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نام استاندارد آموزش شغل :
برنامه نویس Ajax

شرح استاندارد آموزش شغل :
برنامه نویس  Ajaxاز مشاغل حوزه فناوری اطالعات میباشد .از شایستگی های این شغل میتوان کاربا Ajax Patterns
،کاربا ، Ajax Basicsکاربا ، Ajax Patternsکاربا ، Ajax Librariesکار با ، Request Managementکار با
، XML,XPath and XSLTانجام ، Syndication with RSS and Atomکار با ،JSONکاربا ، Cometکار
با ، Maps and Mshupsکاربا ، Ajax Debugging Toolsایجاد ، Web Site Widgetsکاربا Ajax
، Frameworksکاربا، ASP.NET AJAX Extensionsکاربا  FooReader.NETوکاربا  Ajax Mailرا نام
برد .برنامه نویس  Ajaxبا کلیه مشاغل برنامه نویسی  ،وب  ،شبکه و امنیت  ،پایگاه داده و مهندسی نرم افزار در ارتباط است.
ویژگي های كارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم کامپیوتر
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت های پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 36ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

 93ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 61ساعت

ـ زمان كارورزی

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %33 : عملي %63: -اخالق حرفه ای %10:

صالحيت های حرفه ای مربيان :

حداقل تحصیالت :
 دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط با  2سال سابقه کار -دارندگان مدرک کاردانی مرتبط با  4سال سابقه کار

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
آژاكس یا ای جكس مخفف ) Asynchronous javascript And XML (Ajaxعنوان جذابي است از نوعي برنامه نویسي تركيبي كه
از سال  3003با كاربرد آن توسط موتورهای جستجویي چون گوگل و برنامه نویسان ،مطرح شد؛ این كلمه مخففي است از سرواژه های
 Asynchronous JavaScript and XMLو در بياني ساده به معني نقل و انتقال اطالعات در صفحات وب ،بدون بارگذاری مجدد
) (reloadآنها است ،نمونه برجسته ای از كاربرد آژاكس در سایت های اجتماعي ،چت روم های آنالین و یا سایتهای آپلود فایل خودنمایي
مي كند ،اگرچه به كارگيری این تكنولوژی در مقایسه با سایر زبان های اسكریپت نویسي وب ،تقریبا جدید و روشي نوین است ،اما باید
توجه داشت كه آژاكس یک زبان جداگانه محسوب نمي شود بلكه شيوه ی نویني از به كارگيری و تركيب چند زبان برنامه نویسي
)(JavaScript and XMLاست .ای جكس ( ،)Ajaxمجموعهای از استانداردها و فناوریهای وب است كه به كمک آنها ميتوان
برنامه هایي مبتني بر وب توليد كرد كه به آساني با كاربران تعامل داشته باشند .با استفاده از این فناوریها و با كمک انتقال تكههای كوچک
داده و اطالعات از رایانهٔ خادم ( ،)Serverصفحات وب از حالت منفعل خارج ميشوند و واكنشهایي مناسب با رویدادها انجام ميدهند.
ایجكس معماری جدیدی برای برنامه های تحت وب است ،كه با سرعت بسيار زیادی در حال گسترش بوده ،و كمتر كاربر اینترنت است
كه هنوز گذرش به یكي از صفحاتي كه با این معماری ساخته شدهاند نيفتاده ،و از قابليتهای فوقالعاده آن بهرهمند نشده باشد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Web Developer with AJAX
AJAX Programming
٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
كليه استاندارد های مرتبط با طراحي و توسعه وب

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادی و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت
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ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار
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صندلی گردان

XSLT in IE

تجهیزات اتصال به اینترنت

-نحوه ی XSLT in Other Browsers

 DVDآموزشی نرم افزار

-شرح XSLT Cross-Browser

مربوطه

-شرح

 DVDدیکشنری انگلیسی

Best Picks Revisited

مهارت :
ـ کاربا XMLSupport in Browsers:
XML DOM IE , Other Browser
 انجام Cross-Browser XML , XML Exampleـ کاربا Working With Namespaces,
ـ کاربا XML in Other Browsers
ـ کاربا Working With Namespaces
_ کاربا Working With Namespace Resolver

نگرش - :کار گروهی،اخالق حرفه ای
انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

4

به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام Syndication with RSS and Atom
نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه بروز و جدید

ـ شیوه ی

Retrieving the Data

سیستم عامل بروز و جدید

ـ شیوه ی

Abstract classes

نرم افزارهای مرتبط بروز و

ـ چگونگی

Creating a news Ticker

ـ انواع

server-side component

ـ نحوه ی

Client-side component

-انواع

جدید
Cool disk
میز رایانه
صندلی گردان

Styling the News

تجهیزات اتصال به اینترنت

-انواع

Web Search with Rss

 DVDآموزشی نرم افزار

-شرح

server side Component

مربوطه

ـ شرح

Client-side Component

 DVDدیکشنری انگلیسی
4

مهارت :
ـ نصب RSS
ـ کاربا
ـ ایجاد

Atom,XParser
Customizing the Web search Widgetــ

انجام Web Search Widget

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کارباJSON

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

ـ انواع JSON

سیستم عامل بروز و جدید

_ شرح

نرم افزارهای مرتبط بروز و

JSON:Array Literals

ـ شرح

JSON:Object Literals

جدید

ـ شرح

JSON:Mixing Literals

Cool disk
میز رایانه

_ شرح

JSON Encoding/Decoding

صندلی گردان

ـ مفهوم

JSON versus XML

JSON Syntax

ـ نحوه

تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار

Server-side JSON Tools

ـ شیوه های

مربوطه

JSON-PHP

ـ نحوه

 DVDدیکشنری انگلیسی

ـ شرح

Suggestion Provider

_شرح

Server-side Component

به فارسی

_ شرح

Client-side Component

کتاب آموزشی

ـ روشهای

کابل سیار پنج راهه

Creating an Autosuggest Textbox
4

مهارت :
ـ نصب HTML
ـ ایجاد

Database Table

ـ ایجاد

Architecture

ـ ایجاد

Classes

ـ ایجاد

AutoSuggest Control

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كاربا Comet

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

سیستم عامل بروز و جدید

HTTP Streming

ـ شرح
-نحوه

Request Delays

ـ نحوه

File Modification Example

-چگونگی

رایانه بروز و جدید
نرم افزارهای مرتبط بروز و
جدید
Cool disk
میز رایانه

Server –Sent DOM Events

چگونگی Connection Management

صندلی گردان
4

مهارت :
ـ انجام HTTP streaming:Using Iframes
ـ انجام

Browser-Specific Approaches

ـ انجام

Server-sent DOM Events

ـ ایجاد Server-side Support

تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سیار پنج راهه

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

چاپگر لیزری

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با Maps and Mshups

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

ـ شرح

Rise of Mashups

سیستم عامل بروز و جدید

ـ انواع

Geocoding

نرم افزارهای مرتبط بروز و

ـ شرح

Google Maps API

ـ شرح

Google Maps Basics

Cool disk
میز رایانه

Info Windows

صندلی گردان

جدید

Moving the Map

ـ چگونگی
ـ شرح

تجهیزات اتصال به اینترنت

Map Overlays

ـ چگونگی

 DVDآموزشی نرم افزار

ـ چگونگی Address Lookup
4

مهارت :

مربوطه

ـ ایجاد

Geocoding Services

 DVDدیکشنری انگلیسی

ـ ایجاد

Geocoding Services

به فارسی

ـ انجام

Yahoo!Maps API

کتاب آموزشی

ـ انجام

Moving the Map

کابل سیار پنج راهه

ـ ایجاد

Smart Windows

چاپگر لیزری

ـ ایجاد

Map overlays

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کاربا Ajax Debugging Tools

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

سیستم عامل بروز و جدید

FireBug

ـ انواع

نرم افزارهای مرتبط بروز و

FireBug:Interface

ـ مفهوم
ـشرح

رایانه بروز و جدید

جدید

Ajax Debugging with FireBug

ـ شرح FireBug Limitations

Cool disk
میز رایانه

-نحوه Microsoft

صندلی گردان

-شرح Ajax Debugging With Fiddler

تجهیزات اتصال به اینترنت
4

مهارت :
FireBug

ـ کاربا
ـ انجام

Installation and Setup

ـ انجام

XHR Logging

ـ کاربا

HTTP Breakpoint

نگرش :

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

جعبه کمکهای اولیه با لوازم

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حریق

-رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

روپوش کار یا لباس کارگاهی

ایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ایجاد Web Site Widgets

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رایانه بروز و جدید

Creating a Weather Widget

سیستم عامل بروز و جدید

-نحوه

Server-side component

نرم افزارهای مرتبط بروز و

 -نحوه

Client-side Component

جدید

ـ چگونگی

Cool disk
میز رایانه

شرح Watching Stocksشرح Getting Yahoo!Finance InformationStock Quote Proxy

تجهیزات اتصال به اینترنت

AjaxStockWatcher Class

 DVDآموزشی نرم افزار

ـ چگونگی
-نحوه

صندلی گردان

چگونگی Customizing the Stock Quotes4

مهارت :
ـ ایجاد Weather.com SDK
-انجام

Getting Data from the Server

ایجاد Customizing the Weather Widget_ایجاد Setting Up the Weather Widget as an
Application
_ایجاد Adding the Weather Widget to the Web
Page
_ انجام Using the Stock Watcher Widget
-انجام

مربوطه

Creating a Site Search Widget

انجام Adding the Site Search Widget to aPage
نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموز شزمان آموزش

عنوان :
کاربا Ajax Frameworks

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

ـ انواع JPSpan

سیستم عامل بروز و جدید

ـ شرح Using JPSpan

نرم افزارهای مرتبط بروز و

ـ شرح JPSpan Example

جدید
Cool disk
میز رایانه

ـ انواع DWR
ـ چگونگی Using DWR

صندلی گردان

ـ شرح DWR Example

تجهیزات اتصال به اینترنت

ـ نحوه More about dwr.xml

 DVDآموزشی نرم افزار

ـ شرح Using Ajax.NET Professional

مربوطه

_ شرح Type Conversion

 DVDدیکشنری انگلیسی

ـ شرح Session Access

به فارسی

_ شرح Ajax.NET Professional Example

کتاب آموزشی

مهارت :
ـ کاربا Ajax.NET Professional
ـ کاربا JPSpan
_ کاربا DWR
نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

4

کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموز ش

عنوان :

زمان آموزش

کارباASP.NET AJAX Extensions
نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

ـ شرح AJAX Client Library

سیستم عامل بروز و جدید

ـ شرح Using Classes

نرم افزارهای مرتبط بروز و

ـ شرح Using Controls

جدید
Cool disk
میز رایانه

ـ چگونگی SiteSearch Revisited
ـ نحوه Getting Started

صندلی گردان

ـ نحوه Performing the Search

تجهیزات اتصال به اینترنت

ـ شرح Clearing the Results

 DVDآموزشی نرم افزار

ـ مفهوم Handling Errors

مربوطه

مهارت :

4

 DVDدیکشنری انگلیسی

ـ انجام Requirements and Setup

به فارسی

ـــ انجــام Accessing the Client Tools with

کتاب آموزشی

ASP.NET
_ انجـام Accessing the Client Tools without

کابل سیار پنج راهه

ASP.NET
ـ انجام Writing code with the ASP.NET AJAX
Library
ـ ایجاد Making HTTP Requests
ـ انجام UpdatePanel Control
ـ ایجاد Adding the UpdatePanel to the Page
_ایجاد Adding Content to the UpdatePanl
ـ تنظیم Triggering an Update
ـ کاربا User Interface
ـ انجام Declaring the Form

چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموز ش

عنوان :

زمان آموزش

کارباASP.NET AJAX Extensions
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کاربا FooReader.NET
نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سیستم عامل بروز و جدید

ـ شرح Client Components

نرم افزارهای مرتبط بروز و

ـ شرح User Interface

جدید

ـ نحوه Styling the Interface

Cool disk
میز رایانه

ـ چگونگی Driving the Ul

صندلی گردان

ـ شرح Possible Paradigms
مهارت :
ـ کاربا Server Application

4

تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

ـ انجام Implementation

 DVDدیکشنری انگلیسی

ـ انجام Setup and Testing

به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حریق

-رعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

روپوش کار یا لباس کارگاهی

ایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کاربا AjaxMail
نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سیستم عامل بروز و جدید

ـ انواع Architecture

نرم افزارهای مرتبط بروز و

ـ چگونگی Resources Used

جدید

ـ شرح Performing Actions

Cool disk
میز رایانه

ـ شرح User Interface
ـ چگونگی Folder View

صندلی گردان

ـ نحوه Read View

تجهیزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار

ـ شرح Compose View
مهارت :

4

مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی

ـ ایجاد Database Tables

به فارسی

ـ ایجاد Configuration File

کتاب آموزشی

ـ انجام AjaxMailbox Class

کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه کمکهای اولیه با لوازم

نگرش :

کپسول اطفاء حریق

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

روپوش کار یا لباس کارگاهی

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپیوترتوجهات زیست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

رایانه

بروز و جدید

1

برای دو نفر

3

دیتا پروژكتور

ویژه كارگاه

1

برای كارگاه

9

پرده دیتا پروژكتور

ویژه كارگاه

1

برای كارگاه

1

ميز رایانه

دو نفره آموزشي

1

برای دو نفر

3

صندلي گردان

آموزشي

1

برای هر نفر

6

چاپگر ليزری

سياه و سفيد یارنگي

1

برای كارگاه

3

تجهيزات اتصال به اینترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای كارگاه

2

وایت برد

معمولي

1

برای كارگاه

توجه  - :تجهيزات برای یک كارگاه به ظرفيت  13نفر در نظر گرفته شود .
 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

ماژیک وایت برد

معمولي

3عدد

برای كارگاه

3

كاغذ

معمولي

100برگ

برای دونفر

9

 DVDخام

معمولي

1عدد

برای دونفر

1

خودكار

معمولي

3عدد

برای دونفر

3

كابل سيار پنج راهه

دارای اتصال زمين

1عدد

برای هرسيستم

6

روپوش كار یا لباس كارگاهي

كارگاهي

1عدد

برای یک نفر

توجه  - :مواد به ازاء یک نفر و یک كارگاه به ظرفيت  13نفر محاسبه شود .
 برگه استاندارد ابزارنام

ردیف

تعداد

مشخصات فني و دقيق

توضيحات

1

Cool disk

1گيگابایت یاباالتر

1

برای دونفر

3

نرم افزار سيستم عامل

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

9

نرم افزارهای مربوطه

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

1

نرم افزارOffice

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

3

نرم افزار دیكشنری انگليسي به

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

فارسي
6

نرم افزار آموزشي نرم افزار
مربوطه

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

نسخه های بروز و جدید

1

برای دونفر

 منابع و نرم افزار های آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

1

کلیه کتب و نرم افزار مرتبط با

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر یا تولید کننده

محل نشر

استاندارد

 سایر منابع و محتواهای آموزشی ( پیشنهادی گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیردیف

نام کتاب یا جزوه

1

کلیه کتب مرتبط با استاندارد

سال نشر

مولف  /مولفین

محل نشر

مترجم/

توضیحات

ناشر

مترجمین

فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

1

کلیه سایت های مفید مرتبط با استاندارد

2

فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط ( عالوه بر نرم افزارهای اصلی )
ردیف

عنوان نرم افزار

1

کلیه نرم افزارهای مرتبط با استاندارد

تهیه کننده

آدرس

توضیحات

