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تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل  شايستگي 
رديف

1

نام و نام خانوادگي

حسين

آخرين مدرك تحصيلي

کارشناسي ارشد

عبدالملكي

شغل و

رشته تحصيلي

سمت

مهندسي
نرمافزار

3

مهران کرمي

9

لقمان محمدزاده

کارشناسي

سابقه کار مرتبط

تلفن ثابت:
تلفن همراه12190112190 :
ايميل:
آدرس:

کامپيوتر

کارشناسي ارشد

آدرس ،تلفن و ايميل

تلفن ثابت:
تلفن همراه12100016020 :

مهندسي
صنايع

ايميل:
mehran_k75@yahoo.com
آدرس:

مهندسي

تلفن ثابت:
تلفن همراه12192640691 :

نرمافزار

ايميلkakloghman@yahoo.com :

کامپيوتر

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

تعاريف:
استاندارد شغل:
مشخصات شايستگيها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد مؤثثر در ميؤيك رؤار را نوينؤد در بعزؤي از مؤوارد اسؤتاندارد رفؤهاي نيؤ نفتؤه
مي شود.
استاندارد آموزش:
نقشهي يادنيري براي رسيدن به شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل:
به مجموعهاي از وظايف و توانمنديهاي خاص ره از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل:
بيانيهاي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگؤر در يؤك ؤوزه شؤغلي ،مسؤ و يتهؤا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش:
داقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي.
ويژگي کارآموز ورودی:
داقل شايستگيها و تواناييهايي ره از يك رارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميرود.
کارورزی:
رارورزي صرفاً در مشاغلي است ره بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت ميدود يا با مارت صورت مؤي نيؤرد و وؤرورت
دارد ره در آن مشاغل خاص مييك واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود (مانند آموزش يك شايستگي ره فرد در ميؤل آمؤوزش بؤه صؤورت
ت وريك با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي نردد).
ارزشيابي:
فرآيند جمع آوري شواهد و قزاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير ،ره شامل سه بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق رفؤهاي
خواهد بود.
صالحيت حرفهای مربيان:
داقل توانمنديهاي آموزشي و رفهاي ره از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي:
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون به طور مثثر و رارا برابر استاندارد.
دانش:
داقل مجموعهاي از معلومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي ره ميتواند شامل علؤوم اايؤه (رياوؤي،
في يك ،شيمي ،زيستشناسي) ،تكنو وژي و زبان فني باشد.
مهارت:
داقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي .معموالً به مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش:
مجموعهاي از رفتارهاي عاطفي ره براي شايستگي در يك رار مورد نياز است و شامل مهارتهاي غير فني و اخالق رفهاي ميباشد.
ايمني:
مواردي است ره عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز وادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي:
مال ظاتي است ره در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ره رمترين آسيب به مييك زيست وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
کارور Access
شرح استاندارد آموزش شغل:
رارور  Accessدر وزه فناوري اطالعات ميباشد .از توانمنديهاي رارور  Accessميتوان طرا ي جداول ،رروردها و فيلدها ،ايمايش و
اصالح جداول ،دستكاري جداول و رروردها ،تعيين رليدهاي اصلي و ايندرسنذاري ،فيلترنذاري ،مرتبسازي و جستجو ،ايجاد روابك بين
جداول ،طرا ي و ايادهسازي ارسوجو ،طرا ي و ايادهسازي ن ارش ،طرا ي و ايادهسازي فرمها را نام برد .رارور Accessبا مديران سيستم،
مهندسين اايگاه داده ،مديران اايگاه داده ،راربران اايگاه داده ،طرا ان وب ،مديران وب و راربران وب در ارتباط است.

ويژگيهای کارآموز ورودی:
حداقل ميزان تحصيالت :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني :سالمت رامل جسماني و رواني
مهارتهای پيشنياز :رايانه رار  ICDLدرجه  9يا رارور رايانه
:طول دوره آموزش
 193ساعت

طول دوره آموزش :

ـ زمان آموزش نظری 45 :ساعت
ـ زمان آموزش عملي 56 :ساعت
ـ زمان کارورزی :

-

ـ زمان پروژه:

-

ساعت
ساعت

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

مهندسي رامپيوتر با نرايش نرماف ار با داقل  6سال سابقه رار در شغل مربوطه
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٭ تعريف دقيق استاندارد (اصطالحي):
اين استاندارد برای کارآموزاني که ميخواهند در خصوص طراحي و پياده سازی پايگاه داده برای کسب و کارهای
کوچك اقدام کنند مناسب است.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد (و اصطالحات مشابه جهاني):
Access User
Working with Access

٭ مهمترين استانداردها و رشتههای مرتبط با اين استاندارد:
کارور  Accessو SQL
برنامهنويس SQL
مدير SQL
برنامه نويس VB.Net
برنامه نويس C#
طراح پايگاه داده
٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيبشناسي و سطح سختي کار:

الف :جزو مشاغل عادی و کم آسيب 

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

ب :جزو مشاغل نسبتاً سخت 

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

ج :جزو مشاغل سخت و زيانآور 

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

د :نياز به استعالم از وزارت کار 

5

استاندارد آموزش شغل
 شايستگيهاعناوين

رديف

1

بررسي اايگاه داده

3

باز رردن اايگاه داده و انجام مسائل امنيتي

9

طرا ي و ساخت جداول ،فيلدها و انواع فيلد

4

ايمايش و اصالح جداول

5

تنظيم خصوصيات فيلد

1

دستكاري جداول و رروردها

6

تعيين رليدهاي اصلي و ايندرسنذاري

5

فيلترنذاري

3

مرتبسازي و جستجو

11

مشخص رردن و اعمال با روابك

11

تنظيم و تعيين تلفيقها

13

طرا ي ارسوجوها

19

طرا ي فرمها

14

طرا ي ن ارشها

15

انجام صدور

11

چاپ

16
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

بررسي پايگاه داده
نظري

عملي

جمع

9

1

6

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

اايگاه داده

وايت برد
ماژيك وايت برد

مثالهايي از اايگاه داده

ديتا اروژرتور

جدول ،ررورد و فيلد

راغذ

داده و اطالعات

ارده ديتا اروژرتور

طرا ان ،مديران و راربران اايگاه داده

 DVDخام

مهارت:

خودرار
Cool disk

طرا ي اايگاه داده

مي رايانه
صند ي نردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

ايمني و بهداشت:

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

-رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر

چااگر ي ري

توجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

باز کردن پايگاه داده و انجام مسائل امنيتي
نظري

عملي

جمع

9

6

4

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

مسائل امنيتي

وايت برد
ماژيك وايت برد

مكانهاي معتبر

ديتا اروژرتور
راغذ
ارده ديتا اروژرتور
 DVDخام
خودرار
Cool disk

مهارت:

مي رايانه

باز رردن اايگاه داده

صند ي نردان

استفاده از Trust Centre

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

تنظيم مكان اوشه ايشفرض در Access 2010

مربوطه

بستن برنامه Access 2010

 DVDديكشنري انگليسي به
فارسي
رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

-

چااگر ي ري

ايمني و بهداشت:
رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

طراحي و ساخت جداول ،فيلدها و انواع فيلد
نظري

عملي

جمع

9

9

2

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

رايانه

دانش:

وايت برد

انواع داده Access

ماژيك وايت برد

جدول

ديتا اروژرتور

فيلد

راغذ
ارده ديتا اروژرتور
 DVDخام

مهارت:

خودرار

ايجاد يك اايگاه داده جديد خا ي

Cool disk

اف ودن فيلدها و تنظيم نوع فيلد

مي رايانه

بستن و نامنذاري جداول

صند ي نردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

-

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

-

چااگر ي ري

ايمني و بهداشت:
رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

پيمايش و اصالح جداول
نظري

عملي

جمع

1

2

4

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

جداول

وايت برد
ماژيك وايت برد

مهارت:

ديتا اروژرتور

باز رردن جداول در اايگاه داده

راغذ

سوييچ رردن بين نماي  Datasheetو نماي Design

ارده ديتا اروژرتور

اف ودن رروردها به جداول

 DVDخام
خودرار

ذخيره رردن تغييرات صورت نرفته در يك جدول

Cool disk

ايمايش بين رروردها در يك جدول

مي رايانه

تنظيم عرض ستون

صند ي نردان

تغيير اندازه خودرار عرض ستون براي متناسب شدن با ميتويات

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

انتقال يك ستون براي بازآرايي ترتيب ستونها

مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

-

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر ي ري

رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

تنظيم خصوصيات فيلد
نظري

عملي

جمع

0

1

7

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

خصوصيات فيلد

وايت برد
ماژيك وايت برد

ماسكهاي ورودي

ديتا اروژرتور

تأييد اعتبار اعداد

راغذ

تأييد اعتبار تاريخ

ارده ديتا اروژرتور

ورودي داده

 DVDخام

خصوصيات فيلد

خودرار
Cool disk

مي رايانه

مهارت:

صند ي نردان

نرفتن ورودي داده

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

نگرش:

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي
رتاب آموزشي

ايمني و بهداشت:

رابل سيار انج راهه

-رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر

چااگر ي ري

توجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

دستكاری جداول و رکوردها
نظري

عملي

جمع

1

6

2

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

جدول

وايت برد
ماژيك وايت برد

ررورد

ديتا اروژرتور

مهارت:

راغذ

تغيير نام جداول

ارده ديتا اروژرتور

ويرايش دادهها در يك ررورد

 DVDخام
خودرار

ذف دادهها از يك ررورد

Cool disk

ذف چندين ررورد

مي رايانه

استفاده از  Save Asبراي اشتيباننيري از اايگاه داده با استفاده از نام
فايلي متفاوت
ذف جدول

صند ي نردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

نگرش:

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به
فارسي

-

رتاب آموزشي

ايمني و بهداشت:

رابل سيار انج راهه

-رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر

چااگر ي ري

توجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

تعيين کليدهای اصلي و ايندکسگذاری
نظري

عملي

جمع

1

6

2

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

رليد اصلي

وايت برد
ماژيك وايت برد

ايندرسنذاري

ديتا اروژرتور
راغذ
ارده ديتا اروژرتور
 DVDخام
خودرار

مهارت:

Cool disk

ايجاد يك ايندرس تك فيلدي

مي رايانه

ايجاد يك ايندرس چند فيلدي

صند ي نردان
تجهي ات اتصال به اينترنت

ذف ايندرسهاي چند فيلدي

 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه
 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

-

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر ي ري

رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

فيلترگذاری
نظري

عملي

جمع

9

6

4

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

فيلترهاي متني

وايت برد
ماژيك وايت برد
ديتا اروژرتور
راغذ

مهارت:

ارده ديتا اروژرتور

اعمال فيلتري وا د

 DVDخام

ااك رردن فيلتري وا د

خودرار
Cool disk

مي رايانه
صند ي نردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

نگرش:

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي

ايمني و بهداشت:

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

-رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر

چااگر ي ري

توجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

مرتبسازی و جستجو

نظري

عملي

جمع

1

2

4

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

روشهاي مرتبسازي

وايت برد
ماژيك وايت برد

روشهاي جستجو

ديتا اروژرتور
راغذ

مهارت:

ارده ديتا اروژرتور

مرتبسازي رروردها از  Aتا Z

 DVDخام
خودرار

مرتبسازي رروردها از  Zتا A

Cool disk

ذف مرتبسازي

مي رايانه

مرتبسازي بر اساس چندين فيلد

صند ي نردان

جستجو بين رروردها

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

نگرش:

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي

ايمني و بهداشت:

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

-رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر

چااگر ي ري

توجهات زيست مييطي:
-

15

استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

مشخص کردن و اعمال روابط
نظري

عملي

جمع

6

1

2

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

روابك بين جداول

وايت برد
ماژيك وايت برد

رابطه يك به چند

ديتا اروژرتور

رابطه چند به چند

راغذ

روابك يك به يك

ارده ديتا اروژرتور

جامعيت ارجاعي

 DVDخام

ن ينههاي آبشاري

خودرار
Cool disk

مهارت:

مي رايانه

ايجاد روابك بين جداول

صند ي نردان
تجهي ات اتصال به اينترنت

ذف آبشاري رروردهاي مرتبك

 DVDآموزشي نرم اف ار

فعال رردن ن ينههاي آبشاري

مربوطه

ذف روابك

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

-

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر ي ري

رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

تنظيم و تعيين تلفيقها
نظري

عملي

جمع

6

2

7

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

تلفيق دروني

وايت برد
ماژيك وايت برد

تلفيق دروني

ديتا اروژرتور

تلفيق تفريق

راغذ

خود تلفيقي

ارده ديتا اروژرتور

مهارت:

 DVDخام

اعمال و تغيير تلفيق دروني

خودرار
Cool disk

اعمال و تغيير تلفيق بيروني

مي رايانه

ايجاد و تغيير تلفيق تفريق

صند ي نردان

اعمال خود تلفيقي

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه

نگرش:

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي

-

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر ي ري

رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

طراحي پرسوجوها
نظري

عملي

جمع

0

91

97

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

ارسوجوها

وايت برد
ماژيك وايت برد

ارسوجوي اارامتري

ديتا اروژرتور

مهارت:

راغذ

ايجاد و اجراي يك ارسوجوهاي ،Make Table ،Delete ،Update
 Find Duplicates ،Crosstab ،Appendو Find Unmatched

ارده ديتا اروژرتور
 DVDخام

ايجاد و اجراي ارسوجوي اارامتري يك متغيره

خودرار

Records

Cool disk

تغيير ارسوجوي اارامتري دو متغيره

مي رايانه

استفاده از رارارترهاي جانشين

صند ي نردان

نشان دادن دارثر و داقل مقادير در يك ارسوجو

تجهي ات اتصال به اينترنت

استفاده از فيلدهاي مياسباتي

 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه

نروهبندي اطالعات در يك ارسوجو

 DVDديكشنري انگليسي به

نگرش:

فارسي

-

رتاب آموزشي

-

رابل سيار انج راهه
چااگر ي ري

ايمني و بهداشت:
رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

طراحي فرمها
نظري

عملي

جمع

11

91

61

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

انواع رنترلهاي فرم

وايت برد
ماژيك وايت برد

رنترلهاي مقيد در مقابل رنترلهاي نامقيد

ديتا اروژرتور

زيرفرم

راغذ

مهارت:

ارده ديتا اروژرتور

ايجاد ،تغيير دادن و ذف رنترلهاي مقيد

 DVDخام

اعمال خصوصيات رنترل مقيد

خودرار
Cool disk

دستكاري رنترلهاي نامقيد

مي رايانه

تغيير دادن ترتيب  Tabدر فرم

صند ي نردان

ايجاد زيرفرم

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

ينك رردن زيرفرم

مربوطه

نگرش:

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي

-

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر ي ري

رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

طراحي گزارشها

نظري

عملي

جمع

1

2

11

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

ن ارشها

وايت برد
ماژيك وايت برد

جمع رلها

ديتا اروژرتور

مهارت:

راغذ

ايجاد ن ارش ساده

ارده ديتا اروژرتور

استفاده از Report Wizard

 DVDخام
خودرار

تغيير دادن چيدمان ن ارش

Cool disk

عريض رردن عرض ن ارش

مي رايانه

تغيير دادن عنوان ن ارش

صند ي نردان

اف ودن ونو به ن ارش

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

فرمتبندي فرم با استفاده از تمها

مربوطه

تغيير دادن نام فيلدها در ن ارش

 DVDديكشنري انگليسي به

اوافه رردن و فرمتبندي تاريخ و زمان

فارسي

اوافه رردن فيلدهاي موجود به ن ارش

رتاب آموزشي

تغيير اندازه ن ارشها براي چاپ

رابل سيار انج راهه

بستن ن ارش

چااگر ي ري

ذف ن ارش

نگرش:
ايمني و بهداشت:
رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
21

استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

انجام صدور
نظري

عملي

جمع

9

4

7

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

صدور دادهها

وايت برد
ماژيك وايت برد

فرمتهاي صفيه نسترده ،متني و  PDF ،CSVو XML

ديتا اروژرتور

مهارت:

راغذ

صدور جدول به عنوان فايل Excel

ارده ديتا اروژرتور

صدور جدول به عنوان فايل متني

 DVDخام
خودرار

صدور جدول به عنوان فايل فرمت شده CSV

Cool disk
صدور جدول به عنوان فايل فرمت شده PDF

مي رايانه

صدور جدول به عنوان فايل فرمت شده XML

صند ي نردان

نگرش:

تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار

-

مربوطه

-

 DVDديكشنري انگليسي به

ايمني و بهداشت:

فارسي
رتاب آموزشي

-رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوتر

رابل سيار انج راهه
چااگر ي ري

توجهات زيست مييطي:
-
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استاندارد آموزش
 -برنهي تيليل آموزش

عنوان:

زمان آموزش

چاپ
نظري

عملي

جمع

9

9

2

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهيزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رايانه

مال ظات قبل از چاپ

وايت برد
ماژيك وايت برد

ايشنمايش چاپ

ديتا اروژرتور

جهت ،افقي يا عمودي

راغذ

مهارت:

ارده ديتا اروژرتور

تنظيم رردن طرحبندي در Print Preview

 DVDخام
خودرار

تنظيم اشيهها

Cool disk

مي رايانه
صند ي نردان
تجهي ات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشي نرم اف ار
مربوطه

نگرش:

 DVDديكشنري انگليسي به

-

فارسي

-

رتاب آموزشي
رابل سيار انج راهه

ايمني و بهداشت:

چااگر ي ري

رعايت ارنونومي در هنگام رار با رامپيوترتوجهات زيست مييطي:
-
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 برنه استاندارد تجهي اتتعداد

توضيحات

نام

رديف

مشخصات فني و دقيق

1

رايانه

انتيوم 5ياباالتر

1

برای دو نفر

9

ديتا اروژرتور

ويژه رارناه

1

برای کارگاه

6

ارده ديتا اروژرتور

ويژه رارناه

1

برای کارگاه

2

مي رايانه

دو نفره آموزشي

1

برای دو نفر

4

صند ي نردان

آموزشي

1

برای هر نفر

0

چااگر ي ري

سياه و سفيد يارنگي

1

برای کارگاه

7

تجهي ات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای کارگاه

0

وايت برد

معمو ي

1

برای کارگاه

توجه:
 -تجهيزات برای يك کارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .
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 -برنه استاندارد مواد

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

نام

رديف
1

ماژيك وايت برد

معمو ي

5عدد

برای کارگاه

9

راغذ

معمو ي

111برگ

برای دونفر

6

 DVDخام

معمو ي

4عدد

برای دونفر

2

خودرار

معمو ي

3عدد

برای دونفر

4

رابل سيار انج راهه

داراي اتصال زمين

1عدد

برای هرسيستم

توجه:
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .
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 برنه استاندارد اب ارتعداد

توضيحات

نام

رديف

مشخصات فني و دقيق

1

Cool disk

2نيگابايت ياباالتر

1

برای دونفر

9

 DVDآموزشي نرم اف ار مربوطه

نسخههاي 9111

1

برای دونفر

6

 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

1

عنوان منبع يا نرم اف ار

Access 2010

مو ف

9111

سال نشر

مترجم

Michael
R.Groh

ناشر يا تو يد رننده

ميل نشر

Wiley

 ساير منابع و ميتواهاي آموزشي (ايشنهادي نروه تدوين استاندارد) عالوه بر منابع اصليرديف

نام رتاب يا ج وه

سال نشر

مو ف  /مو فين

مترجم/
مترجمين
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ميل نشر

ناشر

تووييات

فهرست سايتهاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

http://www.microsoft.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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