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

 )مدير گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه هاي درسي(شهرام شكوفيان

 :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  فتر طرح و برنامه هاي درسيد -

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



 

 
 
 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 
  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط   شغل و سمت  رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف

 دكترا پور اسديعقوب   1
فناوري 
 اطالعات

مقام قائم 
 دانشگاه

10  

  :تلفن ثابت 
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

 كارشناسي زمانيسعيد   2
فناوري 
 اطالعات

  5 مدرس

  :تلفن ثابت 
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

 كارشناسي  سليمانيحسن   3
فناوري 
 اطالعات

برنامه 
 نويس

20  

  :تلفن ثابت 
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

فناوري   ارشدارشناس ك شكوفيانشهرام   4
 اطالعات

  17  گروهرئيس 

  :تلفن ثابت 
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

  :ثابت تلفن        5
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

  :تلفن ثابت         6
  : تلفن همراه 

  : ايميل 
  :آدرس 

 :تلفن ثابت         7

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : 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 

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

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

صورت مـي گيـرد و ضـرورت    كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت 
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فر.(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 
  .رود  حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي

  : شايستگي 
  . 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 ) يست شناسي ، ز، 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 

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



 

 
 
 
 
 

  : شغل استاندارد آموزش نام 
 )يتوانمند اديپالم(كامپيوتر  برنامه نويس

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

مي توان مواردي مانند  شغلاين  شايستگي هاي  از .حوزه فناوري اطالعات مي باشد مشاغلاز ) يتوانمند اديالمپ( كامپيوتر برنامه نويس
كار با مفاهيم شي ،حلقه ها و شروطكار با دستورات ،كار با محيط و كار با متغيرها و بررسي ساختار پروژه،طراحي الگوريتم و فلوچارت

راه اندازي يك برنامه توسط يك ، File , Serialize , Threadكار با مفاهيم،ها  Genericها و   Collectionكار با ،گرايي
تم مانند ايجاد ارتباط با بانك اطالعاتي از طريق يك سيس،SQLكار با مفاهيم اوليه بانك هاي اطالعاتي و زبان ،RMIتكنولوژي مانند  

JDBC،گزارشگيري بواسطه و ايجاد واسط كاربري براي سيستم عامل ويندوز و لينوكس و ديگر سيستم عامل هاJasper Report  يا
  .ارتباط دارد شغل با كليه مشاغل برنامه نويسي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم اين  .نام برد را  مشابه آن

  : وروديويژگي هاي كارآموز 
  سوم راهنمايي:زان تحصيالت ميحداقل

  المت كامل جسمي و روانيس:  و ذهني توانايي جسميحداقل 
 2درجه  ICDLكارور عمومي رايانه شخصي و يا ,كاربري رايانه  : مهارت هاي پيش نياز 

:آموزش دوره طول
 ساعت 120:     طول دوره آموزش                   
  ساعت       40   :      ـ زمان آموزش نظري            

  ساعت       80   :    ـ زمان آموزش عملي               
  ساعت          -     :    كارورزي                      زمان ـ 

   ساعت          -    :    ـ زمان پروژه                          

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  % 25 :  كتبي - 

  %65  :عملي  - 

  %10 :خالق حرفه اي ا - 

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  سال سابقه كار 2دارندگان مدرك كارشناسي كامپيوتر با 
  سال سابقه كار  4دارندگان مدرك كارداني كامپيوتر با 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭
  .كند طراحي و برنامه نويسيرا   رابط كاربر و پايگاه دادهبتواند كه  برنامه نويس كامپيوتري

  
  
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

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

  كليه استانداردهاي حوزه برنامه نويسي
  كليه استانداردهاي حوزه شبكه 

   پايگاه دادهدهاي حوزه كليه استاندار
  
  :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                جزو مشاغل نسبتاً سخت   : ب 

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
  



 

  
 
 
 
 
 

  شغل آموزش استاندارد 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

  طراحي الگوريتم و فلوچارت1
  محيط و كار با متغيرها و بررسي ساختار پروژهبا كار 2
 كار با دستورات حلقه ها و شروط  3

  كار با مفاهيم شي گرايي  4
  ها  Genericها و   collectionكار با   5
  File , Serialize , Threadكار با مفاهيم  6

 RMIراه اندازي يك برنامه توسط يك تكنولوژي مانند    7

 SQLاوليه بانك هاي اطالعاتي و زبان كار با مفاهيم   8

 JDBCايجاد ارتباط با بانك اطالعاتي از طريق يك سيستم مانند   9

 ايجاد واسط كاربري براي سيستم عامل ويندوز و لينوكس و ديگر سيستم عامل ها  10

  يا مشابه آن Jasper Reportگزارشگيري بواسطه   11
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
  اندارد آموزش است
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  طراحي الگوريتم و فلوچارت 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 بروز و جديدرايانه       4  :دانش 

  بروز سيستم عامل
  ايت بردو

 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

        مفهوم الگوريتم  -

        مفهوم فلوچارت -

        عملوندهاي فلوچارتعملكردها و  -

        اشكال فلوچارت -

    8    :مهارت 

        نوشتن الگوريتم  -

        طراحي فلوچارت  -

        كار با عملگرها و عملوند هاي فلوچارت -

        كار با اشكال فلوچارت  -

  :نگرش 
-  
-  

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار با كامپيوتررعايت آرگونومي در -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
  

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  

  : عنوان 
  پروژهو بررسي ساختار  هامتغيربا محيط و كار با كار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 10 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      5  :دانش 

  بروز سيستم عامل
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه
  گردان صندلي

  تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

 بررسي اوليه محيط برنامه نويسي -

  برنامه و پروژهساختار  -
      

        ها Data typeمتغيرها و  -

        پروژه وساختار آن در محيط مفاهيم -

-        

    10    :مهارت 

        ايجاد يك برنامه ساده براي نمونه -

         Data Typeكار با  -

 كامپايل كردن يك برنامه نمونه  -

  ايجاد پروژه ساده و كامپايل آن -
      

  :نگرش 
  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  يط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزاتمراقبت مح-
-  



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  كار با دستورات حلقه ها و شروط 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 10 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 واد، مابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      5  :دانش 

  بروز سيستم 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  يسي ديكشنري انگل
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

        ساختار دستورات شرطي -

        ساختار دستورات حلقه ها -

        ساختار دستورات انتخابي  -

-        

    10    :مهارت 

        if , else ifاستفاده از دستورات  -

        for , for eachاستفاده از دستورات  -

 , while , Do whileاده از دسـتورات  اسـتف  -

switch  
      

-        

  :نگرش 
-  
-  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  

 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كار با مفاهيم شئ گرايي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 10 15 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      5  :دانش 

  بروز سيستم 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

        objectمفاهيم كالس و  -

        مفهوم وراثت -

        مفهوم كپسول بندي  -

 abstractمفهوم انتزاع يا  -

  مفهوم چند ريختي -
      

    10    :مهارت 

        كار با كالس ها  -

        كار با آبجكت ها  -

        كار با متد ها  -

        object orientedكار با مفاهيم  -

  :نگرش 
-  
-  

  : ايمني و بهداشت 
  امپيوتررعايت آرگونومي در هنگام كار با ك-
-  

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  

 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  ها  Genericها و   Collectionكار با 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      2  :دانش 

  بروز سيستم عامل
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  نتتجهيزات اتصال به اينتر

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

        ها  Collectionمفاهيم  -

        ها  Genericمفاهيم  -

-        

-        

    4    :مهارت 

        ها  Collectionكار با  -

        ها  Genericكار با  -

-        

-        

  :نگرش 
-  
-  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  

 
 



 

 
 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  File ,Serialize , Threadكار با مفاهيم 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 12 18 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      6  :دانش 

  بروز سيستم 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

        ر زبان برنامه نويسيمفهوم فايل د -

        Serializeمفهوم  -

        Threadمفهوم  -

-        

    12    :مهارت 

        Fileكار با  -

        Serializeكار با  -

        Threadكار با  -

-        

  :نگرش 
-  
-  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  

 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 RMI  مانند تكنولوژييك راه اندازي يك برنامه توسط 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      2  :دانش 

  بروز سيستم 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
  ج راههكابل سيار پن
  چاپگر ليزري

        مفهوم دسترسي از راه دور  -

        Remote Method Invocationمفهوم  -

-        

-        

    4    :مهارت 

        RMIنوشتن يك برنامه توسط  -

        RMIاز طريق  Methodفراخواني يك  -

-        

-        

  :نگرش 
-  
-  

  : ايمني و بهداشت 
  كار با كامپيوتررعايت آرگونومي در هنگام -
-  

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  

 
 
 



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 SQLزبان و كار با مفاهيم اوليه بانك هاي اطالعاتي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 12 18 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      6  :دانش 

  بروز سيستم عامل
  وايت برد

 ماژيك  وايت برد

  ديتا پروژكتور
  كاغذ

  پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام  
  خودكار

Cool disk  
  ميز رايانه

  انصندلي گرد
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

        SQLزبان  -

        بانك اطالعاتي اوراكل -

        SQL Serverبانك اطالعاتي  -

        My SQLبانك اطالعاتي  -

    12    :مهارت 

        SQL كار با دستورات -

        كار با محيط برنامه بانك اطالعاتي اوراكل -

        SQL serverكار با محيط برنامه بانك اطالعاتي  -

        My SQLكار با محيط برنامه بانك اطالعاتي  -

  :نگرش 
-  
-  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  

 



 

 
    
  
  استاندارد آموزش   
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
 JDBC يك سيستم مانند ايجاد ارتباط با بانك اطالعاتي از طريق

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط ات زيست محيطيتوجه

مصرفي و  ، موادابزار  ،تجهيزات 
  منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد     2  :دانش 

  بروز سيستم 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  وزشي نرم افزار مربوطهآم  
DVD   ديكشنري انگليسي به
  فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري

       يا مشابه آن JDBCمفهوم   -

       SQLو يا مشابه آن    JDBCارتباط  -

- Driver  هاي بانك اطالعاتي       

-       

    4   :مهارت 

       تي اوراكلارتباط يك برنامه نمونه با بانك اطالعا -

       SQL serverارتباط يك برنامه نمونه با بانك اطالعاتي  -

       My SQLارتباط يك برنامه نمونه با بانك اطالعاتي  -

-       

  :نگرش 

-  

-  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  يط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزاتمراقبت مح-
-  

 
  
  



 

  
  

  استاندارد آموزش     
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
ايجاد واسط كاربري براي سيستم عامل ويندوز و لينوكس و 

 ديگر سيستم عامل ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      2  :دانش 

  بروز سيستم 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

        User Interfaceمفهوم  -

        Swingمفهوم  -

        AWTمفهوم  -

        AWTو    Swingمعرفي ابزار  -

    4    :مهارت 

        Swingطراحي يك فرم توسط  -

        AWTطراحي توسط  -

        User friendlyي يك فرم طراح -

-        

  :نگرش 
-  
-  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  

 
 



 

       
  

    
  استاندارد آموزش 

  زش ي تحليل آمو برگه -
  : عنوان 

 يا مشابه آن Jasper Reportگزارشگيري بواسطه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد      1  :دانش 

  بروز سيستم عامل
  وايت برد
 ايت بردماژيك  و

  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

        يا مشابه آن Jasper Reportساختار  -

        يا مشابه آن Ireportنرم افزار  -

        XMLمفهوم فايل هاي  -

-        

    2    :مهارت 

        Ireportطراحي يك گزارش توسط محيط برنامه  -

        Ireportتوليد شده توسط  XMLكار با فايل  -

در يك برنامه  يا مشابه آن Jasper Reportاستفاده از  -
  كاربردي

      

-        

  :نگرش 
-  
-  

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

  :توجهات زيست محيطي 
  مراقبت محيط زيست از نظر ضايعات ناشي از مواد و قطعات و تجهيزات-
-  



 

       
  
  

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

  براي دو نفر  1  بروز و جديد 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  خطوط مناسب اتصال  تجهيزات اتصال به اينترنت  7
  براي كارگاه  1  معمولي  وايت برد  8

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

 

  ه استاندارد مواد برگ -   
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف

  براي كارگاه  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
  رسيستمبراي ه  عدد1  داراي اتصال زمين  كابل سيار پنج راهه  5
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -: توجه 

 
    برگه استاندارد ابزار  -                  

  توضيحات  عدد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

1  Cool disk  4دونفر يبرا  1  گيگابايت ياباالتر  
2  DVD  دونفر يبرا  1  نسخه هاي جديد  آموزشي نرم افزار مربوطه  
3  DVD  دونفر يبرا  1  بروز و جديد  ديكشنري انگليسي به فارسي  
4  DVD  دونفر يبرا  1  بروز و جديد  سيستم عامل  
5  DVD  نرم افزارOffice  دونفر يبرا  1  بروز و جديد  
6  DVD  دونفر يبرا  1  بروز و جديد  ارهاي مربوطهنرم افز  

 ر به ازاء هر سه نفر محاسبه شود ابزا-: توجه 

  



 

  
 

 
 
 
 
 

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

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

      پكيج هاي برنامه نويسي 1

           
           
           
           
       
       

 
 
 
 
 

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

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

 توضيحات ناشر محل نشر

كتاب برنامه نويسي متناسب بـا   1
  دوره

         

               
               
        
            
            
        

 



 

 
 
 
 
 
 
 

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  رديف  عنوان
 1 يت برنامه نويسي متناسب با دورهسا

 2 

 3 

 4 

 5 

 
 
 
 
 

  هرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط ف
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

     ندارد  1
       
          
          

  
  

 
 
 
 


