استاندارد آموزش شغل
عنوان آموزش شغل

برنامه نویس LINQ
گروه شغلي
فناوری اطالعات
كد ملي آموزش شغل

تاریخ تدوین استاندارد 1931/6/1:

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
كد ملي شناسایي آموزش شغل3319-39-071-1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته فناوری اطالعات :
رامک فرح آبادی احسان پوریارژنگ بهادریزهرا زماني-شهرام شكوفيان  ،مدیر گروه برنامه ریزی فناوری اطالعات

حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوین استاندارد آموزش شغل :
 دانشگاه جامع علمي كاربردی هادی -دفتر طرح و برنامه های درسي

فرآیند اصالح و بازنگری :
 محتوای علميتجهيزات تغييرات تكنولوژینياز بازار كار -تقاضای متوليان اجرا و سياستگذاری

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 3سازمان آموزش فني و حرفهای كشور  ،پالك
37
دورنگار

66311117

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تلفن 66363300 – 3

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

 شایستگي 

شغل و سمت

آدرس  ،تلفن و ایميل

سابقه كار مرتبط

تلفن ثابت :

1

تلفن همراه 03136106333 :

هيئت علمي
دانشگاه

10سال

ایميل :
y.pourasad@uut.ac.ir
آدرس  :دانشگاه صنعتي اروميه

 13سال

تلفن ثابت 22331293 :

یعقوب پور اسد

دكترا

برق

3

اميرعباس ممتاز

كارشناسي ارشد

فناوری

معاونت

اطالعات –

پژوهش و

تلفن همراه :

امنيت

مدیر گروه

اطالعات

فناوری

ایميل :
a_a_momtaz@yahoo.com
آدرس  :تهران-دانشگاه هادی

9

سارنگ قربانيان

دكتری

1

سيده معصومه

كارشناسي

صنعتي اروميه

اطالعات
سال 13

تلفن ثابت 22331293 :

فناوری

مدیر گروه

اطالعات

فناوری

تلفن همراه :

اطالعات

ایميل :
آدرس  :تهران-دانشگاه هادی

كامپيوتر

مربي رایانه

11سال

احمدی

تلفن ثابت 03693209030:
تلفن همراه :
ایميل :
ahmadimehri_neda@yaho
o.com
آدرس  :اداره كل آموزش فني و
حرفه ای البرز

3

فاطمه ذالي

كارشناسي

فناوری
اطالعات

كارشناس

3سال

تلفن ثابت :
تلفن همراه 03136173213 :
ایميل :
zali_fateme@yahoo.com
آدرس :

6

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایميل :
آدرس :

7

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایميل :
آدرس :

نام استاندارد آموزش شغل :
برنامه نویس LINQ

شرح استاندارد آموزش شغل :
برنامه نویس  LINQاز مشاغل حوزه فناوری اطالعات مي باشد .از شایستگي های این شغل ميتوان مواردی چون
نصب و راه اندازی ، LINQكار با ،LINQ Objectsانجام ، Writing Basic Queriesایجاد Standard
، Query Operatorsكاربا ، Set Dataایجاد ، Extending LINQ to Objectsكاربا C# 1.0 Features
وانجام  Parallel LINQ to Objectsرا نام برد .برنامه نویس  LINQبا كليه مشاغل برنامه نویسي  ،وب ،
شبكه و امنيت  ،پایگاه داد و مهندسي نرم افزار در ارتباط است.
ویژگي های كارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم كامپيوتر
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت های پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 73ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

 31ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 12ساعت

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

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
 LINQمخفف  Language INtegrated Queryاست كه كار آن ساده تر كردن ارتباط با پایگاه داده در
 Visual Studioاست .كار با  LINQخيلي گسترده است و به كار با  SQLخالصه نمي شود و ميتوان از آن برای
كار با انواع پایگاه داده  ،انواع فایل مانند  XML , TXTو حتي انواع  objectاستفاده كرد .این سيستم اجازه
گرفتن گزارشهای مختلف از بانک اطالاتي  SQL SERVERرا به  LINQبه خوبي SQL Server Compact
ميدهد.زماني كه اطالعات بانک  SQL SERVERدر سرورهای (Remoteراه دور) ذخيره شده باشندو به خاطر
این كه موتور جستجو برای این كار استفاده شدهاست LINQ TO SQL ،از موتور داخلي  LINQاستفاده
نميكند در عوض گزارش ساخته شده توسظ  LINQرا به  SQLتبدیل كرده و آن را موتور SQL SERVER
ارجاع ميدهد.اگر چه از زماني كه بانک اطالعاتي  SQL SERVERاطالعات خود را به صورت ( Relational
)Dataیا اطالعات مرتبط ذخيره سازی ميكند و  LINQاز اطالعات كپسوله شده در Objectها ،این دو سيستم
بایستي به یكدیكر متصل شوند.به همين دليل  LINQ TO SQLیک چهارچوب اتصال ( Mapping
 )Frameworkرا تعریف ميكند .این چهارچوب به وسيله كالسهایي انجام ميشود كه با جدولي همانند خود در
بانک اطالعاتي ارتباط دارند؛ این كالسها شامل كليه و یا تعدادی از ستونهای جدول مابازای خود در بانک
اطالعاتي را به صورت  Data Memberدارا ميباشند .این تطابق از طریق خواص مدلهای ارتباطي ( relational
 )model attributesمانند  primary keysبا استفاده از Attributeهای تعریف شده در LINQ TO SQL
ایجاد ميگردد .كار آموز پس از پایان دوره ميتواند با  LINQانواع برنامه نویسي پایگاه داده را انجام دهد.
٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
DB Developer with LINQ
LINQ Programmer
٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
كليه استاندارد های مرتبط با طراحي و توسعه وب و برنامه های كاربردی متكي بر DB

٭ 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 ......................................
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1

استاندارد آموزش شغل
 شايستگی ها-

عناوين

رديف

LINQ نصب و راه اندازی

1

LINQ Objects كار با

3

Writing Basic Queries انجام

9

Standard Query Operators ایجاد

1

Set Data كاربا

3

Extending LINQ to Objects ایجاد

6

C# 1.0 Features كاربا

7

Parallel LINQ to Objects انجام

2
3
10
11
13
19
11
13

1.

Occupational / Competency Standard

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصب و راه اندازی LINQ

نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-مفهوم LINQ

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_شرح رايج LINQ

جديد

_نحوه ساختن کدهاي LINQ

Cool disk
ميز رايانه

_انواع قانون هاي LINQ

صندلی گردان

_کارايی LINQدر توسعه C#
مهارت :
مهارت :

6

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

ـ کار با LINQ

 DVDديکشنري انگليسی

_ نصب LINQ

به فارسی

_ايجاد کدهاي LINQ

کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سيار پنج راهه

کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با LINQ Objects

نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

ـ ـ شــرح LINQ Enabling C# 3.3Language

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

Enhancements
ـ چگونگی MinutsـLINQ to Objects five

جديد
Cool disk
ميز رايانه

overvieW
مهارت :
ـ ـ انجــام LINQ Enabling C# 3.3Language
Enhancements
ـ کار با LINQ Objects

6

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنري انگليسی

نگرش :

به فارسی

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کتاب آموزشی

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کابل سيار پنج راهه

-رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

ايمنی و بهداشت :

کپسول اطفاء حريق

-رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر

روپوش کار يا لباس کارگاهی

توجهات زيست محيطی :
دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام Writing Basic Queries
نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

ـ شرح Query Syntax Style Option

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_مفهوم Filter The Results

جديد

_مفهوم ِChange The Return Type

Cool disk
ميز رايانه

_شرح Return Elements

صندلی گردان

_ايجاد Sequence
مهارت :
ـ کار با Query Syntax Style Option

6

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_انجام Filter The Result

 DVDديکشنري انگليسی

_ تنظيم Remove Duplicate Results

به فارسی

_انجام Sort The Results

کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سيار پنج راهه

کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ايجاد standard Query operators
نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

3

دانش :

رايانه بروز و جديد

ـ شرح Built-in Operators

سيستم عامل بروز و جديد

_ مفهوم Element Operators

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_ نحـوه Equality operators _ sequenceEqual

جديد
Cool disk
ميز رايانه

_چگونگی Merging Operators
_شـرح Partitioning Operators_Skipping and

صندلی گردان

Taking Elements
مهارت :

6

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار

ــ کاربـا Aggregation

مربوطه

operators_Working With Numbers
_ايجاد

 DVDديکشنري انگليسی

Conversion Operators_changing Types
_انجامGeneration Operators_Generating
Sequences of Data
_کاربـا Quantifier

به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

Operators_All,Any,and Contains

کپسول اطفاء حريق

نگرش :

روپوش کار يا لباس کارگاهی

کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کاربا Set Data
نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

ـمفهوم LINQ Set Operators

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_شرح HashSet<T>Class

جديد
Cool disk
ميز رايانه

مهارت :
ـ کار با LINQ Set Operators
_انجام HashSet<T>Class

6

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنري انگليسی
به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کابل سيار پنج راهه

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

-رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

کپسول اطفاء حريق

ايمنی و بهداشت :

روپوش کار يا لباس کارگاهی

رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ايجاد Extending Line to object
نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

ـ نحوهNew Query Operator

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_ شرح Single Element Operator

جديد

_ چگونگی Sequence Operator

Cool disk
ميز رايانه

_ مفهوم Aggregate operator

صندلی گردان

_ نحوه Grouping Operator
مهارت :
ـ ايجاد New Query Operator

6

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_ انجام Single Element Operator

 DVDديکشنري انگليسی

_ تنظيم Sequence Operator

به فارسی

ـ کارباGrouping Operator

کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سيار پنج راهه

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حريق

-رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

روپوش کار يا لباس کارگاهی

ايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کاربا C# 4.3 Features
نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

3

دانش :

رايانه بروز و جديد
سيستم عامل بروز و جديد

Evolution Of C#

ـ نحوه ي

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_شــرح Optional parameters and Named

جديد

Aryuments
ـ انواع

Cool disk
ميز رايانه

Dynamic Typing

_ چگونگیCOM-Interop and LINE
6

مهارت :
ـ انجام

صندلی گردان

Evolution Of C#

ـ کاربا
Optional Parameters and Named
Aryuments
_ايجاد COM-Interop and LINE

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنري انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه

نگرش :

چاپگر ليزري

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حريق

-رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

روپوش کار يا لباس کارگاهی

ايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام Parallel LINQ to Objects
نظري

عملی

جمع

9

6

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

3

دانش :

رايانه بروز و جديد
سيستم عامل بروز و جديد

ـ مفهوم Parallel Programming

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_نحوه

جديد

Multi-Theading versus Code Paraller
_شرح Parallel Expectations,Hindrances and

Cool disk
ميز رايانه

Blockers
LINQ Data Parallelism

تجهيزات اتصال به اينترنت

_مفهوم Writing Parallel LINQ operator

 DVDآموزشی نرم افزار

_چگونگی

6

مهارت :
ـ انجام

صندلی گردان

Parallel Programming

_تنظيم
Multi –Theading Versus Code Parallel
Parallel Expectaions
ــ ايجـاد

مربوطه
 DVDديکشنري انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري

Hindrances and Blockers
ـ کاربا LINQ Data Parallelisms

کپسول اطفاء حريق

نگرش :

روپوش کار يا لباس کارگاهی

کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

 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

7

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 ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

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 هاي آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

کليه کتب و نرم افزار مرتبط با

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد کننده

محل نشر

استاندارد

 ساير منابع و محتواهاي آموزشی ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیرديف

نام کتاب يا جزوه

1

کليه کتب مرتبط با استاندارد

سال نشر

مولف  /مولفين

محل نشر

مترجم/

توضيحات

ناشر

مترجمين

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

کليه سايت هاي مفيد مرتبط با استاندارد

فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط ( عالوه بر نرم افزارهاي اصلی )
رديف

1

عنوان نرم افزار

کليه نرم افزارهاي مـرتبط بـا
استاندارد

تهيه کننده

آدرس

توضيحات

