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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان :  شغل نام

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل ميمشخصات عمو
عمومي  كسي است كه عالوه برمهارت كارور WEBبراي طراحي صفحات   HTMLبرنامه نويس زبان 

 توانايي بكارگيري برنامه هاي قابل استفاده در وب با شناخت (WEB)با استفاده از وب رايانه شخصي 
 كار, اربا پيوندهاك , كاربامتن  HTMLكار باساختار زبان برنامه نويسي , كاربرد نرم افزارهاي كمكي

بكارگيري , دسته بندي اطالعات با استفاده از ليست ها و جداول, چندرسانه اي درصفحات وب با 
 با كدهاي HTMLبرقرار ي ارتباط با كاربران بوسيله پرسشنامه ها و برقراري ارتباط  زيرصفحه ها 

  .  را داشته باشدWEBديگرتوانايي طراحي صفحات 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
   متناسب با شغل مربوطه :  توانايي جسميحداقل 

  كارور عمومي رايانه شخصي  : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت  170         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    60        :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت  110       :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت     :                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت         :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25:  )ش فنيدان(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل            
 هاي شغل فهرست توانايي 

 عنوان توانايي رديف

  (WEB)بكارگيري وب توانايي  1
  توانايي بكارگيري برنامه هاي قابل استفاده در وب  2
 توانايي تشخيص كاربرد نرم افزارهاي كمكي  3

 HTMLتوانايي كار با ساختار اصلي زبان برنامه نويسي  4

 توانايي كار با متن  5

 (Hyper Links)توانايي كار با پيوندها  6

   در صفحات وب (Multimedia)توانايي كار با چندرسانه اي  7
  توانايي دسته بندي اطالعات با استفاده از ليستها  8
 توانايي سازماندهي اطالعات با استفاده از جداول  9

  (FRAMES)توانايي بكارگيري زيرصفحه ها با استفاده از قاب ها  10
  (FRAMES)ط با كاربران بوسيله پرسشنامه ها توانايي برقراري ارتبا 11
   با كدهاي ديگر HTMLتوانايي برقراري ارتباط   12
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل              

 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  WEB( 5  5  10(بكارگيري وب توانايي  1
       آشنايي با تاريخچه وب   1-1
        آشنايي با مفهوم و كاربرد وب   2-1

         وب در كامپيوترهاي شخصي -  
          وب در شبكه هاي محلي -  

       www  وب در شبكه هاي جهاني يا -  
       آشنايي با مفهوم و كاربرد شبكه جهاني   3-1
         در شبكه Client / Serverآشنايي با مدل   4-1

       Client  مفهوم -  

       Server  مفهوم -  

         مجازي Clientآشنايي با مرورگرهاي واسطه بعنوان   5-1

       Client  تسهيالت -  

         اطالعات چند پروتكلي -  

         يا پروتكل پست الكترونيكي E-Mailآشنايي با   6-1

         يا پروتكل انتقال فايل FTPآشنايي   7-1

         يا پروتكل انتقال اخبار شبكه NNTP يا Newsي با آشناي  8-1

       Gopherآشنايي با مفهوم   9-1

          Telnet آشنايي با  10-1

         يا پروتكل انتقال ابرمتن HTTPآشنايي با مفهوم   11-1

        آشنايي با مفهوم و كاربرد چندرسانه ها يا مولتي مديا   12-1

        ( TCP /  IP)پروتكل ارتباط شبكه ها آشنايي با مفهوم و كاربرد   13-1

        آشنايي با ارتباط دوطرفه وب   14-1

          تعريف ارتباطات بين فردي -  
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل              

 اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       اطات گروهي   تعريف ارتب-  
          تعريف ارتباطات سازماني -  
       تعريف ارتباطات جهاني   

        آشنايي با اتصاالت در وب   15-1

        URL  آدرس دهي مستقيم -  
       HTTP  آدرس دهي با پروتكل -  
       FTPآدرس دهي با پروتكل   -  

        E-Mail  آدرس دهي با پروتكل -  

       Gopherل   آدرس دهي با پروتك-  

        NNTP  آدرس دهي با پروتكل -  

       Telenet  آدرس دهي با پروتكل -  

          آدرس دهي روي كامپيوتر جاري -  

          آدرس دهي روي كامپيوتر جاري در يك دايركتوري -  

          تشخيص نوع سازمان يا موسسه در آدرس دهي -  

       (Search)آشنايي با مفهوم و كاربرد جستجوها   16-1

       آشنايي با مفهوم و كاربرد لينك ها و انواع آن   17-1

          تعريف و خصوصيات لينك ها -  

          موارد لينك -  

          مقصدهاي لينك -  

  10  5  5  توانايي بكارگيري برنامه هاي قابل استفاده در وب  2
       Helper Applicationآشنايي با برنامه هاي   1-2

         ها يا برنامه هاي اتصالي Plug-insبا آشنايي   2-2

         روش هاي ايجاد برنامه هاي اتصالي  -  
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل              

 اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        گر   اضافه كردن برنامه هاي اتصالي به مرور-  
  -  Embedded كردن برنامه اتصالي در يك سند HTML        
          معرفي برنامه هاي اتصالي -  

        VB Script  معرفي برنامه -  
       Java Script  معرفي برنامه -  
        و ايجاد اپلت هاي جاواJava   معرفي برنامه -  

        DHTML  معرفي برنامه -  

       CGL  معرفي برنامه -  

        Activex  معرفي برنامه -  

        Shock Wave  معرفي برنامه -  

         يا وب سه بعدي VRMLآشنايي با   3-2

        آشنايي با برنامه هاي ايجاد تصاوير گرافيكي   4-2

        آشنايي با برنامه هاي انيميشن سازي   5-2

  13  8  5 توانايي تشخيص كاربرد نرم افزارهاي كمكي  3
       Front pageنرم افزار ي با آشناي  1-3

        آشنايي با نرم افزارهاي مرورگر   2-3

       Internet Eploler (I.E)  مرورگر -  

        Netscop Navigator  مرورگر -  

         Nesa Mosiac  مرورگر -  

       HTML آشنايي با نرم افزارهاي ويرايشگر متن بعنوان محيط ايجاد -  3-3

        Word pad  ويرايشگر -  

        Note  pad  ويرايشگر -  
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل               

 اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  HTML 5  8 13توانايي كار با ساختار اصلي زبان برنامه نويسي  4
        HTMLكاربرد زبان آشنايي با مفهوم و   1-4
        HTMLآشنايي با ساختار اصلي زبان   2-4

       >HTML/< و >HTML<  دستورات -  
        >HEAD< و >HEAD<  دستورات -  

        >TTLE< و >TTLE/<  دستورات -  
       > BODY< و >BODY/<  دستورات -  
        BODYصفحات   -  

  15  10  5 توانايي كار با متن  5
        چگونگي ايجاد يك وب متني ساده آشنايي با  1-5

         براي توضيحي كردن متن> !-- متن توضيحي --<آشنايي با دستور   2-5

        و صفات آن براي ايجاد پاراگراف>P< و >P/<آشنايي با دستورات   3-5

         و صفات آن براي شكستن خط  >BR<آشنايي با دستورات   4-5

        وصفات آن براي تيترنمودن متن>Hi<و>Hi<آشنايي با دستورات   5-5

        براي عدم شكسته شدن متن >NOBR<و>/NOBR<آشنايي بادستورات  6-5

 وصفات آن براي ايجاد خطوط افقي وجداكننده        >HR<آشنايي با دستور      7-5
  مطالب 

      

        آشنايي با مفهوم و كاربرد آرايش متون   8-5

        منطقي آشنايي با مفهوم و كاربرد آراينده هاي   9-5

         براي حروف كج <EM> و<EM/>آشنايي با دستورات   10-5

         براي حروف توپر<STRONG> و <STRONG/>آشنايي با دستورات   11-5

        آشنايي با مفهوم و كاربرد آراينده هاي فيزيكي   12-5

         براي توپركردن متن <B> و <B/>آشنايي با دستورات   13-5
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : م شغل نا             

 اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         براي كج كردن متن <I> و <I/>آشنايي با دستورات   14-5

 وصــفات آن بــراي درج <PRE> و <PRE/>آشــنايي بــا دســتورات   15-5
  ورگر  كردن متن به همان ترتيب در مر

      

 بـراي   <ADDRESS/> و   <ADDRESS>آشنايي با دسـتورات       16-5
 Userنمايش آدرس طراح به 

      

 براي نوشـتن متنـي      <CODE> و   <CODE/>آشنايي با دستورات      17-5
  كه بصورت كد كامپيوتر است 

      

         براي متن نقل قول ياتشكرCITE/> < و<CITE/>آشنايي با دستورات   18-5
ــنايي  19-5 ــتورات آشــــــ ــا دســــــ  و <BLOCKQNOTE/> بــــــ

<BLOCKQNOTE>و صفات آن براي جداكردن متن از بقيه صفحه   
      

         براي ايجاد متن با عرض يكسان<TT> و <TT/>آشنايي با دستورات   20-5
  براي سايز = B  ASEFONT  SIZE> عدد <آشنايي با دستور متن    21-5

  تمام متن هاي آن صفحه 
      

       براي اعمال يك سايز بزرگتر به متن <BIG> و <BIG/> دستورات آشنايي با  22-5
بـراي اعمـال يـك       <SMALL> و   <SMALL/>آشنايي با دستورات      23-5

  سايز كوچكتر به متن 
      

         براي متن بصورت چشمك زن  <BLINK/>آشنايي با دستورات   24-5
چين  براي وسط    <SENTER> و   <CENTER/>آشنايي با دستورات      25-5

  كردن ازنظر افقي 
      

 و صفات آن براي چيدن مـتن و         <DIV> و   <DIV/>آشنايي با دستورات      26-5
  پاراگراف بندي 

      

 بـراي حـروف يـك انـدازه بـا      <KBD> و  <KBD>آشنايي با دستورات  27-5
  فواصل مساوي 

      

         <LISTING> و  <LISTING/>آشنايي با دستورات  28-5
        <PLAINTEXT> و <PLAINTEXT/>ات آشنايي با دستور  29-5
         <S> و <S/>آشنايي با دستورات   30-5
         <STRIKE> و <STRIKE/>آشنايي با دستورات   31-5
         و صفات آن براي نقل قول كردن متن <Q> و <Q/>آشنايي با دستورات   32-5
         <SAMP> و <SAMP/>آشنايي با دستورات   33-5

  

  

 



 8

 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل               

 اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        و صفات آن <SPACER> و <SPACER/>آشنايي با دستورات   34-5

 وصـفات آن بـراي   < SPAN > و <SPAN/>آشنايي با دسـتورات    35-5
     قراردادن تصوير يا متن

      

        <SUB> و <SUB/>آشنايي با دستورات   36-5
         < U > و < U/>آشنايي با دستورات   37-5
         VAR>< و<VAR/>آشنايي با دستورات   38-5
        براي شكسته شدن متن  <WBR> و <WBR/>آشنايي با دستورات   39-5
و رنگ  براي  و صفات آن     <FONT> و   <FONT/>آشنايي با دستورات      40-5

  قلم و اندازه متن 
      

          مخفف كردن متن راي بABBR>< وABBR/><آشنايي با دستور متن  41-5
ـا دسـتورات        42-5  بـراي   <ACRONYM> و   <ACRONYM/>آشنايي ب

  متن كوتاه كردن 
      

         <DFN> و <DFN/>آشنايي با دستورات   43-5
        زن  براي متن بصورت چشمك  <BLINK/>آشنايي با دستورات   44-5
         و صفات آن  <DEL> و <DEL/>آشنايي با دستورات   25-5
         و صفات آن <INS> و <INS/>آشنايي با دستورات   26-5

  5  10  15 (Hyper Links)توانايي كار با پيوندها  6
        آشنايي با مفهوم و كاربرد پيوندها   1-6
        )ازصفحه به صفحه ديگر(آشنايي با پيوندهاي خارجي   2-6
        )داخل همان صفحه(آشنايي با پيوندهاي داخلي   3-6
        آشنايي با صفات پيوندهاي داخلي و خارجي   4-6
         و صفات آن METAآشنايي با دستور   5-6
         و صفات آن BASEآشنايي با دستور   6-6
آشنايي با تعريـف و تعـويض كـاربرد نقـشه هـاي تـصويري وابـسته بـه                     7-6

SERVER 
      

         حاوي اطالعات نقشه MAPآشنايي با فايل هاي   8-6
         بعنوان مقصدهاي نقاط حساس HTMآشنايي با فايل هاي   9-6
       CLINTآشنايي با تعريف نقشه هاي تصويري وابسته به   10-6
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل               

 رسياهداف و ريز برنامه د

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         و صفات آن <MAP> و <MAP/>آشنايي با دستورات   11-6

         وصفات آن <AREA>آشنايي با دستور  12-6
        < = IMGSRC >آشنايي با دستور   13-6
         صفات آن  و < LINK>آشنايي با دستور  14-6

  13  8  5   در صفحات وب (Multimedia)توانايي كار با چندرسانه اي  7
         چند رسانه اي كاربرد  تعريف وآشنايي با  1-7
        و صفات آن براي تصاوير >IMG<دستور آشنايي با   2-7
        و صفات آن براي فايل هاي ويدئويي>IMG<آشنايي با دستور   3-7
        و صفات آن براي فايلهاي صوتي>IMG<آشنايي با استفاده از دستور   4-7
        و صفات آن براي فايلهاي صوتي>BGSOUND<آشنايي با دستور   5-7
 وصفات  >MARQUEE<  و   >MARQUEE<ات  آشنايي با دستور    6-7

  آن براي استفاده از نوار متحرك 
      

  15  10  5  توانايي دسته بندي اطالعات با استفاده از ليستها  8
        (Orderd List)آشنايي با مفهوم و كاربرد ليستهاي مرتب   1-8
ــا    2-8 ــنايي ب ــتورات آش ــاد    >OL/<  و>OL/<دس ــراي ايج ــفات آن ب وص

  ليست هاي مرتب شده يا شماره دار 
      

        قالم ليست شده  وصفات آن براي ا>LI< و >LI/<آشنايي با دستورات   3-8
       <Unorderd List>آشنايي با مفهوم و كاربرد ليست هاي نامرتب  4-8
        و صفات آن براي اجزاء ليست>/UL< و >UL<ات آشنايي با دستور  5-8
        قالم ليست شده  و صفات آن براي ا>LI< و >LI/<آشنايي با دستورات   6-8
       <Definition>آشنايي با مفهوم و كاربرد ليستهاي توضيحي يا تعريفي   7-8
         و صفات آن >DL< و >DL/<آشنايي با دستورات   8-8
         و كاربرد ليستهاي تركيبي آشنايي با مفهوم  9-8
        آشنايي با تركيب ليست هاي هم نوع   10-8
        آشنايي با تركيب ليست هاي غيرهم نوع   11-8
دسـته بنـدي     و صفات آن براي>DIR< و >DIR/<آشنايي با دستورات   12-8

  اطالعات به صورت ليست
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل              

 اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 براي دسـته بنـدي      </MENU> و   <MENU>آشنايي با دستورات      13-8
  اطالعات بصورت ليست  

      

 <MOLTICOL>  و<MOLTICOL/>آشـنايي بـا دسـتورات      14-8
  وصفات آن براي دسته بندي متن در چند ستون 

      

  15  10  5 توانايي سازماندهي اطالعات با استفاده از جداول  9
          جدول وكاربرد مفهوم آشنايي با   1-9
         >TABLE<و  >TABLE/< اتآشنايي با دستور  2-9
         و صفات آن >TR<و  >TR/<آشنايي با دستورات   3-9
         و صفات آن >TD<و  >TD/<آشنايي با دستورات   4-9
         و صفات آن >TH<و  >TH/<يي با دستورات آشنا  5-9
        آشنايي با چگونگي قراردادن عناصر در سلولها   6-9
         و صفات آن > COPTION <و  >COPTION/<آشنايي با دستورات   7-9
         وصفات آن >COL<آشنايي با دستور  8-9
  و >COL  GROUPLI/  <آشنايي با دستورات   9-9

>  COL  GROUP <ات آن  وصف  
      

        و صفات آن>TBODY<و  >TBODY/<آشنايي با دستورات  10-9
        و صفات آن>TFOOT< و >TFOOT/<آشنايي با دستورات   11-9
         و صفات آن >THEAD< و >THEAD/<آشنايي با دستورات   12-9

توانايي بكـارگيري زيرصـفحه هـا بـا اسـتفاده از قـاب هـا                 10
(FRAMES)  

5  10  15  

        شنايي با صفحه اصلي و زيرصفحه ها آ  1-10
 >FRAMESET< و >FRAMESET/<آشــنايي بــا دســتورات     2-10

   و صفات آن 
      

          و صفات آن>FRAM<آشنايي با دستور  3-10
         در داخل زيرصفحهHTML قراردادن آدرس فايل آشنايي با   4-10
 به زيرصفحه ديگر يـا بـه        آشنايي با چگونگي ايجاد اتصال يا پيوند از زيرصفحه          5-10

   ديگر URLيك 
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل              

 اهداف و ريز برنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 براي اتصال   </A> ... <A> در دستور    TARGETآشنايي با صفت      6-10
  صفحه ديگر   يك زيرصفحه به زير 

      

 براي ارائه <NOFRAME>  و<NOFRAME/>آشنايي با دستورات   7-10
   درهنگام عدم شناسايي فريم توسط مرورگر USERپيغام ازطرف طراح به 

      

         و صفات آن >IFRAME<و  >IFRAME/<آشنايي با دستورات   8-10

توانايي برقراري ارتباط با كـاربران بوسـيله پرسـشنامه هـا             11
(FRAMES)  

5  13  18  

        آشنايي با مفهوم و تعريف فرم و كاربرد آن   1-11
         و صفات آن > FROM<و  >FROM/<آشنايي با دستورات   2-11
         به فرم TEXT  BOXآشنايي با قراردادن ورودي متن يا   3-11
براي ايجاد فرم  > = TEXT  " INPUTTRPE<آشنايي با دستور   4-11

  ات آنصفورودي متن و 
      

        آشنايي با قراردادن ورودي متني چند خطي به فرم و كاربرد آن   5-11
 و >AREA< و >TEXT AREA<  و>/TEXT<آشنايي با دستور  6-11

  صفات آن 
      

        در فرم و كاربردآن PASSWORDآشنايي با قراردادن ورودي بصورت رمز يا   7-11
> TYPE  " PASSWORD =   "INPUT<آشنايي با دستورات  8-11

 و صفات آن 

      

       آشنايي با چگونگي قراردادن دكمه هاي فشاري در فرم و كاربرد آن   9-11
و صـفات    > = BUTTON  " INPUT TYPE " <آشنايي با دستور  10-11

  آن 
      

و صـفات    > = RESET  " INPUT TYPE " < دسـتور  آشنايي با  12-11
  آن 

      

         و كاربرد آن SUBMITفشاري آشنايي با دكمه  13-11
ـاد  > = SUBNIT  " INPUT TYPE " <آشنايي با دستور  14-11 براي ايج

   و صفات آن   SYBMITدكمه 
      

        SUBMITآشنايي با چگونگي بكارگيري تصاوير گرافيكي بجاي دكمه  15-11
16-11 > " IMAGE  " INPUT TYPE = < "آدرس فايل تصويري  " 

SRC= جاد تصوير بجاي دكمه  براي ايSUBMIT و صفات آن   
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         و فرم و كاربرد آن  CHECK BOXآشنايي با قراردادن  17-11
 > = CHECK  BOX " INPUT TYPE " < دسـتور  آشنايي بـا  18-11

    و صفات آن   CHECK  BOXبراي ايجاد 
      

        CHECK  BOX در  NAME كاربرد آشنايي با  19-11
        آن درك تعريف و كاربرد فرم ودر  RODIO قرار دادنآشنايي با  20-11
ـاد   > = RODIO " INPUT TYPE " < دستور آشنايي با  21-11 براي ايج

  آن كمه راديويي و صفات د
      

        آشنايي با قراردادن ليست منويي در فرم و كاربرد آن  22-11
جهت ايجاد ليست >/SELECT< و >SELECT<آشنايي با دستورات  23-11

  منويي و صفات آن 
      

 براي قراردادن عناصر >OPTION< و >/OPTION<آشنايي با دستورات 24-11
 در ليست و صفات آن

      

 براي ايجاد كنترل    >BUTTON< و   >/BUTTON<آشنايي با دستورات     25-11
 دكمه اي در فرم و صفات آن

      

ـتور   26-11 ـا دس صـفات آن   و >FILD SET < و  >FILD SET/ < اتآشنايي ب
  براي محصور كردن گروهي از كنترل هاي وابسته روي فرم 

      

      ت آن         و  صفا>LEGEND<و  >LEGEND/< اتآشنايي با دستور 27-11
ـاد       >LABEL<و   >LABEL/<آشنايي با دستورات     28-11 و  صفات آن براي ايج

برچسب هاي كنترل                                                                                   
      

و صفات  >OPTGROUP<و >OPTGROUP/< اتآشنايي با دستور 29-11
  هي آن براي گزينه هاي گرو

      

ـاهي   >ISTNEDEX <آشنايي با دستور  30-11 ـراي  SERVER  جهـت آگ قابـل  ب
 HTMLجستجو بودن سند 

      

  18  13  5   با كدهاي ديگر  HTML برقراري ارتباط توانايي   12
 براي اپلت هاي جاوا در      >APPLET< و   >APPLET/<آشنايي با دستورات      1-12

HTML 
      

 براي اضافه كـردن يـك       >SCRIPT< و   >SCRIPT/<آشنايي با دستورات      2-12
  HTMLزبان اسكريپت بر  
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 زمان آموزش
 شرح شماره
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  بــراي ارائــه> NOSCRIPT< و >NOSCRIP/<آشــنايي بــا دســتورات   3-12
   درحالت عدم اجراء يك اسكريپت در مرورگر  USERتوضيحات بر 

      

ـا      >OBJECT< و   >OBJECT/<آشنايي با دستورات      4-12 براي برقراري ارتباط ب
 FLASHاشياء همانند فايل هاي 
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 WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل              

     مواد و وسايل رسانه اي ،بزار ا، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      چاپگر ليزري  1

      كامپيوتر با تمام متعلقات   2

      چاپگر رنگي   3

      اسكنر  4

      ميز  5

      صندلي گردان  6

     (Smart board)تابلوي هوشمند   7

      ديتا پروژكتور   8

      پرده ديتا پروژكتور   9

      ال به اينترنت تجهيزات اتص  10

      تلويزيون   11

     Tape CDويدئو   12

13  Cd نرم افزار       

14  Cd  نرم افزار سيستم عامل       

     كابل سيار پنج راهه   15

      فرآيند كار  16

      (Cool disk)حافظه سيار   17

      ديسك فالپي   18

19  CD خام       

     كاغذ   20

      خودكار   21

      مداد  22

      فسفري ماژيك   23

      خط كش   24

  

  

 



 15

  WEB براي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان : نام شغل             
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      دفترچه يادداشت   25

      CDماژيك   26

      روپوش كار   27

      مداد تراش   28

      يزم  29

  

  

 


	117-1.pdf
	117.pdf



