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  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 
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  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
 
 

:حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
ه جامع علمي كاربردي هاديدانشگا -  
 

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
 محتواي علمي -

  تجهيزات-
  تغييرات تكنولوژي  -
  نياز بازار كار-
 تقاضاي متوليان اجرا و سياستگذاري  -

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  دري معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيارژنگ بها

  رامك فرح آبادي -
  حسن سليماني-
  امير عباس ممتاز-
  سارنگ قربانيان-
  الهام تاجفر -
  زهرا زماني-
 ، مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعاتشهرام شكوفيان -

رد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندا
  .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 
 
 
 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

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

1 

 برق دكترا يعقوب پور اسد

هيئت علمي 
دانشگاه 

 صنعتي اروميه

 سال10

  :تلفن ثابت 
  09126406595: تلفن همراه 

 y.pourasad@uut.ac.ir: ايميل 

  دانشگاه صنعتي اروميه: آدرس 

فناوري كارشناسي ارشد اميرعباس ممتاز 2
 –اطالعات 

امنيت 
 اطالعات

معاونت
پژوهش و 
مدير گروه 

فناوري 
 اطالعات

  88254832 :تلفن ثابت  سال 12
 : تلفن همراه 

  :ايميل 
a_a_momtaz@yahoo.com 

 دانشگاه هادي-تهران: آدرس 

فناوري دكتري سارنگ قربانيان 3
 اطالعات

مدير گروه 
فناوري 
 اطالعات

  88254832 :تلفن ثابت  سال 15
 : تلفن همراه 

  : ايميل 
  دانشگاه هادي-انتهر: آدرس 

 
سيده معصومه  4

  احمدي
 02632803090:تلفن ثابت   سال11 مربي رايانه كامپيوتر كارشناسي

  : تلفن همراه 
: ايميل 
ahmadimehri_neda@yaho

o.com 
اداره كل آموزش فني و حرفه :  آدرس 
  اي البرز

مريم خليل  5
  پورمحسن اباد

مهندسي كارشناسي
فناوري 

 اطالعات 

 88254832:تلفن ثابت   سال2  كارشناس

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

تقاطع .شيخ فضل اهللا نوري : آدرس 
  موسسه هادي.جالل آل احمد

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     ينـد در بعضـي از مـوارد ا   مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گو 
  .مي شود

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

  :  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 
هـا ،  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 

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

  . تاندارد آموزشي يك اس ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

و ضـرورت  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد    
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

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

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

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

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

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

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

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



 

 
 
 
 

  : شايستگي استاندارد آموزش نام 

  IIS يكربندينصب و پ

 :ي شايستگ استاندارد آموزششرح 

نصب   از كارهاي اين شايستگي ميتوان . از شايستگي هاي حوزه فناوري اطالعات ميباشد IIS يكربنديو پنصب
IIS،يكربنديپ IIS،تيريمد IIS، استفاده ازExtension يموجود برا يها IISكار با، IIS Expressيژگيبا و ،كار 
و  ISS تيريمد،HttpHandlers ،كار باHttpModules كار باي،معمار ،كار با  IISموجود در  ديجد يها

Diagnostics اين شايستگي با تمامي مشاغل شبكه و مديريت سرور ها، طراحي وب سايت ها . را نام برد آن
  .ومديران سايت در ارتباط است

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
 ديپلم كامپيوتر: حداقل ميزان تحصيالت 
  اني و رواني سالمت كامل جسم:  و ذهني حداقل توانايي جسمي
  -: مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت  30:     طول دوره آموزش                   

  ساعت  10:      ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت   20 :    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     - :     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت    -   :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

   :تحصيالت حداقل
  سال سابقه كار  2دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط با  -
  سال سابقه كار 4داني مرتبط با دارندگان مدرك كار -
  



 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

IIS) (Internet Information services  ،عينشر و توز يدهندگان وب است كه از آن برا سياز سرو يكي 
از  يوتريامپك ياستفاده از شبكه ها. شود ياستاندارد استفاده م يمرورگرها يبر وب ، برا يمبتن اتيمحتو عيسر
شده در  يساز ادهيپ ياكثر شبكه ها.كرده است  دايپ يتصاعد يروند رياخ انيو در سال جيسال قبل را نيچند

 يساخت مناسب برا ريبستر و ز ،يوتريكامپ يشبكه ها. باشند  يم ندوزيو يعامل شبكه ا ستميبرس يكشور مبتن
ارزش خاص خود  يامروزه اطالعات دارا.  دينما يفراهم ماطالعات  يسازمان ها و موسسات را در رابطه با تكنولوژ

عرضه اطالعات  يساخت الزم را برا ريز يوتريكامپ ياطالعات با استفاده از شبكه ها دهندگانارائه  يبوده و تمام
كار آموز  .باشد يجهان ايو يتواند بصورت محل يعرضه اطالعات توسط سازمان ها و موسسات م. بدست آورده اند 

  .را انجام دهد IISاز پايان اين دوره ميتوان نصب و تنظيم پس 
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Install Internet Information Services (IIS)  
Install Configuration Internet Information Services (IIS)  

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

  ت سرور ها، طراحي وب سايت ها ومديران سايتيشبكه و مديركليه استانداردهاي 
  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

  ......................................طبق سند و مرجع                شاغل نسبتاً سخت   جزو م: ب 

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 



 

 
 

  ايستگي                    ش آموزشاستاندارد 
  كارها  -

 عناوين رديف

 IISنصب 1

 IIS يكربنديپ2

 IIS تيريمد  3

  IIS يموجود برا يها Extensionاستفاده از   4
  IIS Express كار با 5
   IISموجود در  ديجد يها يژگيبا و كار  6
  يبا معماركار  7
  Http Modules كار با  8
  Http Handlers كار با  9

  آن Diagnosticsو  ISS تيريمد  10
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -
  : عنوان 
  IISنصب 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز يانهرا     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  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
  ار پنج راههكابل سي

  چاپگر ليزري

       IISنصب  انواع -

       ها تيساخت وب سا  ويژگي هاي-

       ها SSL Certificateافزودن  بررسي-

-       

    2   :مهارت 

       IISنصب  -

       ها تيساخت وب سا   تنظيم-

       ها SSL Certificateافزودن  استفاده از-

-       

 :نگرش 

 ق حرفه ايكار گروهي،اخال-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

  : 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 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : نوان ع
  IIS یکربنديپ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  رده ديتا پروژكتورپ
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

       web.config لياستفاده از فا    مروري بر-

       Feature Delegationبا كار  روشهاي-

       Application Pool مفعوم-

  Application Pool شرفتهيپ روش هاي-
  ها Pool يها يبا استراتژ كار  بررسي-

     

    2   :مهارت 

       web.config لياستفاده از فا -

       Feature Delegationبا  كار-

       Application Pool تنظيم-

  Application Pool شرفتهيپ انجام امور-
  ها Pool يها يبا استراتژ كار  -

     

 :نگرش 

 كار گروهي،اخالق حرفه اي-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

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

-  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  IIS تيريمد
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 و بروزجديد  رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  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
  هكابل سيار پنج راه

  چاپگر ليزري

       IISرفع مشكالت  نحوه-

       PowerShellاستفاده از  روش-

       Web Deploymentاستفاده از   مروري بر-

-   
  

     

    2   :مهارت 

       IISرفع مشكالت كار با -

       PowerShell كار با-

       Web Deploymentاستفاده از  -

-   
  

     

 :نگرش 

 ق حرفه ايكار گروهي،اخال-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

  : 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 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : وان عن
  IIS يموجود برا يها Extensionاستفاده از 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ت بردماژيك  واي

  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

       ها Extensionبر  يمرور -

 URL Rewrite عانوا-

  
     

-       

-        

    2   :مهارت 

       ها Extension كار با-

       URL Rewrite تنظيم-

-       

-       

 :نگرش 

 كار گروهي،اخالق حرفه اي-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

  : 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 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  IIS Expressبا  كار
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،جهيزات ت
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  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

       IIS Expressمفهوم -

       IIS Express كار نحوه -

-        

    2   :مهارت 

       IIS Express  بررسي-

       IIS Express  كار با -

-        

 :نگرش 

 كار گروهي،اخالق حرفه اي-

 ام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كارانج-

  : 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 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  IISموجود در  ديجد يها يژگيبا و ركا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ژكتورديتا پرو
  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

       IIS 8با پروسه و نحوه نصب  كارنحوه -

       Application Initialization چگونگي-

       SNIدر رابطه با  ويژگي هاي-

  ها SSL تيريمد بررسي-
   CPU Throttling مفهوم-
  ها Web Socketمفهوم –

     

    2   :مهارت 

       IIS 8با پروسه و نحوه نصب  كار -

       Application Initialization تنظيم-

       SNI ايجاد-

 :نگرش 

 روهي،اخالق حرفه ايكار گ-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

  : 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 

  آموزش ي تحليل  برگه -
  : عنوان 
 يمعمار كار با

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  تورديتا پروژك
  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

       ماژوالر يكار با معمار نحوه-

 Configuration( و وكالت دادن  يندكربيپ كار چگونگي-

and Delegation (  
     

       NET.به همراه  يبياستفاده ترك بررسي-

       استفاده از ماژول مرور پوشه ويژگي هاي-

    2   :مهارت 

       ريحفظ حقوق مولف تصاو Handlerكار با -

       NET.به همراه  يبياستفاده ترك -

       ماژوالر يكار  در رابطه با معمار -

       Extending Ext4 File Systems استفاده از-

 :نگرش 

 كار گروهي،اخالق حرفه اي-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 

 ستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات م -

-  
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  Http Modules با كار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  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
  بل سيار پنج راههكا

  چاپگر ليزري

       Http Module يستيچ -

       ASP.NET Output Cacheاستفاده از  انواع-

       خطاها خچهيتار ياستفاده از ماژول نگهدار مروري بر-

  Delay Moduleاستفاده از  روش هاي-
  bit App Warningاستفاده از امكان  چگونگي-

     

    2   :مهارت 

       Http Moduleكار با -

       ASP.NET Output Cacheاستفاده از  -

       خطاها خچهيتار ياستفاده از ماژول نگهدار -

  Delay Module تنظيم-
  bit App Warningاستفاده از امكان  -

     

 :نگرش 

 كار گروهي،اخالق حرفه اي-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  :  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 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 
  Http Handlers كار با

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1  :دانش 

  جديد و بروزسيستم عامل 
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  نصندلي گردا
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       HttpHandlers يستيچ نحوه-

       IsReusableاستفاده از امكان روشهاي -

 ) Generic Handlerدر رابطـه بـا    كـار   مـروري بـر  -

.ashx  
     

  )Global Assembly Cache(GAC روش هاي-
  AJAX Handlersاستفاده از امكانات  چگونگي-

     

    2   :مهارت 

       HttpHandlers اكار ب-

       IsReusableاستفاده از امكان  -

       Generic Handler ( .ashxبا  كار -

  )Global Assembly Cache(GAC تنظيم-
  AJAX Handlersاستفاده از امكانات  -

     

 :نگرش 

 كار گروهي،اخالق حرفه اي-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
 :توجهات زيست محيطي 

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

-  
 



 

  
  رد آموزش استاندا

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  آن Diagnosticsو  ISS تيريمد
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 جديد و بروز رايانه     1   :دانش 

  روزجديد و بسيستم عامل 
  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

       Failed Request Tracingا ب كار نحوه-

 Runtime Status and Controlكار با  روشهاي -

API 
     

 Microsoft Webاســتفاده از امكــان  مــروري -

Administration  
     

ــاي- ــاربرد روش ه ــار  ك ــا  يك  Virtualدر رابطــه ب

Directories  
     

    2   :مهارت 

       Failed Request Tracing كار با -

 Runtime Status and Controlكاربـا   انجـام -

API 
     

ــان   - ــا  امكــ ــار بــ  Microsoft Webكــ

Administration  
     

  Virtual Directories  تنظيم-
  IIS خچهيتار يها لياستفاده از فا -

     

 :نگرش 

 كار گروهي،اخالق حرفه اي-

  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  :  ايمني و بهداشت

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
 :توجهات زيست محيطي  -

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



 

 
 

                 
    برگه استاندارد تجهيزات -      

  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام   رديف
  دو نفر براي  1 جديد و بروز رايانه  1

  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور  2

  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور  3

  براي دو نفر  1 دو نفره آموزشي ميز رايانه  4

  براي هر نفر  1 آموزشي صندلي گردان  5

  براي كارگاه  1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري  6

  براي كارگاه  1 وط مناسب اتصالخط تجهيزات اتصال به اينترنت  7

  براي كارگاه  1 معمولي وايت برد  8

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 

  برگه استاندارد مواد  -                 
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  گاهبراي كار عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 1

  براي دونفر برگ100 معمولي كاغذ 2

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولي خام  

  براي دونفر عدد2 معمولي خودكار 4

  براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
 

    گه استاندارد ابزار بر -                 
  توضيحات  تعداد مشخصات فني و دقيق  نام   رديف
1  Cool disk 4دونفر يبرا 1 گيگابايت ياباالتر  

2  DVD  آموزشي نرم افزار
  مربوطه

  دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز

3  DVD  ديكشنري انگليسي به
  فارسي

  دونفر يبرا 1 بروز و جديد

4  DVD  دونفر يبرا 1 يدبروز و جد سيستم عامل  

5  DVD  نرم افزارOffice دونفر يبرا 1 بروز و جديد  

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



 

  
  

 
 

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

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

كليه كتـب و نـرم افـزار 1
 مرتبط با استاندارد

     

       

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

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

 توضيحات ناشر محل نشر

تــب مــرتبط بــاكليــه ك 1
  استاندارد

  

         

        

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف عنوان

 1 كليه سايت هاي مفيد مرتبط با استاندارد

 2 

 
  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

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

كليه نرم افزارهـاي مـرتبط بـا 1
  استاندارد

     

        
  

 
 
 


