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پودمان پنجم: فناوری های نوین 

پودمان  پنجم
فناوري هاي نوين

فناوری یا تکنولوژی از دو واژۀ techne به معنی هنر و مهارت و logie به 
معنی علم و دانش تشکیل شده است و مجموعه ای از فرایندها، روش ها، فنون، 
ابزار، تجهیزات، ماشین آالت و مهارت هایی است که توسط آنها کاالیی ساخته 
ارائه می شود. فناوری به طور مستمر در حال رشد است و  شده و یا خدمتی 
در هر زمان برای حل مسئله های بشری، کاربردهایی از علم را عرضه می کند 
که از تأثیرگذاری زیادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها برخوردار است. 
در       این پودمان نمونه هایی از فناوری های به روز، به همراه مزایا و معایب آنها و 
معرفی وظایف گروه شغلی رشته شبکه و نرم افزار رایانه و نکاتی دربارۀ بهداشت 

حرفه ای؛ برای حفظ سالمتی در کار با رایانه، بیان شده است.
شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید:

ـ تحلیل رشته و فناوری های نوین
ـ تحلیل مسیر شغلی رشته
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دانا به بازی های رایانه ای بسیار عالقه مند است. او هنرجوی رشته شبکه و نرم افزار رایانه است و تمایل دارد 
در آینده طراحی بازی های رایانه ای را به عنوان یک شغل انتخاب کند. عموی او مهندس رایانه است. او برای 
دانا توضیح می دهد که رایانه منحصر به بازی های رایانه ای نیست و امروزه در هر جا، رد پای فناوری های 

رایانه ای دیده می شود. 

به کارگیری ربات و علم رباتیک

به نظر شما کارگری با مشخصات مورد 
نیاز پیدا می شود؟ راه حل چیست؟

پس از مشاهده فیلم، برای هر ربات نام مناسبی را انتخاب کنید و در مورد کاری که انجام می دهد با   
هم گروهی خود بحث کنید.

کنجکاوی

فعالیت 
گروهی

دانا نیز مانند شما به یک واژه می رسد: ربات!.
اما تصور دانا از یک ربات، یک آدم آهنی است. عموی دانا یک مجله در اختیار او می گذارد که در آن ربات هایی 

وجود دارند که شبیه آدم آهنی نیستند.

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

فیلم »ربات نارگیل چین«
فیلم

او متن روبه رو را به دانا نشان می دهد:



103

پودمان پنجم: فناوری های نوین 

واژه ربات به معنای برده و رعیت است. پدر علم رباتیک دانشمندی 
به نام الجزری است. او نخستین ربات قابل برنامه ریزی انسان نما را 
در اواخر عمرش ساخت. اختراع او، یک قایق آبی بود که در آن 
چهار آدمک موسیقی می نواختند و سازها به صورت هیدرولیک و 

با کمک آب برنامه ریزی می شدند )شکل 1(.

قطعات مکانیکی هستند که در ساخت ربات 
استفاده شده و چگونگی ترکیب قطعات مختلف 

)چرخ دنده ها، پولی ها و...( را بیان می کنند.

برای  که  هستند  ابزارهایی  حسگرها  می شود.  استفاده   )Sensor( حسگر  از  ربات ها  به  داده ها  ورود  برای 
اندازه گیری نور، صدا، دود، دما و ... تولید می شوند.

شکل 1ـ ربات اختراع الجزری
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برای هر یک از حسگرهای جدول زیر، یک کاربرد بنویسید.

چگونه می توان یک پنکه یا کولر را هوشمند کرد؟

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

حسگرگرمايیحسگردودحسگرنوریحسگرلمسیحسگرصوتی

ربات از سه واحد اصلی تشکیل شده است:
1ـ واحد ورودی: حسگرها هستند که داده ها را از محیط دریافت کرده و به ربات وارد می کنند.

براساس مقادیر  برنامه ای در ربات وجود دارد که  2ـ واحد پردازش: بخش تصمیم گیری ربات است. 
ورودی که از حسگرها دریافت می شود عملکرد ربات را مشخص می کند.

روی  گرفته  پردازش های صورت  و  ربات  برنامه ریزی  به  توجه  با  که  است  بخشی  3ـ واحد خروجی: 
ورودی ها، موجب واکنش ربات می شود.

ربات تعقیب کننده خط )حرکت ربات بر روی خط سیاه(:
تشخیص  را  است که خط سیاه  نوری  واحد ورودی: حسگر 

می دهد.
و  پردازشگر  حاوی  که  الکترونیکی  برد  یک  پردازش:  واحد 
حافظه است که داده های دریافتی از  حسگر را پردازش کرده، 

فرمان های الزم را برای واحد خروجی صادر می کند.
واحد خروجی: یک برد الکترونیکی است که موجب چرخش 

موتورها می شود.

فیلم » الهام از آناتومی بدن کانگورو«
فیلم
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به نظر شما ربات های نرم افزاری چگونه طراحی می شوند؟

نظر شما در مورد ساخت ربات های دارای احساس چیست؟

آیا در آینده اخبار بیشتری از حمله ربات به انسان ها شنیده خواهد شد؟

کنجکاوی

فعالیت 
کالسی

از  شد.  خواهد  ایجاد  ربات  تعریف  در  تغییراتی  احتماالً  و  شده اند  طراحی  نیز  نرم افزاری  ربات های  امروزه 
کاربردهای ربات نرم افزاری می توان از کنترل محتوای ارسالی اعضا در شبکه های مجازی و یا گزارش گیری از 
 Siri .در ویندوز10 است Cortana عملکرد اعضای گروه مجازی نام برد. مثال دیگر دستیار هوشمند شخصی

و Alexa از دیگر ربات های مطرح نرم افزاری هستند.

قوانین رباتیک
حمله ربات خشمگین به يک انسان

يک ربات در نمايشگاه فناوری 2016 چین کنترل خود را از دست داد و باعث مجروح شدن 
يک نفر شد. ... ادامه خبر

1395/09/02 ـ 14:31

برای کنترل رفتار ربات ها قوانینی وجود دارد که سازندگان ربات و توسعه دهندگان نرم افزارهای هوش مصنوعی 
باید آن را مدنظر داشته باشند. این قوانین مشخص می کنند ربات ها باید چگونه در برابر انسان واکنش نشان 

دهند:
0 یک ربات نباید به بشریت آسیب بزند:

1 یک ربات نباید با ارتکاب یا خودداری از انجام عملی باعث آسیب دیدن یک انسان شود مگر قانون شماره 
صفر نقض شود.

2 یک ربات باید از دستورات انسان اطاعت کند، جز در مواقعی که مغایر با قانون اول باشد.
3 یک ربات باید از خودش مراقبت کند تا زمانی که  این کار در تعارض با قوانین اول یا دوم نباشد.1

1ـ ایزاک آسیموف نویسنده داستان های علمی تخیلی، قوانین رباتیک را به  این صورت تعریف کرده است.

در مورد Siri و Alexa تحقیق کنید.
پژوهش

کنجکاوی

این خبر یک نمونه از مشکالت کار با ربات ها است.
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مزايا و معايب رباتیک
به کارگیری ربات ها توسط انسان ها برای انجام کارهای خطرناک و تکراری به سرعت در حال افزایش است.

فیلم » ربات امدادگر« 
فیلم

)Cloud Computing( رایانش ابری

پدر دانا و تعدادی متخصص مقیم در سراسر کشورمان، بر روی یک پروژۀ مشترک کار می کنند. برای پیشرفت 
پروژه، این افراد باید اطالعات را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

دانا در نظر دارد در مسابقات رباتیک دانش آموزی در رشته ربات امدادگر شرکت کند. برای این منظور 
بتواند  که  باشد  ویژگی هایی  دارای  باید  ربات  می کند.  دریافت  مسابقات  تارنماي  از  را  مسابقه  قوانین 
مصدومین زنده )با توجه به باز دم( را از زیر آوار تشخیص دهد، توان حرکت روی سطح شیب دار و پله 
را داشته باشد و اگر دمای محیط از حد مشخصی باالتر رفت، سیستم خنک کنندۀ خود را فعال کند. در 

مورد طراحی این ربات، ورودی و خروجی و پردازش به دانا کمک کنید.

پس از مشاهده فیلم با کمک هم گروه خود جدول زیر را کامل کنید.

با توجه به تجربیات شخصی تان، آیا می توانید روشی برای به اشتراک گذاری اطالعات پیشنهاد دهید؟

اطالعاتی که بايد به اشتراک 
گذاشته شود

پیشنهاد شما

office پرونده های
صدا

تصویر
فیلم

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
گروهی

فعالیت 
کالسی

معايب به کارگیری رباتمزايای به کارگیری ربات ها
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در سیستم حرارت رسانی مرکزی مسکو، خانه ها، فروشگاه ها و دفاتر به جای داشتن سیستم گرمایش انفرادی 
از تأسیسات گرمایش مرکزی شهر استفاده می کنند. این سیستم از طریق یک شبکه لوله، آب جوش را به 
رادیاتورهای واحدهای مذکور پمپاژ می کند. از مزیت های به کارگیری سیستم حرارت رسانی مرکزی می توان 
به صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش خطرات آتش سوزی منازل و حذف مشکالت تأمین سوخت زمستانی 
اشاره کرد. عالوه بر آن، هزینه و مشکالت ناشی از خرابی سیستم های انفرادی نیز حذف می شود. این سیستم 
گرمایش، زندگی را برای مردم مسکو آسان تر کرده است و مردم مسکو چنان به  این سیستم عادت کرده اند 

که بدون آن تأمین حرارت منازل خود را غیرممکن می دانند.

آیا سیستم حرارت رسانی مرکزی مسکو، برای به اشتراک گذاری اطالعات ایده ای به شما می دهد؟
کنجکاوی

در گذشته اگر به اطالعات خاصی نیاز داشتید، باید به مکان نگهداری آن مراجعه می کردید. با فراگیر شدن 
رایانه ها و دیجیتال شدن اطالعات، دسترسی به اطالعات آسان تر شد. با ظهور اینترنت و سرویس های مبتنی 
بر وب، تحولی ارزشمندتر رخ داد. با استفاده از اینترنت می توان به سرعت و در هر مکان و زمانی به اطالعات 

مورد نیاز خود دست یافت و کارهای محاسباتی سنگین را انجام داد.
رايانش ابری مدلی برای دسترسی آسان و مبتنی بر تقاضا به مجموعه ای از منابع )فضاهای ذخیره سازی، 

برنامه های کاربردی و.....( است.
را دریافت  نظر  اطالعات مورد  و  اطالعات متصل شده  به مراکز  از طریق شبکه،  رایانه  ابری هر  رایانش  در 
می کند. در اینجا نیازی به نصب نرم افزارهای مختلف برروی رایانه های شخصی هم نیست. پردازش اطالعات 
برروی رایانه های قدرتمند محیط شبکه صورت گرفته و خروجی آن در اختیار کاربران قرار می گیرد. بنابراین 

اطالعات و نرم افزارها در رایانه های شخصی قرار ندارند و نیاز به داشتن رایانه با سخت افزار قوی نیست.
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در رایانش ابری سه قسمت اصلی مورد توجه است:
1 وسیله ای که کاربر از طریق آن به شبکه متصل شود مانند رایانه خانگی، رایانه همراه، تلفن همراه یا تبلت.

2 سرویس دهنده ها یا رایانه های اصلی که توان سخت افزاری باالیی دارند.
3 نرم افزار رابط که امکان برقراری ارتباط را فراهم می کند.

ارتباط بین دو رایانه نیز از طریق شبکه برقرار می شود. این شبکه می تواند به وسعت اینترنت باشد.
 )Email( استفاده از رایانش ابری سال هاست که متداول است. منشی تلفنی اپراتورهای تلفن همراه و رایانامه
اثباتی بر این مدعا است. Google Docs یک مثال پرکاربرد از رایانش ابری است که با استفاده از آن می توان 
اسناد را به صورت برخط )Online( در محیطی شبیه به محیط Office ایجاد یا ویرایش کرد. با استفاده از 

Google Drive و Dropbox می توان یک فضای ابری برای ذخیره سازی اطالعات داشت.

مشخص کنید که در هر مورد، از کدام قابلیت رایانش ابری استفاده می شود؟ )برنامه کاربردی یا فضای 
ذخیره سازی(

نوع خدمت شرح استفاده

حسابداری از برنامه excel مجموعه GoogleDocs استفاده می کند و اسناد 
حسابداری را روی رایانه خود ذخیره می کند.

جهانگردی که در هر شهر به یک کافی نت مراجعه می کند و خاطراتش را در 
وبالگ شخصی اش ثبت می کند.

شخصی که می خواهد در هر محلی که باشد نقاشی رایانه ای خود را کامل کند. 
برنامه های  نصب  امکان  سخت افزاری  نظر  از  که  دارد  تبلت  یک  شخص  این 

گرافیکی سنگین مثل CorelDraw را ندارد.

از  بزرگ  بسیار  آرشیو  یک  دانا 
طوفان  در  دارد.  کالسیک  موسیقی 
هفته پیش، به دلیل به هم خوردن دو 
کابل برق، رایانه شخصی اش آسیب 
ابری  رایانش  از  استفاده  اما  دید. 
از آسیب  زیادی  تا حد  را  او  آرشیو 

دور کرد.

فعالیت 
کالسی

پویانمایی » رایانش ابری«
فیلم

Google Docs در doc شکل 2ـ يک پرونده
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نقاط قوت رايانش ابری
برخی از مزایای استفاده از رایانش ابری عبارت اند از:

1ـ هزينه های سخت افزاری کمتر و ظرفیت باالی ذخیره سازی: شما برای اجرای برنامه های کاربردی 
مبتنی بر وب، نیازی به استفاده از یک رایانه قدرتمند و گران قیمت ندارید و می توانید از رایانه ارزان تر، با 
پردازنده ساده تر، دیسک سخت کوچک تر و حافظه کمتر استفاده کنید. دیسک سخت 200 گیگابایتی رایانه 

شخصی شما در مقابل فضای صدها پتابایتی )یک میلیون گیگابایت( ابر بسیار ناچیز است.
2ـ هزينه های نرم افزاری کمتر: به جای خرید برنامه های نرم افزاری گران قیمت برای هر رایانه، می توان 

1 حسابداران یک شرکت بزرگ با حجم زیادی از اطالعات محرمانه شرکت سر و کار دارند. حفاظت از 
این اطالعات اولویت اول شرکت است. آیا استفاده از رایانش ابری برای این شرکت مناسب است؟

2 آیا نگهداری اطالعات امنیتی کشور برروی ابر منطقی است؟ چرا؟

نیازهای نرم افزاری را به صورت رایگان برطرف کرد. اغلب برنامه ها در رایانش ابری رایگان هستند.
3ـ دسترسی آسان: کاربر می تواند در هر نقطه از جهان و از طریق اینترنت به پرونده های خود دسترسی 
داشته و یا آنها را به اشتراک گذارد. خطر گم شدن یا آسیب فیزیکی به اسناد در این روش بسیار کمتر است.
4ـ استفاده از آخرين نسخه نرم افزارهای کاربردی و امنیتی: ارائه دهندگان سرویس های رایانش ابری، 
عموماً از آخرین نسخه های نرم افزاری استفاده می کنند تا ضمن حفظ امنیت داده ها، بهترین سرویس را به 

کاربران ارائه دهند.

نقاط ضعف رايانش ابری
استفاده از رایانش ابری اشکاالتی هم دارد:

1ـ اتصال به اينترنت يا بستر ابر: در صورت عدم اتصال به اینترنت یا بستر ابر، رایانش ابری و استفاده از 
اطالعات غیرممکن خواهد بود. در ضمن سرعت اتصال نیز بر کیفیت کار مؤثر است. شلوغی سرویس دهنده 

هم در بعضی موارد دردسرساز است.
2ـ محدوديت در امکانات برنامه های تحت وب: در برخی موارد امکانات برنامه های کاربردی مبتنی بر وب 
به اندازۀ همتای دسک تاپ خود نیست. به عنوان مثال، در نرم افزار PowerPoint دسک تاپ امکاناتی وجود 

دارد که در برنامه Google Docs وجود ندارد.
3ـ امنیت داده: با وجود تالش سرویس دهنده ها، همیشه امکان دسترسی افراد فاقد صالحیت به اطالعات 
وجود دارد. در عین حال با آنکه داده ها به صورت توزیع شده در فضای ابر قرار می گیرند ولی خطر از دست 

رفتن اطالعات به صفر نرسیده است.
 

فعالیت 
کالسی
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چند مورد از اثرات مثبت فاوا بر زندگی انسان را بنویسید.

در سند چشم انداز میهن مان چه افقی برای مدرسه مبتنی برفاوا طراحی شده است؟

حرفۀ عموی دانا در حوزه شبکه های رایانه ای است. او تکنسین شبکۀ یک شرکت فعال در این زمینه است. امسال 
شغل جدیدی به او پیشنهاد شده است؛ مسئول بخش فنی در یک شرکت وابسته به وزارت نفت. مسئولیت شغل 
جدید بیشتر اما حقوق آن باالتر است. همچنین ارتقا در حوزه حرفه ای را هم به همراه دارد. به همین دالیل او 

تصمیم به تغییرشغل خود دارد.

کنجکاوی

فعالیت 
کالسی

امروز عید است. دانا برای گفتن تبریک عید به بستگان و دوستان خود از تلفن همراه استفاده می کند. اعتبار خرید 
اینترنتی، عیدی عمویش به اوست. او از طریق تماس تصویری از عموی خود تشکر می کند. دانا سفری در پیش 

دارد. او چند کتاب الکترونیکی خریداری کرده است تا در طول سفر مطالعه کند.

ضرورت و اهمیت رشتة  شبکه و نرم افزار رایانه

اینها مثال هایی از زندگی انسان قرن حاضر است. فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا1(، از عوامل مهم تحول 
و توسعه جهان امروز است. دستاوردهای ناشی از فاوا به گونه ای با زندگی مردم عجین شده که غفلت از آن 
شکاف های گوناگونی را در جامعه به وجود می آورد. فاوا عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر 
ابزار رایانه ای و مخابراتی صورت پذیرد. دسترسی  از  با استفاده  اطالعات اعم از صوت، تصویر، متن و... که 
به  فاوا منجر  فناوری است.  این  اصلی ترین دستاورد  و زمان،  فواصل جغرافیایی  از  فارغ  اطالعات،  به  سریع 
بهبود بهره وری و کاهش قابل مالحظه اتالف منابع می شود. این فناوری گرچه به طور مستقیم بر مشکالت 
جهانی مانند گرسنگی، فقر و مرگ ومیر کودکان مؤثر نیست ولی با افزایش رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، 
به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار است. استفاده از آموزش های مجازی و از راه دور در دورافتاده ترین نقاط، از 

جمله فواید ملموس فاوا است.

هر کشوری برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برنامه ریزی و تعیین نقشۀ مسیر حرکت دارد. این نقشه، مسیر 
حرکت آینده کشور را برای چند سال بعد تعیین و جایگاه مطلوب کشور را مشخص می کند. به این نقشه 
برنامه ریزی شوند. سند  آن  براساس  باید  فعالیت های کشور  تمام  سند چشم انداز می گویند که  برنامه،  و 
چشم انداز کشور عزیزمان ایران، توجه ویژه ای به فاوا دارد. در این سند ضمن توجه بر افزایش آگاهی عمومی  
و سواد دیجیتالی جامعه، بر نیاز سنجی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در حوزه فاوا نیز تأکید شده است. 

بدیهی است که بخشی از تربیت نیروی انسانی مورد نیاز این فناوری بر عهده آموزش و پرورش است.

حرفه و شغل

شغل عبارت است از مجموعه ای از وظایف و تکالیف کاری که فرد برای خود یا کارفرما انجام می دهد و در 
قبال انجام آن منفعت مالی کسب می کند. حرفه مجموعه ای از مشاغل دنیای کار است که از نظر کار، دانش 

و توانایی مورد نیاز شباهت دارند.
ICT -Information & Communication Technology  ـ1
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از هنرآموز خود بپرسید که در حوزۀ حرفه ای، چه مشاغل دیگری را می تواند انتخاب کند؟

مزایای دیگری از مشاغل رایانه ای بیان کنید.
1ـ ............
2ـ ............

فعالیت 
کالسی

مشاغل رایانه ای، اغلب سطح باالی درآمد و رضایت مندی را پیش رو دارند. هرسال می توان مشاغل رایانه ای را 
در فهرست پر در آمدترین مشاغل یافت. افزایش سرعت، دقت، عدم وابستگی به مکان مشخص از مزایای این 
مشاغل هستند. در طول زندگی حرفه ای یک فرد، او قادر است با کسب مهارت های مختلف، به فرصت های 

شغلی باالتری دست پیدا کند.

کنجکاوی

دانا روزنامه را ورق می زند و به آگهی های استخدام 
که  مشاغلی  مورد  در  می خواهد  او  می کند.  نگاه 
اما  بداند.  بیشتر  انتخاب کند،  آینده  می تواند در 
با بسیاری از کلمات و عبارات به کار رفته در این 

آگهی ها آشنا نیست.

دانا اصطالحات »تکنسین« و »مهندس« را بارها 
به  اصطالحات  این  هم  آگهی  در  است.  شنیده 
چشم می خورد. از عموی خود در مورد آنها سؤال 

می کند.

در انتهای کتاب همراه هنرجو با ساختار توسعه صالحیت حرفه ای1 و شغلی آشنا شده اید. صالحیت حرفه ای، 
مجموعه ای از شایستگی ها شامل دانش، مهارت و نگرش که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد در 
فرایندهای آموزشی و تجربی و در محیط های آموزشی، کاری و جامعه کسب شده و تبدیل به رفتار حرفه ای 

می شود. سطوح صالحیت حرفه ای ملی2 عبارت اند از:
1 سطح کارگر ساده
2 سطح کارگر ماهر

3 سطح کمک کاردان حرفه ای از قبیل کمک تکنسین
4 سطح کاردان حرفه ای از قبیل تکنسین

5 سطح کاردان ارشد حرفه ای از قبیل کمک مهندس
6 سطح کارشناس حرفه ای از قبیل مهندس حرفه ای

7 سطح کارشناس ارشد حرفه ای از قبیل مهندس ارشد حرفه ای
8 سطح دکترای حرفه ای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  هیئت دولت 1ـ آیین نامه نظام صالحیت حرفه ای 

2- قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی ـ مصوبه 96/9/19
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با استفاده از کتاب همراه هنرجو، جدول زیر را کامل کنید و هدف نهایی رشته ای را که در آن مشغول 
به تحصیل هستید مشخص کنید.

فعالیت 
کالسی

ساختار توسعه صالحیت حرفه ای و شغلی رشته

دکترای حرفه ای

کارشناس ارشدحرفه ای

....................................کارشناس حرفه ای

.....................................کاردان ارشدحرفه ای

تکنسین پشتیبانی عملیات کاردان حرفه ای
فناوری اطالعات و ارتباطات

تکنسین پشتیبانی 
کاربران فناوری اطالعات 

و ارتباطات

تکنسین شبکه 
و سیستم های 

رایانه ای

تکنسین 
وب

.................................کمک کاردان حرفه ای

..................................کارگر ماهر

کارگر ساده

شکل 3ـ عیب ياب و پشتیبان شبکه

گروه شغلی تکنسین شبکه و سیستم های رایانه ای
برای  مؤسسات  و  شرکت ها  بیشتر  امروزه 
رایانه  از  خود  روزانه  فعالیت های  انجام 
کارمندان  ارتباط  برای  می کنند.  استفاده 
مناسب  دسترسی  و  مختلف  بخش های  با 
سیستم های  که  است  الزم  منابع،  به  آنها 
رایانه ای به یکدیگر متصل باشند. استفاده 
از شبکه رایانه ای منجر به کاهش هزینه ها 
می شود. در این میان ممکن است مشکالتی 
نیز ایجاد شود. برای مثال خراب شدن یک 
سیستم رایانه ای می تواند باعث خرابی کل 
شبکه شود و در ارتباط اختالل ایجاد کند.
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ارتباط  سایر سیستم های  و  به کارگیری شبکه  و  ایجاد  وظیفه   رایانه ای،  و سیستم های  تکنسین های شبکه 
داده ای را برعهده دارند. تعمیر و نگهداری این سیستم ها از دیگر وظایف این تکنسین ها است.

وظايف گروه شغلی
 نصب، ایجاد، به کارگیری و نگهداری سیستم های ارتباط داده ای

 کمک و مشاوره به کاربران برای رفع مشکالت شبکه و ارتباطات داده ای
 نصب، تعمیر و تعویض سخت افزارهای ارتباط داده ای و سخت افزارهای رایانه و تجهیزات جانبی

برنامه های  ارتقا و رفع خطاهای نرم افزارهای شبکه، نرم افزارهای سیستم عامل، آنتی ویروس ها و   نصب، 
کاربردی

 فعال و غیرفعال کردن شبکه های رایانه ای و تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی در شبکه
 آموزش کاربران سیستم

 تهیه آرشیو به روز و کارآمد از اطالعات اجزای سیستم
 مستندسازی و ثبت فعالیت های انجام شده

 ثبت و نگهداری درخواست های کاربران در زمینۀ مشکالت سیستم و تحلیل آنها برای شناخت مشکالت 
سیستم

 آینده نگری و تشخیص نیازهای آتی سیستم ها و بسترسازی مناسب برای برآورد آنها

مهارت های عمومی  مورد نیاز گروه شغلی
 توانایی برقراری ارتباط مؤثر کالمی  و نوشتاری با افراد

 روحیه انجام کار تیمی
 توانایی مدیریت زمان مانند دستیابی به هدف مشخص شده در زمان مشخص و زمان بندی در انجام امور 

محوله
 داشتن توانایی کار با ابزارهای فنی مانند پیچ گوشتی و سیم لخت کن

 داشتن توانایی بدنی الزم برای انجام وظایف
 داشتن مهارت در درک منطق، ریاضیات و مفاهیم فنی

داشتن برخی مهارت های عمومی  از الزامات این گروه شغلی است. برای مثال در بسیاری از موارد رفع اشکاالت 
از راه دور انجام می شود. در اینجا داشتن توانایی انتقال مفاهیم از طریق کالم نقش مهمی  را بازی می کند. 
همچنین با توجه به گستردگی و تنوع حوزه رایانه، اغلب فعالیت ها در قالب تیم انجام پذیر است. افراد باید 

توانایی همکاری در گروه های کاری را داشته باشند.

به کمک هم گروهی خود، دروس خوشه شایستگی های فنی سه ساله رشته را از جدول دروس جدا کنید 
و دربارۀ شایستگی های فنی آن با هم بحث کرده و نتیجه را به کالس ارائه کنید.

فعالیت 
گروهی
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مهارت های تخصصی مورد نیاز گروه شغلی
 آشنایی با مفاهیم پایه شبکه

 کاربرد فناوری های شبکه مانند WAN،LAN و دستگاه های جانبی
 کار با تجهیزات شبکه مانند روترها، هاب ها و کابل ها

 کار با سخت افزار رایانه و تجهیزات جانبی
 کار با نرم افزارهای کاربردی و سیستمی  و نرم افزارهای ضد ویروس

 داشتن مهارت نقشه خوانی و تحلیل طرح های تهیه شده توسط طراح

نمونه هایی از مشاغلی که در این طبقه بندی قرار می گیرند عبارت اند از:
 تکنسین شبکه های رایانه ای

 تکنسین پشتیبان شبکه
 تکنسین سیستم های رایانه ای

تکنسین شبکه های رايانه ای
یک تکنسین شبکه عموماً در پیاده سازی، اجرا و آزمایش شبکه با مهندسین شبکه همکاری می کند. در نمودار 
زیر مراحل طراحی و استقرار یک شبکه به تفکیک وظایف مهندس و تکنسین شبکه نمایش داده شده است.

در دنیای کار دو مرحله اول )prepare و plan( بر عهده طراح )architect( است و مراحل بعد به وسیلۀ 
می شود. انجام   )engineer( مهندس 

عموی دانا برای او توضیح می دهد که در دنیای کار، وظایف مهندس شبکه و تکنسین شبکه با یکدیگر هم پوشانی دارند 
و نمی توان خط مشخصی مابین این وظایف رسم کرد. هدف، انجام کار است و مهندسان و تکنسین ها باید در کنار هم 
آن را تحقق بخشند. همکاری و همیاری از مشخصه های یک تیم کاری خوب است. او می گوید که تکنسین های زیادی 
را دیده است که با کسب سال ها تجربه و سخت کوشی، جایگاه شغلی بسیار باالیی را به دست آورده اند و از مهندسانی 
می گوید که با داشتن مدارک باالی دانشگاهی، توانایی انجام امور بسیار ساده فنی را ندارند. او به دانا می گوید داشتن 

دانش کافی، مهارت الزم و نگرش صحیح فرد را به شایستگی انجام مناسب و خوب کار می رساند.

با کمک هنرآموز خود در مورد علل نیاز به یادگیری سایر مهارت های عمومی بنویسید.
فعالیت 
کالسی

             مهندس

تکنسین  

       prepare                plan                  design          implementation          operate      optimize 
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تکنسین پشتیبان شبکه
یک تکنسین پشتیبان شبکه، وظیفه نگهداری، نظارت )Monitoring( و پشتیبانی شبکه را برعهده دارد. 
رفع مشکالت شبکه از مهم ترین فعالیت های او است. بازیابی گذرواژۀ فراموش شدۀ کاربر، نصب چاپگر جدید 
در شبکه و یا رفع مشکل سیستم عامل از وظایف یک تکنسین پشتیبان شبکه است. پیش بینی نیازهای آتی 

شرکت در زمینه شبکه از دیگر فعالیت های این تکنسین است.
تکنسین سیستم های رايانه ای

را  سرورها(  و  لپ تاپ  )رومیزی،  رایانه  به  مربوط  مشکالت  حل  و  عیب  رفع  و  شناسایی  وظیفۀ  فرد  این 
برعهده دارد. تکنسین سیستم های رایانه ای، پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های رایانه ای را انجام 
می دهد. این افراد گرچه توانایی مونتاژ و سرهم کردن و نصب و نگهداری سیستم های رایانه ای را دارند، اما 

مهم ترین فعالیت آنها اشکال زدایی سخت افزار و سیستم عامل است.

محیط کاری و ساعت کاری گروه شغلی
محل کار این گروه شغلی، اغلب بخش فناوری اطالعات )IT( شرکت ها، مؤسسات و کارخانجات است. بخشی 
از وظایف این گروه به صورت پشت میز نشینی و بخشی از آن به صورت حضور در محل کاربر انجام می شود. 
امروزه به لطف فناوری های نوین و امکانات تماس از راه دور، بسیاری از وظایف شغلی به صورت غیرحضوری 
در  است.  هفته  در  ساعت  شغلی حدود 40  گروه  این  وقت  تمام  تکنسین های  ساعت کاری  می شود.  انجام 
شرکت های ارائه دهنده خدمات میز کمک )Help desk( که به صورت 24 ساعته به فعالیت مشغول هستند، 

زمان بندی و شیفت کاری در طول شبانه روز مطرح می شود.

با توجه به متن زیر مثال هایی از میز کمک ارائه دهید. پژوهش
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دانا نگاهی به ابزارهای موجود در تصویر می اندازد. او این 
دانا  است.  دیده  هنرستان  شبکه  کارگاه  در  را  تجهیزات 
می داند که برای کار با این تجهیزات باید تا سال دوازدهم 
و زمان ارائه درس »نصب  و نگهداری  تجهیزات  شبکه  و 

سخت افزار« صبر کند.

چند مثال از ابزارها و تجهیزات گروه شغلی ارائه دهید. برای این منظور می توانید از نسخه الکترونیکی 
سایر کتاب های رشته در تارنمای چاپ و نشر کتاب های درسی )www.chap.sch.ir( استفاده کنید.

فعالیت 
منزل

دانا این خبر را در روزنامه می خواند. او فکر می کند که هنرجویان یزدی چگونه می توانند از این فرصت استفاده 
کنند. دانا از عموی خود در این باره سؤال می کند. او توضیح می دهد که  این یک فرصت برای شهر یزد است 
زیرا جهانگردان و ایرانگردان را به سمت این شهر خواهد کشاند. اولین نیاز این افراد، داشتن اقامتگاه است. 
یک اقامتگاه گردشگری باید خدمات ویژه ای را به مسافران ارائه کند. در این زمینه، یک متخصص شبکه 

چگونه می تواند مفید باشد؟

تحقیق کنید که کدام یک از مشاغل بیان شده، مناسب شهر شما است. دالیل خود را بیان کنید.
پژوهش

با توجه به ویژگی های فردی شما، کدام شغل را برای خود مناسب می بینید و به کدام یک عالقه دارید؟
فعالیت 
کالسی

»شهر يزد« ثبت جهانی يونسکو شد
شهر تاريخی يزد، به عنوان نخستین شهر تاريخی ايران و 
بیست و دومین اثر تاريخی کشور در فهرست میراث جهانی 

يونسکو به ثبت رسید.
گرفتن  قرار  از  سال   9 گذشت  از  پس  ايسنا،  گزارش  به 
پروندۀ اين شهر تاريخی در فهرست میراث موقت جهانی، 
امروز يکشنبه )18 تیر( »شهر تاريخی يزد« به عنوان يکی 
از نخستین شهرهای خشتی دنیا در چهل و يکمین اجالس 

به ثبت رسید. کمیته میراث جهانی يونسکو 

شکل 4ـ نمونه ای از تجهیزات شبکه
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رشته شبکه و نرم افزار رایانه
هدف از رشته شبکه و نرم افزار رایانه تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد است به طوری که بتواند عالوه بر 
وظایف شهروندی، با استفاده از آموخته های خویش در حرفه های مربوط به فاوا درسطح کارگر ماهرفاوا و 
کمک تکنسین فاوا و در صورت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی در سطح تکنسین شبکه و سیستم های 
 رايانه ای به کار اشتغال ورزد. شما به عنوان هنرجوی رشته شبکه و نرم افزار رایانه، این حرفه را برای خود 
انجام وظایف و تکالیف کاری محوله مشاغل آن را کسب  برگزیده اید. پس الزم است مهارت های الزم برای 

کنید.
وظایف و شایستگی های مورد نیاز رشته شبکه و نرم افزار رایانه درایران با توجه به نظر خبرگان صنعت فاوا 
در جلسات برنامه ریزی درسی با عنوان دیکوم مشخص شده اند. هر وظیفه مشتمل بر تعدادی کار است. هدف 
این است که در طول آموزش، شایستگی های الزم برای انجام کارهای مشخص شده، به دست آید. در نهایت 
با کسب شایستگی های الزم، صالحیت انجام یک وظیفه به دست می آید. شایستگی توانایی انجام کار برابر 

استاندارد است.
با  می شود،  داده  آموزش  ساله  سه  دوره  طول  در  کارگاه   6 به صورت  که  فنی  شایستگی های  خوشه  در 
شایستگی های  با  رشته1  این  غیرفنی  شایستگی  در خوشه  می شوید.  آشنا  گروه شغلی  فنی  شایستگی های 
غیر فنی یک تکنسین موفق آشنا خواهید شد. براساس جدول توسعه صالحیت حرفه ای و شغلی، هنرجو در 
پایه های 10 و 11 به سطح مهارتی کارگر ماهرفاوا و در پایه 12 به سطح کمک تکنسین فاوا می رسد. دستیابی 
به سطح تکنسین با طی کردن دوره کاردانی میسر می شود. هنرجو در صورت تمایل قادر است مسیر توسعه 

حرفه ای را طی کرده و در مسیر شغلی خود رشد کند.

شرکتی که عموی دانا در آن کار می کند به مناسبت سالروز تأسیس شرکت که چند ماه قبل بود اقدام به 
رنگ آمیزی اتاق های شرکت و تهیه میز و صندلی جدید برای کارکنان شرکت کرد. بعد از گذشت چند ماه از 
این موضوع دو اتفاق ناخوشایند برای عموی دانا به وجود آمد، یکی کاهش بازده کاری وی که توسط سرپرست 
واحدش به مدیریت گزارش شده بود و دیگری احساس خستگی و درد در گردن و مچ دست. این دو عامل 
سبب نارضایتی و ناراحتی عموی دانا شده است، خصوصًا هنگامی که وی وارد اتاق کارش می شود این احساس 

شدیدتر و بدتر می شود.
عموی دانا تصمیم می گیرد برای درمان به پزشک متخصص طب کار مراجعه کند. در اتاق انتظار پوستری که 

بر روی دیوار نصب شده بود توجه عموی دانا را جلب کرد.

1ـ الزامات محیط کار در پایه دهمـ  کارگاه نوآوری و کارآفرینی و نیز کاربرد فناوری های نوین در پایه یازدهمـ  اخالق حرفه ای در پایه دوازدهم

با کمک هنرآموز خود، تعدادی از فعالیت های مرتبط با رشته را بنویسید و مشخص کنید در کدام سطح 
توسعه حرفه ای رشته قرار می گیرد.

فعالیت 
کالسی
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ارگونومی

ارگونومی )ergonomics( واژۀ یونانی است که از ترکیب دو واژه ergon به معنی کار و   nomi به معنی 
قانون و قاعده تشکیل شده است. ارگونومي داراي اهدافي از قبیل افزایش ایمني، کارایي و راحتي افراد توسط 

ساماندهي محیط کار، متناسب با قابلیت های کاربران است.
در جهان کنونی، علوم، بخش عمده ای از مشکالت 
افراد را در سیستم های کاری گوناگون حل وفصل 
کرده اند. در این راستا، علوم و فنونی وجود دارند 
که از زوایای مختلف سالمت و بهداشت انسان ها و 
نیز کارآیی آنها را مورد بررسی و تجزیه  و تحلیل 
قرار می دهند. یکی از این علوم، ارگونومی یا همان 

مهندسی عوامل انسانی است.
ارگونومي دانش مطالعۀ کارایي و عمل انسان است 
و با بررسی ویژگی ها و توانایی های انسان و تطبیق 
کاهش  موجب  بدن  صحیح  وضع  با  دستگاه ها 

فشارهاي کار و خستگي شده، در نتیجه به حفظ سالمت و افزایش بهره وری منجر می شود. از دیدگاه اقتصادی 
ارگونومي عبارت است از یافتن راهی برای حداکثر بهره وری و ازدیاد بازدهی کار انسان در سیستم های کاري و 
خدماتي با توجه به حفظ سالمتي وی در محیط کار. پس به طورکلی هدف بهداشتي ارگونومی تضمین سالمت 

جسمي و روحي افراد و هدف اقتصادی آن افزایش سوددهي و بهره وری است.

شکل5 ـ ارگونومی کار با رايانه

و  باشند  سطح  يک  در  صفحه کلید  و  ماوس 
هنگام تايپ بازوها و آرنج ها باهم زاويه 90 درجه 
تشکیل دهند و مچ ها در امتداد آرنج قرار گیرد.

و  باشد  عمود  و  صاف  به صورت  گردن  و  سر  و  کمر 
دست ها در کناره ها نیز عمود قرار گیر.

پشت رايانه درست بنشینید

هنگام کار زمانی را برای استراحت اختصاص 
دهید

ماوس و صفحه کلید را در محل مناسب 
قرار دهید

ران ها بايد کمی باالتر از زانو باشد. برای نشستن 
استفاده  رايانه  با  کار  صحیح روی صندلی هنگام 
از زيرپايی مناسب نقش بسزايی در سالمت زانو و 
ستون فقرات دارد و سبب می شود فشار روی بدن 

بخصوص پاها کاهش يابد.

صفحه نمايش را طوری تنظیم کنید که بدون نیاز 
به حرکت سر و کمر، تمام صفحه قابل رؤيت باشد.

طی مدت کار با رايانه هر 20 دقیقه، در الی بیست 
ثانیه استراحت کنید و در صورت طوالنی شدن کار با 

رايانه مدت استراحت را بیشتر کنید.

صفحه نمايش را به طور صحیح تنظیم کنید

صندلی را مطابق قد خود تنظیم کنید
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جدول زیر را کامل کنید.

دربارۀ شکل های زیر در گروه بحث کنید.

فرض کنید عموی دانا نتواند میز و صندلی خود را عوض کند. او چگونه باید عمل کند؟

پزشک به عموی دانا توصیه کرد که حتمًا میز کار و صندلی خود را تغییر داده و آن را متناسب با ابعاد فیزیکی 
بدن خود تهیه کند و از مدیریت شرکت بخواهد رنگ اتاق او را عوض کند.

متقاعدکردن  و  ارگونومی  به  نسبت  آگاهی  ایجاد  و  آموزش  ارگونومی،  سازی  پیاده  برای  مسئله  مهم ترین 
ارتقای کیفیت و کارایی و بهره وری سیستم،  تصمیم گیرندگان درخصوص مزایای ارگونومی و نقش آن در 

کاهش بیماری های ناشی از کار و حفظ سالمت افراد است.

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
گروهی

کنجکاوي

اهداف ارگونومی برای کارفرمااهداف ارگونومی برای کارکنان

 افزایش بهره وریافزایش روحیه

 افزایش کاراییکاهش جراحات و صدمات

 کاهش خطاهاکاهش حوادث

 کاهش مخارجی که صرف غرامت کارگران می شود.افزایش آسایش
 کاهش مخارج تولیدافزایش سطح بهداشت کار
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اگر شما مجبور هستید ساعات زیادی را پشت میز کار و در حال استفاده از رایانه بگذرانید، احتمال اینکه در 
پایان روز در ناحیه پشت و گردن احساس گرفتگی یا درد داشته باشید زیاد خواهد بود. در واقع نشستن در 
مقابل رایانه تبدیل به شیوه ای از زندگی امروز شده است. با اینکه فناوری رایانه بازدهی و توانایی ادارات را تا 
حد فراوانی افزایش داده است، اما کار با آن نیز عوارضی در گردن، پشت و شانه های کاربران ایجاد می کند. در 

صورت نبودن شرایط و تجهیزات ارگونومیک باید از روش های زیر برای رفع مشکل خود استفاده کرد.

چند هشدار

فیلم
پویانمایی »ارگونومی«

با توجه به فیلم، آیا تجهیزات مورد استفاده شما براساس اصول ارگونومی طراحی شده است؟

هنگامی که بدن بیش از حد به جلو خم شده باشد، شانه 
نیستند.  سر  وزن  داشتن  نگه  به  قادر  گردن  عضالت  و 
خصوصاً  شد.  خم  جلو  به  اندازه  از  بیش  نباید  بنابراین 
بایداز قرار دادن رایانه های قابل حمل بر روی پا اجتناب 

کرد.

A B C

ناحیه گردن و  باشید که بیشتر دردهای  یاد داشته  به 
با رایانه عارض می شوند، به دلیل  پشت که هنگام کار 
قرارگیری نادرست بدن روی صندلی و پشت میز است. 
هنگام کار، پشت خود را تا حد امکان صاف نگه دارید. 
حتی  کنید.  یادآوری  خود  به  را  نشستن  صاف  مدام 
می توانید یک یادداشت روی صفحه نمایشگر رایانه خود 
نصب و هر بار با دیدن آن طرز نشستن خود را تنظیم 
عادت  نشستن  صاف  به  باالخره  زمان  طی  در  کنید. 

خواهید کرد.

خستگی و خشکی چشم، سوزش، ریزش اشک و تاری دید از جمله مشکالت چشمی است که هنگام کار با رایانه ممکن است 
ایجاد شود. یکی از مهم ترین دالیل این مشکالت کاهش میزان پلک زدن است. سعی کنید به طور ارادی پلک بزنید. این کار 
سبب می شود سطح چشم شما با اشک آغشته شده و خشک نشود. مرکز صفحه نمایش باید حدود 10 تا 20 سانتی متر 
پایین تر از چشمان شما باشد. این وضعیت باعث می شود پلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمتری از چشم در معرض هوا 
باشد. صفحه نمایش خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد. به چشمان خود استراحت دهید. 
سعی کنید هر 5 تا 10 دقیقه چشم خود را از صفحه نمایش برداشته و به مدت 5 تا 10 ثانیه به نقطه ای دور نگاه کنید. این 

کار سبب استراحت عضالت چشم می شود. همچنین به شما وقت می دهد تا پلک بزنید و سطح چشم شما مرطوب شود.

فعالیت 
کالسی
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یک روزنامه دیواری در مورد ارگونومی با توجه به شغل والدین خود تهیه کنید.

زنگ حرکت
از حرکات کششی زیر برای تقویت عضالت خود استفاده کنید. در گروه های کوچک در کالس تقسیم شوید 

و مطابق پوستر فعالیت ها را انجام دهید.

ـ  15 ثانیه ـ  8 ثانیه هر طرف20 10
15ـ 10 ثانیه

20ـ10 ثانیه )دوبار(

5  ـ3 ثانیه )سه بار( 12ـ10 ثانیه هر بازو 10 ثانیه 10 ثانیه

1

2

3

4

5
6 7 7 8

فعالیت منزل
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تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)واحد يادگیری(

استاندارد 
عملکرد

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقیق

پودمان پنجم 
)فناوری های 

نوين(

1ـ تحلیل رشته و 
فناوری های نوین

تحلیل فاوا و مسیر توسعه حرفه اي در رشته تحصیلي

باالتر 
ازحد 
انتظار

شکل  تغییر  یا  به کارگیری  در  جدید  طرح  ارائه  ـ 
فردی  نیاز  رفع  برای  رشته  در خدمت  نوین  فناوری 

و اجتماعی
ـ به کارگیری رایانش ابری برای حل یکی از نیازهای 

زندگی
بر اساس  شغلی  گروه  با  مرتبط  شغل های  مقایسه  ـ 

ویژگی های فردی و منطقه ای
ـ اعمال تغییرات در محیط کار برای حفظ ارگونومی 

و سالمت انسان
گروه  و  حرفه ای  صالحیت  ساختار     توسعه  تحلیل  ـ 
شغلی بر اساس وظایف محوله، مهارت های عمومی و 
تخصصی )شایستگی فنی و غیر فنی(، محیط کاری و 

ساعت کار

3

2ـ تحلیل مسیر 
شغلی رشته

درحد 
انتظار

ـ تحلیل نقاط قوت و ضعف فناوری های نوین مرتبط 
با رشته

ـ مقایسه حرفه و شغل
و  وظایف  بر مبنای  شغلی  گروه  مشاغل  مقایسه  ـ 

جغرافیا
و   رایانه  با  کار  از  ناشی  شغلی  بیماری های  تحلیل  ـ 

رعایت اصول ارگونومی در هنگام استفاده از رایانه 

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

ـ کاربرد فناوری های نوین مرتبط با رشته
ـ ضرورت وجود فاوا و نیاز کشور 

ـ تحلیل ضرورت وجود گروه شغلی تکنسین شبکه و 
سیستم های رایانه ای 

در  رایانه  نرم افزار  و  شبکه  رشته  وجود  ضرورت  ـ 
هنرستان

ـ بیان تعاریف و مفاهیم ارگونومی
ـ استفاده از ارگونومی و ارزیابی دلیل استفاده از آن 

1

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20

جدول ارزشیابی پایانی
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