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تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل 
نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

ردیف

1

رامين موالناپور

كارشناسي ارشد

3

مهران كرمي

كارشناسي ارشد

9

لقمان محمدزاده

كارشناسي

شغل و

رشته تحصيلي

سمت

كارشناس

فناوری

و مدرس

اطالعات

شایستگي 
سابقه كار مرتبط

51سال

آدرس  ،تلفن و ایميل

تلفن ثابت :
تلفن همراه 31013535350 :
ايميل :
r713us@yahoo.com

كارشناس

مهندسي

و مدرس

صنایع

51سال

آدرس :
تلفن ثابت:
تلفن همراه31500050010 :
ايميل:
mehran_k75@yahoo.com
آدرس:

كارشناس

مهندسي

و مدرس

كامپيوتر
نرمافزار

51سال

تلفن ثابت:
تلفن همراه31515012013 :
ايميلkakloghman@yahoo.com :

آدرس:
4

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

5

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

1

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

6

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

2

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را گويناد در بعياي از ماوارد اساتاندارد ررفاه اي نياف گفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه 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 :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودی :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزی:
كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت ماي گيارد و رارورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود(.مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ررورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قياوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شاامل ساه بخا عملاي  ،كتباي عملاي و اخاالق
ررفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
رداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي  .كه مي تواند شامل علوم پايه (رياري
 ،فيفيك  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق ررفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالرظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل :
برنامه نویس)VB.Net(Windows Application

شرح استاندارد آموزش شغل:
برنامه نويس) VB.Net (Windows Applicationدر روزه فناوري اطالعات ميباشد .از توانمندي هاي برنامه نويس VB.Net(Windows

) Applicationميتوان بررسي چگونگي كار با  ،Visual Basic 2010مديريت دادهها  ،كنترل گردش برنامه و رويه ها  ،طراري  GUIو
برنامهنويسي رويدادگرا  ،طراري و پياده سازي اشيا  ،كار با چارچوب كاري  ،ذخيرهسازي دادهها در كلكسيونها  ،كار با  XMLدر
برنامهنويسي مدرن  ،بكار گيري  ، LINQبرنامهنويسي با  ، ADO.NETچگونگي استفاده از مدل داده موجوديت را بيان كرد .ارتباط
برنامه نويس) VB.Net(Windows Applicationبا مشاغل ديگري مانند برنامه نويسان ويندوز و وب با زبانهاي ديگر طراران و
سازندگان پايگاه داده با انواع نرم اففارها و تجفيه و تحليل گران سيستم و مديران سيستم و مديران پروژه برقرار است .
ویژگي های كارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم كامپيوتر
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :توانايي كار با كامپيوتر
مهارت های پيش نياز :ندارد
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

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %35 : عملي %15: اخالق حرفه ای %11:صالحيت های حرفه ای مربيان :
كارشناس كامپيوتر با گرایش مهندسي نرم افزار با حداقل  9سال سابقه كار
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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 كـاربردی
با  VBتحت ویندوز فعاليت داشته باشند ،مناسب است.

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

٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
برنامه نویس )VB.Net (Web 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 آسيب شناسي و سطح سختي كار :

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



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع مستندات وزارت كار

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هاعناوين

رديف

1

بررسي چگونگي كار با Visual Basic 2010

3

مديريت دادهها

9

كنترل گردش برنامه و رويه ها

4

طراري  GUIو برنامهنويسي رويدادگرا

5

طراري و پياده سازي اشيا

1

كار با چارچوب كاري

6

ذخيرهسازي دادهها در كلكسيونها

8

كار با  XMLدر برنامهنويسي مدرن

3

بكار گيري LINQ

11

برنامهنويسي با ADO.NET

11

چگونگي استفاده از مدل داده موجوديت

13
19
14
15

6

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بررسي چگونگي كار با Visual Basic 2010

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

 -بررسي IDE

ماژيك وايت برد

 -شناخت اجفاي IDE

ديتا پروژكتور

-

كاغذ

-

پرده ديتا پروژكتور

-

 DVDخام
0

مهارت :

خودكار
Cool disk

 -ايجاد اولين برنامه VB

ميف رايانه

 -تنظيم گفينههاي محيطي

صندلي گردان
تجهيفات اتصال به اينترنت

 -ساخت برنامههاي كنسولي

 DVDآموزشي نرم اففار

 -استفاده از قطعه كدها

مربوطه

 -استفاده از My Component

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي
كتاب آموزشي

-

كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مديريت دادهها

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

 -متغييرها

ماژيك وايت برد

 -ثابت ها

ديتا پروژكتور

 -آرايه ها

كاغذ

-

پرده ديتا پروژكتور

-

 DVDخام
0

مهارت :

خودكار
Cool disk

-كار با متغييرها

ميف رايانه

-كار با ثابت ها

صندلي گردان
تجهيفات اتصال به اينترنت

 -كار با آرايه ها

 DVDآموزشي نرم اففار

 -كار با متغيرها به عنوان اشيا

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي
كتاب آموزشي

-

كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كنترل گردش برنامه و رويه ها

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

 -عبارات شرطي

ماژيك وايت برد

 -عبارات كنترل جريان

ديتا پروژكتور

-رويه ها

كاغذ

-

پرده ديتا پروژكتور

-

 DVDخام
0

مهارت :

خودكار
Cool disk

-طراري عبارات شرطي

ميف رايانه

 -طراري عبارات كنترل جريان

صندلي گردان
تجهيفات اتصال به اينترنت

 -نوشتن و استفاده از رويهها

 DVDآموزشي نرم اففار

 -تعيين آرگومانها

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي
كتاب آموزشي

-

كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-

9

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراري  GUIو برنامهنويسي رويدادگرا

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

:

وايت برد

-كنترل ها

ماژيك وايت برد

-فرم ها

ديتا پروژكتور

-موارد بكارگيري كنترل ها با توجه به كاربرد

كاغذ
پرده ديتا پروژكتور

-موارد بكارگيري فرم ها با توجه به كاربرد

 DVDخام

مهارت :

خودكار
Cool disk

 -طراري برنامههاي Windows

ميف رايانه

 -بكار گيري كنترل ها

صندلي گردان

 -طراري با فرمها

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

 -بارگذاري و نشان دادن فرمها

مربوطه

-ساخت فرمهاي پويا در زمان اجرا

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

 -شناخت برنامه كاربردي و طراري هماهنگ با نوع و كاربران برنامه

كتاب آموزشي

ايمني و بهداشت :

كابل سيار پنج راهه
چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

طراري و پياده سازي اشيا

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

:

وايت برد

 -كالسها

ماژيك وايت برد

 -اشيا

ديتا پروژكتور

 -تكنولوژي شيئ گرا

كاغذ
پرده ديتا پروژكتور

-

 DVDخام

مهارت :

خودكار
Cool disk

-ساخت كالس

ميف رايانه

-ساخت شيئ

صندلي گردان

 -ساخت كالس كمينه

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

 Overloading-عملگر

مربوطه

 -پياده سازي تكنولوژي شيئ گرا

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي
كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با چارچوب كاري

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

 -چارچوب كاري

ماژيك وايت برد

 -فياي نام IO

ديتا پروژكتور

-

كاغذ
0

مهارت :
 -استفاده از قطعه كدها

پرده ديتا پروژكتور
 DVDخام
خودكار
Cool disk

 -استفاده از My Component

ميف رايانه

 -ترسيم و نقاشي و كالس Image

صندلي گردان

 -چاپ

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

 -مديريت رشتهها و كاراكترها

مربوطه

-مديريت تاريخ و زمان

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي
كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-

12

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ذخيرهسازي دادهها در كلكسيونها

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

 -مبارث پيشرفته آرايه

ماژيك وايت برد

 -كلكسيون Dictionary

ديتا پروژكتور

 -كلكسيون Hash Table

كاغذ
پرده ديتا پروژكتور

 -كلكسيون Sortedlist

 DVDخام

 -كلكسيونهاي ديگر

خودكار
0

مهارت :

Cool disk

ميف رايانه

-تعيين محل بكارگيري كلكسيونهاي

صندلي گردان

-كار با انواع كلكسيونهاي

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

-كار با رابطهاي  IEnumeratorو IComparer

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي
كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-

13

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با  XMLدر برنامهنويسي مدرن

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

-مفهوم XML

ماژيك وايت برد

-كار برد XML

ديتا پروژكتور

-

كاغذ

-

پرده ديتا پروژكتور

-

 DVDخام
0

مهارت :

Cool disk

ميف رايانه

 دستكاري  XMLبا VB -پيماي

خودكار

صندلي گردان

اسناد XML

تجهيفات اتصال به اينترنت

 -سريالي كردن XML

 DVDآموزشي نرم اففار

-

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي
كتاب آموزشي

-

كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-

14

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بكار گيري LINQ

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

-مفهوم LINQ

ماژيك وايت برد

 -مفهومLINQ to Objects

ديتا پروژكتور

 -مفهومLINQ to XML

كاغذ

 -مفهومLINQ to SQL

پرده ديتا پروژكتور

-

 DVDخام
0

مهارت :

خودكار
Cool disk

-تعيين محل بكارگيري LINQ

ميف رايانه

 -انجام LINQ to Objects

صندلي گردان
تجهيفات اتصال به اينترنت

 -انجام LINQ to XML

 DVDآموزشي نرم اففار

 -انجام LINQ to SQL

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي
كتاب آموزشي

-

كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-

15

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

برنامهنويسي با ADO.NET

دان

نظري

عملي

جمع

0

0

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

-مفهوم ركوردو جداول و روابط

ماژيك وايت برد

-مفهوم پايگاه داده

ديتا پروژكتور

 -دستيابي داده جرياني در مقابل مجموعه محور كالسهاي

كاغذ

پايه دستيابي داده

پرده ديتا پروژكتور
0

مهارت :

 DVDخام
خودكار
Cool disk

-طراري ركورد

ميف رايانه

 -طراري جداول

صندلي گردان

 -طراري روابط

تجهيفات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اففار

 -طراري پايگاه داده

مربوطه

-كار با SQL

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش :

فارسي

-

كتاب آموزشي
كابل سيار پنج راهه

ايمني و بهداشت :

چاپگر ليفري

 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
-

16

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

چگونگي استفاده از مدل داده موجوديت

دان

نظري

عملي

جمع

0

3

53

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

0

:

رايانه
وايت برد

-مفهوم مدل داده

ماژيك وايت برد

-مفهوم مدل داده موجوديت

ديتا پروژكتور
كاغذ

-

پرده ديتا پروژكتور
3

مهارت :

 DVDخام
خودكار

-طراري مدل داده

Cool disk

ميف رايانه

-طراري مدل داده موجوديت

صندلي گردان
تجهيفات اتصال به اينترنت

-انجام Entity Framework

 DVDآموزشي نرم اففار

 -در عمل قرار دادن EDM

مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

 -مهندسي معكوس يك مدل داده موجوديت

فارسي
كتاب آموزشي

 -ساخت برنامههاي مقيد به داده

كابل سيار پنج راهه
چاپگر ليفري

نگرش :
ايمني و بهداشت :
 رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوترتوجهات زيست محيطي :
17

 برگه استاندارد تجهيفاتتعداد

توضيحات

ردیف

مشخصات فني و دقيق

نام

5

رايانه

پنتيوم 5ياباالتر

5

براي دو نفر

1

ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

5

براي كارگاه

0

پرده ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

5

براي كارگاه

5

ميف رايانه

دو نفره آموزشي

5

براي دو نفر

1

صندلي گردان

آموزشي

5

براي هر نفر

0

چاپگر ليفري

سياه و سفيد يارنگي

5

براي كارگاه

3

تجهيفات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

5

براي كارگاه

2

وايت برد

معمولي

5

براي كارگاه

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

18

 -برگه استاندارد مواد

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

نام

ردیف
5

ماژيك وايت برد

معمولي

1عدد

براي كارگاه

1

كاغذ

معمولي

533برگ

براي دونفر

0

 DVDخام

معمولي

5عدد

براي دونفر

5

خودكار

معمولي

1عدد

براي دونفر

1

كابل سيار پنج راهه

داراي اتصال زمين

5عدد

براي هرسيستم

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .

19

 برگه استاندارد ابفارتعداد

توضيحات

نام

ردیف

مشخصات فني و دقيق

5

Cool disk

5گيگابايت ياباالتر

5

براي دونفر

1

 DVDآموزشي نرم اففار مربوطه

نسخههاي 1353

5

براي دونفر

0

 DVDديكشنري انگليسي به بروز و جديد

5

براي دونفر

فارسي

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

21

 منابع و نرم اففار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم اففار

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد كننده

محل نشر

5

Visual Basic 2010: Unleashed

Alessandro Del Sole
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Sams

1

Mastering Microsoft Visual

Evangelos Petroutsos

1353

Sybex

Basic 2010

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

نام كتاب يا جفوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين

21

محل نشر

ناشر

توريحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

سايت ماكروسافت

1

سايتهاي ديگر آموزش VB.Net

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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