
   e-kidsگَاّيٌبهِ 

 .گردد ثَدُ ٍ آزهَى عولي ٍ تئَري ثرگسار هي e-kidsسرفظلْبي هَجَد هرثَطِ دٍرُ 

 : اّذاف هبشٍل

ّبي هختلف  آگبّي از ثخشاطالعبت ملي ٍ ا مٌذ ت مول هي ICTهفبّين فٌبٍري اطالعبت ٍ ارتجبطبت : 1هبشٍل 

 .مٌذ يل مبهپيَتر مست

 :مَدك قبدر خَاّذ ثَد 

 ثب ًَع مبر ّر . هفَْم سخت افسار را درك مٌذ؛ ٍسبيل جبًجي ٍرٍدي ٍ خرٍجي را تشخيض دّذ

 .ٍ خرٍجي تب حذٍدي آشٌب شَد  ٍسيلِ ٍرٍدي

 ًبم ثجردرم افسارّبي سيستوي را ّبي مبرثردي ٍ ى يي از ًرم افسارّب ًوًَِ. افسار را درك مٌذ هفَْم ًرم. 

 هفَْم شجنِ را ثذاًذ ٍ ثذاًذ مِ ايٌترًت يل شجنِ است. 

 اّويت ٍ تأثير مبهپيَتر را در زًذگي خَد ثشٌبسذ. 

 ٍيرٍسْب ، آًتيتشخيض هسبئل هْن ايٌترًتي. 

  ّب داد حفبظتتشخيض هسبئل قبًًَي هْن هبًٌذ. 

 

 جسئيات مرجع عنوان بخش

 الح سخت افسارطدرك اص 1010101 هفبّين 10101 افسار سخت 101

را ثفْوذ ٍ اًَاع مبهپيَترّب هبًٌذ  PCهعٌبي  1010102  

Laptap,Tablet,Desktop را ثشٌبسذ ٍ تفبٍت ثيي آًْب را ثذاًذ. 

 ٍ تلفي ّوراُ  PDAشٌبسبيي ٍسبيل ديجيتبلي قبثل حول هثل  1010103  

اجساي  10102 

 اطلي ٍ مبرايي

 ٍ درك چگًَگي عولنرد آى CPUشٌبخت  1010201

 شٌبخت حبفظِ ٍ اًَاع آى، درك چگًَگي عولنرد آى 1010202  

ٍسبيل  10103 

ٍرٍدي ٍ 

 خرٍجي

 ,mouse, keyboardشٌبسبيي ثرخي از ٍسبيل ٍرٍدي هْن  1010301

scanner, screen touch, دٍرثيي  ،ثبزي دستِ ،قلن ًَك سَزًي

 هينرٍفي،، ٍة، دٍرثيٌْبي ديجيتبلي

اسپينر،  ، چبثگر،طفحِ ًوبيش: شٌبخت ٍ سبيل خرٍجي هْن 1010302  



 جسئيات مرجع عنوان بخش

 ّب ّذفي

شٌبخت ثرخي از ٍسبيل مِ ّن ٍرٍدي ّستٌذ ٍ ّن خرٍجي هبًٌذ  1010303  

 طفحِ ًوبيش

 افسار الح ًرمطدرك اص 1020101 هفبّين  10201 افسار  نرم 102

 درك يل سيستن عبهل 1020102  

، ثبزيْب، افسار مبرثردي ٍ ًبم ثردى چٌذيي ًرم افسارمبرثردي  درك ًرم 1020103  

 ...ًرم افسارّبي ًقبشي ٍ 

 افسار مبرثردي ٍ سيستن عبهل تشخيض تفبٍت ثيي ًرم 1020104  

 درك هعٌب ٍ هفَْم شجنِ 1020201 شجنِ 10202 

ٍ شٌبسبيي  درك علت استفبدُ از شجنِ ٍ ضرٍرت استفبدُ از آى 1020202  

 مبرثردّبي شجنِ در زًذگي اهرٍز

 درك ايٌترًت ٍ مبرثردّبي هْن آى 1020203  

 ٍ پٌْبي ثبًذ dial-upشٌبسبيي راّْبي هختلف اتظبل ثِ ايٌترًت  1020301 اًتقبل  10203 

، دريبفت اطالعبت   uploadدرك هفَْم ارسبل اطالعبت  1020302  

Download 

1.3  ICT  در

 روزمرهزنذگي 

دًيبي 10301

 النترًٍيل 

 دىآگبّي از خذهبت گًَبگَى ايٌترًتي هبى 1030101

 e-banking ,e-government هسايبي ايي خذهبت ٍ 

 ثذى طٌذلي، آگبّي از هنبى طحيح قرار گرفتي مبهپيَتر ،هيس، 1030201 10302سالهت  

 .اًجبم حرمبت ٍرزشي در زهبى استفبدُ از مبهپيَتر 1030202  

زًذ هثل ًَر  ًنِ گبّي مبهپيَتر ثِ سالهت اًسبى ضرثِ هيآآگبّي از  1030203  

 ...ٍ مبهپيَتر ٍ گرد مبرتريچ ٍ پريٌتر

اهٌيت  10401 امنيت  104

 ّب دادُ

 آگبّي از اّويت حفظ اطالعبت، ًگْذاري ًبم مبرثري ٍ ملوِ عجَر 1040101

 اًتخبة ملوِ عجَر هٌبست 1040102  

 10402 

 ٍيرٍسْب

 درك هفَْم ٍيرٍس 1040201

 شٌبخت رٍشْبي هقبثلِ ثب آلَدگي سيستن در هقبثل ٍيرٍسْب 1040202  

     

 


