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 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

-تجهيزات 
- تغييرات تكنولوژي  

-نياز بازار كار 
- تقاضاي متوليان اجرا و سياستگذاري  

 



  

 
 
 
 

  شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف 
شغل و 
سمت  

 ايميل تلفن و، آدرس  سابقه كار مرتبط 

برنامه نرم افزار  ليسانسالهامه موسوي زاده  1
نويس و 

مربي 

 02537728600تلفن ثابت : سال 10
تلفن همراه :  

 ايميل : 
آدرس :  

آقاي حسين اشرفي  2
پور 

برنامه  نرم افزار ليسانس
 نويس

 تلفن ثابت : سال 11
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس :  

 
آقاي مصطفي  3 

بهرامي 
برنامه  نرم افزار ليسانس

 نويس
 تلفن ثابت : سال 9

تلفن همراه :  
ايميل :  

آدرس :  
 
 
 

 تلفن ثابت :      4
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

 
 تلفن ثابت :      5 

تلفن همراه :  
ايميل :  

آدرس :  
 

 تلفن ثابت :      6
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

 تلفن ثابت :      7
تلفن همراه :  

ايميل :  
آدرس : 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 SilverLightبرنامه نويس 

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

 SilverLight از مشاغل حوزه فناوري اطالعات مي باشد. از شايستگي هاي شغل برنامه نويس SilverLightبرنامه نويس 

، كار با كنترل ها و UserInterfaceطرح بندي صفحات ،XAMLبرنامه نويسي ميتوان بررسي اوليه و نصب و ايجاد پروژه ،

،ايجاد M-V-VM،به كار گيري الگوي Sql كنترل ها و به كار گيري از فرامين Navigation،Bindكار با رويدادها،

،به كار HTMLايجاد تعامل با كدهاي ،كار با تصاوير و فايل هاي چند رسانه اي و پويانمايي،SilverLightصفحات امن در 

  با كليه SilverLight را نام برد. برنامه نويس SilverLight در MEF،به كار گيري WCF RIA Serviceگيري 

 مشاغل برنامه نويسي و توسعه سيستم هاي نرم افزاري ميتواند در ارتباط باشد.

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ليسانس نرم افزارميزان تحصيالت : حداقل 

توانايي جسمي و ذهني : توانايي كار با كامپيوتر حداقل 

 Asp.Net با Enterpriseهاي webمهارت هاي پيش نياز  :مهندس در توسعه 

0B :آموزش  دوره طول  

     ساعت 160طول دوره آموزش       :      

   ساعت      50    ـ زمان آموزش نظري  :

      ساعت 110    ـ زمان آموزش عملي  :

 :                  ساعت        ـ زمان كارورزي

                  ساعت           : ـ زمان پروژه  

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

 %65 عملي :-

% 10 اخالق حرفه اي :-

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه كار  2كارشناس كامپيوتر با 

 سال سابقه كار 4كاردان كامپيوتر با 

 



  

 
 

 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

در اين استاندارد مواردي مانند پويا سازي صفحات وب از نظر چند رسانه اي و ارتباط با پايگاه داده مد نظر است . 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

SilverLight Programmer 
 

 

 

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

  Net.كليه استانداردهاي مرتبط با 

 

 

 

 

 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    

 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

0Fاستاندارد آموزش شغل

�                        

 - شايستگي ها

 عناوين رديف

2B1   بررسي اوليه و نصب و ايجاد پروژه

3B2  برنامه نويسيXAML 

 UserInterfaceطرح بندي صفحات  3

كار با كنترل ها و رويدادها  4

 Navigationكار با  5

6 Bind كنترل ها و به كار گيري از فرامين Sql 

 M-V-VMبه كار گيري الگوي  7

 SilverLightايجاد صفحات امن در  8

 كار با تصاوير و فايل هاي چند رسانه اي و پويانمايي 9

 HTMLايجاد تعامل با كدهاي  10

 WCF RIA Serviceبه كار گيري  11

 SilverLight در MEFبه كار گيري  12

13  

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. Occupational / Competency Standard      



  

 
 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 بررسي اوليه و نصب و ايجاد پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   2دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    SilverLight-موارد استفاده و كاربرد 

    SilverLight-بررسي محيط 

    SilverLight- انواع پروژه ها در 

    SilverLight-توزيع و برنامه هاي 

   -امنيت 

  6 مهارت : 

     SilverLight-دريافت و نصب 

    VS .Net-بررسي ساختار و ايجاد پروژه در 

    SilverLightسفارشي سازي صفحه نصب و به روز رساني افزونه  -

    SilverLight-مديريت نحوه پردازش و طول عمر يك برنامه 

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 
-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي  

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن  

 -
 



  

 
 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 XAMLبرنامه نويسي 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   2دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    XAML-معرفي 

    XAML-اصول كاري 

    XAML-ابزارهاي توسعه 

    XAML- فضا نام در 

 -Attached Properties    

 -Attributes عناصر XAML    

  6 مهارت : 

    XAML-تعريف ويژگي هاي سفارشي عناصر 

   -تعريف مقادير ويژگي ها به شكل پويا 

    SilverLight-به كارگيري تبديل كننده هاي انواع در 

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 
-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي  

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن  
 
 
 



  

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 UserInterfaceطرح بندي صفحات 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 16 23 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   7دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

-StackPanel    

-  DockPanel    

-WrapPanel    

-Canvas    

-Grid    

  16 مهارت : 

     تنظيم رنگ زمينه و حاشيه يك پنل-

   تركيب شيوه هاي طرح بندي مختلف با يكديگر -

    Spanning و Grid-قرار دادن اشيا بر روي سلول هاي 

 به كمك Grid-تغيير اندازه طول و عرض سلول هاي يك 
GridSplitter 

   

    ScrollViewer-به كارگيري 

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 

 -شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 

 -
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 كار با كنترل ها و رويدادها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 24 34 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   10دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    SilverLight-تعريف رويدادها در 

    Event Bubbling-تعريف مفهوم 

    SilverLight-نحوه به كارگيري كنترل هاي 

    SilverLightدر  -انواع دكمه ها

    SilverLight toolKit-كنترل هاي 

    ItemControls-معرفي 

  24 مهارت : 

     Mouse-مديريت رويداد هاي 

     Keyboard-مديريت رويداد هاي 

   -ايجاد كنترل هاي تركيبي 

    FluidUI- به كارگيري امكانات 

   - به كارگيري قلم هاي متفاوت 

   -دريافت و نمايش متن از كاربر 

    WebCam , Microphone, Printer- به كارگيري 

    Popups- به كارگيري 

نگرش : 
-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 

-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت : 
-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

توجهات زيست محيطي : 
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن

 



  

 
 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 Navigationكار با 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 3 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   1دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    Navigation- نگاشت آدرس ها در سيستم 

    Navigation-انواع خطاهاي مديريت نشده سيستم 

    QueryString-نحوه دسترسي به مقادير 

    Navigation-انواع پنجره ها در 

  2 مهارت : 

   -تعويض پوياي محتواي صفحه 

    Modal-ايجاد پنجره هاي جديد از نوع 

    Navigation-مقابله با خطاهاي مديريت نشده سيستم 

    QueryString- به كارگيري مقادير 

    Navigation-ايجاد پروژه هايي مبتني بر سيستم 

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 

 -شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 

 -
 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان : 
 Bind كنترل ها و به كار گيري از فرامين Sql  
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   3دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    Data Binding-نحوه تعريف 

    به ليستي از اشيا Bind- نحوه تعريف 

    به رخداد ها  Bind - نحوه تعريف

    كنترل ها به يكديگر  Bind- نحوه تعريف

    داده ها و مبحث تبديل اطالعات  Bind - نحوه تعريف

  6 مهارت : 

    DataForm-بررسي كنترل 

    DataGrid-بررسي جامع توانايي هاي كنترل 

-Bind به ليستي از اشيا    

- Bind به رخداد ها    

- Bind كنترل ها به يكديگر    

- Bind داده ها و مبحث تبديل اطالعات    

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 
-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 

 -
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان : 
 M-V-VM به كارگيري الگوي 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   3دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

     M-V-VM- الگوي 

    M-V-VM- اجزاي مختلف 

    M-V-VM-اصول كاري و بايد ها و نبايد هاي الگوي 

   - ساختار پوشه هاي الگو 

 -MVVM Light ToolKit    

  6 مهارت : 

   -ايجاد پروژه بر مبناي الگو 

    Model-ايجاد مدل 

    View-ايجاد مدل 

    ViewModel- ايجاد مدل 

 و كتابخانه هاي Code Snippets- نصب و به كارگيري قالب ها و 
MVVM Light ToolKit 

   

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 
-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 
 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 SilverLightايجاد صفحات امن در 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 12 18 

18B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

19B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   6دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    SilverLight- مدل امنيتي 

    - امكانات رمزنگاري 

    XSS-مقابله با حمالت 

    WCF Service- دسترسي به 

  12 مهارت : 

   -تعيين اعتبار ورودي كاربران  

    اشيا Asynchronous-تعيين اعتبار غير همزمان 

    -تعيين اعتبار به كمك ويژگي هاي داده ها

 -   

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 
-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

 -

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 
 
 
 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

  عنوان :
  كار با تصاوير و فايل هاي چند رسانه اي و پويانمايي

 

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

7 14 21 

20B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

21B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   7دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

     Image- كنترل 

 -ImageBrush    

   - اشكال گرافيكي  

   -انواع پويانمايي 

    در پويانمايي Easing-معرفي متدهاي 

    Storyboard- شي 

  14 مهارت : 

   -نمايش فايل هاي چند رسانه اي 

    MediaElement-به كارگيري امكانات كنترل 

    SilverLight-تغيير شكل اشيا در 

   -ترسيم اشكال هندسي غير استاندارد  

    XAML-تبديل قالب هاي گرافيكي ديگر به 

   -مديريت پويانمايي توسط برنامه نويسي 

    -چرخش سه بعدي به صورت خودكار و با برنامه نويسي

نگرش : 
-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 

-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 
 



  

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 HTMLايجاد تعامل با كدهاي 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

22B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

23B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   3دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    Browser Information- كالس 

    JavaScript- توابع 

 -   

 -   

  6 مهارت : 

    SilverLight به كمك Html-تنظيم خواص اشيا 

 از طريق SilverLight-فراخواني يك متد تعريف شده در كدهاي 
 JavaScriptكدهاي 

   

 در Html-عكس العمل نشان دادن به رخدادهاي اشيا 
SilverLight 

   

 -   

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 
-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن  
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 WCF RIA Serviceبه كار گيري 

 

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

5 10 15 

24B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

25B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   5دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    DomainDataSource- كنترل 

   -نحوه جستجو بر روي اطالعات دريافتي از بانك 

    - نحوه گروه بندي اطالعات دريافتي از بانك

    - نحوه مرتب سازي اطالعات دريافتي از بانك

   - نحوه انجام عمليات درج ، ويرايش ، حذف اطالعات بانك 

    WCF RIA Services- نحوه مواجه شدن با مسايل همزماني در 

    WCF RIA Services- نحوه اعتبار سنجي كاربران توسط 

  10 مهارت : 

   -جستجو بر روي اطالعات دريافتي از بانك 

    -گروه بندي اطالعات دريافتي از بانك

    -مرتب سازي اطالعات دريافتي از بانك

   -انجام عمليات درج ، ويرايش ، حذف اطالعات بانك 

    WCF RIA Services-مواجه شدن با مسايل همزماني در 

    WCF RIA Services-اعتبار سنجي كاربران توسط 

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 
-شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 
 



  

 
 

 استاندارد آموزش 
 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  
 SilverLight در MEFبه كار گيري 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 3 

26B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

27B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

 رايانه بروز و جديد   1دانش : 

 سيستم عامل بروز و جديد
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  ديكشنري انگليسي 

به فارسي 
كتاب آموزشي 

كابل سيار پنج راهه 
 چاپگر ليزري

    MEF-مفاهيم و اصول اوليه 

    MEF-مفاهيم پيشرفته 

    MEF-كاربرد 

 -   

  2 مهارت : 

    MEF-چگونگي به كارگيري 

    MEF-به كارگيري پيشرفته 

     SilverLightدرMEF -ايجاد ارتباط و به كارگيري

-     

نگرش : 

-انجام كردار و داشتن ديدگاه مناسب در رابطه با كار 

 -شناخت رنگ هاي مناسب و به كارگيري الگوهاي طراحي چندرسانه اي 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن 

 -
 
 
 



  

 
                

ت زا جهي ت رد  دا ان ست رگه ا         - ب

توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف 

براي دو نفر  1بروز و جديد  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

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

 

د   رد موا دا ان ست رگه ا - ب

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

براي هر نفر  عدد 1كارگاهي روپوش كار  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

 
ر  زا اب رد  دا ان ست رگه ا                     - ب

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

1 Cool disk 4 دونفريبرا 1گيگابايت ياباالتر  

2 DVD  دونفريبرا 1بروز و جديد  آموزشي نرم افزار مربوطه  

3 DVD  دونفريبرا 1بروز و جديد  ديكشنري انگليسي به فارسي  

4 DVD   دونفريبرا 1بروز و جديد  سيستم عامل  

5 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

1 Silverlight 4 Data and 
Services Cookbook 

Cleeren G., 
Dockx K. 

 2010  Packt 
Publishing 

2 Lynda - Silverlight 5 
Essential Training 

فيلم آموزشي     

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

http://www.silverlightshow.net/ 1 

http://tinyurl.com/27t8aez 2 

http://tinyurl.com/24bt2mz 3 

http://tinyurl.com/3y3k4lg 4 

http://channel9.msdn.com/learn/courses/Silverlight4/ 5 

 
 
 

 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

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

1 Photoshop    

2 Corel    

3 Freehand    

    SilverLightپالگين  5
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