استاندارد آموزش شغل
عنوان آموزش شغل

طراح و توسعه دهنده وب سیستم ها با
Share Point

گروه شغلي
فناوری اطالعات
كد ملي آموزش شغل

تاريخ تدوين استاندارد 1931/6/1:

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل3319-39-666-1 :

رامک فرح آبادی احسان پوریارژنگ بهادریزهرا زماني-شهرام شكوفیان  ،مدير گروه برنامه ريزی فناوری اطالعات

فرآيند اصالح و بازنگری :
 محتوای علميتجهیزات تغییرات تكنولوژینیاز بازار كار -تقاضای متولیان اجرا و سیاستگذاری

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خیابان آزادی  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 3سازمان آموزش فني و حرفهای كشور  ،پالك
39
دورنگار

66311119

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تلفن 66363366 – 3

تهیه كنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصیلي

رشته تحصیلي

 شايستگي 

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

1

آدرس  ،تلفن و ايمیل

تلفن ثابت :
تلفن همراه 63136166333 :

هیئت علمي
دانشگاه

16سال

ايمیل :
y.pourasad@uut.ac.ir
آدرس  :دانشگاه صنعتي ارومیه

 13سال

تلفن ثابت 22331293 :

يعقوب پور اسد

دكترا

برق

3

امیرعباس ممتاز

كارشناسي ارشد

فناوری

معاونت

اطالعات –

پژوهش و

تلفن همراه :

امنیت

مدير گروه

اطالعات

فناوری

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

9

سارنگ قربانیان

دكتری

1

سیده معصومه

كارشناسي

صنعتي ارومیه

اطالعات
سال 13

تلفن ثابت 22331293 :

فناوری

مدير گروه

اطالعات

فناوری

تلفن همراه :

اطالعات

ايمیل :
آدرس  :تهران-دانشگاه هادی

كامپیوتر

مربي رايانه

11سال

احمدی

تلفن ثابت 63693269636:
تلفن همراه :
ايمیل :
ahmadimehri_neda@yaho
o.com
آدرس  :اداره كل آموزش فني و
حرفه ای البرز

نصیبه صادقیان

3

6

كارشناسي

 9سال

تلفن ثابت 22331293 :

مهندسي

كارشناس

فناوری

فناوری

ايمیل :

اطالعات

اطالعات

n_sadeghian3611@yahoo.
com
آدرس  :موسسه هادی

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :

9

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايمیل :
آدرس :

نام استاندارد آموزش شغل :
طراح و توسعه دهنده وب سیستم ها با Share Point

شرح استاندارد آموزش شغل :
طراح و توسعه دهنده وب سیستم ها با  Share Pointاز مشاغل حوزه فناوری اطالعات مي باشد .از شايستگي
های اين شغل میتوان مواردی مانند نصب و راه اندازی سیستم،مديريت  Data Sourceها ( منابع داده ) ،كار با
 ،Business Connectivity Servicesكار با صفحات داده محور ( ،) Data Driven Pagesنمايش قوی تر
داده ها و ساخت فرم های سفارشي را نام برد .اين شغل با كلیه مشاغل طراحي و توسعه وب سايت ها و مهندسي
نرم افزار و برنامه نويسان در ارتباط است.
ويژگي های كارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم كامپیوتر
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت های پیش نیاز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 66ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

 36ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 16ساعت

ـ زمان كارورزی

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندی ارزشیابي ( به درصد )
 كتبي %33 : عملي %63: اخالق حرفه ای %16:صالحیت های حرفه ای مربیان :

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

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
نرمافزار مايكروسافت  SharePointميتواند به خوبي به عنوان زيرساخت اصلي پیادهسازی پرتالهای سازماني
مورد استفاده قرار گیرد .كارآموز پس از پايان دوره با كمک اين نرمافزار ميتواند راهكارهای بسیاری متنوعي در
زمینههای كارگروهي ،مديريت مستندات ،اطالعرساني ،اتوماسیون اداری ،نرمافزاری كاربردی و غیره را پیادهسازی
كند .با اين حال قبل از آن كه  SharePointبتواند به شكل موثری به عنوان چنین زيرساختي در سازمانها مورد
استفاده قرار گیرد ،الزم است با تدوين استراتژی متناسب ،اين نرمافزار به صورت مناسبي نصب شده و مقدماتي
نظیر آموزش و فرهنگسازی فراهم شود .شرپوينت ابزاری است برای ذخیره ،نگهداری و انتشار اطالعات و اسناد
در محیط شبكه(اشتراك اطالعات و منابع سازماني) .استفاده از  SharePointدر حال حاضر در بین سازمانهای
دولتي و خصوصي بسیار مورد توجه قرار گرفته و بسیار پر مخاطب است و در همین راستا بسیاری از افراد خواهان
فراگیری اين تكنولوژی جديد و كارآمد هستند .تا امروز تمام سرويس دهندههای جديد محصول مايكروسافت
سازگار با اين سیستم منتشر شدهاست.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
SharePoint Designer
SharePoint Developer

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
كلیه استاندارد های مرتبط با طراحي و توسعه وب

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :

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



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

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

1

 شايستگی هاعناوين

رديف

1

نصب و راه اندازی سيستم

3

مديريت  Data Sourceها ( منابع داده )

9

کار با Business Connectivity Services

1

کار با صفحات داده محور ( ) Data Driven Pages

3

نمايش قوی تر داده ها

6

ساخت فرم های سفارشی

9
2
3
16
11
13
19
11
13

Occupational / Competency Standard

1.

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصب و راه اندازی سیستم

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-مروری بر SharePoint Designer

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-بررسی صفحات جديد

جديد

روش های ويرايش Data View Partsمهارت :
بازکردن سايت ها بوسيله SharePoint Designer -ساخت صفحات جديد

Cool disk
ميز رايانه
6

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

 -کارکردن با ليست ها و  Libraryهای جديد

 DVDديکشنری انگليسی

 -ويرايش Data View Parts

به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کابل سيار پنج راهه

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،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 ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مديريت  Data Sourceها ( منابع داده )

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-چگونگی کار با منابع داده خارجی

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-مروری بر داده ها از فايل های XML

جديد

مروری بر فايل ها از ديتابيس های خارجی-مروری بر داده ها از يک وب سرويس مبتنی بر SOAP

Cool disk
ميز رايانه

-مروری بر داده ها از يک وب سرويس مبتنی بر REST

صندلی گردان

مهارت :
-کارکردن با منابع داده خارجی

6

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

-خواندن داده ها از فايل های XML

 DVDديکشنری انگليسی

-خواندن فايل ها از ديتابيس های خارجی

به فارسی

-خواندن داده ها از يک وب سرويس مبتنی بر SOAP

کتاب آموزشی

-خواندن داده ها از يک وب سرويس مبتنی بر REST

کابل سيار پنج راهه

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،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 ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با Business Connectivity Services

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-مروری بر Business Connectivity Services

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-بررسی انواع اسناد بيرونی

جديد

بررسی ليست های بيرونیمهارت :
ايجاد انواع اسناد بيرونیايجاد ليست های بيرونی-کار با Secure Store Services

Cool disk
ميز رايانه
6

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

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کابل سيار پنج راهه

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،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 ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با صفحات داده محور ( ) Data Driven Pages

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-مروری بر صفحات داده محور

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-نحوه اتصال به  Web Partها

جديد

-بررسیی صیفحات سلسیله مراتبیی ( Master / Detail

Cool disk
ميز رايانه

) Page

مهارت :
کییارکردن بییا  Data Viewو Data Form WebParts
فيلتر نمودن  ،مرتب سازی و گروه بندی کردن داده ها-اتصال به  Web Partها

6

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

-ايجیاد صیفحات سلسیله مراتبیی ( Master / Detail

کتاب آموزشی

) Page

کابل سيار پنج راهه

نگرش :

چاپگر ليزری

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،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

کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نمايش قوی تر داده ها

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-نحوه قالب بندی شرطی

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-بررسی نمايش و مخفی سازی محتوای شرطی

جديد
Cool disk
ميز رايانه

مهارت :

6

صندلی گردان

-قالب بندی شرطی

تجهيزات اتصال به اينترنت

-نمايش و مخفی سازی محتوای شرطی

 DVDآموزشی نرم افزار

استفاده از فرمول ها-کار با Custom XSLT / XPATH

مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کابل سيار پنج راهه

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

چاپگر ليزری

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

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

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

کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ساخت فرم های سفارشي

نظری

عملی

جمع

5

11

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

5

دانش :

رايانه بروز و جديد
سيستم عامل بروز و جديد

 فرم های سفارشی برای ليست ها و ليست های خارجی-بررسیییییی Associationهییییییا در

نرم افزارهای مرتبط بروز و

Business

جديد

Connectivity Services
 -فرم های سفارشی بوسيله InfoPath

Cool disk
ميز رايانه
صندلی گردان
11

مهارت :
ايجاد فرم های سفارشی برای ليست ها و ليست های خارجی-ايجییییاد Association

هییییا در

Business

Connectivity Services
-ايجاد فرم های سفارشی بوسيله InfoPath

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سيار پنج راهه

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

چاپگر ليزری

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،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 کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رايانه

بروز و جديد

1

برای دو نفر

3

ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

برای كارگاه

9

پرده ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

برای كارگاه

1

میز رايانه

دو نفره آموزشي

1

برای دو نفر

3

صندلي گردان

آموزشي

1

برای هر نفر

6

چاپگر لیزری

سیاه و سفید يارنگي

1

برای كارگاه

9

تجهیزات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای كارگاه

2

وايت برد

معمولي

1

برای كارگاه

توجه  - :تجهیزات برای يک كارگاه به ظرفیت  13نفر در نظر گرفته شود .
 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماژيک وايت برد

معمولي

3عدد

برای كارگاه

3

كاغذ

معمولي

166برگ

برای دونفر

9

 DVDخام

معمولي

1عدد

برای دونفر

1

خودكار

معمولي

3عدد

برای دونفر

3

كابل سیار پنج راهه

دارای اتصال زمین

1عدد

برای هرسیستم

6

روپوش كار يا لباس كارگاهي

كارگاهي

1عدد

برای يک نفر

توجه  - :مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  13نفر محاسبه شود .
 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

Cool disk

1گیگابايت ياباالتر

1

برای دونفر

3

نرم افزار سیستم عامل

نسخه های بروز و جديد

1

برای دونفر

9

نرم افزارهای مربوطه

نسخه های بروز و جديد

1

برای دونفر

1

نرم افزارOffice

نسخه های بروز و جديد

1

برای دونفر

3

نرم افزار ديكشنری انگلیسي به

نسخه های بروز و جديد

1

برای دونفر

فارسي
6

نرم افزار آموزشي نرم افزار
مربوطه

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

نسخه های بروز و جديد

1

برای دونفر

 منابع و نرم افزار های آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

کليه نرم افزارهای مفيد

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد کننده

محل نشر

آموزشی

 ساير منابع و محتواهای آموزشی ( پيشنهادی گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیرديف

نام کتاب يا جزوه

1

کليه کتب

سال نشر

مولف  /مولفين

محل نشر

مترجم/

توضيحات

ناشر

مترجمين

Share Point

فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

سايت مايکرو سافت

1

کليه سايت های سودمند

2

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

عنوان نرم افزار

1

نرم افزارهای گرافيکی
نرم افزارهای چند رسانه ای

تهيه کننده

آدرس

توضيحات

