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 بسمه تعالي

 معاونت پژوهش و برنامه ريزي
 دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 

  و آموزش شغلاستاندارد 
 

 عنوان شغل 

 اي حرفه و فني زبان كاربر

 )انگلیسي(خارجي

    آموزشي خدماتگروه شغلي  

 

 كد ملي شغل 

 

 تاريخ تدوين استاندارد :

 1/5/05تا تاريخ                        1/5/09مدت اعتبار استاندارد : از تاريخ  

  

 

3/1/59/55-1 
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 دفتر طرح و برنامه هاي درسي  نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :

 1-3/1/59/55 : كد ملي شناسايي شغل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دفتر طرح و برنامه هاي درسيآدرس 

  252، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2ساختمان شماره ، ، نبش نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي  –تهران 

  11512266تلفن                                   11244666دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

  

 

 :      خدمات آموزشي اعضاء كمیسیون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته

 

 

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

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي

 

 ح و بازنگري :  فرآيند اصال
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 تهيه كنندگان استاندارد شغل / شايستگي

 نام و نام خانوادگي رديف
آخرين مدرك 

 حصيليت
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 

 مرتبط
 آدرس  ، تلفن و ايميل

 طه فالح 1
فوق 

 لیسانس
 سال 6 مربی دانشگاه برق

 --- تلفن ثابت :
 64199144996تلفن همراه : 

 taha_fallah@yahoo.comايمیل : 
 همافر -ولی عصر :آدرس 

 فاطمه ناصح 4
فوق 

 لیسانس
 شیمی

کارشناس 
 آموزش

 سال 6

 4324484 فن ثابت :تل
 64199696394تلفن همراه : 

 naseh1434@yahoo.comايمیل : 
 آدرس : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

 سال 9 ---- مديريت لیسانس بابک ماهر 8

 --- تلفن ثابت :
 64198669689تلفن همراه : 

ايمیل : 
maher_babak@yahoo.com 

 مجتمع سهند –آدرس : شهناز 

 مهدی وکالتی 9
کارشناسی 

 ارشد
 مکاترونیک

کارشناس 
مهارت های 

پیشرفته فنی و 
 حرفه ای 

کارشناس  -
 اسبق پتروشیمی

 

 4343483 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
 ------ايمیل : 

 اداره کل فنی و حرفه ای استانآدرس : 
 

 برق کارشناسی اکبر علمی 2

رئیس مرکز 
فنی و  4شماره 

حرفه ای تبريز 
مربی  کنترل  -

 ابزار دقیق و

 

 4319969 تلفن ثابت :

 تلفن همراه : 
 Akbar_elmi@gmail.comايمیل : 

 تبريز 4مرکز فنی و حرفه ای شماره آدرس : 
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 تعاريف :  

 استاندارد شغل : 
 می شود .مشخصات شايستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گويند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته 

 استاندارد آموزش : 
 رد شغل . ی يادگیری برای رسیدن به شايستگی های موجود در استاندا نقشه

 نام يك شغل :  
 به مجموعه ای از وظايف و توانمندی های خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود . 

 شرح شغل : 
ولیت هوا ،  بیانیه ای شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حووزه شوغلی ، مسو    

 شرايط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف يک استاندارد آموزشی . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود .  حداقل شايستگی ها و توانايی هايی که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می

 ارزشیابي : 
کتبی عملی و اخالق حرفه ای ، عملی بخش  ه، که شامل سفرآيند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگی بدست آمده است يا خیر 

 خواهد بود . 

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 ظار می رود .حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انت

 شايستگي : 
 توانايی انجام کار در محیط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .

 دانش : 
، ياضی حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی الزم برای رسیدن به يک شايستگی يا توانايی . که می تواند شامل علوم پايه ) ر

 ، تکنولوژی و زبان فنی باشد . ، زيست شناسی ( می ، شیفیزيک 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به يک توانمندی يا شايستگی . معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود . 

 نگرش : 
 ای غیر فنی واخالق حرفه ای می باشد .  مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شايستگی در يک کار مورد نیاز است و شامل مهارت ه

 ايمني : 
 مواردی است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

 توجهات زيست محیطي :

 رين آسیب به محیط زيست وارد گردد.مالحظاتی است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمت
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 نام شغل :

 كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي

 شرح شغل

بکارگیری دستورالعمل  گی هایی از قبیلدر حوزه خدمات اموزشی بوده و شایست كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي

و خواندن در محیط های صنعتی  و اداری ،نگارش مکاتبات به زبان انگلیسی  در محیط های صنعتی های زبان خارجی

بکارگیری کتب سرویس و نگهداری ماشین آالت و الکترونیکی،  و تجهیزاتکاتالوگ و کتاب راهنمای دستگاه ها

 تکنسین ها و اپراتورهایو این شغل با را دارا بوده وژی صنایع مختلف به زبان انگلیسی تاسسیات  ، مکانیک و متال

 بخش های دولتی و خصوصی در ارتباط است.و محیط های صنعتی  کارخانجات شاغل در

  :ورودي ويژگي هاي كارآموز 

 فوق ديپلم تمامی رشته های فنی و مهندسی میزان تحصیالت : حداقل 

 سالمت جسمانی کاملجسمي :  تواناييحداقل 

 زبان خارجیIntermediateگذراندن دوره مهارت هاي پیش نیاز اين استاندارد :

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  111   :    آموزش                  دوره  طول

 ساعت   95    :                 ـ زمان آموزش نظري

 ساعت  159     :                 ـ زمان آموزش عملي

 ساعت   -:      كارورزي                               ـ 

 ساعت   -:                                  ـ زمان پروژه

 بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد (

 %62:   آزمون عملي

 %42:  آزمون كتبي عملي

 %16:  اخالق  حرفه اي

 صالحیت هاي حرفه اي مربیان 

 سال سابقه تدريس زبان تخصصی 4حداقل مدرک تحصیلی لیسانس فنی و يا زبان با دارا بودن  -
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 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

نگارش مکاتبات به زبان انگلیسی و خواندن کاتالوگ و کتاب راهنمای دستگاه هاو تجهیزات الکترونیکی، 

ت  ، مکانیک و متالوژی صنایع مختلف به زبان بکارگیری کتب سرویس و نگهداری ماشین آالت و تاسسیا

 در محیط های صنعتیانگلیسی 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Using a foreign language(English) 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 

 

 ب شناسي و سطح سختي كار :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسي ٭

 

 .........................................طبق سند و مرجع :                الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................                             ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ......................................           ل سخت و زيان آور  ج : جزو مشاغ

      د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 كاربر زبان فني و حرفه اي خارجياستاندارد شغل 

 شايستگي ها -

  

 توانايي ها  رديف

 امر و قواعد دستوری (بکارگیری دستورالعمل های زبان خارجی   ) گر 1

5 
زبان  به تجهیزات تنظیم و کنترل اندازی، راهفنی و مهندسی در    دستورالعملهای از استفاده

 انگلیسی

 ی الکترونیک و تجهیزاتدستگاه هاو کتاب راهنما  خواندن کاتالوگ  3

4 

واندن متون و خ بررسی واژگان تخصصی تجهیزات کمک آموزشی، کامپیوتر و خواندن متون مربوطه

 مربوطه

9 

بکارگیری کتب سرویس و نگهداری ماشین آالت و تاسسیات  ، مکانیک و متالوژی صنایع مختلف به 

 زبان انگلیسی 

 نگارش مکاتبات  فنی به زبان انگلیسی  6

 انگلیسی انالیز روش های استفاده از منابع و مراجع کمکی 1

8 
 

5   

11  

11  

15  
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 وزش استاندارد  آم

  ي تحليل آموزشي برگه -

 :  شايستگي

بکارگیری دستورالعمل های زبان خارجی   ) گرامر و 

 قواعد دستوری (

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

01 01 81 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي 
 و منابع آموزشي

    دانش :

 ازم التحريرلو -

 کاغذ-

 رايانه -

 ديتا پروژکتور -

 وايت برد-

وکاتالوگ انواع بروشور -
 به زبان خارجی

 

   1  عناصر کلمه تعریف

   1  انواع عناصر زبان

   1 روش های ترجمه واژگان

   1 روش های ساخت جمالت 

   1 انواع جمالت 

   1  ترجمهفرآیند 

   9 ان انگلیسیقواعد و گرامر کاربردی زب

    مهارت :

  4  کلمات از لحاظ پیشوند،پسوند و ریشهبررسی 

  8  درک موضوع مطلب در متون خارجی

  8  اهداف اصلی متن  تعیین

ساخت انواع جمالت در زمان های 

 مختلف)گذشته،حال و آینده( 

 4  

  4   ساخت جمالت از نظر خبری،سوالی ،...

  1   ا استفاده از مفهوم کلی متندرک معنی کلمه ب

متون خارجیسطحی  ترجمه    9  

  8  حدس کلمات با معانی مشابه در متن
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 استاندارد  آموزش 

  ي تحليل آموزشي برگه -

 :  شايستگي

بکارگیری دستورالعمل های زبان خارجی   ) گرامر و 

 قواعد دستوری (

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 نش ، مهارت ، نگرش ،  ايمنيدا
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي 
 و منابع آموزشي

 نگرش :

 

  افزايش بهره وری

 

 ايمني و بهداشت : 

 

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد  آموزش 

 ي تحليل آموزشي برگه -

 : شايستگي

 راهفنی و مهندسی در    ملهایدستورالع از استفاده

 زبان انگلیسی به تجهیزات تنظیم و کنترل اندازی،

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظری

8 61 42 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمنی

 مرتبط توجهات زیست محیطی

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

مصرفی و منابع 

 آموزشی

    :دانش 
 لوازم التحرير -

 کاغذ-

 رايانه -

 ديتا پروژکتور -

 وايت برد-

وکاتالوگ بروشور انواع -

 به زبان خارجی

 

   6 خاص دسترالعمل های

   6 واژگان تخصصی رشته های فنی

   6 به زبان خارجی  های فنی تعریف

   6 خارجی زبان بهمتون مهندسی 

، برق ، عمران ، مکانیک ،  متون نفت وجه مشترک

 کامپیوتر و ...

6   

   6 به زبان خارجی ها و کاتالوگمتون 

   4 متون صنعتی نکات گرامری
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 استاندارد  آموزش 

 ي تحليل آموزشي برگه -

 : شايستگي

 راهفنی و مهندسی در    دستورالعملهای از استفاده

 زبان انگلیسی به تجهیزات تنظیم و کنترل اندازی،

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 مهارت ، نگرش ،  ایمنی دانش ،

 مرتبط توجهات زیست محیطی

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

مصرفی و منابع 

 آموزشی

    مهارت :

 

  2  ترجمه و معادل سازی اصطالحات فنی

  63:1  فنی ترجمه لغات

  63:1  تمرین تلفظ

  63:1   اصطالحات اختصاریتحلیل 

  63:1   خواندن متون تخصصی فنی و مهندسی

  4   خواندن کاتالوگ و راهنما

حدس معنی کلمه  در کاتالوگ ها با پس و پیش خوانی 

 جمله

 4  

  4  تعیین لغات هم معنی

 نگرش 3

 تمرکز در حین ترجمه

 ایمنی و بهداشت 3 

 

 توجهات زیست محیطی 3
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  کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجیستاندارد  آموزش شغل ا

  ي تحليل آموزشي رگهب -

 شايستگي: 
 و تجهیزاتخواندن کاتالوگ  و کتاب راهنما دستگاه ها

 الکترونیکی

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

1 07 82 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 
 منابع آموزشي

    دانش :

 لوازم التحرير -

 کاغذ-

 رايانه -

 ديتا پروژکتور -

 وايت برد-

وکاتالوگ به انواع بروشور -
 زبان خارجی

 

   4 الکترونیکدستگاه هاو تجهیزات متون مربوط به 

   1 الکترونیک-اصطالحات تخصصی رشته برق

   1 اسامی و اجزای دستگاه های مختلف الکترونیکی به زبان خارجی

دستگاه های نبی مورد استفاده در وسایل جااصطالحات مربوط به 

  الکترونیکی

1   

   1 نحوه قرائت کاتالوگ ها به زبان خارجی

   1 یبیرقمتون تخصصی تعمیر و نگهداری دستگاه ها

   1 کاتالوگ های فنی نکات دستوری

    مهارت 3

  4  الکترونیک –برق  ترجمه لغات تخصصی 

  9  گاه هاتعمیر و نگهداری دستترجمه متون 

  4  ی انگلیسیجداول و نمودارها کار با 

  9  الکترونیک -برق درک مطلب از متون تخصصی

  8  و ترجمه ان برق دستگاه های مختلف خواندن کاتالوگ

  4  او رفع عیب آنها تشخیص انواع اخطار دستگاهه
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  کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجیاستاندارد  آموزش شغل 

  ي تحليل آموزشي رگهب -

 شايستگي: 
 و تجهیزاتخواندن کاتالوگ  و کتاب راهنما دستگاه ها

 الکترونیکی

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 
 منابع آموزشي

 نگرش :

 

 های الکترونیکیراه اندازی صحیح دستگاه 

 

 ايمني و بهداشت : 

- 

 

 توجهات زيست محيطي :
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  كاربر زبان فني و حرفه اي خارجياستاندارد  آموزش شغل 

  ي تحليل آموزشي برگه -

 شايستگي ها: 

بررسی واژگان تخصصی تجهیزات کمک آموزشی، کامپیوتر و 

 خواندن متون مربوطه

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

1 81 81 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 

 منابع آموزشي

    دانش :

 لوازم التحرير -

 کاغذ-

 رايانه -

 ديتا پروژکتور -

 وايت برد-

وکاتالوگ به انواع بروشور -

 زبان خارجی

 

   1 سخت افزار متون 

   1 م افزارنر متون

   1 لغات تخصصی سیستم عملیاتی

لغات تخصصی واسط گرافیکی کاربر  1   

   1 متون مربوط به چندرسانه ای

   1 متون مربوط به وسائل جانبی کامپیوتر

   4  مربوط به شبکه و اینترنتلغات تخصصی 

    مهارت :

  9  ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

  9  راهنماهابه زبان خارجی کامپیوتر ترجمه کاتالوگ و

  9  تحلیل و بکارگیری لغات و اصطالحات تخصصی کامپیوتر

  9  درک مطلب از متون مختلف تخصصی کامپیوتر

  9  لغات دارای معانی مشابه و متضاد کامپیوتر تعیین
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 استاندارد  آموزش شغل كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي 

  ي تحليل آموزشي برگه -

 شايستگي ها: 

بررسی واژگان تخصصی تجهیزات کمک آموزشی، کامپیوتر و 

 خواندن متون مربوطه

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 

 منابع آموزشي

 نگرش :

 

بهتر ار کامپیوتر و وسايل جانبی آن با رعايت نکات موجود در کاتالوگ و راهنمای استفاده 
 تخصصی وسیله

 ايمني و بهداشت : 

استفاده صحیح از وسايل و ابزار رايانه ای -  

 

 توجهات زيست محيطي :
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 كاربر زبان فني و حرفه اي خارجياستاندارد  آموزش شغل  

  آموزشيي تحليل  برگه -

 عنوان : 

بکارگیری کتب سرویس و نگهداری ماشین آالت و تاسسیات  ، 

 مکانیک و متالوژی صنایع مختلف به زبان انگلیسی 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

01 87 77 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 
 منابع آموزشي

    دانش :

 لوازم التحرير -

 کاغذ-

 رايانه -

 ديتا پروژکتور -

 وايت برد-

وکاتالوگ به انواع بروشور -
 زبان خارجی

 

   4 و متالوژی و ... روش های ترجمه و درک مطلب متون مکانیکی

   4 فشار و... ، متون مربوط به خطرات ناشی از حريق

   4 متون حفاظت از دستگاه

در محیط های صنعتی  ات تشعشش و حرارت و دماخطرتابلوهای 
 به زبان انگلیسی

4   

   4 به زبان انگلیسی نکات ايمنی

    3مهارت

  2  به زبان انگلیسی  متون صنايع مختلف نگارش

  2  و متالوژی و ... متون تخصصی مکانیک خواندن

  8    مکانیکیترجمه لغات 

  8  و متالوژی و ... مکانیکیمتضادلغات با معانی مشابه و بررسی 

 و دستگاه ها و ماشین آالت مکانیکی های مکانیکخواندن کاتالوگ
 و متالوژی و ... 

 2  

تشخیص عالئم و لغات اختصاری مربوط به خطرات يک دستگاه 
 در متن های انگلیسی يا ماده صنعتی

 8  

به روز )  ز دستگاه های صنعتیوتکنولوژيهای رتحلیل و بررسی 
 کردن دستگاه ها و استفاده از متن های انگلیسی به روز شده (

 8  
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 استاندارد  آموزش شغل كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي

  ي تحليل آموزشي برگه -

 عنوان : 

بکارگیری کتب سرویس و نگهداری ماشین آالت و تاسسیات  ، 

 مکانیک و متالوژی صنایع مختلف به زبان انگلیسی 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني
 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 
 منابع آموزشي

 :نگرش

 

  مهارت در بکارگیری زبان تخصصی در صنعتافزایش 

 

 ايمني و بهداشت : 

 

 توجهات زيست محيطي :
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 كاربر زبان فني و حرفه اي خارجيارد  آموزش شغل استاند

   ي تحليل آموزشي برگه -

 عنوان : 

 نگارش مکاتبات  فنی به زبان انگلیسی 

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

6 07 87 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 

 منابع آموزشي

    نش :دا

 لوازم التحرير -

 کاغذ-

 رايانه -

 ديتا پروژکتور -

 وايت برد-

وکاتالوگ به انواع بروشور -

 زبان خارجی

 

 

   1 فنیطرح نامه روش های 

   1 فنیاجزای نامه 

فنی معیار نوشتن يک نامه خوب  1   

فنی - نامه های تجاری  1   

   1 فنی - نامه های شخصی

   1 ه زبان انگلیسیب فنی آيین نگارش

    مهارت :

  4  بررسی انواع طرح های رايج در نامه نگاری انگلیسی 

  4  رعايت اصول نامه نگاری

  9  فنینوشتن يک نامه 

  4  نوشتن نامه های فرم 

  9  فنی تحلیل و بررسی طرح و اجزای نامه

  8  فنی تحلیل و بررسی واژه های کاربردی در نامه نگاری
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 استاندارد  آموزش شغل كاربر زبان فني و حرفه اي خارجي

   ي تحليل آموزشي برگه -

 عنوان : 

 نگارش مکاتبات  فنی به زبان انگلیسی 

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

   

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ايمني

 مرتبط توجهات زيست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد مصرفي و 

 آموزشيمنابع 

 نگرش:

 

  افزايش ارتباطات با نامه نگاری به زبان انگلیسی

 

 ايمني و بهداشت : 

 استفاده صحیح از وسايل و ابزارهای آموزشی -

 

 توجهات زيست محيطي :
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 كاربر زبان فني  حرفه اي خارجياستاندارد  آموزش شغل  

  ي تحليل آموزشي برگه -

 عنوان : 

روش های استفاده از منابع و مرجع کمکی به  آنالیز

 زبان انگلیسی

 

 زمان آموزش

 

 جمع عملی نظری

4 61 64 

 دانش ، مهارت ، نگرش ،  ایمنی

 مرتبط توجهات زیست محیطی

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

مصرفی و منابع 

 آموزشی

    3دانش 
 لوازم التحرير -

 کاغذ-

 رايانه -

 ديتا پروژکتور -

 برد وايت-

وکاتالوگ انواع بروشور -
 به زبان خارجی

 

 41 اینترنت

 دقیقه

  

 41 روش های استفاده از دیکشنری های مجازی

 دقیقه

  

روش های استفاده از منابع موجود در اینترنت برای 

  ترجمه

41 

 دقیقه

  

 41  معیارهای ترجمه کلمه با کلمات مشابه

 دقیقه

  

 41  اسبروش های انتخاب دیکشنری من

 دقیقه

  

 41 دیکشنری تخصصی

 دقیقه

  

    مهارت :

  4  مجازی ترجمه کلمات با استفاده از کتاب دیکشنری

  4  ترجمه کلمات با استفاده ار نرم افزار های دیکشنری

  4  استفاده از سایت های مختلف اینترنتی برای ترجمه 

  4  جستجوی معنی یک واژه در اینترنت

  4  برنامه های نرم افزاری برای ترجمه متونفاده از است

 

 



 21 

 استاندارد  آموزش شغل كاربر زبان فني  حرفه اي خارجي

  ي تحليل آموزشي برگه -

 عنوان : 

آنالیز روش های استفاده از منابع و مرجع کمکی به 

 زبان انگلیسی

 

 زمان آموزش

 

 جمع عملی نظری

   

 ایمنی  دانش ، مهارت ، نگرش ،

 مرتبط توجهات زیست محیطی

تجهیزات ، ابزار ، مواد 

مصرفی و منابع 

 آموزشی

 نگرش 3

 

  دیکشنری و مراجع کمکی برای ترجمه سریعتر و بهتربکارگیری 

 

 ایمنی و بهداشت 3 

 

 

 توجهات زیست محیطی 3
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  برگه استاندارد تجهيزات -

 توجه : 

نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -  

 توضیحات  تعداد  و دقیق مشخصات فنی  نام  ردیف

 رایانه 6
Dual core CPU  ،Ram 8GB  ،DVDRW  نفر 8يک دستگاه برای هر 

 

 دیتا پروژکتور 4
 يک دستگاه برای هر کارگاه ..................................

 

 يک دستگاه برای هر کارگاه .................................. وایت برد :
 

 

 يک عدد برای هر کارگاه .................................. صندلی مربی 2
 

 

 عدد برای هر کارگاه 12 .................................. صندلی کار آموز 5
 

 

 يک عدد برای هر کارگاه .................................. میز مربی 1
 

 

 عدد برای هر کارگاه 2 .................................. میز کارآموز 7
 

 

 يک دستگاه برای هر کارگاه سیاه و سفید لیزری پرینتر 8
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برگه استاندارد مواد  -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

،پاک کنمداد،خودکار،تراش لوازم التحرير 1 عدد 4برا ی هر نفر     

عدد بر ای هر کارگاه 4 کپسول آتش نشانی کپسول آتش نشانی 2   

عدد بر ای هر کارگاه 4 وسايل ضروری جعبه کمکهای اولیه 3   

عدد بر ای هر کارگاه 4 ----------- ماژيک وايت برد 4   

     

 

 

 توجه : 

نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -  
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. 

                

برگه استاندارد ابزار  -                     

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -

 

 

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1 
نفر یک عدد :برای هر هر نوع ماشین حساب قابل استفاده می باشد. ماشین حساب  

 

 فرهنگ لغات 2
  

 

Oxford , longman نفر یک عدد :برای هر   

  نفر یک عدد :برای هر  و فنی علمی مجالت 3
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( -

 مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

سال 

 نشر

 محل نشر

ناشر يا توليد 

 ندهكن

انگلیسي براي  1

دانشجويان فني و 

  مهندسي

  فروزش تبريز 1388  هدايت موتابي

 پیام نور تهران 1381  محمود علیمحمدي ربان انگلیسي عمومي 5

انگلیسي براي  3

دانشجويان مهندسي 

 صنايع

 سمت تهران 1386  محمود میرطباطبايي

زبان تخصصي رشته  4

 كامپیوتر

 فاطمي هرانت 1389  علیرضا جباريه

9       

 

 

   ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجم/

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

راهنماي انگلیسي  1

رشته مهندسي 

  صنايع

  علم و صنعت نتهرا --- مهشاد نوروزي 1388

5 

 

 

 

 

 

 

انگلیسي براي 

دانشجويان رشته 

 برق

جمال الدين جاللی  1839

 پور

  سمت تهران 
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

 

 

 

1. www.gigapedia.com 

2. http://translate.google.com/ 

3. http://dic.amdz.com/ 

4. http://bestdic.ir/ 

  

 

 

http://www.gigapedia.com/
http://dic.amdz.com/
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 فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

 ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

 

 

 

 توضيحات آدرس كننده  تهيه عنوان نرم افزار رديف

تمامی نرم افزارهای مترجم موجود  6

 در بازار

   

     

     

     

     

 

 


