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مقدمه
 فناوري ارتباطات و اطالعاتICT نیازمند کاردان هـاي ورزیـده اي

اســت کــه بتواننــد بــه صــورت کــاربردي در فنــاوري ارتباطــات و 
اطالعات،نصــب و نگهــداري،طراحی و بهــره بــرداري سیســتم هــاي 

.ارتباطی نقش عمده اي ایفا کنند



ICTاطالعات فناوريتعریف ارتباطات و 

 فناوري ارتباطات و اطالعات یاICT عبارتی کلـی اسـت کـه شـامل کلیـه
تکنولوژي هاي پیشرفته شیوه ارتباط و انتقـال اطالعـات در سـامانه  هـاي

حال این سامانه ممکـن اسـت یـک شـبکه مخـابراتی، . ارتباطی می گردد
تی، تعدادي سیستم کامپیوتري مرتبط با هـم و متصـل بـه شـبکه مخـابرا

.اینترنت و نیز برنامه  هاي کاربردي آنها باشد



ICTهدف از برگزاري کاردانی 
در هدف از برگزاري دوره کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات تربیت نیـروي انسـانی مـاهر

زمینه هاي مختلف فناوري است که با شـبکه هـاي مخـابراتی از قبیـل شـبکه هـاي مخـابرات 
ه نصـب و سیار،مخابرات نوري و شبکه ارتباطات داده ها آشنا شده و بتواند کلیه عملیات مربوط ب

.راه اندازي ،نگهداري و بهره برداري از آنها را انجام داده و طرح هاي مختلف را اجرا نمایند



معرفی مشاغل مرتبط با حوزه فناوري ارتباطات و اطالعات

 مسئول بخش هاي مختلفISP
تعمیرکار تجهیزات مخابراتی و کامپیوتري
مسئول سایت کامپیوتري
ابراتی مسئول آزمایشگاه و کارگاه هاي مخابراتی و مراکز تلفنی و شبکه هاي مخ

و کامپیوتري
نصاب تجهیزات شبکه هاي مخابراتی و کامپیوتري
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:قابلیت ها و مهارت هاي مشترك فارغ التحصیالن
گزارش نویسی و مستند سازي
ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها
طبقه بندي و پردازش اطالعات
بهره گیري از رایانه
ایجاد کسب و کار کوچک و کارآفرینی
خالقیت و نوآوري
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نقابلیت ها و توانمندي هاي فنی فارغ التحصیال
نصب و نگهداري و بهره برداري از شبکه هاي کامپیوتري
نصب و نگهداري و بهره برداري از شبکه هاي مخابراتی
اداره دفاتر خدمات ارتباطی و مراکز اطالع رسانی
 کار در مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنت(ISP)

8



ICTچارت درسی رشته ارتباطات و فناوري اطالعات 
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نیم سال اول



چارت درسی نیم سال دوم تحصیلی
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چارت درسی نیم سال تابستان
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چارت درسی نیم سال سوم تحصیلی
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چارت درسی نیم سال چهارم تحصیلی
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شغل ها و مدیران عوض می شوند چیزي که براي شما باقی مـی مانـد و بـه 
.رشد و موفقیت تان کمک می کند معلوماتتان است
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