بسمه تعالي
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاًذاسد آهَصش ضغل

ترًاهِ ًَیس WPF
گرٍُ ضغلی فٌاٍری اطالعات
مذ هلی آهَزش ضغل
2153/44
تاریخ تذٍیي استاًذارد :
هذت اعتثار استاًذارد  :از تاریخ 90/5/1

تا تاریخ 93/5/1

ًظارت تر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  :دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درسی
مذ هلی ضٌاسایی آهَزش ضغل 3512/44 :
اعضاء مويسيَى تخصصی ترًاهِ ریسی درسی رضتِ فٌاٍری اطالعات :
-هذیرگرٍُ ترًاهِ ریسی درسی فٌاٍری اطالعات  :ضْرام ضنَفياى

حَزُ ّای حرفِ ای ٍ تخصصی ّونار ترای تذٍیي استاًذارد آهَزش ضغل :
 ادارُ مل آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای استاى هرمسی-

فرآیٌذ اصالح ٍ تازًگری :
هحتَایی علویهطاتق تا تازار مارتجْيساتهَاد هصرفی-اتسار

آدرس دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درسی
تْراى – خياتاى آزادی  ،خياتاى خَش ضوالی ً ،ثص خياتاى ًصرت  ،ساختواى ضوارُ  ، 2سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِای مطَر  ،پالك
259
دٍرًگار

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرس النترًٍينی Barnamehdarci @ yahoo.com :
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تْيِ مٌٌذگاى استاًذارد آهَزش ضغل
ردیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

آخریي هذرك
تحصيلی

1

هحوذ جْاًگیشی

2

سیذ ٍحیذ حیذسی لیساًس

رضتِ تحصيلی

فَق دیپلن هىاًیه

ضغل ٍ سوت

هؼاًٍت
آهَصش

 ضایستگی 
ساتقِ مار

آدرس  ،تلفي ٍ ایويل

هرتثط

13سال

تلفي حاتت 08612273135:
تلفي ّوشاُ 09183635018:
ایویل m.jahangiri80@yahoo.com :

آدسس  :اسان اداسُ ول فٌی ٍ حشفِ ای
الىتشًٍیه هشتی

12سال

هشتی

 15سال

واهپیَتش

واسضٌاس

 12سال

واسضٌاس

 10سال

واسضٌاس

 5سال

تلفي حاتت 08612227238:
تلفي ّوشاُ 09181612478 :
ایویل svheydari@gmail.com:

آدسس  :اسان هجتوغ آهَصضی اهام ػلی (ع)
3

اوشم سالی

4

هجتثی ًخؼی

لیساًس

5

ًذا ًجفی

لیساًس

واهپیَتش

6

سیذُ هائذُ سادات لیساًس

واهپیَتش

فَق دیپلن واهپیَتش

تلفي حاتت 08612227238 :
تلفي ّوشاُ 09188618131 :
ایویل akramsali@gmail.com :

آدسس  :اسان هجتوغ آهَصضی اهام ػلی (ع)
تلفي حاتت 08612163325:
تلفي ّوشاُ 09181615772:
ایویل m_nakhaei@iralco.net :

آدسس :اسان – ضشوت آلَهیٌیَم ایشاى
تلفي حاتت 02177569796:
تلفي ّوشاُ 09123279984:
ایویل ned_najafi@gmail.com :

آدسس  :تْشاى دفتش هشوضی تٌیاد هسىي
تلفي حاتت 08613661545 :
تلفي ّوشاُ 09188642184 :
ایویل iatc@yahoo.cim :

آدسس :اسان هجتوغ آهَصضی اهام ػلی(ع)
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تلفي حاتت :
تلفي ّوشاُ :
ایویل :
آدسس :
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تعاریف :
استاًذارد ضغل :
هطخػات ضایستگی ّا ٍ تَاًوٌذی ّای هَسد ًیاص تشای ػولىشد هَحش دس هحیظ واس سا گَیٌذ دس تؼضی اص هَاسد استاًذاسد حشفِ ای ًیض گفتِ هی ضَد.
استاًذارد آهَزش :
ًمطِی یادگیشی تشای سسیذى تِ ضایستگی ّای هَجَد دس استاًذاسد ضغل .
ًام یل ضغل :
تِ هجوَػِ ای اص ٍظایف ٍ تَاًوٌذی ّای خاظ وِ اص یه ضخع دس سغح هَسد ًظش اًتظاس هی سٍد اعالق هی ضَد .
ضرح ضغل :
تیاًیِ ای ضاهل هْن تشیي ػٌاغش یه ضغل اص لثیل جایگاُ یا ػٌَاى ضغل  ،واسّا استثاط ضغل تا هطاغل دیگش دس یه حَصُ ضغغلی  ،هسغلَلیت ّغا ،
ضشایظ واسی ٍ استاًذاسد ػولىشد هَسد ًیاص ضغل .
طَل دٍرُ آهَزش :
حذالل صهاى ٍ جلسات هَسد ًیاص تشای سسیذى تِ یه استاًذاسد آهَصضی .
ٍیژگی مارآهَز ٍرٍدی :
حذالل ضایستگی ّا ٍ تَاًایی ّایی وِ اص یه واسآهَص دس ٌّگام ٍسٍد تِ دٍسُ آهَصش اًتظاس هی سٍد .
مارٍرزی:
واسٍسصی غشفا دس هطاغلی است وِ تؼذ اص آهَصش ًظشی یا ّوگام تا آى آهَصش ػولی تِ غَست هحذٍد یا تا هاوت غَست هی گیشد ٍ ضغشٍست داسد
وِ دس آى هطاغل خاظ هحیظ ٍالؼی تشای هذتی تؼشیف ضذُ تجشتِ ضَد(.هاًٌذ آهَصش یه ضایستگی وِ فشد دس هحل آهَصش تِ غَست تلَسیه تغا
استفادُ اص ػىس هی آهَصد ٍ ضشٍست داسد هذتی دس یه هىاى ٍالؼی آهَصش ػولی تثیٌذ ٍ ضاهل تسیاسی اص هطاغل ًوی گشدد).
ارزضياتی :
فشآیٌذ جوغ آٍسی ضَاّذ ٍ لضاٍت دس هَسد آًىِ یه ضایستگی تذست آهذُ است یا خیش  ،وِ ضاهل سِ تخص ػولی  ،وتثی ػولی ٍ اخالق حشفغِای
خَاّذ تَد .
صالحيت حرفِ ای هرتياى :
حذالل تَاًوٌذی ّای آهَصضی ٍ حشفِ ای وِ اص هشتیاى دٍسُ آهَصش استاًذاسد اًتظاس هی سٍد .
ضایستگی :
تَاًایی اًجام واس دس هحیظ ّا ٍ ضشایظ گًَاگَى تِ عَس هَحش ٍ واسا تشاتش استاًذاسد .
داًص :
حذالل هجوَػِ ای اص هؼلَهات ًظشی ٍ تَاًوٌذی ّای رٌّی الصم تشای سسیذى تِ یه ضایستگی یا تَاًایی  .وِ هی تَاًذ ضاهل ػلَم پایِ ( سیاضی ،
فیضیه  ،ضیوی  ،صیست ضٌاسی )  ،تىٌَلَطی ٍ صتاى فٌی تاضذ .
هْارت :
حذالل ّواٌّگی تیي رّي ٍ جسن تشای سسیذى تِ یه تَاًوٌذی یا ضایستگی  .هؼوَالً تِ هْاست ّای ػولی اسجاع هی ضَد .
ًگرش :
هجوَػِ ای اص سفتاسّای ػاعفی وِ تشای ضایستگی دس یه واس هَسد ًیاص است ٍ ضاهل هْاست ّای غیش فٌی ٍ اخالق حشفِ ای هی تاضذ .
ایوٌی :
هَاسدی است وِ ػذم یا اًجام ًذادى غحیح آى هَجة تشٍص حَادث ٍ خغشات دس هحیظ واس هی ضَد .
تَجْات زیست هحيطی :
هالحظاتی است وِ دس ّش ضغل تایذ سػایت ٍ ػول ضَد وِ ووتشیي آسیة تِ هحیظ صیست ٍاسد گشدد.
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ًام استاًذارد آهَزش ضغل :
ضغل تشًاهِ ًَیس WPF

ضرح استاًذارد آهَزش ضغل  /ضایستگی :
ضغل تشًاهِ ًَیس WPFدسحَصُ فٌاٍسی اعالػات هیثاضذ .اص ٍظایف ایي ضغل هیتَاى تِ :تؼییي ًَع سٌذ ٍ استفادُ
اص ّ Layoutا دس  ٍ WPFواستشدّای  - WPFاستفادُ اص وٌتشل ّا ٍ فًَتْا دس ساخت تشًاهِ ّای واستشدی تَسظ WPF
 سسن اضىال هختلف (اضىال پایِ ،چٌذضلؼی ّا ،چٌذٍجْی ّا)  -واس تا تشاضْا ٍ ایجاد تغییش دس اضىال تَسظ تشاضْا -استایل تٌذی ٍ واس تا هٌاتغ دس تشًاهِ ّای  -WPFساخت اهىاًات ساّثشی )  ٍ ( Navigationسفاسضی وشدى -WPF
همیذ ساصی(  ٍ (Bindingواس تا دادُ ّا دس یه دیتاتیس  SQL Serverدس تشًاهِ ّای  - WPFاًجام اهَس اًیویطي ٍ 3D
 اهَس تشًاهِ ساصی ٍ ًحَُ اًتطاس ( )Deploymentتشًاهِ ّای واستشدی  - WPFواس وشدى تا دادُ ّا اص عشیك WCF ٍ Data Servicesایجاد استثاط تا  . Windows Formsاستثاط ایي ضغل تا هطاغلی هاًٌذ تشًاهِ ًَیساى  ، C#تشًاهِ
ًَیساى تاصی ٍ تشًاهِ ًَیساى پایگاُ دادُ تشلشاس است.
ٍیژگی ّای مارآهَز ٍرٍدی :
حذاقل هيساى تحصيالت  :دیپلن
حذاقل تَاًایی جسوی ٍ رٌّی  :سالهت جسوی ٍ سٍاًی
هْارت ّای پيص ًياز  :آضٌایی تا ته صتاى تشًاهِ ًَیسی ٍ پایگاُ دادُ ٍ C#
طَل دٍرُ آهَزش :

طَل دٍرُ آهَصش

 120 :ساػت

غ صهاى آهَصش ًظشی

 36 :ساػت

غ صهاى آهَصش ػولی

 84 :ساػت

غ صهاى واسٍسصی

- :

غ صهاى پشٍطُ

:

ساػت
 -ساػت

تَدجِ تٌذی ارزضياتی ( تِ درصذ )
 وتثی %25 : ػولی %65: اخالق حشفِ ای ٪10:صالحيت ّای حرفِ ای هرتياى :

لیساًس هٌْذسی واهپیَتش یا الىتشًٍیه تا ولیِ گشایص ّا تا حذالل  3سال ساتمِ واس هشتثظ
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٭ تعریف دقيق استاًذارد ( اصطالحی ) :
 WPFتىٌَلَطی است وِ دس  .NET Frameworkػشضِ ضذُ هْوتشیي هسللِ ای وِ تشًاهِ ًَیساى  C#تحت
 Applicationتا آى سشٍواس داسًذ عشاحی ٍاسظ ّای واستشی دسهذل ّای تشًاهِ ًَیسی است لثل اص ّ WPFویطِ
تخص وذ ٍ هٌغك تشًاهِ دسگیش تَدُ ٍ ایي تاػج هؼضل دس گشٍّْای تشًاهِ ًَیسی ضذُ است تِ ایي دلیل وِ ّویطِ
عشاح تا وذًَیسی دسگیشاست ٍ ایي هطىل صهاًی تیطتش هیطَد وِ عشاح تشًاهِ اص وذًَیسی اعالػاتی ًذاضتِ تاضذ .ایي
هسللِ تا آهذى تىٌَلَطی ّ ٍ WPFوشاُ آى صتاى ًطاًِ گزاسی  XAMLحل ضذُ است ٍ تَاًایی صیادی دس Design

تشای  Formداسین.
٭ اصطالح اًگليسی استاًذارد ( ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًی ) :
WPF=Windows Presentation Foundation

٭ هْن تریي استاًذاردّا ٍ رضتِ ّای هرتثط تا ایي استاًذارد :
هٌْذس تشًاهِ ًَیس  - C#واستش تاًه اعالػاتی SQL Server

٭ جایگاُ استاًذارد ضغلی از جْت آسية ضٌاسی ٍ سطح سختی مار :

الف  :جسٍ هطاغل عادی ٍ من آسية
ب  :جسٍ هطاغل ًسثتاً سخت





طثق سٌذ ٍ هرجع ......................................
طثق سٌذ ٍ هرجع ......................................

ج  :جسٍ هطاغل سخت ٍ زیاى آٍر



د ً :ياز تِ استعالم از ٍزارت مار



طثق سٌذ ٍ هرجع ........................................
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استاًذارد آهَزش ضغل ترًاهِ ًَیس WPF

 -ضایستگی ّا

1

ػٌاٍیي

سدیف

1

تؼییي ًَع سٌذ ٍ استفادُ اص ّ Layoutا دس  ٍ WPFواستشدّای WPF

2

استفادُ اص وٌتشل ّا ٍ فًَتْا دس ساخت تشًاهِ ّای واستشدی تَسظ WPF

3

سسن اضىال هختلف (اضىال پایِ ،چٌذضلؼی ّا ،چٌذٍجْی ّا)

4

واس تا تشاضْا ٍ ایجاد تغییش دس اضىال تَسظ تشاضْا

5

استایل تٌذی ٍ واس تا هٌاتغ دس تشًاهِ ّای WPF

6

ساخت اهىاًات ساّثشی )  ٍ ( Navigationسفاسضی وشدى WPF

7

همیذ ساصی(  ٍ (Bindingواس تا دادُ ّا دس یه دیتاتیس  SQL Serverدس تشًاهِ ّای WPF

8

اًجام اهَس اًیویطي ٍ 3D

9

اهَس تشًاهِ ساصی ٍ ًحَُ اًتطاس ( )Deploymentتشًاهِ ّای واستشدی WPF

10

واس وشدى تا دادُ ّا اص عشیك  ٍ WCF Data Servicesایجاد استثاط تا Windows Forms

11

Silverlight

12
13
14
15

. Competency / task
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

تؼییي ًَع سٌذ ٍ استفادُ اص ّ Layoutا دس ٍ WPF
واستشدّای WPF

ًظشی

ػولی

جوغ

3

5

8

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
-تؼشیف WPF

0.5

CDیا  DVDسیستن

-هذل تشًاهِ ًَیسی  ٍ WPFتشًاهِ ًَیسی سٍیِ ای

1

ػاهلٍ -یشٍس یاب-

ّ layout-ا دس WPF

1

-Visual Studio 2010

-اًَاع سٌذ

0.5

SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
-ایجاد اًَاع سٌذ

2

-ایجاد سٌذ تا ّ Layoutای هتفاٍت

3

افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
ًگشش :

 -CDهاطیه ٍایت تشد-

-دلت ٍ سشػت دس اسٌاد ایجاد ضذُ

واهپیَتش -چاپگش -هیض

-

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

ایوٌی ٍ تْذاضت :

تجْیضات اتػال تِ

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

تَجْات صیست هحیغی :

وتاب ٍWPF

-

 Silverlightدس

-

C#2010
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

استفادُ اص وٌتشل ّا ٍ فًَتْا دس ساخت تشًاهِ ّای واستشدی
تَسظ WPF

ًظشی

ػولی

جوغ

5

11

16

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
-وٌتشل ّا ٍ واستشد آًْا

3

CDیا  DVDسیستن

-اًَاع فًَت ٍ واستشد آى

2

ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
3

 -استفادُ ٍ وذًَیسی تشای Password Textbox-

افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-

Textbox

-آهَصش واسوشدى تا تاسیخ ٍ صهاى تَسیلِ وٌتشل ّای

2

Calendar, Data Picker
-استفادُ اص وٌتشل ّای Progress Bar, Slider, Media

4

SQL Server 2010

 Elementدس تشًاهِ ّای واستشدی WPF
2

 -استفادُ اص فًَتْا

-Visual Studio 2010
CDخام -واغز -هاطیه
 -CDهاطیه ٍایت تشد-
واهپیَتش -چاپگش -هیض

ًگشش :

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

 -دلت ٍ سشػت دس ایجاد تشًاهِ ّای واستشدی

تجْیضات اتػال تِ

ایوٌی ٍ تْذاضت :

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

وتاب ٍWPF

تَجْات صیست هحیغی :

 Silverlightدس

-

C#2010

-
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

سسن اضىال هختلف (اضىال پایِ ،چٌذضلؼی ّا ،چٌذٍجْی ّا)
ًظشی

ػولی

جوغ

2

7

9

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :

CDیا  DVDسیستن

2

-اًَاع اضىال ٍ واستشد آًْا

ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
-تشسین اضىال سادُ هاًٌذ خظ –دایشُ -هشتغغ – هسغتغیل ٍ

4

ػاهلٍ -یشٍس یاب-

چٌذ ضلؼی
3

-سٍش افضٍدى خغَط ٍ اتػاالت

افضاسآهَصضی سیستن
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
 -CDهاطیه ٍایت تشد-

ًگشش :

واهپیَتش -چاپگش -هیض

 -دلت ٍ سشػت دس اضىال ایجاد ضذُ

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

ایوٌی ٍ تْذاضت :

تجْیضات اتػال تِ

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

تَجْات صیست هحیغی :

وتاب ٍWPF

-

 Silverlightدس

-

C#2010

9

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

واس تا تشاضْا ٍ ایجاد تغییش دس اضىال تَسظ تشاضْا
ًظشی

ػولی

جوغ

4

9

13

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
 -اًَاع ّ Brushا

2

CDیا  DVDسیستن

 -واستشد ّ Brushا

2

ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
-وغغاسوشدى تغغا تشاضغغْای Gradient

-Image Brush-

4

افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-

Visual Brush

-استفادُ اص اهىاى ضفافیت دادى تِ ظاّش فشهْا

2

-Visual Studio 2010

-اهىاًات تَواس تغییش ضىل دادى

3

SQL Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
 -CDهاطیه ٍایت تشد-

ًگشش :

واهپیَتش -چاپگش -هیض

-تَجِ تِ صهاى دس عشاحی ّا

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

ایوٌی ٍ تْذاضت :

تجْیضات اتػال تِ

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

تَجْات صیست هحیغی :

وتاب ٍWPF

-

 Silverlightدس

-

C#2010

11

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

استایل تٌذی ٍ واس تا هٌاتغ دس تشًاهِ ّای WPF
ًظشی

ػولی

جوغ

4

8

12

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
-تؼشیف XAML Resource

2

CDیا  DVDسیستن

-تؼشیف سلسلِ هشاتة هٌاتغ

1

ػاهلٍ -یشٍس یاب-

ّ Style-ا ٍ اسث تشی ّ Styleا

1

-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
-ایجاد ساصهاى دّی هٌاتغ تَسیلِ Resource Dictionarie

2

-استفادُ اص XAML Style

3

-اػوال پَیای استایل ّا

3

افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
ًگشش :

 -CDهاطیه ٍایت تشد-

-تَجِ تِ تْشُ ٍسی

واهپیَتش -چاپگش -هیض

ایوٌی ٍ تْذاضت :

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ

تَجْات صیست هحیغی :

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

-

وتاب ٍWPF

-

 Silverlightدس
C#2010

11

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

ساخت اهىاًات ساّثشی )  ٍ ( Navigationسفاسضی وشدى
WPF

ًظشی

ػولی

جوغ

2

7

9

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :

CDیا  DVDسیستن

2

-اهىاًات ساّثشی هَجَد دسWPF

ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
-ساخت تشًاهِ ّای هثتٌی تش غفحِ

1.5

-استفادُ اص  XAMLتشای ایجاد ساّثشی دس تشًاهِ واستشدی

1.5

-ساخت یه تشًاهِ واستشدیXAML Browser

4

افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
ًگشش :

 -CDهاطیه ٍایت تشد-

-تَجِ تِ صهاى ٍ تْشُ ٍسی

واهپیَتش -چاپگش -هیض

ایوٌی ٍ تْذاضت :

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ

تَجْات صیست هحیغی :

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

-

وتاب ٍWPF

-

 Silverlightدس
C#2010
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

همیذ ساصی(  ٍ (Bindingواس تا دادُ ّا دس یه دیتاتیس
 SQL Serverدس تشًاهِ ّای WPF

ًظشی

ػولی

جوغ

4

8

12

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
 Binding Objects-تِ هٌظَس همیذساصی تِ هٌاتغ دادُ

2

CDیا  DVDسیستن

 ٍ SQL SERVER -استثاط تا WPF

2

ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010

هْاست :
-اسغغتفادُ اص هثغغذل ّغغای دادُ تغغِ هٌظغغَس تثغغذیل دس صهغغاى

1.5

همیذساصی
-استفادُ اص لالة ّای دادُ تغِ هٌظغَس تغییغش دادُ ّغای یغه

1.5

 -وغاس تغا دادُ ّغا ٍ خَاًغذى آًْغا اص یغه دیتغاتیس

CDیاً DVDشم
افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-

لیست
SQL

SQL Server 2010

2

-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

SERVER

-ساخت یه فشم هتػل تِ دیتاتیس

2

CDخام -واغز -هاطیه

ً-وایص اعالػات اص یه یا چٌذ جذٍل هشتثظ تا آى

2

 -CDهاطیه ٍایت تشد-

ًگشش :

واهپیَتش -چاپگش -هیض

-تَجِ تِ تْشُ ٍسی

واهپیَتشٍ -ایت تشد-
تجْیضات اتػال تِ

-تَجِ تِ صهاى

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

ایوٌی ٍ تْذاضت :

وتاب ٍWPF

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

 Silverlightدس

تَجْات صیست هحیغی :

C#2010

-

13

استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

اًجام اهَس اًیویطي ٍ 3D
ًظشی

ػولی

جوغ

4

8

12

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
-اًیویطي ٍ ػولىشد آى دس تشًاهِ ّای XAML

1

CDیا  DVDسیستن

-والس ّای اًیویطي

2

ػاهلٍ -یشٍس یاب-

-اضیا ٍ تثذیالت سِ تؼذی

1

-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
 -ایجاد ضی سِ تؼذی

2

-استفادُ اص للن هَ دس سغح ضی سِ تؼذی

2

-هتحشن ساصی ضی سِ تؼذی

2

-استفادُ اص دٍستیي ٍ هٌثغ ًَس

2

افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

ًگشش :

CDخام -واغز -هاطیه
 -CDهاطیه ٍایت تشد-

-دلت ٍ سشػت دس عشاحی ّای سِ تؼذی

واهپیَتش -چاپگش -هیض

ایوٌی ٍ تْذاضت :

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ

تَجْات صیست هحیغی :

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

-

وتاب ٍWPF

-

 Silverlightدس
C#2010
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

اهَس تشًاهِ ساصی ٍ ًحَُ اًتطاس ( )Deploymentتشًاهِ ّای
واستشدی WPF

ًظشی

ػولی

جوغ

3

7

10

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
ًDeploy -وغغَدى تشًاهغغِ ّغغای تَلیغغذی تَسغغیلِ اهىغغاى

CDیا  DVDسیستن

1

ػاهلٍ -یشٍس یاب-

ًClickOnceشم افضاس Visual Studio

-Visual Studio 2010

2

 -اًتطاس یه تشًاهِ تِ غَست XAML

SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
-سٍش ًDeployوَدى تشًاهِ ّغای تَلیغذی تَسغیلِ اهىغاى

2

ػاهلٍ -یشٍس یاب-

ًClickOnceشم افضاس Visual Studio
2.5

ً-حَُ اًتطاس یه تشًاهِ تِ غَست XAML

2.5

ً-حَُ اًتطاس دادى تشًاهِ تِ غَست XAML Browser

ًگشش :

افضاسآهَصضی سیستن
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
 -CDهاطیه ٍایت تشد-

-دلت ٍ سشػت دس اًجام واس

واهپیَتش -چاپگش -هیض

ایوٌی ٍ تْذاضت :

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ

تَجْات صیست هحیغی :

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

-

وتاب ٍWPF

-

 Silverlightدس
C#2010
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

واس وشدى تا دادُ ّا اص عشیك ٍ WCF Data Services
ایجاد استثاط تا Windows Forms

ًظشی

ػولی

جوغ

3

7

10

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :
-تؼشیف WCF Data Services

1

CDیا  DVDسیستن

ّ Windows Form-ا ٍ فشم ٍWPFاستثاط آًْا

2

ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

هْاست :
ً-حغَُ فشاخغَاًی WCF Data Servicesاصعشیغك تشًاهغِ

2

ّای واستشدی WPF
-چگًَگی ٍیشایص دادُ ّا اص عشیك WCF Data Services

2

-سٍش استفادُ اص وٌتشل ّای  WPFدس Windows Forms

3

ٍ استفادُ اص وٌتشل ّای  Windows Formsدس تشًاهِ ّغای
WPF

CDیاً DVDشم
افضاسآهَصضی سیستن
ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
 -CDهاطیه ٍایت تشد-

ًگشش :

واهپیَتش -چاپگش -هیض

-دلت ٍ سشػت دس عشاحی فشم ّا

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

-تَجِ تِ تْشُ ٍسی

تجْیضات اتػال تِ

ایوٌی ٍ تْذاضت :

ایٌتشًت -دیتاپشٍطوتَس-

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

وتاب ٍWPF

تَجْات صیست هحیغی :

 Silverlightدس

-

C#2010

-
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استاًذارد آهَزش
 ترگِی تحليل آهَزشعٌَاى :

صهاى آهَصش

Silverlight
ًظشی

ػولی

جوغ

2

7

9

داًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ایوٌی

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاد

تَجْات زیست هحيطی هرتثط

هصرفی ٍ هٌاتع آهَزضی

Cool Disk

داًص :

CDیا  DVDسیستن

2

-تؼشیف Silverlight

ػاهلٍ -یشٍس یاب-
-Visual Studio 2010
SQL Server 2010

CDیاً DVDشم

هْاست :
7

-ایجاد یه تشًاهِ سادُ تا Visual Studio

افضاسآهَصضی سیستن ػاهل-
ٍیشٍس یابVisual -
SQL -Studio 2010
Server 2010

CDخام -واغز -هاطیه
 -CDهاطیه ٍایت تشد-

ًگشش :

واهپیَتش -چاپگش -هیض

-تَجِ تِ صهاى

واهپیَتشٍ -ایت تشد-

-تَجِ تِ ّضیٌِ ٍ تْشُ ٍسی دس تشًاهِ ًَیسی

تجْیضات اتػال تِ ایٌتشًت-

ایوٌی ٍ تْذاضت :

دیتاپشٍطوتَس -وتاب ٍWPF

 -سػایت اسگًََهی واس تا واهپیَتش

 Silverlightدس C#2010

تَجْات صیست هحیغی :
-
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 ترگِ استاًذارد تجْيساتردیف

ًام

هطخصات فٌی ٍ دقيق

تعذاد

1

Cool Disk

 1GBیا تاالتش

2

2

CDیا ً DVDشم

ساصگاس تا هاوشٍسافت

2

افضاسسیستن ػاهل
3

CDیا ً DVDشم افضاس

ٍیشٍس یاب

2

4

CDیا ً DVDشم افضاس

Visual Studio 2010

2

5

CDیا ً DVDشم افضاس

SQL Server 2010

6

CDیاً DVDشم

ساصگاس تا هاوشٍسافت

1

افضاسآهَصضی سیستن ػاهل
7

CDیا ً DVDشم

ٍیشٍس یاب

1

افضاسآهَصضی
8

CDیا ً DVDشم افضاس

Visual Studio 2010

1

آهَصضی
9

CDیا ً DVDشم افضاس

SQL Server 2010

آهَصضی

تَجِ :
 -تجْيسات ترای یل مارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ضَد .
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1

تَضيحات

 ترگِ استاًذارد هَادردیف

ًام

هطخصات فٌی ٍ دقيق

تعذاد

1

CDخام

700MB

ّش ًفش 2

2

واغز

A4

همذاس هَسد ًیاص

3

هاطیه CD

هؼوَلی

1

4

هاطیه ٍایت تشد

هؼوَلی

همذاس هَسد ًیاص

تَجِ :
 -هَاد تِ ازاء یل ًفر ٍ یل مارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر هحاسثِ ضَد .

19

تَضيحات

 ترگِ استاًذارد اتسارتعذاد

تَضيحات

هطخصات فٌی ٍ دقيق

ردیف

ًام

پٌتیَم  IVیا هطاتِ ضاهل DVD

1

ترای ً 2فر

1

واهپیَتش

لیضسی سیاُ ٍسفیذ

1

تشای یه واسگاُ

2

چاپگش

هؼوَلی

1

ترای ً 2فر

3

هیض واهپیَتش

3

4

غٌذلی

هخػَظ واهپیَتش

تشای یه واسگاُ

5

ٍایت تشد

هؼوَلی

1

6

تجْیضات اتػال تِ ایٌتشًت

تا اهىاى سشٍیس دّی تِ واسآهَصاى

1

تشای یه واسگاُ

7

دیتاپشٍطوتَس

هؼوَلی

1

تشای یه واسگاُ

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد .
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 هٌاتع ٍ ًرم افسار ّای آهَزضی ( اصلی هَرد استفادُ در تذٍیي ٍ آهَزش استاًذارد )سدیف

1

هَلف

ػٌَاى هٌثغ یا ًشم افضاس

هتشجن

Silverlight ٍWPF

هٌْغغذس ساهغغیي

دس C#2010

هَالًغغغغغغغغاپَس-

سال ًطش

1389

ًاضش یا تَلیذ وٌٌذُ

هحل ًطش

آتی ًگش

تْشاى

هٌْغغذس لموغغاى
هحوذصادُ
2

 سایر هٌاتع ٍ هحتَاّای آهَزضی ( پيطٌْادی گرٍُ تذٍیي استاًذارد ) عالٍُ تر هٌاتع اصلیسدیف

ًام وتاب یا جضٍُ

سال ًطش

هَلف  /هَلفیي

2009

Robert

هتشجن/

هحل ًطش

ًاضش

تَضیحات

هتشجویي

1

Sams teach
yourself WPF in
24 hours

2

USA

Eisenberg
and
Christopher
Bennage

Education,
Inc

AppDev

DVDآهَصضغیWPF -
Visual
C#2010

Pearson

Using

هَسسغغغغِ
آهَصضی
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فْشست سایت ّای لاتل استفادُ دس آهَصش استاًذاسد
سدیف

ػٌَاى

1

www.microsoft.com/library/EE656762(VS.95).aspx

2

www.microsoft.com/library/CC838158(VS.96).aspx

3

www.silverlight.net/getstarted

4

www.amozeshvb2008.bligfa.com

5

www.developercente.ir

6
7
8
9
10

22

