عنوان دوره :کاربر رایانه
آشنایی با رشته /دوره آموزشی:
برای آشنایی اولیه با کامپیوتر ،اجزای آن ،تجهیزات کامپیوتر بای اتصال به اینترنت و شبکه ،شناخت انواع رایانه و شبکه و
راه اندازی شبکه بین دورایانه با حداقل امکانات می باشد
مدت دوره آموزش 033 :ساعت
زمان آموزش نظری 18 :ساعت
زمان آموزش عملی 982 :ساعت
زمان پروژه - :ساعت
که بر این اساس با توجه به ساعت برگزاری دوره و شیفت آموزشی که میتواند صبح ،بعد از ظهر یا یکسره برنامه ریزی و
اجرا گردد ،طول دوره بین  8.1تا 9.1ماه خواهد بود.
ویژگیهای کارآموز:
شخصی که وارد این دوره میشود باید حداکثر هماهنگی بین جسم و ذهن را داشته باشد.
حداقل مدرک تحصیلی :پایان دوره متوسطه اول(پایان دوره راهنمایی).
جنسیت :زن
شرایط سنی :حداقل سن برای این دوره آموزشی  81سال میباشد.
به استناد تبصره  9ماده  81آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد پذیرش کارآموزان گروه سنی
 89الی  81سال منوط به ارایه جایزه کتبی ولی و یا قیم قانونی کارآموز است.
پیشنیاز مهارتی :این دوره پیشنیاز الزم ندارد.
مسیر اشتغال و ارتقا و تکمیل مهارت:
کارآموزان پس از طی دوره آموزشی درصورت فراهم بودن فرصت شغلی مرتبط با این حرفه میتوانند جهت ارتقا دانش و
مهارتهای تخصصی خود وکسب درآمد در شرکتهای فنی و مهندسی به عنوان اپراتور رایانه مشغول به فعالیت باشند.
مهمترین استانداردها و مشاغل مرتبط با دوره :کاربر icdlو تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری میباشد.
وضعیت کنونی آینده شغلی و مزایای اشتغال در این حرفه:

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده کامپیوتر در تمامی زمینه ها ،مهارت آموخته میتواند در دفاتر خدماتی ،شرکت ها و
همینطور در ایجاد مشاغل خانگی فعالیت کند
تجهیزات و ملزومات:
از مهمترین تجهیزات و ملزومات برای راهاندازی یک شرکت ،رایانه و تجهیزات اولیه مانند پرینتر و اسکنر میباشد.

میزان درآمد شاغل:
میدانید که حداقل حقوق در قانون کار بهصورت سالیانه تعیین میگردد ولی شاغلین در این رشته با توجه به مهارتهای
تخصصی خود ،ذوق و هنر و سلیقه و آشنایی با روشهای مختلف کار ،میتواند به میزان قابل توجهی بیشتر از حداقل حقوق
قانون کار ،درآمد داشته باشد.
مزایای گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:
گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور دارای کد استاندارد بینالمللی مشاغل ) ( isco-2008میباشد که
دارندگان آن با احراز صالحیت شغلی میتوانند از مزایای قانونی مختلفی بهرهمند گردند.
گواهینامههای مهارت قابلیت ارایه به سازمان تامین اجتماعی با هدف استفاده از بیمههای مربوط به صنایع ساختمان را دارد.

