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تلفن ثابت:
تلفن همراه:
ايميل:
آدرس:

1

تلفن ثابت:
تلفن همراه:
ايميل:
آدرس:
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تعاریف:
استاندارد شغل:
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد مل ثر در محلي الار را يوينلد در بع لي از ملوارد اسلتاندارد ررفلهاي نيل يفتله
مي شود.
استاندارد آموزش:
نقشهي يادييري براي رسيدن به شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام یك شغل:
به مجموعهاي از وظايف و توانمنديهاي خاص اه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل:
بيانيهاي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،اارها ارتباط شغل با مشاغل ديگلر در يلك رلوزه شلغلي ،مسلووييتهلا،
شراي ااري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش:
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي.
ویژگي كارآموز ورودی:
رداقل شايستگيها و تواناييهايي اه از يك اارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزی:
اارورزي صرفاً در مشاغلي است اه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماات صورت ملي ييلرد و ولرورت
دارد اه در آن مشاغل خاص محي واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود (مانند آموزش يك شايستگي اه فرد در محلل آملوزش بله صلورت
تووريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي يردد).
ارزشيابي:
فرآيند جمعآوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ،اه شامل سه بخش عملي ،اتبي عملي و اخالق ررفلهاي
خواهد بود.
صالحيت حرفهای مربيان:
رداقل توانمنديهاي آموزشي و ررفهاي اه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شایستگي:
توانايي انجام اار در محي ها و شراي يونايون به طور م ثر و اارا برابر استاندارد.
دانش:
رداقل مجموعهاي از معلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي اه ميتواند شامل عللوم اايله (رياولي،
في يك ،شيمي ،زيستشناسي) ،تكنويوژي و زبان فني باشد.
مهارت:
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي .معموالً به مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش:
مجموعهاي از رفتارهاي عاطفي اه براي شايستگي در يك اار مورد نياز است و شامل مهارتهاي غير فني و اخالق ررفهاي ميباشد.
ایمني:
مواردي است اه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محي اار ميشود.
توجهات زیست محيطي:
مالرظاتي است اه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود اه امترين آسيب به محي زيست وارد يردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
برنامه نویس )VB.Net(Web Application
شرح استاندارد آموزش شغل:
برنامه نويس ) VB.Net(Web Applicationدر روزه فناوري اطالعات ميباشد .از توانمنديهاي برنامه نويس

VB.Net(Web

) Applicationميتوان بررسي اصول و مباني  ،Web Applicationبررسي اصول و مباني برنامه  ، ASP.NETبكارييري مدل رندر
صفحه  ،استفاده از انترلهاي رندر شده سفارشي  ،استفاده از انترلهاي ترايبي  ،استفاده از مجموعه انترلها  ،طراري ظاهر و ارساس
يكپارچه  ،ايكربندي  Login ،اردن  ،طراري انقياد داده و ايمايش وبسايت را نام برد .ارتباط برنامه نويس VB.Net(Web
) Applicationبا مشاغل ديگري مانند برنامه نويسان ويندوز و وب با زبانهاي ديگر طراران و سازنديان اايگاه داده با انواع نرم اف ارها و
تج يه و تحليل يران سيستم و مديران سيستم و مديران اروژه برقرار است .
ویژگيهای كارآموز ورودی:
حداقل ميزان تحصيالت  :دیپلم كامپيوتر
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :توانایي كار با كامپيوتر
مهارت های پيش نياز  :برنامه نویس )VB.Net(Windows Application
:طول دوره آموزش
طول دوره آموزش

:

111

ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

99

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

16

ساعت

ـ زمان كارورزی

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجهبندی ارزشيابي (به درصد)
 كتبي%35 : عملي%15 : اخالق حرفهای%11::صالحيتهای حرفهای مربيان

اارشناس اامپيوتر با يرايش مهندسي نرماف ار با رداقل  0سال سابقه اار
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٭ تعریف دقيق استاندارد (اصطالحي):
این استاندارد برای كارآموزاني كه ميخواهند در خصوص طراحي و پياده سازی نرم افزار ها و برنامه های كاربردی
با  VBتحت وب فعاليت داشته باشند ،مناسب است.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
VB.Net Programmer Web Application
VB.Net Programming Web Application

٭ مهمترین استانداردها و رشتههای مرتبط با این استاندارد:
برنامه نویس )VB.Net (Windows Application
برنامه نویس Visual Basic
برنامه نویس SQL
كليه استانداردهای مرتبط با برنامه نویسي و تجزیه و تحليل سيستم ها

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيبشناسي و سطح سختي كار:

الف :جزو مشاغل عادی و كم آسيب 
ب :جزو مشاغل نسبتاً سخت 
ج :جزو مشاغل سخت و زیانآور 

طبق سند و مرجع مستندات وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

د :نياز به استعالم از وزارت كار 
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيهاعناوين

رديف

1

بررسي اصول و مباني Web Application

3

بررسي اصول و مباني برنامه ASP.NET

9

بكارييري مدل رندر صفحه

4

استفاده از انترلهاي رندر شده سفارشي

5

استفاده از انترلهاي ترايبي

1

استفاده از مجموعه انترلها

6

طراري ظاهر و ارساس يكپارچه

8

ايكربندي

3

 Loginاردن

11

طراري انقياد داده

11

ايمايش وبسايت

13
19
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

بررسي اصول و مباني Web Application
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

درخواستهاي HTTP

ماژيك وايت برد

زبان نشانهيذاري فوق متن

ديتا اروژاتور

محتواي اويا

ااغذ

 ASPاالسيك

ارده ديتا اروژاتور

مفاهيم توسعه وب

 DVDخام
خوداار

ASP.NET

Cool disk

0

مهارت:

مي رايانه
صنديي يردان

بكارييري درخواستهاي HTTP

تجهي ات اتصال به اينترنت

استفاده از زبان نشانهيذاري فوق متن

 DVDآموزشي نرم اف ار

اار با محتواي اويا

مربوطه

بررسي  ASPاالسيك

 DVDديكشنري انگليسي به

چگونگي توسعه وب

فارسي
اتاب آموزشي

نگرش:

اابل سيار انج راهه

-

چااگر يي ري

ايمني و بهداشت:
رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوترتوجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

بررسي اصول و مباني برنامه ASP.NET
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

چگونگي طراري Hello World

ماژيك وايت برد

مفهوم مدل اامپايل ASP.NET

ديتا اروژاتور

مفهوم ي ينههاي ادنويسي

ااغذ

مفهوم ASP.NET HTTP Pipeline

ارده ديتا اروژاتور

مفهوم  Visual Studioو ASP.NET

 DVDخام
خوداار
Cool disk

0

مهارت:

مي رايانه
صنديي يردان

طراري و اياده سازي Hello World

تجهي ات اتصال به اينترنت

انجام اامپايل ASP.NET

 DVDآموزشي نرم اف ار

انتخاب ي ينههاي ادنويسي

مربوطه

اار با ASP.NET HTTP Pipeline

 DVDديكشنري انگليسي به

اار با  Visual Studioو ASP.NET

فارسي
اتاب آموزشي

نگرش:

اابل سيار انج راهه

-

چااگر يي ري

ايمني و بهداشت:
رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوترتوجهات زيست محيطي:
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

بكارييري مدل رندر صفحه
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

مفهوم رندر انترلها

ماژيك وايت برد

مفهوم رندر انترلها در مقابل تگها

ديتا اروژاتور
ااغذ
ارده ديتا اروژاتور
0

مهارت:

 DVDخام
خوداار

بستهبندي  UIبه عنوان اج ا

Cool disk

اف ودن انترلها با استفاده از Visual Studio

مي رايانه
صنديي يردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

-

اتاب آموزشي
اابل سيار انج راهه

-

چااگر يي ري

ايمني و بهداشت:
رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوترتوجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

استفاده از انترلهاي رندر شده سفارشي
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

االس Control

ماژيك وايت برد

 Visual Studioو انترلهاي سفارشي

ديتا اروژاتور

انترلها و رويدادها

ااغذ

 HtmlTextWriterو انترلها

ارده ديتا اروژاتور

انترلها و ViewState

 DVDخام
0

مهارت:

خوداار
Cool disk

طراري و اياده سازي االس Control

مي رايانه

بكارييري انترلهاي سفارشي

صنديي يردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

-

اتاب آموزشي
اابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر يي ري

رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوترتوجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

استفاده از انترلهاي ترايبي
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

انترلهاي ترايبي در مقابل انترلهاي رندر شده

ماژيك وايت برد

انترلهاي ترايبي سفارشي

ديتا اروژاتور

انترل ااربر

ااغذ

زمان استفاده از هر نوع انترل

ارده ديتا اروژاتور
0

مهارت:

 DVDخام
خوداار

بكارييري انترلهاي ترايبي در مقابل انترلهاي رندر شده

Cool disk

بكارييري انترلهاي ترايبي سفارشي

مي رايانه

بكارييري انترل ااربر

صنديي يردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

نگرش:

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي
اتاب آموزشي

ايمني و بهداشت:

اابل سيار انج راهه

-رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوتر

چااگر يي ري

توجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

استفاده از مجموعه انترلها
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

تأييد اعتبار

ماژيك وايت برد

انترلهاي تصويري

ديتا اروژاتور

TreeView

ااغذ

MultiView

ارده ديتا اروژاتور
 DVDخام
0

مهارت:

خوداار
Cool disk

چگونگي تأييد اعتبار

مي رايانه

بكارييري انترلهاي تصويري

صنديي يردان

اار با TreeView

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

اار با MultiView

مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به
فارسي
اتاب آموزشي

نگرش:

اابل سيار انج راهه

-

چااگر يي ري

ايمني و بهداشت:
رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوترتوجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 بريهي تحليل آموزشعنوان:

زمان آموزش

طراري ظاهر و ارساس يكپارچه
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد مصرفي و منابع
آموزشي

توجهات زیست محيطي مرتبط

0

دانش:

رايانه
وايت برد

مفهوم مديريت يكپارچگي راب ااربر

ماژيك وايت برد

صفحات اصلي ASP.NET

ديتا اروژاتور

تمها

ااغذ

اوستهها

ارده ديتا اروژاتور
 DVDخام
0

مهارت:

خوداار
Cool disk

چگونگي مديريت يكپارچگي راب ااربر

مي رايانه

بكارييري صفحات اصلي ASP.NET

صنديي يردان
تجهي ات اتصال به اينترنت

بكارييري تمها

 DVDآموزشي نرم اف ار

اار با اوستهها

مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به
فارسي

نگرش:

اتاب آموزشي

-

اابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر يي ري

-رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوتر

توجهات زيست محيطي:
13

استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

ايكربندي
نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد مصرفي

توجهات زیست محيطي مرتبط

و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

مفهوم ايكربندي

ماژيك وايت برد

مفهوم ايكربندي Windows

ديتا اروژاتور

مفهوم ايكربندي .NET

ااغذ
ارده ديتا اروژاتور

مفهوم ايكربندي  ASP.NETاز IIS

 DVDخام
خوداار
Cool disk

0

مهارت:

مي رايانه
صنديي يردان

ايكربندي Windows

تجهي ات اتصال به اينترنت

ايكربندي .NET

 DVDآموزشي نرم اف ار مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

ايكربندي  ASP.NETاز IIS

فارسي
اتاب آموزشي
اابل سيار انج راهه
چااگر يي ري

نگرش:
ايمني و بهداشت:
رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوترتوجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

 Loginاردن

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

مفهوم امنيت مبتني بر وب

ماژيك وايت برد

مفهوم سرويسهاي ارراز هويت ASP.NET

ديتا اروژاتور

مفهوم انترلهاي ASP.NET Login

ااغذ
ارده ديتا اروژاتور
 DVDخام
0

مهارت:

خوداار
Cool disk

مديريت ااربران

مي رايانه

تعيين رق دسترسي ااربران

صنديي يردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

نگرش:

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي
اتاب آموزشي

ايمني و بهداشت:

اابل سيار انج راهه

-رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوتر

چااگر يي ري

توجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

طراري انقياد داده

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

مفهوم انقياد داده

ماژيك وايت برد

مفهوم اايگاههاي داده .NET

ديتا اروژاتور
ااغذ
ارده ديتا اروژاتور
0

مهارت:

 DVDخام
خوداار

ارائه الكسيونها بدون انقياد داده

Cool disk

ارائه الكسيونها با انقياد داده

مي رايانه

دستيابي به اايگاههاي داده

صنديي يردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه

نگرش:

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي
اتاب آموزشي

ايمني و بهداشت:

اابل سيار انج راهه

-رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوتر

چااگر يي ري

توجهات زيست محيطي:
-
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استاندارد آموزش
 -بريهي تحليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

ايمايش وبسايت
نظري

عملي

جمع

0

3

93

دانش ،مهارت ،نگرش ،ایمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

دانش:

رايانه
وايت برد

امنيت

ماژيك وايت برد

تعريف صفات سفارشي براي هر يره
3

مهارت:

ديتا اروژاتور
ااغذ

اشتيباني ايمايش ASP.NET

ارده ديتا اروژاتور

استفاده از انترلهاي ايمايشي

 DVDخام

ساخت وبسايتهاي قابل ايمايش

خوداار
Cool disk

به دام انداختن رويداد SiteMapResolve

مي رايانه

نگاشت URL

صنديي يردان

بازنويسي URL

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه

نگرش:

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي

-

اتاب آموزشي
اابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر يي ري

رعايت اريونومي در هنگام اار با اامپيوترتوجهات زيست محيطي:
-
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 بريه استاندارد تجهي اتتعداد

توضيحات

نام

ردیف

مشخصات فني و دقيق

9

رايانه

انتيوم 5ياباالتر

1

برای دو نفر

9

ديتا اروژاتور

ويژه اارياه

1

برای كارگاه

0

ارده ديتا اروژاتور

ويژه اارياه

1

برای كارگاه

5

مي رايانه

دو نفره آموزشي

1

برای دو نفر

1

صنديي يردان

آموزشي

1

برای هر نفر

0

چااگر يي ري

سياه و سفيد يارنگي

1

برای كارگاه

3

تجهي ات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای كارگاه

2

وايت برد

معمويي

1

برای كارگاه

توجه:
 -تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

18

 -بريه استاندارد مواد

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

نام

ردیف
9

ماژيك وايت برد

معمويي

5عدد

برای كارگاه

9

ااغذ

معمويي

111برگ

برای دونفر

0

 DVDخام

معمويي

4عدد

برای دونفر

5

خوداار

معمويي

3عدد

برای دونفر

1

اابل سيار انج راهه

1عدد

برای هرسيستم

داراي اتصال زمين

توجه:
 -مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .
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 بريه استاندارد اب ارتعداد

توضيحات

نام

ردیف

مشخصات فني و دقيق

9

Cool disk

5ييگابايت ياباالتر

1

برای دونفر

9

 DVDآموزشي نرم اف ار مربوطه

نسخههاي 9393

1

برای دونفر

0

 DVDديكشنري انگليسي به

بروز و جديد

1

برای دونفر

فارسي

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

عنوان منبع يا نرم اف ار

مويف

مترجم

سال نشر

محل

ناشر يا توييد

نشر

اننده

9

Beginning.ASP.NET.4.in.VB.2010

Matthew
MacDonald

9393

APress

9

ASP.NET 4 Unleashed

Stephen
Walther

9399

Pearson
Education

0

ASP.NET 4 in 24 Hours

Kevin
Hoffman
Nate Dudek
Scott
Mitchell

Pearson
Education

9393

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي (ايشنهادي يروه تدوين استاندارد) عالوه بر منابع اصليرديف

نام اتاب يا ج وه

سال نشر

مويف  /مويفين

مترجم/
مترجمين

21

محل نشر

ناشر

توويحات

فهرست سايتهاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

سايت مااروسافت

1

سايتهاي ديگر آموزش VB.Net

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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