استاندارد آموزش شغل
عنوان آموزش شغل
طراح و توسعه دهنده سیستم های پایگاه داده با
 MySQLو MariaDB

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 شغل3319-39-667-1 :

رامک فرح آبادی احسان پوریارژنگ بهادریزهرا زماني-شهرام شكوفیان  ،مدیر گروه برنامه ریزی فناوری اطالعات

 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
37
دورنگار

66311117

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تلفن 66363366 – 3

تهیه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصیلي

رشته تحصیلي

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

1

آدرس  ،تلفن و ایمیل

تلفن ثابت :
تلفن همراه 63136166333 :

هیئت علمي
دانشگاه

16سال

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

 13سال

تلفن ثابت 22331293 :

یعقوب پور اسد

دكترا

برق

3

امیرعباس ممتاز

كارشناسي ارشد

فناوری

معاونت

اطالعات –

پژوهش و

تلفن همراه :

امنیت

مدیر گروه

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

9

سارنگ قربانیان

دكتری

1

سیده معصومه

كارشناسي

صنعتي ارومیه

اطالعات

فناوری

فناوری

اطالعات
مدیر گروه

اطالعات

فناوری

تلفن همراه :

اطالعات

ایمیل :

سال 13

تلفن ثابت 22331293 :

آدرس  :تهران-دانشگاه هادی
كامپیوتر

مربي رایانه

11سال

احمدی

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

نصیبه صادقیان

3

كارشناسي

مهندسي

كارشناس

فناوری

انفورماتیک

اطالعات

6

 9سال

تلفن ثابت 22331293 :
ایمیل :
n_sadeghian3611@yahoo.
com
آدرس  :موسسه هادی

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایمیل :
آدرس :

7

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ایمیل :
آدرس :

نام استاندارد آموزش شغل :
طراح و توسعه دهنده سیستم های پایگاه داده با  MySQLو MariaDB

شرح استاندارد آموزش شغل :
طراح و توسعه دهنده سیستم های پایگاه داده با  MySQLو  MariaDBدر حوزه فناوری اطالعات میباشد .از
شایستگي های این شغل میتوان به نصب ،تنظیم و بررسي اولیه ،MariaDBكار با موتور دیتابیس ،Sphinx
تركیب با سیستم های دیتابیس  ،NoSQLكار با تراكنش ها و  Replicationدر دیتابیس های  MySQLو
،MariaDBكار با پالگین های بازبیني،بكارگیری پالگین های اعتبار سنجي و احراز هویت و نگهداری داده های
گرافیكي در دیتابیس های  MySQLو  MariaDBرا نام برد .كلیه مشاغل پایگاه داده ،سیستم های وب سایت و
مدیریت محتوا با این شغل در ارتباط هستند.
ویژگي های كارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :دیپلم كامپیوتر
حداقل توانایي 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

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
مایاسكیوال (به انگلیسی )MySQL :یک سامانه مدیریت پایگاه دادهها متنباز است كه توسط شركت اوراكل
توسعه ،توزیع ،و پشتیباني ميشود .سرور مایاسكیوال به چندین كاربر اجازه استفاده همزمان از دادهها را ميدهد.
مایاسكیوال از چندین موتور ذخیرهسازی پشتیباني ميكند كه به عنوان نوعهای جدول مختلف عمل ميكنند.
تراکنشها امن ،و برخي دیگر در برابر تراكنشها ناامن هستند .كارآموز

برخي انواع موتورهای ذخیرهسازی در برابر
این دوره پس از اتمام دوره میتواند به عنوان طراح و توسعه دهنده سیستم های پایگاه داده مبتني بر سرور های
لینوكسي و مایكروسافتي انجام وظیفه كند.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Design and Development DB Systems with MySQL and MariaDB
MySQL and MariaDB Designer
MySQL and MariaDB Developre

٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :
كلیه استاندارد های مرتبط با طراحي و توسعه نرم افزارها و پایگاه داده

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

الف  :جزو مشاغل عادی و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت
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ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار
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استاندارد آموزش شغل

1

 شايستگی هاعناوين

رديف

1

نصب  ،تنظيم و بررسی اوليه MariaDB

3

کار با موتور ديتابيس Sphinx

9

ترکيب با سيستم های ديتابيس NoSQL

1

کار با تراکنش ها و  Replicationدر ديتابيس های  MySQLو MariaDB

3

کار با پالگين های بازبينی

6

بکارگيری پالگين های اعتبار سنجی و احراز هويت

7

نگهداری داده های گرافيکی در ديتابيس های  MySQLو MariaDB

2
3
16
11
13
19
11
13

Occupational / Competency Standard

1.

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصب  ،تنظیم و بررسي اولیه MariaDB

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

-تفاوت بين  MYSQLو Maria DB

سيستم عامل بروز و جديد

-چگونگی Exploring server thread pooling

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-چگونگی Viewing user statistics

جديد

-چگونگی Creating and using virtual columns

Cool disk
ميز رايانه

-مررروری بررر Progress reporting and millisecond

صندلی گردان

resolution

تجهيزات اتصال به اينترنت

-مروری بر Using persistent virtual columns

6

مهارت :

 DVDآموزشی نرم افزار

-نصب و تنظيم نرم افزار های الزم

مربوطه

-انجام Exploring server thread pooling

 DVDديکشنری انگليسی

-انجام Viewing user statistics

به فارسی

-انجام Creating and using virtual columns

کتاب آموزشی

-کار با Using persistent virtual columns

کابل سيار پنج راهه

-کرررار برررا

Progress reporting and millisecond

چاپگر ليزری

resolution

جعبه کمکهای اوليه با لوازم

نگرش :

کپسول اطفاء حريق

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

روپوش کار يا لباس کارگاهی

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

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با موتور دیتابیس Sphinx

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-بررسی Sphinx storage engine

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-چگونگی Creating a Sphinx table

جديد
Cool disk
ميز رايانه

مهارت :
نصب Sphinx storage engine-انجام Creating a Sphinx table

6

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

نگرش :

به فارسی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کتاب آموزشی

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کابل سيار پنج راهه

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

چاپگر ليزری
جعبه کمکهای 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
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تركیب با سیستم های دیتابیس NoSQL

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-مروری بر Handler Socket plugin

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-روش های Handler Socket

جديد
Cool disk
ميز رايانه

مهارت :
نصب Handler Socket plugin-پيکربندی Handler Socket

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 کار

چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-رعايت استانداردهای حرفه ای،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
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با تراكنش ها و  Replicationدر دیتابیس
های  MySQLو MariaDB

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

چگونگی )Global transaction identifiers (GTIDs and failover
-چگونگی  Setting up GTIDs in MySQL

نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد

-چگونگی  Setting up GTIDs in MariaDB

Cool disk
ميز رايانه

-چگونگی  Exploring multisource replication

مهارت :

6

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اينترنت

انجام Global transaction identifiers (GTIDs) and failover
-انجام  Setting up GTIDs in MySQL

مربوطه

-انجام  Setting up GTIDs in MariaDB

 DVDديکشنری انگليسی

-انجام Exploring multisource replication

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

 DVDآموزشی نرم افزار

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 پالگین های بازبیني

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-بررسی Audit plugin

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-مروری بر Maria DB audit logging

جديد

-مروری بر MySQL audit logging

مهارت :

Cool disk
ميز رايانه
6

صندلی گردان

-نصب Audit plugin

تجهيزات اتصال به اينترنت

-کاربا Maria DB audit logging

 DVDآموزشی نرم افزار

-کاربا MySQL audit logging

مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی

نگرش :

به فارسی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کتاب آموزشی

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کابل سيار پنج راهه

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

چاپگر ليزری

ايمنی 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

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

بكارگیری پالگین های اعتبار سنجي و احراز هویت

نظری

عملی

جمع

3

6

9

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

3

سيستم عامل بروز و جديد

-بررسی Authentication plugin

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-مررروری بررر Pluggable Authentication Modules

جديد

)(PAM

مهارت :
نصب Authentication plugin-کار با )Pluggable Authentication Modules (PAM

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 کار

چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-رعايت استانداردهای حرفه ای،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
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نگهداری داده های گرافیكي در دیتابیس های
 MySQLو Maria DB

نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

2

-چگونگی  Storing geometric and geographical data

سيستم عامل بروز و جديد

-مروری بر GIS in MySQL

نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد

-مروری بر GIS in Maria DB

مهارت :
انجام  Storing geometric and geographical dataکار با GIS in MySQL-کار با GIS in Maria DB

Cool disk
ميز رايانه
4

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 کار

چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-رعايت استانداردهای حرفه ای،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

 برگه استاندارد تجهیزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

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

میز رایانه

دو نفره آموزشي

1

برای دو نفر

3

صندلي گردان

آموزشي

1

برای هر نفر

6

چاپگر لیزری

سیاه و سفید یارنگي

1

برای كارگاه

7

تجهیزات اتصال به اینترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای كارگاه

2

وایت برد

معمولي

1

برای كارگاه

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

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

ماژیک وایت 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 یا لباس كارگاهي

كارگاهي

1عدد

برای یک نفر

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

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

Cool disk

1گیگابایت یاباالتر

1

برای دونفر

3

نرم افزار سیستم 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 انگلیسي 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 تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

کليه کتب و نرم افزار مرتبط

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد کننده

محل نشر

با MYSQL

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

نام کتاب يا جزوه

1

کليه کتب مرتبط با DB

سال نشر

مولف  /مولفين

محل نشر

مترجم/

توضيحات

ناشر

مترجمين

فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

کليه سايت های مفيد MYSQL

1
2

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

عنوان نرم افزار

1

کليه نرم افزارهای مرتبط با DB

2

تهيه کننده

آدرس

توضيحات

