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  ر طرح و برنامه هاي درسیدفت نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 2513-53-131-1كد ملی شناسايی آموزش شغل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسی

 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالیخيابان آزادي    –تهران 

97 

 66569900 – 9تلفن                                                     66944117گار       دورن

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكی : 

 اطالعات : سيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناورياعضاء كمي

 علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 عليرضا مهرابي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان

 رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 رضا زارعي معاون آموزش اداره كل استان همدان

 س پژوهش اداره كل استان همدانهما واليي كارشنا

 روه برنامه ريزي فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه درسي  محمد رضا كنجه مرادي عضو گ

 شهرام شکوفيان مدير گروه برنامه ريزي درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل: 

 موزش فني و حرفه اي استان همداناداره کل آ -

 استان همدان 1مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره -

 الزهرا خواهران همدان اي بیتمرکز آموزش فني و حرفه -

 مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران شهرستان نهاوند -

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 محتواي علمي-

 مطابق با بازار روز-

 تجهیزات -

 صرفيمواد م -

 ابزار -

 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي   

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .
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  شايستگی   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 رشته تحصيلی آخرين مدرك تحصيلی  نام و نام خانوادگی رديف
شغل و 

 سمت 
 ايميل تلفن و، آدرس   قه كار مرتبطساب

فناوري  ليسانس آرزو عابدي 1

 اطالعات

   081 – 34263003تلفن ثابت : سال 14 مربی

 09189114699تلفن همراه : 

  aabedi2001@yahoo.comايميل :

اداره كززل  – 1آدرس : مركززش شززماره  

 آموزش فنی و حرفه اي استان همدان

افشار نرم  ليسانس زهرا عسگري نويد 2

 كامپيوتر

 08134232379تلفن ثابت : سال 9 مربی

 09187118186تلفن همراه : 

 zasgarinavid@gmail.com ايميل 

آدرس : همدان,ميززدان فلسززفين فنززی 

 حرفه اي بيت الشهرا

نرم افشار  ليسانس نگيسا كاويانی راد 3

 كامپيوتر

 081- 34263003تلفن ثابت : سال 8 مربی

 09189047564تلفن همراه : 

 ايميل :  

اداره كززل  – 1مركززش شززماره  آدرس : 

 آموزش فنی و حرفه اي استان همدان

 

 

 

نرم افشار  ليسانس نرگس مرادي 4

 كامپيوتر

 08133238612تلفن ثابت : سال10 مربی

 09188508812تلفن همراه : 

 ايميل :  

 نهاوندآدرس :

 
 تلفن ثابت :      5

 تلفن همراه : 

 ايميل :  

 آدرس : 
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 تعاريف :  
Standard Occupation: 

 استاندارد شغل : 
 راي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اداتاندارد ار اي اي نيا  و تاي         مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز ب

 مي شود.

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رديدن بي شايستگي هاي موجود در ادتاندارد شغل .  نقشي

 نام يك شغل :  
 نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  بي مجموعي اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كي از يك شخص در دطح مورد

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيي اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك اوزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و ادتاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 سات مورد نياز براي رديدن بي يك ادتاندارد آموزشي . اداقل زمان و جل

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 اداقل شايستگي ها و توانايي هايي كي از يك كارآموز در هنگام ورود بي دوره آموزش انتظار مي رود . 

 کارورزي:
رت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    كارورزي صر ا در مشاغلي ادت كي بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي بي صو

دارد كي در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربي شود.)مانند آموزش يك شايستگي كي  رد در محال آماوزش باي صاورت     
 ي از مشاغل نمي وردد.(تئوريك با ادت اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسيار

 ارزشیابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ه، كي شاامل    رآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكي يك شايستگي بددت آمده ادت يا خير 

 اي خواهد بود .  ار ي

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 ادتاندارد انتظار مي رود . اداقل توانمندي هاي آموزشي و ار ي اي كي از مربيان دوره آموزش

 شايستگي : 
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون بي طور موثر و كارا برابر ادتاندارد . 

 دانش : 
ي اواداقل مجموعي اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رديدن بي يك شايستگي يا توانايي . كي مي تواند شامل علوم پايي )ري

 ، تكنولوژي و زبان  ني باشد . ، زيست شنادي ( ، شيمي ،  ي يك 

 مهارت : 
 اداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رديدن بي يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً بي مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 و شامل مهارت هاي غير  ني و اخالق ار ي اي مي باشد .  مجموعي اي از ر تارهاي عاط ي كي براي شايستگي در يك كار مورد نياز ادت 

 ايمني : 
 مواردي ادت كي عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز اوادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محیطي :

 مالاظاتي ادت كي در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كي كمترين آديب بي محيط زيست وارد وردد.
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 نام استاندارد آموزش شغل: 

 PHP با   توسعه دهنده  وب

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

 مديريت   اين شغل موارد يشايستگی هااز مشاغل حوزه فناوري اطالعات می باشد.  PHP با   توسعه دهنده  وب

MYSQL وDESIGNIN   و QUERYING پايگاه داده وMySQL و مديريت كنترلو MYSQL 

RDBMS ساخت صفحات وب پويا باPHP    قرار دادنMYSQL   با WEB PAGES  بهينه سازي 

MYSQL CONFIGURATION  تجارت  -. ارتباط اين شغل با برنامه نويسان  وب سايت هامی باشد

 تحليل گران است. -الكترونيک

 : وروديكارآموز  ويژگی هاي

 كامپيوتر  ديپلمميشان تحصيالت : حداقل 

 توانايی كار با كامپيوترتوانايی جسمی و ذهنی : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   130طول دوره آموزش                    :    

 ساعت    55ز زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    75مان آموزش عملی                :   ز ز

 ساعت     _   ز زمان كارورزي                       :     

  ساعت     _ ز زمان پروژه                            :     

 بودجه بندي ارزشيابی ) به درصد ( 

 %20كتبی :  -

 %70عملی : -

 %10اخالق حرفه اي : -

فه اي مربيان :صالحيت هاي حر  

 ، نرم افشار و ساير شاخه هاي مرتبط با علوم كامپيوتر با حداقل دو سال سابقه كار ITدارندگان مدرك كارشناسی -

 سال سابقه كار  4، نرم افشار و ساير شاخه هاي مرتبط با علوم كامپيوتر با حداقل  ITدارندگان مدرك كاردانی -
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 د ) اصفالحی ( : تعريف دقيق استاندار ٭

صفحات وب اينترنت به صورت پويا و ارتباط صفحات با پايگاه داده و طراحی يک وب  یطراحدر اين استاندارد 

و  Wamp,Xampسرورهاي مجازي مانند می توان از  اين استاندارد در آموزش .انجام می شود  سايت اينترنتی

Apache  و ساير سرورهاي مجازي  ديگر استفاده نمود. 

 

 

 

 اصفالح انگليسی استاندارد ) و اصفالحات مشابه جهانی ( : ٭

PHP Programmer 
Web Site Designer For PHP 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 كليه رشته ها و نرم افشارهاي مرتبط با طراحی وب سايت 

 

 

 

 شناسی و سفح سختی كار :جايگاه استاندارد شغلی از جهت آسيب  ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جشو مشاغل عادي و كم آسيب  

 طبق سند و مرجع ......................................              ب : جشو مشاغل نسبتاً سخت  

 سند و مرجع ........................................ طبق          ج : جشو مشاغل سخت و زيان آور  

          د :  نياز به استعالم از وزارت كار      
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 MYSQL بررسي 1

2 DESIGNING   و QUERYING  گاه داده يپاMySQL 

 SQL queriesکار با  3

 MYSQL RDBMSيت کنترل و مدير 4

 PHPساخت صفحات وب پويا با  5

 WEB PAGES با   MYSQLقرار دادن   6

 MYSQL CONFIGURATION بهينه سازي 7

 پياده سازي پروژه 8
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MYSQLبررسی 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 3 5 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

رايانه با تجهيزات کامل    2 دانش :

 بروز

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

وايت برد، ماژيک  وايت 

 برد

 تا پروژکتوردي

 کاغذ، پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

،تجهيزات اتصال به 

 اينترنت

DVD   آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنري

 انگليسي به فارسي

 اسناد آموزشي

کابل سيار پنج راهه، 

 چاپگر ليزري

 روپوش کار

    MYSQLمعرفي -

    open-source software فاهيمبررسي و م-

    RDBMSs با ديگر  MySQLمقايسه  -

    MySQL در محيط  PHPفوائد  -

  3  مهارت :

- Open-source software licensing    

    platformتنظيم برروي چندين  -

    my.cnf با   MySQL optionsکنترل  -

 نگرش :

 ي، اصول و فنون مذاکرهکار گروهي،اخالق حرفه ا -

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار -

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام کار -

 خالقيت، کارآفريني -

 

 ايمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام کار با قطعات عاري از الکتريسيته  -
 رعايت ارگونومي در هنگام کار با رايانه-

 

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات  و کابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هااي شاهري و تحويال     -

 آنها به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 MySQLپايگاه داده     DESIGNINGعنوان : 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 4 7 

 ايمنی  ،نگرش  رت ،مها ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

رايانه با تجهيزات کامل    3 دانش :

 بروز

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

وايت برد، ماژيک  وايت 

 برد

 ديتا پروژکتور

 کاغذ، پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

،تجهيزات اتصال به 

 اينترنت

DVD   آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنري

 انگليسي به فارسي

 اسناد آموزشي

کاباال ساايار پاانج راهااه،  

 چاپگر ليزري

 روپوش کار

     Database modeling مفهوم

 relational database managementتعريااف  

systems (RDBMSs) 

   

    relational databaseمفاهيم  

    

  4  مهارت :

    tables و  databasesمنطبق سازي موارد واقعي با 

 optimal data براي  database tablesنرمال سازي 

management 

   

 نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره-

 ه با کارانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابط-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام کار-

 خالقيت، کارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام کار با قطعاتعاري از الکتريسيته  -
 رعايت ارگونومي در هنگام کار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

و خراب رايانه از زباله هااي شاهري و تحويال    جداسازي قطعات  و کابل هاي معيوب  -

 آنها به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 SQL queries كار با عنوان :

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 4 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 و منابع آموزشیمصرفی 

رايانه با تجهيزات کامل    1 دانش :

 بروز

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

وايت برد، ماژيک  وايت 

 برد

 ديتا پروژکتور

 کاغذ، پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

،تجهيزات اتصال به 

 اينترنت

DVD   آموزشي نرم

 ار مربوطهافز

DVD  ديکشنري

 انگليسي به فارسي

 اسناد آموزشي

کابل سيار پنج راهه، 

 چاپگر ليزري

 روپوش کار

    SQL queries مفهوم  -

 Queryنحوه نوشتن  -

 Queryنحوه اجراي  -

   

  3  مهارت :

    WHERE و   SELECT, FROMبازيابي داده با  -

- Altering database tables with INSERT, 

UPDATE and DELETE 

   

    indexes و   SQL data types، keysکاربا  -

- formatting data 

 GROUP BY و  SORT سازماندهي خروجي -

   

 نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار- -

 ايمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام کار با قطعات از الکتريسيته  عاري -
 رعايت ارگونومي در هنگام کار با رايانه-

 

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات  و کابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هااي شاهري و تحويال     -

 آنها به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  MYSQL RDBMSکنترل و مديريت  وان :عن

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

رايانه با تجهيزات کامل    2 دانش :

 بروز

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

برد، ماژيک  وايت وايت 

 برد

 ديتا پروژکتور

 کاغذ، پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

،تجهيزات اتصال به 

 اينترنت

DVD   آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنري

 انگليسي به فارسي

 اسناد آموزشي

کابل سيار پنج راهه، 

 چاپگر ليزري

 روپوش کار

    MYSQL RDBMSکنترل و مديريت  نحوه 

    هاي انواع مختلف جدولها ويژگي

  4  مهارت :

    database serverدسترسي به 

    user accounts ايجاد

 database تخصيص حق دسترسي کاربر براي اطميناان از 

security 

   

     REVOKEو   MySQL's GRANTدستورات  کار با

Administering databases     

 command با استفاده از ابزار database جراي يک ا

line 

   

    database tables ساخت و تغيير

Importing  و exporting داده    

 databaseاستفاده ازواسط گرافيکي کاربر براي آسان کردن 

administration 

   

    data reliabilityاطمينان از

    با تاييد امنيت صحت داده  transactionsاجراي 

Backing up databases  ابزارهاااي بااا اسااتفاده از 

MySQL 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  MYSQL RDBMSکنترل و مديريت  عنوان :

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط فیتوجهات زيست محي

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

  نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار -

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام کار -

 خالقيت، کارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام کار با قطعات الکتريسيته  عاري از -

 رعايت ارگونومي در هنگام کار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات  و کابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هااي شاهري و تحويال     -

 آنها به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 زمان آموزش PHPت وب پويا با صفحاعنوان : 

 
 جمع عملي نظري

2 19 21 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 رايانه با تجهيزات کامل بروز   2 دانش :

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 برد وايت برد، ماژيک  وايت

 ديتا پروژکتور

 کاغذ، پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

ميز رايانه ،صندلي گردان ،تجهيزات 

 اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم افزار مربوطه 

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

 کابل سيار پنج راهه، چاپگر ليزري

 روپوش کار

    PHP languageهاي  ساخت بلوکنحوه  -

    مقادير عدديمعرفي   -

    مقادير بوليمعرفي  -

قالب بندي اطالعات تااري  و زماان باا اساتفاده از     معرفي   -

 PHP توابع 

   

   

  19  مهارت :

    آرايه هاکاربا   -

    حلقه ها کار با-

    ها شرط ايجاد-

    PHP کار با توابع-

    string data دستکاري-

 بااا دسااتور  scriptsترکيااب فايلهاااي خروجااي درون  -

require  

   

     استفاده ازتوابع دروني ديگر-

    PHPايجاد وب با -

     Web protocols ايجاد-

     HTML pages درون  PHP codeوارد کردن -

     HTML forms بازيابي داده از -

     user inputمعتبرسازي و تغيير  -

     HTML headers توليد -

 باا اساتفاده از   state information ذخياره ساازي   -

cookies  
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 زمان آموزش PHPصفحات وب پويا با عنوان : 

 
 جمع عملي نظري

   

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

  نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار- -

 ايمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام کار با قطعات عاري از الکتريسيته  -
 رايانه رعايت ارگونومي در هنگام کار با-

 

 توجهات زيست محيطي :

کابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها اسازي قطعات وجد -

 به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 زمان آموزش WEB PAGES با   MYSQLقرار دادن عنوان : 

 
 جمع عملي نظري

2 6 8 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

رايانه با تجهيزات کامل    2 دانش :

 بروز

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

وايت برد، ماژيک  وايت 

 برد

 ديتا پروژکتور

 کاغذ، پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

،تجهيزات اتصال به 

 اينترنت

DVD   آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنري

 انگليسي به فارسي

 اسناد آموزشي

کابل سيار پنج راهه، 

 چاپگر ليزري

 روپوش کار

    database connectivityبرقراري  نحوه-

    database connections مديريتنحوه -

  6  مهارت :

    database به   query ارسال -

     queryبازيابي و نمايش نتايج  -

    advanced scripting techniquesاجراي -

    ناقص  database queriesبررسي خطاهاي ناشي از -

     خطايابي در هنگام دستکاري داده-

     ا به پايگاه دادهارسال تصاوير و انواع ديگر مدي -

     multiple scripts با استفاده از Web pagesايجاد  -

 نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره -

 انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار -

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام کار -

 خالقيت، کارآفريني -

 و بهداشت :  ايمني

 عاري از الکتريسيته بودن دست ها هنگام کار با قطعات . -
 رعايت ارگونومي در هنگام کار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات  و کابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هااي شاهري و تحويال     -

 آنها به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 
 تحليل آموزش ي  برگه -

 عنوان : 

 MYSQL CONFIGURATION بهينه سازي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 7 10 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ،تجهيشات 

 مصرفی و منابع آموزشی

رايانه با تجهيزات کامل    2 دانش :

 بروز

 سيستم عامل بروز

 اي مرتبط بروزنرم افزاره

وايت برد، ماژيک  وايت 

 برد

 ديتا پروژکتور

 کاغذ، پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

،تجهيزات اتصال به 

 اينترنت

DVD   آموزشي نرم

 افزار مربوطه

DVD  ديکشنري

 انگليسي به فارسي

 اسناد آموزشي

کابل سيار پنج راهه، 

 ريچاپگر ليز

 روپوش کار

    افزايش عملکرد چگونگي

    هاي دائم  database connectionsبرقراري  نحوه  

  7  مهارت :

     full-text indexing پياده سازي

     SQL queries براي بهينه سازي  server logsبررسي 

 SQL با آناليز کاردن   indexing مشخص کردن نيازهاي

queries  با EXPLAIN  

   

     MySQL's Query Cacheفعال کردن 

    قابليت انعطاف يک پايگاه داده و   قابليت اطمينانايجاد 

 باارروي   Replicating databasesانجااام عماال  

multiple servers  

   

     database tablesويرايش

 نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره -

 کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کارانجام  -

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام کار -

 خالقيت، کارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام کار با قطعات عاري از الکتريسيته  -
 رعايت ارگونومي در هنگام کار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

ي قطعات  و کابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هااي شاهري و تحويال    جداساز -

 آنها به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 
 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :

 پياده سازي پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

20 40 60 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيفی

 ، موادابشار  ، تجهيشات

 مصرفی و منابع آموزشی

رايانه با تجهيزات کامل    20 دانش :

 بروز

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

وايت برد، ماژيک  وايت 

 برد

 ديتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده ديتا پروژکتور

DVD   خام 

 Cool disk خودکار

 ميز رايانه 

 صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به 

 نتاينتر

DVD   آموزشي 

 نرم افزار مربوطه

DVD  ديکشنري

 انگليسي به فارسي

 اسناد آموزشي

 کابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش کار

    تعريف مسئلهنحوه -

    نيازسنجي چگونگي-

    امکان سنجيچگونگي -

    تحليلچگونگي  -

    طراحينحوه  -

    پياده سازينحوه  -

    تيبانيپشنحوه  -

  40  مهارت :

    طراحي پايگاه داده با توجه به نياز سنجي-

    طراحي قالب سايت با توجه به نيازسنجي-

    اتصال پايگاه داده با سايت-

    از سايت پشتيباني-

 نگرش :

 کار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاکره -

 ه با کارانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابط -

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام کار -

 خالقيت، کارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام کار با قطعات عاري از الکتريسيته  -
 رعايت ارگونومي در هنگام کار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات  و کابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هااي شاهري و تحويال     -

 آنها به محيط زيست
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  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضيحات تعداد مشخصات فنی و دقيق نام رديف

 براي دو نفر 1 بروز و جديد رايانه 1

 اي كارگاهبر 1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور 2

 براي كارگاه 1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور 3

 براي دو نفر 1 دو نفره آموزشی ميش رايانه 4

 براي هر نفر 1 آموزشی صندلی گردان 5

 براي كارگاه 1 سياه و سفيد يارنگی چاپگر ليشري 6

 براي كارگاه 1 خفوط مناسب اتصال تجهيشات اتصال به اينترنت 7

 براي كارگاه 1 معمولی وايت برد 8

 نفر در نظر گرفته شود .  16جهيشات براي يک كارگاه به ظرفيت ت -توجه : 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  رديف

 براي كارگاه عدد5 معمولی ماژيک وايت برد 1

 براي دونفر برگ100 معمولی كاغذ 2

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولی خام 

 براي دونفر عدد2 معمولی خودكار 4

 براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5

 براي يک نفر عدد1 كارگاهی روپوش كار يا لباس كارگاهی 6

 نفر محاسبه شود . 16مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفيت -توجه : 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات تعداد مشخصات فنی و دقيق نام رديف

1 Cool disk 4براي دونفر 1 گيگابايت ياباالتر 

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل  نرم افشار 2

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افشارهاي مربوطه 3

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد انگليسی به فارسینرم افشار ديكشنري  4

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افشار آموزشی نرم افشار مربوطه 5

 توجه : ابشار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار يفرد

      کتاب ها و جزوات مربوطه 1

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 
 

 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

www. W3Schools.com 1 

 2 سايت هاي مشابه

 
 
 
 

 فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي (  

 توضيحات آدرس تهيه کننده عنوان نرم افزار رديف

1 

2 

3 

4 

5 

Dreamweaver 

Note pad+ 

Web Expression 

My SQL 

Wamp 

Xamp 
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