معاونت پژوهش و برنامه ريسي
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد شغل و آموزش
طراح و توسعه دهنده سامانههاي مديريت
محتوا ()CMS
گروه شغلي فناوري اطالعات
شماره ملي شناسايي شغل

تاريخ تدوين استاندارد 1831/7/1 :
تاريخ اعتبار استاندارد 1811/7/1 :

ًظارت تر تذٍيي هحتَا ٍ تصَية  :دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي درسي
ضوارُ هلي ضٌاسايي ضغل 2513/20 :
ضرٍع اػتثار 1389/7/1 :
پاياى اػتثار 1391/7/1 :
اػضاء مويسيَى تخصصي ترًاهِ ريسي درسي رضتِ فٌاٍري اطالػات :

حًزٌ َاي حرفٍ اي ي تخصصي َمكار براي تذييه استاوذارد ضغل ي آمًزش :
 ادارٌ کل آمًزش فىي ي حرفٍ اي استان تُران -ضرکت ايلیا فىاير پاسارگاد

فرآيٌذ اصالح ٍ تازًگري :
-

آدرس :
تْراى – خياتاى آزادي  ،خياتاى خَش ضوالي ً ،ثص خياتاى ًصرت  ،ساختواى ضوارُ  ، 2سازهاى آهوَزش فٌوي ٍ
حرفِ اي مطَر  ،ضوارُ 259
دٍرًگار

66944117

تلفي

1

66569900

تْيِ مٌٌذگاى استاًذارد ضغل ٍ آهَزش
رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگي

هذرك

رضتِ تحصيلي

ساتقِي تجرتي هرتثط

1

ضْبة هسيجيبى

كبرضٌبسي ارضذ

هٌْذسي فٌبٍري اعالػبت

 10سال

2

كيَاى جبهِ ثسرگ

كبرضٌبسي ارضذ

هٌْذسي غٌبيغ

 10سال

3

فبئسُ ػبللي

كبرضٌبسي

هٌْذسي ًرم افسار

 1سال

4

زّرا لبسويبى

كبرضٌبسي

هٌْذسي ًرم افسار

 1سال

٭ تؼريف دليك استبًذارد :
در ایي اعتبًذارد طزاحی ٍ پیبدُ عبسی ٍة عبیت ّب جْت تَلیذ هحتَا ثب اعتفبدُ اس عبهبًِ ّبی هذیزیت هحتَا کِ
اصطالحب ً Content Management System : CMSبهیذُ هی ؽًَذ ،ارائِ ؽذُ اعت .در ایي طزاحی ٍ پیبدُ
عبسی کبر ثب اًَاع هزٍرگزّب ،ثکبرگیزی سثبى ّبی ًؾبًِگذاری ،کبر ثب ً ،XMLصت ٍ راُاًذاسی ٍة عزٍر ثزای تَلیذ
هحتَای عبیت ّبی خجزی ،عبسهبًی ،تجبری ٍ اجتوبػی هطزح ؽذُ اعت.
٭ اغغالح التيي استبًذارد ( ٍ اغالحبت هطبثِ جْبًي ) :
Website designer with CMS
٭ اّذاف آهَزضي استبًذارد :
■ ّذف  /اّذاف كلي :
-

اهکاى طزاحی وب سایت های انعطاف پذیز ،قاتل توسعه تا واتستگی حذاقلی ته طزاح

-

توانایی طزاحی و پیاده ساسی وب سایت تا کارتزی های هختلف تز اساس نیاس هطتزی

-

تزویج حضور در وب تزای هوه عالقونذاى تذوى نیاس ته دانص تزناهه نویسی

-

تسهیل و تسزیع راه انذاسی کسة وکارهای اینتزنتی

-

توانایی استفاده اس ساهانه های هذیت هحتوا

■ ّذف  /اّذاف رفتبري :
-

کار تا اینتزنت و هزورگزها

-

تهزه گیزی اس ستاى های نطانه گذاری

-

تکار گیزی CSS ، XML

-

هذیزیت هحتوای سیتن های خثزی ،ساسهانی ،تجاری و اجتواعی
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٭ رسبًِ ّبي آهَزضي هَرد ًيبز ثراي استبًذارد ( تختِ سيبُ – تختِ ٍايت ثرد – هبشيك – فيلن – ًَار –
تلَيسيَى – ٍيذئَ پرٍجكطي ٍ ) ...

رایبًِ ثب ّوِ هتؼلقبت

1ػذد ثزای دٍ ًفز

هیشکبر

1ػذد ثزای دٍ ًفز

صٌذلی گزداى

1ػذد ثزای ّز ًفز

ٍیذیَ پزٍصکتَر ٍ پزدُ

1ػذد

تختِ ٍایت ثزد

1ػذد

خط ایٌتزًت
٭ هْن تريي استبًذاردّب ٍ رضتِ ّبي هرتجظ ثب ايي استبًذارد :
 كبرثري رايبًِ-كبرثري ايٌترًت

٭ جايگاُ استاًذارد ضغلي از جْت آسية ضٌاسي ٍ سطح سختي مار :

الف  :جسٍ هطاغل ػادي ٍ من آسية █
ب  :جسٍ هطاغل ًسثتاً سخت 
ج  :جسٍ هطاغل سخت ٍ زياى آٍر 
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تؼبريف اغالحبت هحتَايي :
استبًذارد ضغل :
هطخػبت ضبيستگي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَرد ًيبز ثراي ػولكرد هَثر در هحيظ كبر را گَيٌذ در ثؼضي از هَارد استبًذارد حرفِ اي ًيس گفتِ هي ضَد .
استبًذارد آهَزش :
ًمطِي يبدگيري ثراي رسيذى ثِ ضبيستگي ّبي هَجَد در استبًذارد ضغل .
ًبم يك ضغل :
ثِ هجوَػِ اي از ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبظ كِ از يك ضخع در سغح هَرد ًظر اًتظبر هي رٍد اعالق هي ضَد .
ضرح ضغل :
ثيبًيِ اي ضبهل هْن تريي ػٌبغر يك ضغل از لجيل جبيگبُ يب ػٌَاى ضغل  ،كبرّب ارتجبط ضغل ثب هطبغل ديگر در يك حَزُ ضغلي  ،هسئَليت ّاب  ،ضارايظ
كبري ٍ استبًذارد ػولكرد هَرد ًيبز ضغل .
عَل دٍرُ آهَزش :
حذالل زهبى ٍ جلسبت هَرد ًيبز ثراي رسيذى ثِ اّذاف كلي ٍ رفتبري يك استبًذارد آهَزضي .
ٍيصگي كبرآهَز ٍرٍدي :
حذالل ضبيستگي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي كِ از يك كبرآهَز در ٌّگبم ٍرٍد ثِ دٍرُ آهَزش اًتظبر هي رٍد .
ارزضيبثي :
فرآيٌذ جوغ آٍري ضَاّذ ٍ لضبٍت در هَرد آًكِ يك ضبيستگي ثذست آهذُ است يب خير  ،كِ ضبهل سِ ثخص ػولي  ،كتجي ػولي ٍ اخالق حرفاِ
اي خَاّذ ثَد .
غالحيت حرفِ اي هرثيبى :
حذالل تَاًوٌذي ّبي آهَزضي ٍ حرفِ اي كِ از هرثيبى دٍرُ آهَزش استبًذارد اًتظبر هي رٍد .
ضبيستگي :
تَاًبيي اًجبم كبر در هحيظ ّب ٍ ضرايظ گًَبگَى ثِ عَر هَثر ٍ كبرا ثراثر استبًذارد .
داًص :
حذالل هجوَػِ اي از هؼلَهبت ًظري ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الزم ثراي رسيذى ثِ يك ضبيستگي يب تَاًبيي  .كِ هي تَاًذ ضابهل ػلاَم پبياِ (ريب اي ،
فيسيك  ،ضيوي  ،زيست ضٌبسي )  ،تكٌَلَشي ٍ زثبى فٌي ثبضذ .
هْبرت :
حذالل ّوبٌّگي ثيي رّي ٍ جسن ثراي رسيذى ثِ يك تَاًوٌذي يب ضبيستگي  .هؼوَالً ثِ هْبرت ّبي ػولي ارجبع هي ضَد .
ًگرش :
هجوَػِ اي از رفتبرّبي ػبعفي كِ ثراي ضبيستگي در يك كبر هَرد ًيبز است ٍ ضبهل هْبرت ّبي غير فٌي ٍاخالق حرفِ اي هي ثبضذ .
ايوٌي :
هَاردي است كِ ػذم يب اًجبم ًذادى غحيح آى هَجت ثرٍز حَادث ٍ خغرات در هحيظ كبر هي ضَد .
تَجْبت زيست هحيغي :
هالحظبتي است كِ در ّر ضغل ثبيذ رػبيت ٍ ػول ضَد كِ كوتريي آسيت ثِ هحيظ زيست ٍارد گردد.
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ًبم ضغل :
طزاح ٍ تَعؼِ دٌّذُ عبهبًِّبی هذیزیت هحتَا ()CMS

ضرح ضغل: 1
طزاحی ٍة عبیت ثب اعتفبدُ اس عبهبًِ ّبی هذیزیت هحتَا اس هؾبغل هزتجط در حیطِ فٌبٍری اطالػبت هحغَة هی-
ؽَد .ؽبغل تَاًبیی کبر در فضبی ایٌتزًت ،ثجت ٍ راُاًذاسی داهٌِّب ٍ فضبی هیشثبًی ٍةعبیتْب ،کبر ثب هزٍرگزّبی
ایٌتزًت ،طزاحی ٍة عبیت ثب تَجِ ثِ ًیبس هؾتزی (ًظیز ٍة عبیتّبی ؽخصی ،خجزی ،عبسهبًی ،تجبری ٍ،)...
اًتخبة عبهبًِ هذیزیت هحتَای ثْیٌِ ٍ راُاًذاسی ٍ ثْزُگیزی اس آى جْت تأهیي اًتظبرات ٍ اهکبًبت هَرد ًیبس هؾتزی
را خَاّذ داؽت.
ٍيصگي ّبي كبرآهَز ٍرٍدي :
حذالل هيساى تحػيالت  :دیپلن
حذالل تَاًبيي جسوي  :عالهت جغوی ٍ رٍاًی در حذ تَاًبیی کبر ثب کبهپیَتز
هْبرت ّبي پيص ًيبز ايي استبًذارد  :کبرثز ػوَهی رایبًِ ؽخصی یب  ICDLدرجِ یک یب کبرثز رایبًِ
عَل دٍرُ آهَزش :
عَل دٍرُ آهَزش

 110 :سبػت

ا زهبى آهَزش ًظري

 54 :سبػت

ا زهبى آهَزش ػولي

 54 :سبػت

ا كبرٍرزي

 0 :سبػت

ا زهبى پرٍشُ

 0 :سبػت

ضيَُ ارزضيبثي :
٭ آزهَى ًظري %24 :
٭ آزهَى ػولي %54 :
٭ اخالق حرفِ اي %10 :

غالحيت ّبي حرفِ اي هرثيبى :
هٌْذط لیغبًظ کبهپیَتز ثب گزایؼ ًزم افشار ثب  2عبل عبثقِ کبرهفیذ

1. Job Description

5

استبًذارد شغل

2

 شبيستگي ّبي 3شغليتَاًبيي ّب

رديف

1

تَاًایی کار تا ایٌتزًت ٍ هزٍرگزّای ایٌتزًتی

2

تَاًایی تکارگیزی ستاى ّای ًؾاًِ گذاری

3

تَاًایی کار تا XML

4

تَاًایی عاخت فایل ّای CSS

5

تَاًایی ًصة ٍ راُ اًذاسی Web Server

6

تَاًایی ثثت ٍ تکارگیزی ّHost ٍ Domainای رایگاى یا غیز رایگاى در ٍب

7

تَاًایی هغتٌذعاسی ًیاسّا ٍ فزایٌذّای عاسهاًی هؾتزی جْت عزاحی هؼواری ٍب عایت هثتٌی تز یک هذل هفَْهی

8

تَاًایی اًتخاب عاهاًِ هذیزیت هحتَای تْیٌِ تز اعاط ًیاس هؾتزی (ًظیز عاختارّای خثزی ،عاسهاًی ،تجارت
الکتزًٍیک ،ؽثکِ ّای اجتواػی)

9

تَاًایی ًصة ٍ راُ اًذاسی عاهاًِّای هذیزیت هحتَا

10

تَاًایی کار تا عاهاًِّای هذیزیت هحتَا

2. Occupational Standard
3 Competency

6

استبًذارد آهَزش
 -برگِي تحليل آهَزشي

ػٌَاى تَاًايي :

زهبى آهَزش

تَاًایی کار تا ایٌتزًت ٍ هزٍرگزّای ایٌتزًتی

ًظري

عولي

جوع

5

5

01

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي
رایانه

دانش :

هاصیک وایذتزد

1

هؼواری ٍب ،اجشا ،پزٍتکلْا ٍ تؼاهالت
هفَْم اعتاًذاردّا

0/5

هفاّین ٍ اصغالحات کلیذی در ٍب

0/5

دیتا پزوصکتور
کاغذ
پزده دیتا پزوصکتور

ًزم افشارّای تحت ٍب

1

 CDخام

رٍػ ًصة ٍ راُ اًذاسی ٍ هشیت ّز هزٍرگز

1

خودکار

تا قَاًیي هزتَط تِ فضای عایثز

1

Cool disk
هیش رایانه

ههارت :

صنذلی گزداى
تجهیشات اتصال ته اینتزنت

اتصال تِ ؽثکِ ایٌتزًت اس عزیق رایاًِ

1

کارتزی هزٍرگزّای ایٌتزًتی

2

اعتفادُ اس هَتَرّای جغتجَ تزای یافتي ٍب عایت

1

فارسی

تؼاهل تا اًَاع ٍب عایتّای ایٌتزًتی

1

کتاب آهوسضی

 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه
 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه

کاتل سیار پنج راهه

نگزش :

چاپگز لیشری

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

ایونی :
رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

توجهات زيست محيطي :
7

ػٌَاى تَاًايي :

زهبى آهَزش

تَاًایی تکارگیزی ستاى ّای ًؾاًِ گذاری

ًظري

عولي

جوع

4

6

01

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي
رایانه

دانص :
تاریخچِ ستاى ّای ًؾاًِ گذاری

0/5

اًَاع ستاى ّای ًؾاًِ گذاری

0/5

هاصیک وایذتزد
دیتا پزوصکتور
کاغذ

اصَل ًؾاًِ گذاری

2

پزده دیتا پزوصکتور

رٍػ کارتزی اصَل ًؾاًِ

1

 CDخام
خودکار

ههارت :

Cool disk

ًصة ٍ راُ اًذاسی ًزم افشارّای هزتثظ هثل FrontPage

2

هیش رایانه

تکارگیزی تگ ّای HTML

2

صنذلی گزداى

اعتفادُ اس  HTMLتزای عاخت صفحات ایغتا

2

نگزش :

تجهیشات اتصال ته اینتزنت
 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه
 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

فارسی
کتاب آهوسضی
کاتل سیار پنج راهه

ایونی :

چاپگز لیشری

رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

توجهات زيست محيطي :
-

8

عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

توانایی کار تا XML
نظزی

عولی

جوع

5

5

01

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :
XML

0

اصَل تزًاهِ ًَیغی در XML

2

اصَل کارتزی XML

2

هاصیک وایذتزد
دیتا پزوصکتور
کاغذ
پزده دیتا پزوصکتور

ههارت :

 CDخام

تزًاهِ ًَیغی درXML

3

تکارگیزی  XMLدر عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَا

2

خودکار
Cool disk
هیش رایانه
صنذلی گزداى

نگزش :

تجهیشات اتصال ته اینتزنت

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی

ایونی :

کتاب آهوسضی

رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

کاتل سیار پنج راهه

توجهات سیست هحیطی :

چاپگز لیشری

-

9

عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

توانایی ساخت فایل های CSS
نظزی

عولی

جوع

3

7

01

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :
هفَْم  ٍ CSSهفاّین هزتثظ

0

اصَل تزًاهِ ًَیغی در CSS

0

اصَل کارتزی  CSSدر عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَا

0

هاصیک وایذتزد
دیتا پزوصکتور
کاغذ
پزده دیتا پزوصکتور

ههارت :

 CDخام

تزًاهِ ًَیغی CSS

4

تکارگیزی  CSSدر عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَا

3

خودکار
Cool disk
هیش رایانه
صنذلی گزداى

نگزش :

تجهیشات اتصال ته اینتزنت

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی

ایونی :

کتاب آهوسضی

رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

کاتل سیار پنج راهه

توجهات سیست هحیطی :

چاپگز لیشری

-

10

عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

تَاًایی ًصة ٍ راُ اًذاسی Web Server

نظزی

عولی

جوع

6

4

01

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :

هاصیک وایذتزد

هفاّین ٍب عزٍر

0

هفاّین ّ Web Applicationا

0

اصَل کارتزی ٍب عزٍرّا

0

پزده دیتا پزوصکتور

اًَاع ٍب عزٍرّا

0

 CDخام

هفَْم صفحات ایغتا ٍ پَیا

0

خودکار

هؼواری صفحات عوت کارتز ٍ عوت عزٍر

0

دیتا پزوصکتور
کاغذ

Cool disk
هیش رایانه

ههارت :

صنذلی گزداى

ًصة ٍ راُ اًذاسی ٍب عزٍرّای ٍیٌذٍس ٍ لیٌَکظ

2

ًگْذاری ٍ رفغ ػیة

2

نگزش :

تجهیشات اتصال ته اینتزنت
 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه
 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

کتاب آهوسضی
کاتل سیار پنج راهه
چاپگز لیشری

ایونی :
رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

توجهات سیست هحیطی :
-
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عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

تَاًایی ثثت ٍ تکارگیزی داهٌِ ٍ 4فضای هیشتاًی

5

نظزی

عولی

جوع

4

6

01

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :

هاصیک وایذتزد

هفاّین داهٌِ ٍ اًَاع آى

0

هفاّین فضای هیشتاًی ٍ اًَاع آى

0

اصَل راُ اًذاسی

0

پزده دیتا پزوصکتور

پٌلْای هذیزیتی عزٍیظدٌّذُّای هیشتاًی

0

 CDخام

دیتا پزوصکتور
کاغذ

خودکار

ههارت :

Cool disk

خزیذ ٍ ثثت داهٌِ

2

هیش رایانه

خزیذ ٍ ثثت فضای هیشتاًی

0

صنذلی گزداى

تخصیص یک یا چٌذ داهٌِ تِ یک فضای هیشتاًی

0

ًگْذاری ٍ رفغ ػیة

2

تجهیشات اتصال ته اینتزنت
 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه
 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی

نگزش :

کتاب آهوسضی

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

کاتل سیار پنج راهه

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

چاپگز لیشری

ایونی :
رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

توجهات سیست هحیطی :
-

Domain
Host
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4
5

عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

تَاًایی هغتٌذعاسی ًیاسّا ٍ فزایٌذّای عاسهاًی هؾتزی جْت عزاحی هؼواری

نظزی

عولی

جوع

ٍب عایت هثتٌی تز یک هذل هفَْهی
5

5

01

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :
اًَاع عاختار عاسهاًی ،اصَل کغة ٍکار ٍ فزایٌذّای آى

2

هفاّین  UML ٍ RUPجْت هغتٌذ عاسی فزایٌذّا عاسهاًی

3

هاصیک وایذتزد
دیتا پزوصکتور
کاغذ

ههارت :

پزده دیتا پزوصکتور

تجشیِ ٍ تحلیل عاسهاًی ،هاهَریت ّا ٍ فزآیٌذّای اصلی کغة ٍ کار

0

عزاحی فزآیٌذّای کغة ٍکار عاسهاًی در فضای ٍب

2

عزاحی عاختار ،اجشا ٍ اهکاًات هَرد ًیاس هؾتزی در ٍب عایت

2

 CDخام
خودکار
Cool disk
هیش رایانه
صنذلی گزداى

نگزش :

تجهیشات اتصال ته اینتزنت

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی

ایونی :

کتاب آهوسضی

رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

کاتل سیار پنج راهه

توجهات سیست هحیطی :

چاپگز لیشری

-

13

عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

تَاًایی اًتخاب عاهاًِ هذیزیت هحتَای تْیٌِ تز اعاط ًیاس هؾتزی (ًظیز

نظزی

عولی

جوع

عاختارّای خثزی ،عاسهاًی ،تجارت الکتزًٍیک ،ؽثکِ ّای اجتواػی)
4

5

9

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

بقٍ تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :

هاصیک وایذتزد

هْوتزیي اًَاع عاهاًِ ّای هذیزیت در حَسُ ّای هختلف

0

عاهاًِّای هذیزیت هحتَی ،اًَاعٍ ،یضگیْا ٍ اهکاًات

0

فٌاٍریْای عزاحی ٍ پیادُ عاسی عاهاًِ ّا

0

پزده دیتا پزوصکتور

ًیاسعٌجی هؾتزی در حَسُ عزاحی ٍب عایت

0

 CDخام

دیتا پزوصکتور
کاغذ

خودکار

ههارت :

Cool disk

عثقِ تٌذی اًتظارات ٍ ًیاسّای هؾتزی تز اعاط اًَاع عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَا

3

هیش رایانه

اًتخاب ٍ کارتغت عاهاًِ هذیزیت هحتَای تْیٌِ

2

صنذلی گزداى
تجهیشات اتصال ته اینتزنت

نگزش :

 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی
کتاب آهوسضی

ایونی :

کاتل سیار پنج راهه

رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

چاپگز لیشری

توجهات سیست هحیطی :
-
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عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

تَاًایی ًصة ٍ راُ اًذاسی عاهاًِّای هذیزیت هحتَا

نظزی

عولی

جوع

2

6

8

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

بقٍ تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :
ٍب عزٍرّای عاسگار تا عاهاًِ

0

اصَل ٍ هلشٍهات ًصة عاهاًِّای هذیزیت هحتَی

0

هاصیک وایذتزد
دیتا پزوصکتور
کاغذ

ههارت :

پزده دیتا پزوصکتور

تکار گیزی ًزم افشارّای هَرد ًیاس تزای راُ اًذاسی عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَا

2

ًحَُ ًصة ٍ راُاًذاسی عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَی

2

تٌظیوات ٍ رفغ اؽکاالت احتوالی

2

نگزش :

 CDخام
خودکار
Cool disk
هیش رایانه
صنذلی گزداى

-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

تجهیشات اتصال ته اینتزنت
 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه
 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی

ایونی :

کتاب آهوسضی

رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

کاتل سیار پنج راهه

توجهات سیست هحیطی :

چاپگز لیشری

-
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عىًان تًاوايي :

سهاى آهوسش

تَاًایی کار تا عاهاًِّای هذیزیت هحتَا

نظزی

عولی

جوع

7

06

23

داوص  ،مُارت  ،وگرش  ،ايمىي

تجُیسات  ،ابسار  ،مًاد

بقٍ تًجُات زيست محیطي مرتبط

مصرفي ي مىابع آمًزضي
رایانه

دانص :

هاصیک وایذتزد

هفایْن ٍ اصغالحات کلیذی

0

هاّیت کارتزدی هاصٍل ّا ٍ قالة ّا

0

هفاّین پایگاُ دادُ

0

پزده دیتا پزوصکتور

هفاّین هذیزیت داًؼ

0

 CDخام

پزداسػ ٍ عثقِ تٌذی هحتَا

0

خودکار

ًزم افشارّا ٍ فٌاٍریْای هَردًیاس در عزاحی تن

2

دیتا پزوصکتور
کاغذ

Cool disk
هیش رایانه

ههارت :

صنذلی گزداى
تجهیشات اتصال ته اینتزنت

هذیزیت دعتزعی در عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَا

2

ًصة ،راُ اًذاسی ٍ ؽخصی عاسی هاصٍل ّای اصلی

4

ًصة ،راُ اًذاسی ٍ تَعؼِ هاصٍلْای جاًثی

4

عزاحی ٍ پیادُ عاسی قالة ّای گزافیکی

4

کتاب آهوسضی

تَلیذ ٍ تکارگیزی هحتَا در عاهاًِ ّای هذیزیت هحتَا

2

کاتل سیار پنج راهه

 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه
 CDدیکطنننزی انگلیسننی تننه
فارسی

چاپگز لیشری

نگزش :
-

تکارگیزی رًگ ٍ ًوادّا ٍ اؽکال هتٌاعة تا عي ٍ ًَع کارتزی اعتفادُ کٌٌذُ

-

اجشا اصلی در فضای ٍب هتٌاعة تا ًَع کارتزی

ایونی :
رػایت ارگًََهی ٌّگام کار تا رایاًِ

توجهات سیست هحیطی :
-

16

 برگِ استبًذارد تجْيسات  ،هَاد  ،ابساررديف

تعذاد

مطخصات فىي

تزای هز دو نفز یک دستگاه

.0

رایانه

.2

هاصیک وایذتزد

.3

دیتا پزوصکتور

.4

کاغذ

.5

پزده دیتا پزوصکتور

.6

 CDخام

.7

خودکار

تزای نفز  2عذد

.8

Cool disk

هز نفز یک عذد

.9

هیش رایانه

دو نفز یک عذد

.01

صنذلی گزداى

هز نفز یک عذد

.00

تجهیشات اتصال ته اینتزنت

.02

 CDآهوسضی نزم افشار هزتوطه

.03

 CDدیکطنزی انگلیسی ته فارسی

هز نفز یک عذد

.04

کتاب آهوسضی

هز نفز یک کتاب

.05

کاتل سیار پنج راهه

.06

چاپگز لیشری

ته تعذاد هورد نیاس
یک دستگاه
تزای هز کارآهوس  51تزگ
یک عذد
تزای هز نفز  3عذد

تزای اتصال
تزای هز نفز یک عذد

تزای هز رایانه
یک دستگاه تزای کالس آهوسضی

.07
.08
.09
.21
.20

تَجِ :
 تجْيسات تراي يل مارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ضَد . اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد . -هَاد تِ ازاء يل ًفر مارآهَز هحاسثِ ضَد .

17

ضمارٌ

 هٌببع ٍ هحتَاّبي آهَزشي ( پيشٌْبدي تين تذٍيي استبًذارد )رديف

ًبم كتبة يب جسٍُ

سبل ًشر

هترجن/

هَلف  /هَلفيي

هحل ًشر

ًبشر

هترجويي

1

عاااابهبًِ هااااذیزیت 1331

ؽْبة هغیجیبى/

هحتَای درپبل

کیاااَاى جبهاااِ

تْزاى

ًبقَط

ثشرگ
2

چگًَگی عبخت یک

تْزاى

آرهبى ػوبدی

ًبقَط

عبیت ثاب اعاتفبدُ اس
Joomla ،CMS
3

هزجغ کبهل

افغبًِ رضاَاًی ٍ

HTML ٍ CSS

هْاااااااااااازاى

تْزاى

ًبقَط

صذراالدثبیی
4

طراحییییییید ییییی ی
یییییییییییییر
سیییییییییییی
افزارهیییییییییییییی ی
MySQL PHP

اًغیِ قَاهی

الْاااابم ثبقاااات

تْزاى

ًبقَط

حغااایي پاااَر ٍ

5

UML

هْزاى تَحیذی

تْزاى

ًبقَط

6

XML

جؼفزًضاد قَهی

تْزاى

ػلَم رایبًِ
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تَضيحبت

پيَست ّب

 .1آسهَى  200عئَالی ٍ پبعخ ًبهِ
 .2فْزعت عبیت ّبی قبثل اعتفبدُ در آهَسػ اعتبًذارد
 .3فْزعت هؼزفی ًزم افشارّبی هفیذ
تجصزُ  :تین تْیِ کٌٌذُ اعتبًذارد در ٌّگبم تذٍیي ٍ تکویل اعتبًذارد هزثَطِ ثبیذ هٌابثغ
ٍ هحتَاّبی اصیل ٍ هْن هَرد اعتفبدُ اػن اس ( کتبة  ،جشٍُ ً ،ازم افاشار ٍ  ) ...را اػان اس
فبرعی ٍ التیي ثِ صَرت ) ( Pack Ageثِ ّوزاُ اعتبًذارد ٍ پیَعت ّب ارعبل ًوبیٌذ .
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پيَست 1
آزهَى  222سئَالي ٍ پبسخٌبهِ

20

2 پيَست
فْرست سبيت ّبي قببل استفبدُ در آهَزش استبًذارد
1. www.php.opensourcecms.com
2. www.ilyafanavar.com
3. www.drupal.org
4. www.dotnetnuke.com
5. www.postnuke.com
6. www.joomla.org
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3 پيَست
فْرست هعرفي ًرم افسارّبي هفيذ
تَضيحبت

آدرس

ُتْيِ كٌٌذ

عٌَاى ًرم افسار

رديف

www.apachefriends.org

Xampp

.1

www.Drupal.org

Drupal

.2

www.joomla.org

Joomla

.3

www.dotnetnuke.com

.Net Nuke

.4

www.postnuke.com

Post Nuke

.5
.6
.7
.8
.9
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