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2514-53-100-1

تاريخ تدوين استاندارد 1394/12/15 :

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي

كد ملي شناسايي آموزش شغل 2514-53-100-1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات:
علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي
عليرضا مهرابي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان
سيروس سلطاني(سرپرست اداره كل فني و حرفه اي هرمزگان)
رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
رضا زارعي معاون آموزش اداره كل استان همدان
گلزار نظري گزيك (معاون آموزش و پژوهش اداره كل فني و حرفه اي هرمزگان)
هما واليي كارشناس پژوهش اداره كل استان همدان
محمد رضا كنجه مرادي  :عضو كروه برنامه ريزي فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه درسي
شهرام شكوفيان مدير گروه برنامه ريزي درسي دفتر طرح و برنامه هاي درسي

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان همدانمرکز آموزش فني و حرفه اي شماره  1استان همدانمرکز آموزش فني و حرفه ای بیت الزهرا خواهران همدان مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران شهرستان نهاوند -مرکز آموزش فني وحرفهاي فناوري اطالعات بندرعباس

فرآيند اصالح و بازنگري :
محتواي علميمطابق با بازار روز تجهیزات مواد مصرفي -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 .

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
97
دورنگار

66944117

تلفن 66569900 – 9

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  شايستگي 
آخرين مدرك

رشته

شغل و

سابقه كار

تحصيلي

تحصيلي

سمت

مرتبط

فناوري

مربي

 14سال

رديف

نام و نام خانوادگي

1

آرزو عابدي

ليسانس

2

زهرا عسگري نويد

ليسانس

4

نرگس مرادي

ليسانس

اطالعات

آدرس  ،تلفن و ايميل
تلفن ثابت 081-34263003:
تلفن همراه 09189114699 :
ايميلaabedi2001@yahoo.com:
آدرس  :مركز شماره  – 1اداره كل آمووزش
فني و حرفه اي استان همدان

مربي

نرم افزار

 9سال

كامپيوتر

تلفن ثابت 08134232379:
تلفن همراه 09187118186 :
ايميل :
zasgarinavid@gmail.com
آدرس  :همدان,ميدان فلسطين فنوي حرفوه
اي بيت الزهرا

مربي

نرم افزار

10سال

كامپيوتر

تلفن ثابت 08133238612:
تلفن همراه 09188508812 :
ايميل :
آدرس :نهاوند

5

فاطمه وكيلي

كارشناسي

كامپيوتر

مربي

10سال

6

عصمت لشکري

كارشناسي

كامپيوتر(نرم

مربي

5سال

تلفن ثابت :
تلفن همراه 09391724144 :
ايميلvakily.fatemeh@gmail.com:
آدرس :هرمزگان
تلفوحرفه اي خواهران انديمشک

بندري پور

تلفن همراه:
esi.lashkari@gmail.com :Email

افزار)

تلفن ثابت :

7

تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

نام استاندارد آموزش شغل:
برنامه نويس Perl
شرح استاندارد آموزش شغل:
برنامه نویس  Perlدر حوزه فن آوري اطالعات است و شغلی است که میتواند در تیمهاي مهندسی نرم افزار در مراکز کامپیوتر
 IKT،ICT،IT،و پارکهاي تکنولوژي در طراحی و پیاده سازي سیستمها براساس  Perlهمکاري الزم را انجام دهد .مهندس برنامه نویس
 PERLدر با تیمهاي CGI Perlو Perlبراي  web developmentدر انواع  Platformها بویژه  Linuxبراي توسعه
سیستمها یک کارشناس اصلی و اساسی است .همچنین مهندس برنامه نویس  PERLکسی است که از عهده شناخت مفاهیم اولیه و
اساسی  ،کار با ، absolute minimumکار با  ، Regular expressionsکار با  ، basics-beyondکار با Complex
 ، data structures & referencesکار با اسناد و اطالعات  ، Perlبکارگیري  Perl Modulesاز ، CPANکار با Perl
 ، debugger & debugging Perlکار با  ،Command-Line Perlکار با یک  ، Perl-Whistle-Stop Tourکار با
 Handling Databases ، Perl Styleبا ، Perlکار با  File Processingپیشرفته  ،کار با  System interactionو کار
با  Perl Security Issuesبرآید.این شغل با کلیه مشاغل برنامه نویسی و تجزیه و تحلیل سیستم ها در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق ديپلم كامپيوتر
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :توانايي كار با كامپيوتر
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 114 :ساعت
 34ساعت

و زمان آموزش نظري :

و زمان آموزش عملي  80 :ساعت
و زمان كارورزي

:

 -ساعت

و زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %20 : عملي %70: اخالق حرفه اي %10:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

لیسانس کامپیوتر با  4سال سابقه کار
کارشناس ارشد کامپیوتر با  2سال سابقه کار
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تعاريف :
:Standard Occupation
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا
تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
مي ٭شود.
استاندارد آموزش :
نقشاي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
اين استاندارد مي تواند در تيمهاي مهندسي نرم افزار در مراكز كامپيوتر  IKT،ICT،IT،و پاركهاي تکنولوژي در
نام يك شغل :
الزم را
سيستمها
پياده
طراحي و
دهد.مي رود اطالق مي شود .
انجامانتظار
مورد نظر
همکاري سطح
 Perlشخص در
براساس از يك
هاي خاص كا
سازيتوانمندي
وظايف و
اي از
با مجموعا
شرح شغل :
بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
آموزشي .
استاندارد
رسيدن با يك
مورد نياز براي
اصطالحجلسات
رداقل زمان و
جهاني ) :
مشابه
اصطالحات
استاندارد ( و
انگليسي
٭
ويژگي کارآموز ورودي :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود .
CGI Perl-Web Development
کارورزي:
كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت
دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود(.مانند آموزش يك شايستگي كا هرد در محال آماوزش باا صاورت
تئوريك با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد).
مهم :ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
٭
ارزشیابي
شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كا شاامل ساا بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
آنكابايك
افزارهاي مورد
نرم ق اوت در
شواهد و
هرآيند
Perl
مرتبط
آوريها و
جمعرشته
كليه
ررهااي خواهد بود .
صالحیت حرفه اي مربیان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون با طور موثر و كارا برابر استاندارد .
٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :
دانش :
رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي  .كا مي تواند شامل علوم پايا (رياوي
طبق سند و مرجع ......................................
الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب
 ،هيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان هني باشد .
طبق سند و مرجع ......................................
مهارت: :جزو مشاغل نسبتاً سخت
ب
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي  .ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
طبق سند و مرجع ........................................
نگرش :جزو مشاغل سخت و زيان آور
ج:
مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .
ايمني :نياز به استعالم از وزارت كار
د:
مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محیطي :









مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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استاندارد آموزش شغل
 شایستگی هاعناوین

ردیف

 وکار با آنPerl بررسی اولیه و اساسی

1

Absolute minimum کار با

2

Regular expressions کار با

3

basics-beyond کار با

4

Complex data structures & references کار با

5

Perl کار با اسناد و اطالعات

6

CPAN  ازPerl Modules بکار گیري

7

Perl debugger & debugging Perl کار با

8

Command-Line Perl کار با

9

Perl-Whistle-Stop Tour کار با یک

10

Perl Style کار با

11

Perl  باHandling Databasesکار با

12

 پیشرفتهFile Processingکار با

13

System interaction کار با

14

Perl Security Issuesکار با

15

5

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :بررسی اولیه و اساسی  Perlوکار با آن

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

 -کاربرد Perl

بروز

-مفاهیم Perl compiler/interpreter

سیستم عامل بروز

-معرفی Perlتحت انواع سیستم عامل

نرم افزارهاي مرتبط بروز
4

مهارت :

وایت برد ،ماژیک وایت
برد

-کار با Active State Perl

دیتا پروژکتور

-کار با Perlدر خصوص Perl command

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

-کار با ویژگی هاي Perl compiler/interpreter

 DVDخام

 -نوشتن و اجراي یک simple program

خودکارCool disk

نگرش :

میز رایانه ،صندلی گردان

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

،تجهیزات اتصال به

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

اینترنت
 DVDآموزشی نرم
افزار مربوطه

ایمنی و بهداشت :

DVDدیکشنري

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

انگلیسی به فارسی
اسناد آموزشی

توجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست

کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با Absolute minimum

نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

-مفاهیم  Variablesو انواع داده ها

بروز

-مفاهیم Function

سیستم عامل بروز

-مفاهیم if

نرم افزارهاي مرتبط بروز

 -مفاهیم حلقه ها

وایت برد ،ماژیک وایت

_ مفاهیم آرایه ها

برد
4

مهارت :

دیتا پروژکتور
کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_ کار با print function

 DVDخام

_ کار با Variables

خودکارCool disk

_ کار با انواع داده ها

میز رایانه ،صندلی گردان

_ کار با if

،تجهیزات اتصال به

_ کار با Lists

اینترنت

_کار با آرایه ها براي Storing Lists

 DVDآموزشی نرم

_ کار با حلقه foreach loops

افزار مربوطه

_کار با Hashs

DVDدیکشنري

_ کار با حلقه هاي do,while,for.until

انگلیسی به فارسی

_ کار با Arrays_rest

اسناد آموزشی

_کار با open,print,writin

کابل سیار پنج راهه،

 -نگرش :

چاپگر لیزري

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

روپوش کار

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :کار با Absolute minimum

نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعاترعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست

8

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با Regular expressions

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

1

3

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

1

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

مفاهیم Regular expressions3

مهارت :

سیستم عامل بروز
نرم افزارهاي مرتبط بروز

_ کار با  Text manipulationبا Regular
expressions
_ کار با Matching strings

وایت برد ،ماژیک وایت
برد

_کار با  Matchingدر خصوص default variable

دیتا پروژکتور

_ کار با Case-sensitivity

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_کار با Special characters

 DVDخام

_کار با Built-in character classes

خودکارCool disk

_ کار با Capturing

میز رایانه ،صندلی گردان

_ کار با Substitution

،تجهیزات اتصال به

_ کار با Global substitutions

اینترنت

نگرش -:کار گروهی،اخالق حرفه اي ،اصول و فنون مذاکره

 DVDآموزشی نرم افزار

 -انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

مربوطه

 -رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

DVDدیکشنري

 -خالقیت ،کارآفرینی

انگلیسی به فارسی

ایمنی و بهداشت :

اسناد آموزشی

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري

توجهات زیست محیطی  -:جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله روپوش کار
هاي شهري و تحویل آنها به محیط زیست

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با basics-beyond

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

_مفاهیم basics-beyond

سیستم عامل بروز

_ مفاهیم oining lists

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_ مفاهیم Filtering

وایت برد ،ماژیک وایت
4

مهارت :

برد

_کار باStatement modifiers

دیتا پروژکتور

_ کار با)(Quoting mechanisms — qq

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_ کار با Here documents

 DVDخام

_کار با Uppercase/lowercase conversion

خودکارCool disk
میز رایانه ،صندلی گردان

_ کار با  Splitting stringsدر داخل Lists

،تجهیزات اتصال به

_کار با  Joining listsدر داخل strings

اینترنت

_ کار با Filtering lists with map

 DVDآموزشی نرم

_ کار با Sorting lists

افزار مربوطه

_ کار با importance – context

DVDدیکشنري

_ کار با Assignment shortcuts

انگلیسی به فارسی

_ کار با Scoping rules

اسناد آموزشی

_کار با Special variables

کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با basics-beyond

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 کار گروهی،اخالق حرفه اي ،اصول و فنون مذاکره انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات .رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست.

11

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با & Complex data structures

زمان آموزش

references

نظري

عملی

جمع

2

6

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

-مفاااهیم & Complex data structures

بروز

references
-مفاهیم Hashes

سیستم عامل بروز
نرم افزارهاي مرتبط بروز
6

مهارت :

وایت برد ،ماژیک وایت

_ کار با Limits - flat lists

برد

_ کار باNesting arrays

دیتا پروژکتور

_ کار با Array references

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_ کار با Anonymous arrays

 DVDخام

_ کار با Named array references

خودکارCool disk

_ کار با Passing multiple arrays to/from
function
_ کار با Hashes – arrays

میز رایانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به
اینترنت

_ کار با Hash references

 DVDآموزشی نرم

_ کار با Arrays – hashes

افزار مربوطه

_کار باComplex nested data structures

DVDدیکشنري

_ کار با Hashes – hashes

انگلیسی به فارسی

_ کار با Code references

اسناد آموزشی

_ کار با Dispatch tables

کابل سیار پنج راهه،

نگرش :

چاپگر لیزري
روپوش کار

 کار گروهی،اخالق حرفه اي ،اصول و فنون مذاکره انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با & Complex data structures

زمان آموزش
نظري

references

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ایمنی و بهداشت :
 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعاترعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با اسناد و اطالعات Perl

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

 مفاهیم اسناد و اطالعات Perl4

مهارت :

سیستم عامل بروز

_کار با Perl's documentation

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_ یافتن اطالعات در مورد Perl

وایت برد ،ماژیک وایت

_ یافتن موارد جدید در مورد Perl

برد

_ کار با FAQS

دیتا پروژکتور

نگرش :

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور
 DVDخام

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

خودکارCool disk

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

میز رایانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به

 -خالقیت ،کارآفرینی

اینترنت

ایمنی و بهداشت :

 DVDآموزشی نرم

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات .-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

افزار مربوطه

توجهات زیست محیطی :

DVDدیکشنري

 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست

انگلیسی به فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 برگهي تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بکار گیري  Perl Modulesاز CPAN
نظري

عملی

جمع

2

6

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

مفاهيم  Perl Modulesاز CPAN6

مهارت :
_ کار با Comprehensive Perl Archive
)Network (CPAN
_ کار با effective Perl programmersدر خصوص
efficient CPAN users
_ کار با CPAN's philosophy
_ کار با Finding modules

سیستم عامل بروز
نرم افزارهاي مرتبط بروز
وایت برد ،ماژیک وایت
برد
دیتا پروژکتور
کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور
 DVDخام

_ نصب Installing Modules

خودکارCool disk

_ بکارگیري modules

میز رایانه ،صندلی گردان

_کار با particularly useful modules

،تجهیزات اتصال به

نگرش :

اینترنت

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

 DVDآموزشی نرم

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

افزار مربوطه
DVDدیکشنري
انگلیسی به فارسی

ایمنی و بهداشت :

اسناد آموزشی

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري

توجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست

15

روپوش کار

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با Perl debugger & debugging Perl

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

3

8

11

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

3

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

مفاهیم Perl debugger8

مهارت :

سیستم عامل بروز

_کار با Avoiding bugs

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_ کار با Perl's built-in debugger

وایت برد ،ماژیک وایت

_ کار با Invoking - debugger

برد

_ کار با debugger's command line interface

دیتا پروژکتور

_کار باdebugger's basic command set

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_ کار با Exploring - extended functions

 DVDخام

_ کار با Graphical debuggers

خودکارCool disk

_ کار با Alternative debugging techniques
نگرش :

میز رایانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به
اینترنت

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

 DVDآموزشی نرم

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

افزار مربوطه
DVDدیکشنري
انگلیسی به فارسی

ایمنی و بهداشت :
 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات .-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري

توجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست.
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روپوش کار

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با Command-Line Perl

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

2

5

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

مفاهیم Command-Line Perl5

مهارت :

سیستم عامل بروز

_کار با General principles

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_کار باPerl - filter

وایت برد ،ماژیک وایت

_کار باEditing files in-place

برد

_ کار با Command line flags

دیتا پروژکتور

نگرش :

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور
 DVDخام

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

خودکارCool disk

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

میز رایانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به

 -خالقیت ،کارآفرینی

اینترنت

ایمنی و بهداشت :

 DVDآموزشی نرم

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

افزار مربوطه

توجهات زیست محیطی :

DVDدیکشنري

 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست

انگلیسی به فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با یک Perl-Whistle-Stop Tour

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

1

2

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

1

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

_مفاهیمPerl-Whistle-Stop Tour

بروز

_ مفاهیم Wheels you don't need to re-invent
و کاربرد آن در مهندسی کامپیوتر
مهارت :

سیستم عامل بروز
نرم افزارهاي مرتبط بروز
2

وایت برد ،ماژیک وایت

_کار با Common recipes

برد

_ کار با Common pitfalls

دیتا پروژکتور

نگرش :

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

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

 DVDخام

 -انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

خودکارCool disk

 -رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

میز رایانه ،صندلی گردان

 -خالقیت ،کارآفرینی

،تجهیزات اتصال به

ایمنی و بهداشت :

اینترنت

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات .-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

 DVDآموزشی نرم
افزار مربوطه
DVDدیکشنري

توجهات زیست محیطی :

انگلیسی به فارسی

 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویال اسناد آموزشیکابل سیار پنج راهه،

آنها به محیط زیست.

چاپگر لیزري
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با Perl Style

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

مفاهیم Perl Style4

مهارت :

سیستم عامل بروز

_کار با Philosophy

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_کار باgood style

وایت برد ،ماژیک وایت

_کارباBad style

برد

نگرش :

دیتا پروژکتور
کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

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

 DVDخام

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار -رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

خودکارCool disk
میز رایانه ،صندلی گردان

 -خالقیت ،کارآفرینی

،تجهیزات اتصال به

ایمنی و بهداشت :

اینترنت

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

 DVDآموزشی نرم
افزار مربوطه
DVDدیکشنري

توجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست

انگلیسی به فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه،
چاپگر لیزري
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با Handling Databasesبا Perl

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

4

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

 مفاهیم Handling Databasesبا Perl8

مهارت :

سیستم عامل بروز

_ کار با  SQL databasesباInteracting

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_کار باDBI

وایت برد ،ماژیک وایت

_کار با Connection/disconnection, log in/log
out
_  single recordیکRetrieving

برد

_کار با Retrieving multiple records
Update/insert queries
_کاربا Place-holdersو bind values

دیتا پروژکتور
کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور
 DVDخام
خودکارCool disk
میز رایانه ،صندلی گردان

_کاربا ConnectingبوسیلهODBC

،تجهیزات اتصال به

نگرش  :خالقیت ،کارآفرینی

اینترنت

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

 DVDآموزشی نرم

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :

افزار مربوطه
DVDدیکشنري
انگلیسی به فارسی

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه،

توجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست
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چاپگر لیزري
روپوش کار

استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار با File Processingپیشرفته

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

4

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل
بروز

 مفاهیم  File Processingپیشرفته8

مهارت :

سیستم عامل بروز

_کار با انواع open

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_کار باFilehandles

وایت برد ،ماژیک وایت

_کاربا Reading lineبوسیله line

برد

_کار با Reading paragraphبوسیله paragraph

دیتا پروژکتور

_کار با Reading entire files

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_کارباSpecial variables

 DVDخام

_کاربا)flip-flop operator (..

خودکارCool disk

_کار باFile test functions

میز رایانه ،صندلی گردان

_ کار باPipes

،تجهیزات اتصال به
اینترنت

نگرش :

 DVDآموزشی نرم

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

افزار مربوطه

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

DVDدیکشنري
انگلیسی به فارسی
اسناد آموزشی

ایمنی و بهداشت :

کابل سیار پنج راهه،

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات .-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

چاپگر لیزري

توجهات زیست محیطی :

روپوش کار

 -جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هاي شهري و تحویل آنها به محیط زیست.
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :كار با System interaction

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

1

4

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

1

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل بروز
سیستم عامل بروز

 مفاهيم System interaction4

مهارت :

نرم افزارهاي مرتبط بروز
وایت برد ،ماژیک وایت برد

_ Connectingبه دیگر برنامه ها

دیتا پروژکتور

_کار با Unsafe pipes

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_کار با IO::Pipe

 DVDخام
خودکارCool disk

_ انجام  Grabbingیک program's output

میز رایانه ،صندلی گردان

_انجام دیگر راهها براي run programs

،تجهیزات اتصال به اینترنت

نگرش :

 DVDآموزشی نرم افزار

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

مربوطه

 -انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

DVDدیکشنري انگلیسی به

 رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه ،چاپگر

ایمنی و بهداشت :

لیزري

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

روپوش کار

توجهات زیست محیطی :
 جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هااي شاهري و تحویالآنها به محیط زیست.
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحلیل آموزش

عنوان  :کار باPerl Security Issues

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

4

10

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

4

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

_ مفاهیم Perl Security Issues

بروز

_مفاهیم Potential security pitfalls

سیستم عامل بروز
10

مهارت :

نرم افزارهاي مرتبط بروز

_انجام  Codingبراي security

وایت برد ،ماژیک وایت

_انجام Taint checking

برد

_ کار با Dangerous environment variables

دیتا پروژکتور

_کار باFile input

کاغذ ،پرده دیتا پروژکتور

_کار با Set-user-id Perl programs

 DVDخام

_ کار با usersوPermissions

خودکارCool disk
میز رایانه ،صندلی گردان

نگرش :

،تجهیزات اتصال به

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

اینترنت

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار رعایت استانداردهاي حرفه اي ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

 DVDآموزشی نرم
افزار مربوطه
DVDدیکشنري

ایمنی و بهداشت :

انگلیسی به فارسی

 عاري از الکتریسیته بودن دست ها هنگام کار با قطعات .-رعایت ارگونومی در هنگام کار با رایانه

اسناد آموزشی

توجهات زیست محیطی :

کابل سیار پنج راهه،

 -جداسازي قطعات و کابل هاي معیوب و خراب رایانه از زباله هاي شهري و تحویل آنها به محیط زیست.

چاپگر لیزري
روپوش کار
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 -برگه استاندارد تجهیزات

رديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

رایانه

بروز و جدید

1

براي دو نفر

2

دیتا پروژکتور

ویژه کارگاه

1

براي کارگاه

3

پرده دیتا پروژکتور

ویژه کارگاه

1

براي کارگاه

4

میز رایانه

دو نفره آموزشی

1

براي دو نفر

5

صندلی گردان

آموزشی

1

براي هر نفر

6

چاپگر لیزري

سیاه و سفید یارنگی

1

براي کارگاه

7

تجهیزات اتصال به اینترنت

خطوط مناسب اتصال

1

براي کارگاه

8

وایت برد

معمولی

1

براي کارگاه

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

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماژیک وایت برد

معمولی

5عدد

براي کارگاه

2

کاغذ

معمولی

100برگ

براي دونفر

3

 DVDخام

معمولی

4عدد

براي دونفر

4

خودکار

معمولی

2عدد

براي دونفر

5

کابل سیار پنج راهه

داراي اتصال زمین

1عدد

براي هرسیستم

6

روپوش کار یا لباس کارگاهی

کارگاهی

1عدد

براي یک نفر

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

 برگه استاندارد ابزارنام

مشخصات فنی و دقیق

تعداد

توضیحات

ردیف
1

Cool disk

4گیگابایت یاباالتر

1

براي دونفر

2

نرم افزار سیستم عامل

نسخه هاي بروز و جدید

1

براي دونفر

3

نرم افزارهاي مربوطه

نسخه هاي بروز و جدید

1

براي دونفر

4

نرم افزار دیکشنري انگلیسی به فارسی

نسخه هاي بروز و جدید

1

براي دونفر

5

نرم افزار آموزشی نرم افزار مربوطه

نسخه هاي بروز و جدید

1

براي دونفر

توجه - :ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر یا تولید کننده

محل نشر

 سایر منابع و محتواهاي آموزشی ( پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیردیف

نام کتاب یا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفین

مترجم/
مترجمین

کلیه کتاب هاي مربوطه

25

محل نشر

ناشر

توضیحات

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

کلیه سایت هاي مربوطه

1
2
3

فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم افزارهاي اصلی )
ردیف

عنوان نرم افزار

آدرس

تهیه کننده

26

توضیحات

