
 

 

 

 
  

معاونت آموزش 

دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 

   آموزش شغلاستاندارد 
 

عنوان آموزش شغل  

برنامه نويس برنامه هاي كاربردي 

Android 
 

گروه شغلي       

فناوري اطالعات 
كد ملي آموزش شغل  

 
 

 
 23/02/93تاريخ تدوين استاندارد : 

 
 

1-002-53-2513 
 



  

 
   

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 2513-53-002-1كد ملي شناسايي آموزش شغل :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي  ،تهران 

97 
  66944117دورنگار       

 66944120 - 66569907تلفن    
 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات : 
الهام تاجفر 
زهرا زماني 

مدير گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات:شهرام شكوفيان 
 

 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل  
- اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قم 

  

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 محتواي علمي-   
 مطابق با بازار روز-   
 تجهيزات-   
  ابزار-   
 



  

 
 

 

 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

 ايميل تلفن و، آدرس  سابقه كار مرتبط شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف 

1 
سيده ريحانه 

بني هاشمي بيدگلي  
 كارشناسي ارشد

نرم افزار 

كامپيوتر 

كارشناس 

و  

مدرس 

 سال 10

 تلفن ثابت :

 09102244856تلفن همراه : 

ايميل : 

reihaneh.banihashemi@
gmail.com 

آدرس :  

آقاي اميرحسين  2
رحيمي دادگر 

مدير فني و  نرم افزار كارشناسي
كارشناس 

  و امنيتشبكه
 كارشناس

 تلفن ثابت : 5
 09124845788تلفن همراه : 

ايميل :  
آدرس : تهران-ميدان فردوسي-

انتهاي پل كالج مركز آموزش اپتك 
 
 
 

 تلفن ثابت : 5 كارشناس IT كارشناسي آقاي قاضي پور 3
 09352250100تلفن همراه : 

ايميل :  
آدرس : تهران-ميدان فردوسي-

انتهاي پل كالج مركز آموزش اپتك 
 
 66705750تلفن ثابت : 5 كارشناس IT كارشناسيآقاي سعيد زماني  4 

تلفن همراه :  
ايميل :  

آدرس : تهران-ميدان فردوسي-
انتهاي پل كالج مركز آموزش اپتك 

5      

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس :  

 

6      

 تلفن ثابت :

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس : 
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تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته 
مي شود. 

استاندارد آموزش :  
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  

نام يك شغل :   
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  

شرح شغل :  
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 

شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  
طول دوره آموزش :  

حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي .  
ويژگي كارآموز ورودي :  

حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  
كارورزي: 

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت 
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

صالحيت حرفه اي مربيان :  
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 

شايستگي :  
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  

دانش :  
، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه (رياضي 

، تكنولوژي و زبان فني باشد .   )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
مهارت :  

حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  
نگرش :  

مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .   
ايمني :  

مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 
توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



  

 

 
 

 

 نام استاندارد آموزش شغل : 

 Androidبرنامه نويس برنامه هاي كاربردي 

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

 Android از مشاغل حوزه فناوري اطالعات مي باشد. برنامه نويس برنامه هاي كاربردي Androidبرنامه نويس برنامه هاي كاربردي 

، استفاده و مديريت SQLiteمي تواند در زمينه راه اندازي محيط برنامه نويسي، ايجاد رابط كاربري مناسب، كار با منوها، كار با پايگاه داده 

و بسياري از زمينه هاي تخصصي ديگر وظايف شغلي Multimedia، استفاده از wifi،GPSسنسورها، ارسال پيام كوتاه، كار با بلوتوث، 

 با كليه برنامه نويسان و طراحان سيستم ميتواند در ارتباط باشد. Androidخود را انجام دهيد. برنامه نويس برنامه هاي كاربردي 

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

ديپلم كامپيوتر ميزان تحصيالت : حداقل 

 توانايي كار با كامپيوترتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 Androidكاربر مهارت هاي پيش نياز  : 

0B :آموزش  دوره طول  

 ساعت 180طول دوره آموزش                    :          

   ساعت 45ـ زمان آموزش نظري               :          

 ساعت 135ـ زمان آموزش عملي               :         

ـ زمان كارورزي                       :              ساعت 

  ـ زمان پروژه                           :             ساعت

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

 %25 كتبي : -

 %65 عملي :-

 %10 اخالق حرفه اي :-

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كار برنامه نويسي 4كارداني نرم افزار كامپيوتر يا فناوري اطالعات با 

 سال سابقه كار برنامه نويسي 2كارشناس نرم افزار كامپيوتر يا فناوري اطالعات با 

 

 



  

 

 
 
 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

 

اين استاندارد براي كارآموزان امكان توسعه نرم افزارهاي كاربردي براي تمامي دستگاه هايي كه با سيستم عامل 

اندويد كار مي كنند را فراهم مي كند،. از جمله گوشي هاي هوشمند موبايل، تبلت ها و تلويزيون هاي هوشمند. 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

Android Application development 
Android Programming 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 

برنامه نويس جاوا 

 #Cبرنامه نويس 

كليه استاندارهاي مرتبط با مهندسي نيازها و تجزيه و تحليل سيستم 

 

 

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

       طبق سند و مرجع ...................................... الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

               طبق سند و مرجع ...................................... �ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

          طبق سند و مرجع ........................................ �ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           �د :  نياز به استعالم از وزارت كار    



  

 

 

 
استاندارد آموزش شغل                         

 - شايستگي ها

 عناوين رديف

2B1  راه اندازي محيط توسعه اندرويد

3B2 ايجاد و بررسي ساختار پروژه اندرويد 

كار با موارد اوليه برنامه نويسي جاوا  3

) مقدماتي UIكار با رابط كاربري( 4

كاربا موارد پايه توسعه اندرويد  5

ها Intentكار با  6

طراحي پيشرفته رابط كاربري  7

كار با بانك اطالعات و فايل ها  8

) Multimediaكار با چندرسانه اي( 9

كار با گرافيك و انيميشن  10

 Threadingكار با  11

پياده سازي الگوهاي بهينه تعامل با كاربر  12

كار با امكانات تلفن هاي همراه  13

بكارگيري نقشه ها و مكان يابي  14

ايجاد و بكارگيري سرويس ها  15

 و راه كارهايي براي باال بردن كارايي Background Jobsپياده سازي  16

شبكه سازي و دانلود فايل و تصوير  17

ها  Permission و Securityپياده سازي  18

انتشار نرم افزار  19

 
 
 
 
 

 



  

 

 

  استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

راه اندازي محيط توسعه اندرويد 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 4 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 1دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   -مقايسه انواع محيط هاي برنامه نويسي 

   -حداقل امكانات نصب 

   - بررسي محيط توسعه اندرويد 

 -   

 3مهارت : 

    Eclipse و JDK-نصب 

    Android SDK-نصب 

    ADT-نصب

    Device و اتصال Emulator-راه اندازي 

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

- رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

ايجاد و بررسي ساختار پروژه اندرويد 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 4 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 1دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   -مراحل ايجاد برنامه اندرويد 

   -بررسي ساختار و اجزاء برنامه  

 -   

 -   

 3مهارت : 

   -ايجاد يك پروژه اندرويد 

    manifest-كاربا فايل 

    Gen و Src- كاربا پوشه هاي 

   )  Res)layout ،Xml ،Values- كاربا پوشه 

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

- رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

كار با موارد اوليه  برنامه نويسي جاوا 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 2دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   - مفاهيم پايه زبان جاوا 

   -مفاهيم كالس ها 

 -   

 -   

 6مهارت : 

   -كار با متغيرها و دستورات كنترلي 

   -كار با كالس ها، مفاهيم شي گرايي و ارث بري 

 -Exception ها و Collection ها    

-Enumeration ها    

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

- رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

)مقدماتي UIكار با  رابط كاربري(

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 2دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

    Android-مفهوم رابط كاربري در 

   - ابزارهاي نمايش  

   -كنترل برنامه 

 -   

 6مهارت : 

    ها و نحوه صحيح طراحي صفحات Layout-كار با انواع 

    ها Adapter-كار با كنترل هاي رايج اندرويد و استفاده از 

    Dialog و Menu-بكارگيري 

   بكارگيري عناصر گرافيكي  -

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

كار با موارد  پايه توسعه اندرويد 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   - مفاهيم پايه توسعه اندرويد 

    User Input-مفهوم 

    Content Provider-مفهوم 

 -   

 9مهارت : 

    ها و آشنايي با چرخه حيات Activity-ارتباط بين 

-User Input    

-Content Provider    

    ها  Resource-كار با 

   اشكال زدايي و عيب يابي 

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

 ها  Intentكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 2دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

    ها Intent- مفهوم و انواع 

   - تعامل بين برنامه با ساير برنامه هاي كاربردي 

 -   

 -   

 6مهارت : 

   هاي صريح و ضمني Intent -كاربا 

    ها  Intent-انجام تمرين هاي مختلف با انواع 

 -   

 -   

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

طراحي پيشرفته رابط كاربري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   -پشتيباني از صفحه نمايش هاي مختلف 

   -طراحي اليه هاي پيچيده 

 -   

 9مهارت : 

- سايز و چگالي صفحه نمايش و طراحي رابط كاربري براي 

صفحه نمايش ها با پيكربندي هاي مختلف 

   

    TV-طراحي براي 

 پويا با استفاده از UI هاي سفارشي و ساخت View-ايجاد 

Fragment ها 

   

    System UI-پياده سازي دسترس پذيري و مديريت 

    Styleو Theme-كاربا  

   -ساخت كنترل هاي سفارشي 

نگرش : 

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

كار با بانك اطالعات و فايل ها  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

    SQLite-مفاهيم مديريت پايگاه داده 

 -   

 9مهارت : 

    SQLite-ايجاد و مديريت پايگاه داده 

   - ايجاد و استفاده از فايل ها 

    ها Preference-كار با 

    SD Card-دسترسي به 

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 

 
 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

) Multimediaكار با چندرسانه اي (

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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20B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

21B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   -نحوه به كارگيري ابزارهاي چندرسانه اي 

   -نحوه مديريت صدا، تصوير و ويدئو 

 -   

 9مهارت : 

    - تعامل با دوربين گوشي

   - مديريت تصاوير 

 -Record و Play كردن صدا    

 -Record و Playكردن ويدئو     

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

كار با گرافيك و انيميشن 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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22B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

23B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

-نحوه به كارگيري انيميشن در جهت زيباتر و پوياتر كردن 

برنامه 

   

 -   

 9مهارت : 

    Sliding menu- استفاده از 

    Open GL ES- كار با 

    Html- نمايش محتويات 

    ها bitmap- كار با 

   - ساخت و استفاده از افكت و انيميشن در برنامه 

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

 Threadingكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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24B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

25B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

    هاي متعدد Thread- نحوه ارسال عمليات به 

   -پاسخگو نگه داشتن برنامه 

    

 9مهارت : 

    Handler- استفاده از 

     هاThread- ايجاد و استفاده از 

    AsyncTask- كاربا 

   - برنامه نويسي همزماني 

 -   

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

 پياده سازي الگوهاي بهينه تعامل با كاربر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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26B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

27B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 2دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

-بررسي الگوهايي كه تعامل برنامه با كاربر را بصورت بهينه 

امكان پذير مي كند 

   

 -   

    

 6مهارت : 

    كارا  Navigation- طراحي و پياده سازي 

    ها Notification- ايجاد و مديريت 

    Search- اضافه كردن قابليت 

    Action bar- معرفي 

 -   

نگرش : 

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

 كار با امكانات تلفن هاي همراه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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28B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

29B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   - امكانات خاص تلفن هاي همراه و بكارگيري آنها در برنامه 

 9مهارت : 

   ) sms- ارسال و دريافت پيام كوتاه(

    و انجام تنظيمات مربوطه Bluetooth- كار با 

    - كار با سنسورها در اندرويد

    wifi- مديريت 

-Near Field Communication(NFC)    

    Home Screen Widget-ساخت 

    Widget- طراحي 

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

بكارگيري نقشه ها و مكان يابي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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30B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

31B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

-آشنايي با امكانات نقشه، مختصات جغرافيايي و خدمات 

مبتني بر مكان 

   

 -   

 9مهارت : 

   - كار با سرويس هاي مبتني بر مكان 

 و استفاده از آن براي نمايش مكان فعلي در GPS- كار با 

نقشه 

   

    Mapping- استفاده از نقشه هاي گوگل- 

 -    

 -   

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

ايجاد و بكارگيري سرويس ها 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 
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32B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

33B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   -آشنايي با سرويس ها 

   -نحوه ساخت سرويس ها 

 9مهارت : 

   - ايجاد و استفاده از سرويس ها 

   - چرخه حيات سرويس 

    - تعامل با سرويس ها

    - ايجاد سرويس هاي پيش زمينه

 -   

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 

 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

 و راه كارهايي براي باال Background Jobپياده سازي 

بردن كارايي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 9 12 

34B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

35B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

 ها و روش هايي براي background Job-آشنايي با 

 برنامه Performanceبهبود 

   

 9مهارت : 

     background Service- ايجاد يك 

 background به work request- فرستادن 

Service 

   

    background- بارگذاري داده در 

    - استفاده از آالرم 

   -ايجاد، تنظيم و لغو هشدار دهنده ها 

   -مديريت حافظه 

    Layout-بهبود عملكرد 

نگرش : 

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

 عنوان : 

 شبكه سازي و دانلود انواع فايل و تصوير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 9 12 

36B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

37B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 3دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   -مفهوم شبكه 

    Json-مفهوم سرويس هاي 

   -چگونگي استفاده از منابع اينترنتي در اندرويد 

 9مهارت : 

   - دسترسي به اينترنت 

   - آماده سازي محيط توسعه وب 

    ها web service- استفاده از 

 و پياده سازي يك مدل ساده بين كالينت Json- استفاده از 

و سرور 

   

   -مديريت دانلود فايل ها و دانلود فايل از اينترنت/سرور 

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

 ها Permission و Securityپياده سازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 4 

38B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

39B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 1دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

    در اندرويد Security-مفهوم مدل 

    -نحوه پياده سازي نكات امنيتي 

 -   

 3مهارت : 

    Security- انجام 

   - قرار دادن امضاي ديجيتال بر روي برنامه ها قبل از انتشار 

    ها Permission- انجام 

 -   

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش

عنوان :  

انتشار نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 3 4 

40B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

41B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز 1دانش : 

انواع گوشي و دستگاههاي 

 ديگرهوشمند

سيستم عامل بروز 

وايت برد 

 ماژيك  وايت برد

ديتا پروژكتور 

كاغذ 

پرده ديتا پروژكتور 

DVD  خام  

خودكار 

Cool disk 
ميز رايانه 

صندلي گردان 

تجهيزات اتصال به اينترنت 

DVD  آموزشي نرم افزار 

مربوطه 

DVD  نرم افزارهاي مربوطه 

DVD  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 

كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 

 چاپگر ليزري

   -انتشار نرم افزار در ماركت هاي ايراني و خارجي 

 -    

 -   

 3مهارت : 

   - آماده سازي نرم افزار براي انتشار 

 -Signing Application    

 -Obfuscating Application    

 -   

نگرش : 

 -

 -

ايمني و بهداشت :  

رعايت ارگونومي در هنگام كار با دستگاه ها 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده دستگاه ها و متعلقات آن 

 -

 

 

 



  

 
 

                    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

براي دو نفر  1رايانه با تجهيزات كامل و بروز  رايانه 1

براي كارگاه  1ويژه كارگاه ديتا پروژكتور  2

براي كارگاه  1ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور  3

براي دو نفر  1دو نفره آموزشي ميز رايانه  4

براي هر نفر  1آموزشي صندلي گردان  5

براي كارگاه  1سياه و سفيد يارنگي  چاپگر ليزري 6

براي كارگاه  1خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت  7

براي كارگاه  1معمولي وايت برد  8

براي دو نفر  1جديد و بروز  انواع گوشي و دستگاههاي ديگرهوشمند 9

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  - : 1توجه  شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 
                  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

براي كارگاه عدد 5معمولي ماژيك وايت برد  1

براي دونفر برگ 100معمولي كاغذ  2

3 DVD  براي دونفر عدد 4معمولي  خام

براي دونفر عدد 2معمولي خودكار  4

براي هرسيستم عدد 1داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه  5

 نفر 1برايعدد 1مناسب روپوش يا لباس كارگاهي  6

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب : - موا 1توجه  شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن

 
                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

1 Cool disk 4 دونفريبرا 1گيگابايت ياباالتر  

2 DVD  دونفريبرا 1نسخه هاي بروز و جديد  آموزشي نرم افزار مربوطه  

3 DVD  دونفريبرا 1نسخه هاي بروز و جديد  نرم افزار مربوطه  

4 DVD  دونفريبرا 1بروز و جديد  ديكشنري انگليسي به فارسي  

5 DVD  دونفريبرا 1بروز و جديد  سيستم عامل  

6 DVD نرم افزار Office  دونفريبرا 1بروز و جديد  

شود .  سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا : -اب توجه 



  

 
 
 
 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

      ندارد 

       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 

 - ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلي  

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
مترجم/ 

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

      ندارد  
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 

 
 



  

 
 
 

 

 
 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

 1كليه سايت هاي اصلي و مفيد با توجه به نوع دستگاه با توجه به دفترچه راهنماي دستگاه 

 2 

 3 

 

 

 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )  
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

   ندارد  
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