowerPoint
 ايجاد يك نمايش جديد

 ذخيره سازي فايل جاري
 بستن نمايش

ايجاد ،باز ،ذخيره
و بستن يك
نمايش

 باز كردن نمايش موجود

 ذخيره كردن نمايش با نام جديد

1

2

2

 نماهاي نمايش )(Presentation Views

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزار
PowerPoint 2010

 تغيير بزرگنمايی نمايش

 چيدمان اساليد )(Slide Layout
 ايجاد اساليد جديد

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 درج متن در اساليد
 الگوي طراحی )(Design Template
 استفاده از تم ها )(Themes

درج متن ،تغيير
پس زمينه،
انتخاب ،حذف و
مرتب كردن
اساليدها

 تغيير پس زمينه اساليدهاي نمايشی

 انتخاب ،حذف و جابه جايی اساليدها
 مرتب سازي اساليدها

 اضافه كردن كادر متنی به اساليد
 تغيير خصوصيات فونت

 تغيير خصوصيات پاراگراف

 استفاده از ابزارهاي  WordArtبراي اعمال جلوه هاي فانتزي به متن
18

2

1

8

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزار
PowerPoint 2010

 اساليد الگو )(Slide Master

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 درج اشکال

23

استفاده از عناصر
گرافيکی و تصاوير
در نمايش در
محيط
PowerPoint

21

تنظيم اساليدها
براي ارائه مطالب
در محيط
PowerPoint

22

آشنايی با چاپ
اساليدها در محيط
PowerPoint

25

اشنايی با
فنآوريهاي

 تغيير خصوصيات ظاهري اشکال
 درج تصوير در نمايش

درج جدول و
نمودار در اساليد
و ويرايش آنها

 درج جدول )(Table
 ويرايش جدول
 درج نمودار )(Chart

2

1

8

 درج فراپيوند )(Hyperlink

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزار
PowerPoint 2010

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 آشنايی با گذار اساليد و تنظيم آن

 نحوه گذار از يك اساليد به اساليد بعدي

درج صدا و
فايلهاي ويدئويی،
اعمال جلوه هاي
صوتی ،تنظيم
گذار اساليد ،كار
با دكمه هاي
عملياتی و كار با
روشهاي نمايش
اساليدها

 اعمال جلوه هاي متحرك به اشياي موجود در اساليد

 افزودن دكمه عملياتی ) (Action Buttonبه اساليد
 درج صدا و اعمال جلوه هاي صوتی
 درج فايل ويديويی در اساليد
 اجرا ي نمايش

 زمان بندي اجراي نمايش

 تنظيم اجراي نمايش )(Set Up Slide Show
 مخفی كردن اساليد )(Hide Slide
 اضافه كردن توضيحات به نمايش

6

12

18

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزار
PowerPoint 2010

 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 چاپ سريع

4

كامپيوتر با تمام
متعلقات كامل،
سيستم عامل ويندوز
،11
نرم افزار
PowerPoint 2010

16

نرم افزار مرتبط

 كار با پيش نمايش چاپ
 چاپ در يك فايل Pdf

چاپ يك فايل به
روشهاي مختلف

 كار با Print Layout

1

2

 كار با ( Handoutsچاپ چند اساليد در يك صفحه)
 خواندن و درك اصطالحات انگليسی
 آشنايی با ضرورت و اهميت ،كاركرد ،روش دسترسی و يا نصب نرم
افزارها يا ابزارهاي زير:
19

مشاهده پنجره
هاي نرم افزار

6

11

GPS
RS
GIS
RFID
E learning
(بانکهاي اطالعاتی ،منابع آموزشی و Useful website & links
خبري ،دانشگاه ها ،انجمنها )...

كاربردي اطالعات و
ارتباطات ()ICT








مذكور و كاربرد
آن

 Arc GIS
 AutoCAD
 Mobile apps



28

آشنايی با نرم
افزارهاي جيره
نويسی

29

آشنايی با نرم
افزارهاي مديريت
مزرعه

26

آشنايی با نرم
افزارهاي مديريت
توليد مثل و اصالح
نژاد

 آشنايی با ضرورت و اهميت ،محيط كار ،كاركرد ،روش دسترسی و نصب
نرم افزارها زير:

 UFFDA
 SPARTAN
 آشنايی با ضرورت و اهميت ،محيط كار ،كاركرد ،روش دسترسی و نصب
نرم افزارها زير:








مديريت گله گاوهاي شيري ()Uniform-Agri
مديريت مزارع مرغ گوشتی
حسابداري – مالی
مديريت منابع انسانی
انبار داري

مشاهده پنجره
هاي نرم افزار
مذكور و كاربرد
آن

4

مشاهده پنجره
هاي نرم افزار
مذكور و كاربرد
آن

1

6

11

11

11

نرم افزار مرتبط

نرم افزار مرتبط

مديريت كود و ضايعات (توليد انرژي )..

 آشنايی با ضرورت و اهميت ،محيط كار ،كاركرد ،روش دسترسی و نصب
نرم افزارها زير:
 مديريت پرورش و توليد مثل
 نرم افزار شجره ساز

 نرم افزارهاي ژنتيك و اصالح دام (برآورد پارمترهاي ژنتيکی ،محاسبه
پيشرفت ژنتيکی ،انتخاب اسپرم)...
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مشاهده پنجره
هاي نرم افزار
مذكور و كاربرد
آن

2

1

8

نرم افزار مرتبط

فهرست نرم افزار و منابع كمك آموزشی
ردیف

عنوان

1

نرم افزار هاي نصب و راه اندازي سيستم عامل

2

نرم افزارهاي Microsoft Office

2

نرم افزارهاي نصب و راه اندازي شبکه

4

نرم افزارهاي نصب و راه اندازي موردم

1

نرم افزارهاي مورد نياز در حوزه علوم كشاورزي ( )Auto Cad, ArcGis, UFFDA, ….

6

جزوات و كتب آموزشی كاربرد كامپيوتر (مهارتهاي هفتگانه ) ICDL
فهرست تجهيزات كارگاهی و آزمايشگاهی مورد نياز

ردیف

عنوان

1

كامپيوتر

2
2
4

ميز و صندلی كامپيوتر
ويدئو پرژكتور
تخته هوشمند ()Smart Board

مشخصات

Case
CPU Intel Corei3
HDD 500 GB
Ram DDR3 4GB
Graphic Card 2GB
Mother Board
DVD RW
Scanner
Printer
Lan Card
Mouse
Key Board
-
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تعداد

 21دستگاه

 21عدد
 1دستگاه
 1دستگاه

