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 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي
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 66364499 – 4تلفن                                                     66499117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 رامک فرح آبادی-

 احسان پوری     -

 ارژنگ بهادری-

 هرا زماني ز-

 ، مدیر گروه برنامه ریزی فناوری اطالعاتشهرام شكوفيان -

 

 حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوین استاندارد آموزش شغل : 

 دانشگاه جامع علمي كاربردی هادی -

 دفتر طرح و برنامه های درسي  -

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

 محتوای علمي -

 تجهيزات-

 تكنولوژی   تغييرات -

 نياز بازار كار-

 تقاضای متوليان اجرا و سياستگذاری   -

 



  

 
 
 
 

   شایستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرین مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي ردیف
سابقه كار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

1 

 برق دكترا یعقوب پور اسد

هيئت علمي 

دانشگاه 

 صنعتي اروميه

 سال19

 تلفن ثابت : 

 94136996343تلفن همراه : 

 y.pourasad@uut.ac.irایميل : 

 آدرس : دانشگاه صنعتي اروميه
 

 
 

فناوری  كارشناسي ارشد اميرعباس ممتاز 3

 –ت اطالعا

امنيت 

 اطالعات

معاونت 

پژوهش و 

مدیر گروه 

فناوری 

 اطالعات

 22339253 تلفن ثابت : سال 13

 تلفن همراه : 

 ایميل :

a_a_momtaz@yahoo.com 
 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

فناوری  دكتری سارنگ قربانيان 5

 اطالعات

مدیر گروه 

فناوری 

 اطالعات

 22339253تلفن ثابت :  13سال 

 ه : تلفن همرا

 ایميل : 

 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

 

 
 

سيده معصومه  9

 احمدی

 93653295949تلفن ثابت : سال11 مربي رایانه كامپيوتر كارشناسي

 تلفن همراه : 

ایميل : 
ahmadimehri_neda@yahoo.

com 

آدرس :  اداره كل آموزش فني و 

 حرفه ای البرز

 یفناور كارشناسي سمانه رضازاده 3

 اطالعات

 22339253 تلفن ثابت : سال3 كارشناس

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 دانشگاه هادی-آدرس : تهران

 تلفن ثابت :      6

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس :

 تلفن ثابت :      7

 تلفن همراه : 

 ایميل : 

 آدرس :

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 شغل : ارد آموزش استاندنام 

  Xampp, MySQLطراح و توسعه دهنده پایگاه داده با 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

در حوزه مشاغل فناوری اطالعات مي باشد. از مهمترین   Xampp, MySQLطراح و توسعه دهنده پایگاه داده با 

با انواع  كار،سيتابید کی تساخ،يسیكدنو،تست طيمح کی یكربندينصب و پشایستگي های این شغل ميتوان 

 از دستور استفاده،Triggersبا كار،ها Transaction با كار،MySQL با توابع در كار،MySQL داده در

Select،روال ها و توابع جادیا،PHP PDO Interface و استفاده از آن در كار با MySQL را نام برد. این شغل

تم های وب، سيستم عامل، تجزیه و تحليل سيستم و مهندسي نرم با كليه مشاغل پایگاه داده،برنامه نویسي،سيس

 افزار در ارتباط است.

 : ورودیویژگي های كارآموز 

 دیپلم کامپیوتر فوقميزان تحصيالت :حداقل 

 سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانایي جسميحداقل 

 ندارد: مهارت های پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  69   موزش                    :     طول دوره آ

 ساعت 39    ـ زمان آموزش نظری               :    

 ساعت 99   ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     كارورزی                       :     زمان ـ 

  ساعت      ـ زمان پروژه                            :    

 بندی ارزشيابي ) به درصد (  بودجه

 %33:  كتبي -

 %63عملي : -

 %19اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

  :تحصیالت حداقل

 سال سابقه کار  2دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط با  -

 سال سابقه کار 4دارندگان مدرک کاردانی مرتبط با  -



  

 

 
 

 حي ( : تعریف دقيق استاندارد ) اصطال ٭

XAMPP  مخفف یا زمپ سرورX Apache MySQL PHP Perl .است XAMPP  یک پكيج آماده ی وب ،

را برای ایجاد لوكال هاست، موارد دیگر و Apache ،mysqlسرور مي باشد كه تمامي برنامه های مورد نياز مانند 

 کی MYSQL مي كند. configدر خود گنجانده است و همه ی این برنامه ها را به صورت خودكار، نصب و 

و  تياعتماد، سرعت ، امن تيباال ، قابل یيكارا تیمز یاست كه دارا یرابطه ا يبانک اطالعات تیریمد ستميس

 نيرا به عنوان اول MYSQLكنند  ياستفاده م PHPكه از  يسانیسهولت استفاده از آن باعث شده تا برنامه نو

 د .داده خود مورد استفاده قرار بدهن گاهیپا

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Design& Development DB with XAMPP, MySQL 

DB Programming in MySQL 

 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :  ٭

، سيستم عامل، تجزیه و تحليل سيستم و پایگاه داده،برنامه نویسي،سيستم های وبكليه استاندارد های مرتبط با 

 مهندسي نرم افزار

 

 

 جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادی و كم آسيب  

 ند و مرجع ......................................طبق س               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 

 



  

 

 

 

 
 

                        1شغلآموزش استاندارد 

 ها شایستگی -

 عناوین ردیف

 تست طیمح کی یکربندینصب و پ 1

 یسیکدنو 3

 سیتابید کی ساخت 5

 MySQL با انواع داده در کار 9

 MySQL با توابع در کار 3

 ها Transaction با کار 6

 Triggers با کار 7

 Select از دستور استفاده 2

 روال ها و توابع جادیا 4

19 PHP PDO Interface اده از آن در کار باو استف MySQL  

11  

13  

15  

19  

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      



  

 

 
 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 تست طیمح کی یبند کرینصب و پ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Installation مفهوم

 Installing XAMPP on Windows چگونگی

 Installing XAMPP on the Mac چگونگی

 Setting up MySQL users نحوه ی

 Installing SID on Windows نحوه ی

 Installing SID on the Mac نحوه ی

 Installing time zone support in MySQL on نحوه ی

Windows 

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 کمکهای اولیه با لوازم جعبه

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 Installation کار با

 Installing XAMPP on Windows اکار ب

  Installing XAMPP on the Mac کار با

 Setting up MySQL users کار با

  Installing SID on Windows کار با

 Installing SID on the Mac ار باک

 Installing time zone support in MySQL on کار با

Windows  

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 داشت : ایمنی و به

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن-



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 یسیکدنو

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 the select statement نحوه ی

 Selecting rows نحوه ی

 Selecting columns ینحوه 

 Storing result with order by ینحوه 

 Filtering result with where ینحوه 

 Filtering result with like and in ینحوه 

 Filtering result with regular ینحوه 

expressions 
 Inserting rows ینحوه 

 Updating rows ینحوه 

 Deleting rows ینحوه 

 Literal strings نحوه ی

 Null ینحوه 

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 دلی گردانصن

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 the select statement کار با

 Selecting rows کار با

 Selecting columns کار با

   Storing result with order by کار با

 اFiltering result with where کار با

  Filtering result with like and in کار با

   Filtering result with regular expressions کار با

  Inserting rows کار با

  Updating rows کار با

 Deleting rows کار با

   Literal strings کار با

 Null کار با

 4  

   

   

   

 

 



  

 

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 یسیکدنو

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 یح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آندفع صح

 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سیتابید کیساخت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Creating a database چگونگی

 Creating a table چگونگی

 Creating indexes چگونگی

  Controlling column behavior with چگونگی

constraints 
 Creating an id column چگونگی

 Using foreign key constraints چگونگی

 Altering a table چگونگی

 رایانه بروز و جدید   2

 عامل بروز و جدیدسیستم 

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 ش کار یا لباس کارگاهیروپو

 

   

   

   

   

 مهارت :

 Creating a database کار با

 Creating a table کار با

 Creating indexes کار با

 Controlling column behavior with کاار باا  

constraints  
  Creating an id column کار با

  Using foreign key constraints کار با

 Altering a table باکار 

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 

 



  

 

 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سیتابید کیساخت 

 ان آموزشزم

 جمع عملی نظری 

   

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

- 

 

 توجهات زیست محیطی :

 تر و متعلقات آندفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیو-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MySQLبا انواع داده در  کار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نش :دا

  data types یچگونگ

 Numeric types یچگونگ

 String types یچگونگ

 Date and time types یچگونگ

 Bit type یچگونگ

 Boolean values یچگونگ

 Enumeration types یچگونگ

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 لی گردانصند

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

 Data types کار با

 Numeric type باکار 

 String type کار با

 Date and time type کار با

 Bit type کار با

 Boolean values کار با

 Enumeration type کار با

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 ،دقت، سرعت، درستی انجام کاررعایت استانداردهای حرفه ای-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 MySQLکار با توابع در 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 String functions مفهوم
 Numeric functions مفهوم
 Date and time functions مفهوم
 Time zones in MySQL مفهوم
 Formatting dates مفهوم
 Aggregate functions مفهوم

 Flow control with CASE مفهوم

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

  String functions انجام

  Numeric functions نجاما

 Dare and time functions نجاما

 Time zones in MySQL l نجاما

 Formatting dares نجاما

 Aggregate functions نجاما

 Flow control with CASE انجام

 4  

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 نومی در هنگام کار با کامپیوتررعایت ارگو-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 

 

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هاTransactionکار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط وجهات زیست محيطيت

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Maintaining database integrity with نحوه ی

transactions 
 Using transactions for performance نحوه ی

 

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 : مهارت

 Maintaining database integrity with انجاام 

transactions  
 Transactions for performance  انجام

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 

 
 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Triggersکار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Updating a table with a trigger نحوه ی

 Preventing automatic updates with نحاوه ی 

a trigger 
 Logging transactions with a trigger نحوه ی

 یدرایانه بروز و جد   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 حریقکپسول اطفاء 

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

  

   

   

   

   

 مهارت :

 Updating a table with a trigger کار با

 Preventing automatic updates with a کار باا 

trigger 
 Logging Transactions with a trigger کار با

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 ه ایکار گروهی،اخالق حرف-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

- 

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 

 
 



  

 
 تاندارد آموزش اس
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Selectاستفاده از دستور 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Creating a simple subselect چگونگی

 Searching within a result set چگونگی

 Creating a view چگونگی

 Creating a joined view چگونگی

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  نری انگلیسی دیکش

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 Creating a simple sub select کار با

  Searching within a result set کار با

   Creating a view کار با

 Creating a joined view کار با

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 مپیوتررعایت ارگونومی در هنگام کار با کا-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 روال ها و توابع جادیا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Understanding MySQL stored مفهااوم 

routines 
 Creating a stored function مفهوم

 Creating a stored procedure نحوه ی

 رایانه بروز و جدید   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 یز رایانهم

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حریق

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

 مهارت :

 Understanding MySQL stored تنظااایم

routines 
  Creating a stored function انجام

  Creating a stored procedure انجام

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 ام کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انج-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 



  

 
 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

PHP PDO Interface  و استفاده از آن در کار با

MySQL 

 آموزش زمان

 جمع عملی نظری 

2 4 6 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 The multi-platform PDO interface مفهوم

 Executing the SQL مفهوم

 Implementing auto-increment IDs مفهوم

 و جدید رایانه بروز   2

 سیستم عامل بروز و جدید

نرم افزارهای مرتبط بروز و 

 جدید

Cool disk 
 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 کتاب آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 جعبه کمکهای اولیه با لوازم

 طفاء حریقکپسول ا

 روپوش کار یا لباس کارگاهی

 

   

   

   

   

 مهارت :

 The multi-platform PDO interface تنظیم

  Executing the SQL کار با

  Implementing auto-increment Ids انجام

 

 4  

   

   

   

   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای-

 اه مناسب در رابطه با کارانجام کردار و دیدگ-

 رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوتر-

 توجهات زیست محیطی :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -

 



  

 

 
                

  استاندارد تجهيزات برگه -      

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

 برای دو نفر 1 بروز و جدید رایانه 1

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه دیتا پروژكتور 3

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه پرده دیتا پروژكتور 5

 برای دو نفر 1 دو نفره آموزشي ميز رایانه 9

 رای هر نفرب 1 آموزشي صندلي گردان 3

 برای كارگاه 1 سياه و سفيد یارنگي چاپگر ليزری 6

 برای كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اینترنت 7

 برای كارگاه 1 معمولي وایت برد 2

 نفر در نظر گرفته شود .  13تجهيزات برای یک كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 

 مواد برگه استاندارد  -                  

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

 برای كارگاه عدد3 معمولي ماژیک وایت برد 1

 برای دونفر برگ199 معمولي كاغذ 3

5 DVD  برای دونفر عدد9 معمولي خام 

 برای دونفر عدد3 معمولي خودكار 9

 برای هرسيستم عدد1 دارای اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 3

 برای یک نفر عدد1 كارگاهي كار یا لباس كارگاهيروپوش  6

 نفر محاسبه شود . 13مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

1 Cool disk 9دونفر یبرا 1 گيگابایت یاباالتر 

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید سيستم عامل  زارنرم اف 3

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید مربوطه هاینرم افزار 5

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید Officeنرم افزار 9

دیكشنری انگليسي به نرم افزار  3

 فارسي

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید

 دونفر یبرا 1 نسخه های بروز و جدید افزار مربوطهنرم افزار آموزشي نرم  6

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 



  

 
 
 

 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 هناشر یا تولید کنند محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

کلیه کتب و نرم افزار مرتبط با  1

 استاندارد

     

       

 

 

 

  سایر منابع و محتواهای آموزشی ) پیشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی   -

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

 نداردکلیه کتب مرتبط با استا 1

 

      

        

 

 

 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

 1 کلیه سایت های مفید مرتبط با استاندارد

 

 

 فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط ) عالوه بر نرم افزارهای اصلی ( 

 توضیحات آدرس تهیه کننده عنوان نرم افزار ردیف

افزارهای مرتبط با کلیه نرم  1

 استاندارد
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