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 آاربرگ شماره صفر
  ORACLE در PORTALمهندس : لنام شغ

 مشخصات عمومي شغل
 

 

  

 

 : تعريف شغل

 يک مهندس کامپيوتر است که ميتواند در تيمهای مهندسی ORACLE در PORTALمهندس 
 وموارد ديگر در سازمانها و شرکت ها وپارکهای فناوری IT،ICT، IKTکامپيوتر در مراکز 

.  انجام وظيفه کندORACLE برای PORTAL اطالعات برای طراحی وساخت و  نگهداری 
 ، Web Page Developers ، Web Masters با  تيمهای ORACLE در PORTALمهندس 

Web Designers ، Web Technicians ، Web Support Engineers ، Network 
Engineers ، Oracle Developers و  Oracle Analyst/Programmers  نيز ميتواند همکاری 

 کسی است که از عهده  شناخت مفاهيم اوليه و ORACLE در PORTALهمچنين  مهندس . کند
 Application  و Applications، ساخت Content Areas، کار با Portalاساسی،  طراحی 

Componentsانجام  ،Integration و  Publication  برای Portal انجام  ،Administration ،
  . برآيدSecurity و کار با Configuration،  انجام Installationانجام 

 :ويژگي هاي آارآموز 
    مهندس کامپيوتر :حداقل ميزان تحصيالت 

  :توانايي جسمي
  ـ توانايي آار با ماوس و صفحه آليد 
  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي 
   به مفهوم داشتن اطالعات آامل:شناسايي

  به مفهوم داشتن اطالعات آامل : اصول 
   به مفهوم قدرت انجام آار:توانايي

  مدت دوره آارآموزي
        ساعت320    :    آل مدت زمان دوره آارآموزي  

      ساعت     32:       ظري            زمان آموزش ن-1
  ساعت      128:        ـ زمان آموزش عملي            2
   ساعت    80:       ـ زمان آارورزي                   3
        ساعت80  :     ـ زمان پروژه                       4

  روش ارزيابي مهارت آارآموز
  %10آالس ـ مطالب نظري ارايه شده در 1
  ـ مطالب عملي 2
  .  ارزيابي در پايان هر قسمت ارزيابي بايد انجام شود% 30در هنگام آموزش آًال : 2ـ1
  %60بعد از اتمام آموزش طي پروژه براي هر قسمت آًال : 2ـ2

  .از مجموع کل نمرات خواهد بود% 70نمره قبولی برای کل دوره 
  



 5آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

  فهرست توانايي هاي شغل
 

  

 

 عنوان  رديف
  توانايی شناخت مفاهيم اوليه و اساسی  1
  Portalتوانايی طراحی  2
  Content Areasتوانايی کار با  3
 Application Components  و Applicationsتوانايی ساخت  4
  Portal برای  Publication  و Integrationتوانايی انجام 5
   Administrationتوانايی انجام  6
  Installationتوانايی انجام  7
 Configurationتوانايی انجام  8
  Securityتوانايی کار با  9

 



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  15  10  5  توانايی شناخت مفاهيم اوليه و اساسی  1
         و کاربرد آن Portalآشنايی با  1-1
         Portalآشنايی با چگونگی بکارگيری  1-2

 Content  و Organizationشناسايی اصول  1-3
Publishing   

      

         Logging Onشناسايی اصول کار با  1-4
         Database Objectsشناسايی اصول کار با  1-5

 

       



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Portal  5  20  25توانايی طراحی  2
         Pageشناسايی اصول ساخت  2-1
         page به يک Portletsشناسايی اصول اضافه کردن  2-2

در صورت شرط  page  به يک Accessشناسايی اصول  2-3
  خاص

      

 

       



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Content Areas  5  20  25توانايی کار با  3
         Foldersشناسايی اصول ساخت  3-1
        Categories شناسايی اصول ساخت 3-2
         Perspectives شناسايی اصول ساخت 3-3
        Styles شناسايی اصول ساخت 3-4
         Navigation Bars شناسايی اصول ساخت 3-5
         Content Areas به Items شناسايی اصول اضافه کردن  3-6

 

       



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

4 
 Application  و Applicationsتوانايی ساخت 

Components 
5  23  28  

         Form شناسايی اصول ساخت 4-1
        Report شناسايی اصول ساخت 4-2
        Calendar شناسايی اصول ساخت 4-3
        Links شناسايی اصول ساخت 4-4
        Charts شناسايی اصول ساخت 4-5
         Frame Driversناسايی اصول کار با ش 4-6
        Values از List شناسايی اصول ساخت 4-7

 

       



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

5 
 برای  Publication  و Integrationتوانايی انجام

Portal  
5  5  10  

 user  برای Deploying portalsشناسايی اصول  5-1
community   

      

 

       



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Administration   4  15  19توانايی انجام  6

 Portal  های  Key Partشناسايی اصول کار با  6-1
Architecture   

      

 Oracle  از Basic Architectureشناسايی اصول کار با  6-2
Portal   

      

         Web Serversشناسايی اصول کار با  6-3

  از يک Basic Architectureشناسايی اصول کار با  6-4
Web Server  

      

        Client Requestشناسايی اصول کار با  6-5
         Web Server Responseشناسايی اصول کار با  6-6

 

        



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Installation  1  10  11توانايی انجام  7
         Versionsشناسايی اصول کار با  7-1
         Pre-Installationشناسايی اصول انجام  کارهای  7-2
         Installation ه روش ب Step-by-stepشناسايی اصول  7-3
         Post Installationشناسايی اصول انجام  کارهای  7-4
         Multi Node Installationشناسايی اصول کار با  7-5

 

        



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Configuration 1  10  11توانايی انجام  8

 HTTP Apache Serverشناسايی اصول انجام  8-1
configuration   

      

        MOD_PLSQL configurationجام شناسايی اصول ان 8-2
         DAD configurationشناسايی اصول انجام  8-3
         Tnsnames configurationشناسايی اصول انجام  8-4

 

        



 6آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Security  1  15  16توانايی کار با  9
         Log-in Server architectureشناسايی اصول کار با  9-1
         Log-in Server Configurationشناسايی اصول انجام  9-2
        ها User  شناسايی اصول ساخت 9-3
         Maintaining Usersشناسايی اصول انجام  9-4
         Setting User privilegesشناسايی اصول انجام  9-5
        groups شناسايی اصول ساخت 9-6

 

       

 



  8آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي
 

  .نفر تعيين شده است16ابزار و مواد براي  تجهيزات،
 

  

 

 شماره  تعداد مشخصات فني رديف
يا  Windows Xp برای   آامل يا مشابه ياباالترIVآامپيوتر پنتيوم 1

Windows server 2003  
16   

2 CD نرم افزارهای :  
Oracle 9i – Windows Xp – Windows server 2003-
Linux-Unix

 

16   

   16 اينترنت 3
   16 چاپگر 4
   16 اسکنر 5
6 CD16  هاي آموزشي   
    پوستر 7

 



 9آاربرگ شماره 
  ORACLE در PORTALمهندس : نام شغل

 فهرست منابع و نرم افزارهاي آموزشي
 

 

  

 

  شرح رديف
  . ميباشندOracleطراحی کليه سايتهای اينترنتی بهترين مرجع و منبع برای  1
2 CDهاي آموزشي  Oracle   
3 CDهاي آموزشي  SQL   
 http://www.Oracle.com در سايت Oracleکليه مستندات آموزشی مربوط به  4

 


