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  درسيهای  دفتر طرح و برنامه :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
 55/3519 شغل:آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسيهای  دفتر طرح و برنامه آدرس

 353 پالك ،ای کشور زمان آموزش فني و حرفهسا ،3ساختمان شماره  ،نبش خيابان نصرت ،خيابان خوش شمالي ،خيابان آزادی –تهران 

 11513311 – 3  تلفن                         11344116    دورنگار

 Barnamehdarci @ yahoo.com :آدرس الكترونيكي

 

 ريزی درسي رشته فناوری اطالعات: اعضاء کميسيون تخصصي برنامه

 ريزی درسي فناوری اطالعات: شهرام شكوفيان مدير گروه برنامه

 

 

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

 دفتر طرح و برنامه های درسي  -

-  

 ند اصالح و بازنگری:  فرآي

 محتوای علمي-

 مطابق با بازار روز-

 تجهيزات-
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  شايستگي  شغلآموزش تهيه کنندگان استاندارد 

 رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف
و  شغل

 سمت 
 ايميل تلفن و ،آدرس سابقه کار مرتبط

حسين  1

 عبدالملكي

مهندسي  کارشناسي ارشد

کامپيوتر 

 افزار نرم

 :تلفن ثابت  

 12190112190 :تلفن همراه
  :ايميل
  :آدرس

 مهندسي کارشناسي ارشد مهران کرمي 3

 صنايع
  :تلفن ثابت  

 12100016020 :تلفن همراه
:ايميل

mehran_k75@yahoo.com 
  :آدرس

 

 
مهندسي  کارشناسي لقمان محمدزاده 9

کامپيوتر 

 افزار نرم

 :تلفن ثابت  

 12192640691 :تلفن همراه
 kakloghman@yahoo.com :ايميل

  :آدرس
 

 

 

 :تلفن ثابت      4

  :تلفن همراه
  :ايميل
 :آدرس

 

 

 :تلفن ثابت      5

  :همراهتلفن 
  :ايميل
  :آدرس

 :تلفن ثابت      1 

  :تلفن همراه
  :ايميل
 :آدرس

 :تلفن ثابت      6

  :تلفن همراه
  :ايميل
 :آدرس

 

 
 

 

 

 

mailto:mehran_k75@yahoo.com
mailto:mehran_k75@yahoo.com
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 تعاريف:  
 استاندارد شغل: 

 اي نيؤ  نفتؤه    هاي مورد نياز براي عملكرد مؤثثر در ميؤيك رؤار را نوينؤد در بعزؤي از مؤوارد اسؤتاندارد  رفؤه         ها و توانمندي مشخصات شايستگي
 مي شود.

 استاندارد آموزش: 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي براي رسيدن به شايستگيي يادنير نقشه

 نام يك شغل:  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ره از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي به مجموعه

 شرح شغل: 
هؤا،   شغل با مشاغل ديگؤر در يؤك  ؤوزه شؤغلي، مسؤ و يت     ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط  اي شامل مهم بيانيه

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش: 
  داقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي کارآموز ورودی:  
 رود.  رود به دوره آموزش انتظار ميهايي ره از يك رارآموز در هنگام و ها و توانايي  داقل شايستگي

 کارورزی:
رارورزي صرفاً در مشاغلي است ره بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت ميدود يا با مارت صورت مؤي نيؤرد و وؤرورت    

فرد در ميؤل آمؤوزش بؤه صؤورت     دارد ره در آن مشاغل خاص مييك واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود )مانند آموزش يك شايستگي ره 
 ت وريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي نردد(.

 ارزشيابي: 
اي  ي عملي و اخالق  رفؤه رتب عملي،بخش  هره شامل س آوري شواهد و قزاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير، فرآيند جمع
 خواهد بود. 

 ای مربيان:  صالحيت حرفه
 رود. اي ره از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و  رفه  داقل توانمندي

 شايستگي: 
 ها و شرايك نونانون به طور مثثر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش: 
 تواند شامل علؤوم اايؤه )رياوؤي،    هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي ره مي اي از معلومات نظري و توانمندي  داقل مجموعه

 تكنو وژي و زبان فني باشد.  شناسي(، زيست شيمي، في يك،

 مهارت: 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رت داقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مها

 نگرش: 
 باشد.   اي مي هاي غير فني و اخالق  رفه اي از رفتارهاي عاطفي ره براي شايستگي در يك رار مورد نياز است و شامل مهارت مجموعه

 ايمني: 
 شود. مواردي است ره عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز  وادث و خطرات در مييك رار مي

 ست محيطي:توجهات زي

 مال ظاتي است ره در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ره رمترين آسيب به مييك زيست وارد نردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 Accessکارور 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

و فيلدها، ايمايش و  رروردها طرا ي جداول، توان مي Accessهاي رارور  دينباشد. از توانم در  وزه فناوري اطالعات مي Accessور رار

ايجاد روابك بين  ،جستجو سازي و مرتب ،فيلترنذاري ،نذاري تعيين رليدهاي اصلي و ايندرس ،دستكاري جداول و رروردها ،اصالح جداول

ران سيستم، يبا مد Accessرا نام برد. رارورها  فرم سازي طرا ي و اياده ،سازي ن ارش طرا ي و اياده ،وجو سازي ارس ادهطرا ي و اي ،جداول

 است. طدر ارتبا وب ، طرا ان وب، مديران وب و راربرانداده راربران اايگاه ،مديران اايگاه داده ،مهندسين اايگاه داده

 

 :ورودیکارآموز های  ويژگي

 ديپلم :ميزان تحصيالتحداقل 

 سالمت رامل جسماني و رواني :و ذهني توانايي جسميحداقل 

 رارور رايانه يا 9درجه  ICDLرايانه رار  :نياز پيشهای  مهارت

آموزشدوره  طول : 

 ساعت 193       :طول دوره آموزش 

 ساعت   45  :ـ زمان آموزش نظری

 ساعت   56  :ـ زمان آموزش عملي

 ساعت       -     :  ی کارورززمان ـ 

  ساعت     -          :  ـ زمان پروژه

 بندی ارزشيابي )به درصد(  بودجه

 %35 :کتبي -

 %15 :عملي -

 %11:ای اخالق حرفه -

: ای مربيان های حرفه صالحيت   

 در شغل مربوطه           سال سابقه رار 6اف ار با  داقل  رامپيوتر با نرايش نرم مهندسي
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  :(اصطالحي)تعريف دقيق استاندارد  ٭

اين استاندارد برای کارآموزاني که ميخواهند در خصوص طراحي و پياده سازی پايگاه داده برای کسب و کارهای 

 کوچك اقدام کنند مناسب است.

 

 

 

 :(و اصطالحات مشابه جهاني)اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Access User 
Working with Access 

 

 

  :مرتبط با اين استانداردهای  ترين استانداردها و رشته مهم ٭

 SQLو  Accessکارور 

 SQLنويس  برنامه

 SQLمدير 

 VB.Netبرنامه نويس 

 #Cبرنامه نويس 

 طراح پايگاه داده

 :شناسي و سطح سختي کار جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب ٭

 

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

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

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

        به استعالم از وزارت کارنياز : د
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            شغلآموزش استاندارد 

 ها  شايستگي -

 عناوين رديف

 اايگاه داده بررسي 1

 مسائل امنيتيانجام  باز رردن اايگاه داده و 3

 جداول، فيلدها و انواع فيلد طرا ي و ساخت 9

 ايمايش و اصالح جداول 4

  خصوصيات فيلد تنظيم 5

 تكاري جداول و رروردهادس 1

 نذاري رليدهاي اصلي و ايندرستعيين  6

 فيلترنذاري 5

 و جستجو سازي مرتب 3

 با روابك مشخص رردن و اعمال  11

 ها تلفيق تنظيم و تعيين 11

 وجوها ارسطرا ي  13

 ها فرمطرا ي  19

 ها طرا ي ن ارش 14

 انجام صدور 15

 چاپ 11

16  
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 استاندارد آموزش 
  ي تيليل آموزش برنه -

  :عنوان 

 پايگاه داده بررسي
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 1 6 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    اايگاه داده

    هايي از اايگاه داده مثال

    يلدجدول، ررورد و ف

    اطالعات داده و

    طرا ان، مديران و راربران اايگاه داده

    :مهارت

    طرا ي اايگاه داده

    

    

    

    

 :نگرش

  :ايمني و بهداشت

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 :توجهات زيست مييطي

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 مسائل امنيتي انجام باز کردن پايگاه داده و
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 6 4 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    مسائل امنيتي

    هاي معتبر مكان

    

    

    

    

    :مهارت

    باز رردن اايگاه داده 

    Trust Centreاستفاده از 

    Access 2010فرض در  تنظيم مكان اوشه ايش

    Access 2010بستن برنامه 

    

 

- 

 ايمني و بهداشت: 

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 توجهات زيست مييطي:

- 
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 ارد آموزش استاند

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 جداول، فيلدها و انواع فيلدطراحي و ساخت 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 9 2 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ا اروژرتورديت

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    Accessانواع داده 

    جدول

    فيلد

    

    :مهارت

    ايجاد يك اايگاه داده جديد خا ي

    اف ودن فيلدها و تنظيم نوع فيلد

    نذاري جداول بستن و نام

    

    

    

 :نگرش

- 

- 

  :ايمني و بهداشت

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 :توجهات زيست مييطي

- 
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 وزش استاندارد آم

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 پيمايش و اصالح جداول
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 4 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 اروژرتور ارده ديتا

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    جداول

    مهارت:

    باز رردن جداول در اايگاه داده

    Designو نماي  Datasheetن نماي سوييچ رردن بي

    اف ودن رروردها به جداول

    ذخيره رردن تغييرات صورت نرفته در يك جدول

    ايمايش بين رروردها در يك جدول

    تنظيم عرض ستون

    تغيير اندازه خودرار عرض ستون براي متناسب شدن با ميتويات

    ها ترتيب ستونانتقال يك ستون براي بازآرايي 

    

 نگرش:

- 

 ايمني و بهداشت: 

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 توجهات زيست مييطي:

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 خصوصيات فيلدتنظيم 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 1 7 

 ايمني ،نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    خصوصيات فيلد

    هاي ورودي ماسك

    تأييد اعتبار اعداد

    تأييد اعتبار تاريخ

    ورودي داده

    خصوصيات فيلد

    

    مهارت:

    نرفتن ورودي داده

 :نگرش

- 

- 

  :هداشتايمني و ب

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 :توجهات زيست مييطي

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 دستكاری جداول و رکوردها 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 6 2 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،زاتتجهي

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 زشيرتاب آمو

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    جدول

    ررورد

    :مهارت

    تغيير نام جداول

    ها در يك ررورد ويرايش داده

    ها از يك ررورد  ذف داده

     ذف چندين ررورد

نيري از اايگاه داده با استفاده از نام  براي اشتيبان Save Asاستفاده از 
 فايلي متفاوت

   

     ذف جدول

 :نگرش

- 

- 

  :ايمني و بهداشت

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 :توجهات زيست مييطي

- 

- 

 



 13 

 

 
 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 گذاری کليدهای اصلي و ايندکستعيين 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 6 2 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،نشدا

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD اف ار  آموزشي نرم

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    رليد اصلي

    نذاري ايندرس

    

    

    

    :مهارت

    ايجاد يك ايندرس تك فيلدي

    ايجاد يك ايندرس چند فيلدي

    هاي چند فيلدي  ذف ايندرس

    

    

 :شنگر

- 

  :ايمني و بهداشت

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 :توجهات زيست مييطي

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 فيلترگذاری
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 6 4 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،يزاتتجه

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 وزشيرتاب آم

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    فيلترهاي متني

    

    

    :مهارت

    اعمال فيلتري وا د

    ااك رردن فيلتري وا د

    

    

    

 :نگرش

- 

- 

  :ايمني و بهداشت

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 :توجهات زيست مييطي

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 و جستجو سازی مرتب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 4 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    سازي هاي مرتب روش

    جستجو هاي روش

    

    :مهارت

    Zتا  Aسازي رروردها از  مرتب

    Aتا  Zسازي رروردها از  مرتب

    سازي  ذف مرتب

    سازي بر اساس چندين فيلد مرتب

    جستجو بين رروردها

 :نگرش

- 

- 

  :ايمني و بهداشت

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 :توجهات زيست مييطي

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

  :عنوان 

 روابط مشخص کردن و اعمال 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 1 2 

 ايمني، نگرش ،مهارت ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد ،ابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    :دانش

 وايت برد

 وايت برد ماژيك

 وژرتورديتا ار

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    روابك بين جداول

    رابطه يك به چند

    د به چندرابطه چن

    روابك يك به يك

    جامعيت ارجاعي

    هاي آبشاري ن ينه

    مهارت:

    ايجاد روابك بين جداول

     ذف آبشاري رروردهاي مرتبك

    هاي آبشاري فعال رردن ن ينه

     ذف روابك

 نگرش:

- 

- 

 ايمني و بهداشت: 

 با رامپيوتررعايت ارنونومي در هنگام رار -

 توجهات زيست مييطي:

- 

- 

 



 17 

 

 

 استاندارد آموزش    
 ي تيليل آموزش  برنه -

 عنوان:  

 ها تلفيقتنظيم و تعيين 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 2 7 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد تجهيزات، ابزار،

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    ش:دان

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    درونيتلفيق 

    تلفيق دروني

    تلفيق تفريق

    خود تلفيقي

    مهارت:

    اعمال و تغيير تلفيق دروني

    اعمال و تغيير تلفيق بيروني

    ايجاد و تغيير تلفيق تفريق

    اعمال خود تلفيقي

    

 نگرش:

- 

- 

 ايمني و بهداشت: 

 ار با رامپيوتررعايت ارنونومي در هنگام ر-

 

 توجهات زيست مييطي:

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزش  برنه -

 عنوان:  

 وجوها پرسطراحي 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 91 97 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد تجهيزات، ابزار،

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دانش:

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    وجوها ارس

    وجوي اارامتري ارس

    مهارت:

، Update ،Delete ،Make Tableوجوهاي  ايجاد و اجراي يك ارس
Append ،Crosstab ،Find Duplicates  وFind Unmatched 

Records 

   

    وجوي اارامتري يك متغيره ايجاد و اجراي ارس

    وجوي اارامتري دو متغيره تغيير ارس

    رارارترهاي جانشين استفاده از

    وجو نشان دادن  دارثر و  داقل مقادير در يك ارس

    استفاده از فيلدهاي مياسباتي

    وجو بندي اطالعات در يك ارس نروه

 نگرش:

- 

- 

 ايمني و بهداشت: 

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 توجهات زيست مييطي:

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزش  برنه -

 عنوان:  

 ها فرمطراحي 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

11 91 61 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد تجهيزات، ابزار،

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دانش:

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    هاي فرم انواع رنترل

    قيدهاي نام هاي مقيد در مقابل رنترل رنترل

    زيرفرم

    مهارت:

    هاي مقيد ايجاد، تغيير دادن و  ذف رنترل

    اعمال خصوصيات رنترل مقيد

    هاي نامقيد دستكاري رنترل

    در فرم Tabتغيير دادن ترتيب 

    ايجاد زيرفرم

     ينك رردن زيرفرم

 نگرش:

- 

- 

 ايمني و بهداشت: 

 نومي در هنگام رار با رامپيوتررعايت ارنو-

 

 توجهات زيست مييطي:

- 

- 

 
 
 



 21 

 

 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزش  برنه -

 عنوان:  

 ها گزارشطراحي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 11 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد تجهيزات، ابزار،

 آموزشيمصرفي و منابع 

 رايانه    دانش:

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

  ريچااگر  ي

    ها ن ارش

    ها جمع رل

    مهارت:

    ايجاد ن ارش ساده

    Report Wizardاستفاده از 

    تغيير دادن چيدمان ن ارش

    عريض رردن عرض ن ارش

    تغيير دادن عنوان ن ارش

    اف ودن  ونو به ن ارش

    ها بندي فرم با استفاده از تم فرمت

    نام فيلدها در ن ارشتغيير دادن 

    بندي تاريخ و زمان اوافه رردن و فرمت

    اوافه رردن فيلدهاي موجود به ن ارش

    ها براي چاپ تغيير اندازه ن ارش

    بستن ن ارش

     ذف ن ارش

 نگرش:

- 

 ايمني و بهداشت: 

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 ت مييطي:توجهات زيس

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تيليل آموزش  برنه -

 عنوان:  

 صدورانجام 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 4 7 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد تجهيزات، ابزار،

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دانش:

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 وژرتورديتا ار

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

 چااگر  ي ري

    ها صدور داده

    XMLو  CSV ،PDFهاي صفيه نسترده، متني و  فرمت

    مهارت:

    Excelصدور جدول به عنوان فايل 

    صدور جدول به عنوان فايل متني

    CSVصدور جدول به عنوان فايل فرمت شده 

    PDFصدور جدول به عنوان فايل فرمت شده 

    XMLصدور جدول به عنوان فايل فرمت شده 

 نگرش:

- 

- 

 ايمني و بهداشت: 

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 توجهات زيست مييطي:

- 

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تيليل آموزش  برنه -

 

 عنوان: 

 چاپ
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 9 2 

 نگرش، ايمني دانش، مهارت،

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 مواد تجهيزات، ابزار،

 بع آموزشيمصرفي و منا

 رايانه    دانش:

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 ديتا اروژرتور

 راغذ

 ارده ديتا اروژرتور

DVD  خام 

 خودرار

Cool disk 
 مي  رايانه

 صند ي نردان

 تجهي ات اتصال به اينترنت

DVD  آموزشي نرم اف ار

 مربوطه

DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 رتاب آموزشي

 رابل سيار انج راهه

  ي ري چااگر

    مال ظات قبل از چاپ

    نمايش چاپ ايش

    جهت، افقي يا عمودي

    مهارت:

    Print Previewبندي در  تنظيم رردن طرح

    ها تنظيم  اشيه

    

    

    

    

 نگرش:

- 

- 

 ايمني و بهداشت: 

 رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر-

 

 جهات زيست مييطي:تو

- 

- 
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  برنه استاندارد تجهي ات -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 برای دو نفر 1 ياباالتر 5انتيوم رايانه 1

 برای کارگاه 1 ويژه رارناه ديتا اروژرتور 9

 برای کارگاه 1 ويژه رارناه ارده ديتا اروژرتور 6

 برای دو نفر 1 ره آموزشيدو نف مي  رايانه 2

 برای هر نفر 1 آموزشي صند ي نردان 4

 برای کارگاه 1 سياه و سفيد يارنگي چااگر  ي ري 0

 برای کارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهي ات اتصال به اينترنت 7

 برای کارگاه 1 معمو ي وايت برد 0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  :توجه

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات برای يك کارگاه به ظرفيت  -
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 برنه استاندارد مواد  -         

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 برای کارگاه عدد5 معمو ي ماژيك وايت برد 1

 برای دونفر برگ111 معمو ي راغذ 9

6 DVD برای دونفر عدد4  يمعمو خام 

 برای دونفر عدد3 معمو ي خودرار 2

 برای هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين رابل سيار انج راهه 4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

  :توجه

 محاسبه شود . نفر 15و يك کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 

 



 25 

 
 

 

 

 

  برنه استاندارد اب ار  -         

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

1 Cool disk 2دونفر یبرا 1 نيگابايت ياباالتر 

9 DVD دونفر یبرا 1 9111هاي  نسخه آموزشي نرم اف ار مربوطه 

6 DVD  ديكشنري انگليسي به

 فارسي

 دونفر یبرا 1 بروز و جديد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

  :توجه

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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  (اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد)آموزشي هاي  منابع و نرم اف ار -

 ناشر يا تو يد رننده ميل نشر سال نشر مترجم مو ف عنوان منبع يا نرم اف ار رديف

1 Access 2010 9111 Michael 

R.Groh 

 Wiley  

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

  عالوه بر منابع اصلي (ايشنهادي نروه تدوين استاندارد)ساير منابع و ميتواهاي آموزشي  -

 مترجم/ / مو فينمو ف  سال نشر نام رتاب يا ج وه رديف

 مترجمين

 تووييات ناشر ميل نشر
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 قابل استفاده در آموزش استانداردهاي  فهرست سايت

 

 رديف عنوان

http://www.microsoft.com 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 10 
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