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  CIWرايانه كار استاندارد آموزشي  
                     

  فهرست توانايي  -8

 عنوان توانايي  كد توانايي 

  توانايي متدلوژي طراحي وب  
  هاOpen Sourceتوانايي كاركردن كارشناسان وب با   
  اري سايتتوانايي ساخت و نگهد  
  HTMLتوانايي كار با   
  HTMLتوانايي استفاده از فرامين   
  توانايي كار با جداول  
  ها توانايي كار با فريم  
  ها توانايي كار با فرم   
  هاي سمت سرور توانايي كار ضميمه  
  htaccess.توانايي محدود كردن دستيابي به وب سايت با   
  ها نامه توانايي كار با شيوه  
  هاي فوق متن وانايي كاركردن با سيستمت  
  توانايي شناخت ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر  
  توانايي شناخت اصول ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر  
  توانايي طراحي ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر  
  توانايي شناخت ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر براي وب  
  ش صفحات وبتوانايي پيماي  
  اي هاي چندرسانه توانايي كار با فرمت  
  اي توانايي شناخت اصول و وسايل چندرسانه  
  توانايي شناخت تجارت الكترونيكي  
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 :بر حسب توانايي ها  ريز مواد درسي -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  10  5  5   توانايي متدلوژي طراحي وب-1

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-1         آشنايي با مشاوره شغلي 
2-1       هاي اوليه آشنايي با گام 
3-1       افزار آشنايي با انواع سخت 
4-1       آشنايي با ملزومات سيستم 
5-1       افزار يي با نرمآشنا 
      
       

  15  10  5  هاOpen Source توانايي كار كردن كارشناسان وب با - 2

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-2       آشنايي با نام كاربر و رمز عبور 
2-2      Telnet و FTP با استفاده از Loginشناسايي اصول  
3-2       UNIXآشنايي با فرامين اصلي  
       
       

  12  8  4   توانايي ساخت و نگهداري سايت- 3

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-3      آشنايي با مالحظات تكنيكي  
2-3      شناسي مخاطبان آشنايي با جمعيت 
3-3      آشنايي با اهميت محتوا 
4-3      شناسايي اصول طرح بندي وب سايت 
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 :د درسي بر حسب توانايي ها  ريز موا-9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  HTML  6  12  18توانايي كار با  - 4

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-4      HTMLآشنايي با  

2-4  
آشنايي با ويرايشگرهاي متني در مقابل ويرايشگرها و منتشر 

 HTMLهاي  كننده

    

3-4      آشنايي با مالحظات مرورگر 
4-4      HTMLآشنايي با شيوه سند  
5-4      HTML عناصر پايه آشنايي با 
6-4      HTML عناصر پيشرفته آشنايي با 
       
       

  HTML  6  12  18 توانايي استفاده از فرامين - 5

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-5       آشنايي با عناصر درون كد، بلوكي و غيرقابل رؤيت 
2-5      ناصر شيوه متنيآشنايي با با ع 
3-5      ها آشنايي با لينك 
4-5       ها آشنايي با ليست 
5-5      Imageآشنايي با سه صفت  
6-5      Background و Body Colorآشنايي با صفات  
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( آموزش زمان 

 جمع عملي نظري

  15  10  5   توانايي كار با جداول-6

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-6      آشنايي با جداول 
2-6      آشنايي با صفات و عناصر اصلي جداول 
3-6      آشنايي با صفات و عناصر ديگر جداول 
4-6      بندي صفحات وب شناسايي اصول كاربرد جداول براي فرمت 
5-6       آشنايي با جداول تودرتو 
       
       

  12  8  4  ها  توانايي كار با فريم-7

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-7      Frame Pagesآشنايي با  
2-7       ها آشنايي با صفات و عناصر فريم 
3-7      هاي تودرتو آشنايي با فريم 
4-7      هاي درون كدي آشنايي با فريم 
       
       

  6  4  2  ها توانايي كار با فرم -8

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-8      آشنايي با عناصر فرم 
2-8      ها بندي فرم شناسايي اصول فرمت 
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  15  10  5  هاي سمت سرور ار ضميمه توانايي ك-9

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-9       هاي سمت سرور شناسايي اصول كار با ضميمه 
2-9       شناسايي اصول ضميمه كردن متغيرهاي محيطي 
3-9       UNIXشناسايي اصول ضميمه كردن فرامين  
4-9      هاي خارجي شناسايي اصول ضميمه كردن فايل 
5-9      ل كاربرد متغيرهاي محيطي براي توليد صفحه پوياشناسايي اصو 
       
       

  htaccess  3  6  9. توانايي محدود كردن دستيابي به وب سايت با -10

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-10  
 Remoteشناسايي اصول محدود كردن دستيابي به وب سايت با 

Address 

    

2-10      هاي وب با رمز عبور شناسايي اصول محدود كردن دايركتوري 

3-10  
 براي دستيابي به صفحات خطاي htaccess.شناسايي اصول كاربرد 

  اختصاصي
    

       
       

  12  8  4  ها نامه  توانايي كار با شيوه-11

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-11       آشنايي با شيوه 
2-11       HTMLها در اسناد  آشنايي با سه روش تعبيه شيوه 
3-11      ها آشنايي با خصوصيات پايه شيوه و مقادير آن 
4-11      Spaceآشنايي با خصوصيات و مقادير  
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  21  14  7  هاي فوق متن توانايي كاركردن با سيستم -12

   شرح مواد درسي رسكد د
  

 

1-12      گذاري سند آشنايي با اصول نشانه 
2-12      آشنايي با مفاهيم فوق متن 
3-12      آشنايي با اجزاي اساسي سيستم فوق متن 
4-12      آشنايي با قوانين طاليي فوق متن 
5-12      گستر به عنوان سيستم فوق متن آشنايي با وب جهان 
6-12        سند فوق متن مهندسيآشنايي با 
7-12      هاي طراحي فوق متن آشنايي با متدولوژي 

      
      

  12  8  4   توانايي شناخت ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر-13

       كد درس
 

1-13      آشنايي با اصول ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر 
2-13      آشنايي با طبيعت ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر 
3-13      افزار رابط كاربر آشنايي با نرم 
4-13      افزار آشنايي با ساخت نرم 

       
       

  15  10  5   توانايي شناخت اصول ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر-14

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-14      آشنايي با ديدگاه انسان 
2-14       آشنايي با وسايل ارتباطي 
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

    توانايي شناخت اصول ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر-14
  

 

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

3-14      هاي محاوره آشنايي با شيوه 
4-14      هاي كاربري دلشناسايي اصول طراحي با م 
5-14       آشنايي با تحليل وظيفه 

       
       
       

  12  8  4   توانايي طراحي ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر-15

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-15      آشنايي با اصول طراحي رابط كاربر 
2-15      شناسايي اصول طراحي رابط كاربر 
3-15      ستفاده مجدد رابط كاربرشناسايي اصول قابليت ا 
4-15      سازي رابط كاربر شناسايي اصول پياده 

       
       

  6  4  2   توانايي شناخت ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر براي وب-16

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-16      هاي كاربر صفحات وب شناسايي اصول طراحي رابط 
2-16      بشناسايي اصول طراحي صفحات و 
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  12  8  4   توانايي پيمايش صفحات وب-17

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-17      شناسايي اصول پيمايش صفحات وب 
4-17      اي اساسي پيمايشه آشنايي با ويژگي 
3-17      گذاري عناصر پيمايش آشنايي با نام 
4-17      ها سايت آشنايي با انواع وب 

       
       

  15  10  5  اي هاي چندرسانه  توانايي كار با فرمت-18

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-18      هاي ايستا و متحرك آشنايي با گرافيك 
2-18      آشنايي با صوت 
3-18      آشنايي با ويدئو 
4-18      اي جرياني  چندرسانهآشنايي با 
5-18      آشنايي با واقعيت مجازي 

       

       

  6  4  2  اي  توانايي شناخت اصول و وسايل چندرسانه-19

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-19       اي افزار توليد چندرسانه آشنايي با سخت 
2-19      اي چندرسانهافزار توليد   آشنايي با نرم 
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي
  

 : ريز مواد درسي بر حسب توانايي ها -9 ) ساعت ( زمان آموزش 

 جمع عملي نظري

  39  26  13   توانايي شناخت تجارت الكترونيكي– 20

   شرح مواد درسي كد درس
  

 

1-20      هاي تجارت الكترونيكي آشنايي با مدل 
2-20      آشنايي با ساخت تجارت الكترونيكي 
3-20      آشنايي با بازاريابي الكترونيكي 
4-20      Onlineهاي  آشنايي با پرداخت 
5-20      آشنايي با امنيت در تجارت الكترونيكي 
6-20      آشنايي با مباحث قانوني الكترونيكي 
7-20        و تجارت الكترونيكيXMLآشنايي با  
8-20      دور سيم و تجارت راه ي با فناوري بيآشناي 
9-20      دور آشنايي با تجارت راه 
10-20      شناسايي اصول تعيين محل كاربر 
11-20      سيم و تبليغات آشنايي با بازاريابي بي 
12-20      سيم هاي پرداخت بي آشنايي با روش 
13-20      سيم آشنايي با حريم خصوصي و اينترنت بي 
      
       

  
  

 : امكانات مورد نياز دوره -10

   فضاي آموزشي-10- 1
  : فضاي آموزشي تئوري- 10- 1- 1
  : فضاي آموزشي عملي- 10- 1- 2
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي

   
  :  تجهيزات آموزشي- 2-10

  .اقالم ويژه دوره كه به صورت ثابت در كارگاه يا كالس باقي مي ماند
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

1  CD   يا DVD   نرم افزار 
  سيستم عامل 

  دو نسخه براي كارگاه  سازگار با مايكروسافت

  CD   يا DVD   نرم افزار 
  سيستم عامل 

  دو نسخه براي كارگاه  سازگار با لينوكس

  CD   يا DVD   نرم افزار 
 ويروس ياب

Symantec دو نسخه براي كارگاه  

2  CD يا DVDنرم افزار  Office 2007 دو نسخه براي كارگاه  
3  CD يا DVDزبان   نرم افزارVB 6 دو نسخه براي كارگاه  

4  CD ياDVDزبان   ر نرم افزاVB.Net   دو نسخه براي كارگاه  

5  CD يا DVDزبان ُُُِِِِِّّ  نرم افزارDelphi دو نسخه براي كارگاه  

6  CD يا DVDنرم افزار  ُُِِّSQL Server ي كارگاهدو نسخه برا  

7  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار سيستم عامل 

  يك نسخه براي كارگاه  سازگار با مايكروسافت

8  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار سيستم عامل 

  يك نسخه براي كارگاه  سازگار با لينوكس

9  CD   يا DVD   نرم افزار 
 آموزشي ويروس ياب

Symantec يك نسخه براي كارگاه  

10  CD   يا DVD وزشي  آم
  نرم افزار

Office 2007 يك نسخه براي كارگاه  

11  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه VB 6زبان 

12  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه   VB.Netزبان 
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  CIWرايانه كار  استاندارد آموزشي

   
  :  تجهيزات آموزشي- 2-10

  .ت ثابت در كارگاه يا كالس باقي مي مانداقالم ويژه دوره كه به صور
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

13  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه Delphiزبان ُُُِِِِِّّ

14  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

ُُِِّSQL Server يك نسخه براي كارگاه  

15  Cool disk 1GBو عدد براي كارگاهد   يا باالتر  
  يك عدد براي هر كامپيوتر  ويژه كامپيوتر شخصي  محافظ كامپيوتر  16
  يكسري براي كارگاه    فرايند كار  17

 
  
  :  آموزشيابزار -10- 3

  .مشترك با ساير دوره ها كه در كارگاه يا كالس ثابت نمي مانداقالم 
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

پيوتر با تمام متعلقـات     كام  1
  كامل

 web - بلنـد گـو  - رايتـر DVDشامل 
cam–هدست- ميكروفون   

   عدد براي دو نفر1

كامپيوتر با تمام متعلقـات       2
  كامل

 –web cam - بلند گو- رايترDVDشامل 
  هدست  

   عدد براي دو نفر1

  عدد براي كارگاه1  سياه و سفيد  چاپگر ليزري   3
  عدد براي كارگاه1  وهر افشانليزري يا ج  چاپگر رنگي   4
  عدد براي كارگاه1  روميزي  اسكنر   5
   عدد براي دو نفر1  معمولي  ميز كامپيوتر   6
   عدد براي هر نفر1  مخصوص كامپيوتر  صندلي گردان   7
8  Smart board عدد براي كارگاه1  معمولي  
  عدد براي كارگاه1  معمولي  ديتا پروژكتور  9
  عدد براي كارگاه1  معمولي  پرده ديتا پروژكتور   10
تجهيـــزات اتـــصال بـــه   11

  اينترنت
    با امكان سرويس دهي به كليه كارآموزان
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  CIWرايانه كار استاندارد آموزشي  
                      

  : آموزشيمواد مصرفي  - 10 -4
  .مصرفي به ازاي هر دوره به شرح زير مي باشداقالم 
  يا مقدار مورد نيازتعداد    فنيمشخصات  عنوان رديف

   براي هر نفرهشت عدد MB 1.44 ديسكت فالپي  1
2  CD700   خام MB 240براي هر نفر عدد   
   براي هر نفر برگA4 1500 كاغذ  3
   براي هر كارگاه عدد16  معمولي  CDماژيك   4
  يك عدد براي هر نفر رنگ سفيد  روپوش كار  5

  
  

  : منابع درسي و آموزشي -11
  نبع درسي و آموزشيعنوان م رديف

  كتابهاي برنامه نويس پايگاه داده مديريت پژوهش و برنامه نويس درسي 1
 Officeسايتهاي آموزش  2
  سايتهاي آموزش سيستم عامل 3

4 CD  هاي آموزشي  سيستم عاملwindows 

5 CD  هاي آموزشيOffice  
6 CD هاي آموزشي سيستم عامل Linux  
7 CD نويسي هاي آموزشي برنامه VB 
8 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيVB.Net 
9 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيDelphi 
10 CD ُ هاي آموزشي برنامه نويسيSQL Server 
11 CD هاي آموزشي مباني كامپيوتر  
12 CD هاي آموزشي مباني شبكه  

 
   

  : مشخصات پروژه جامع -12
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  10  5  5   توانايي متدلوژي طراحي وب-1

  15  10  5  هاOpen Source توانايي كار كردن كارشناسان وب با - 2

  12  8  4   توانايي ساخت و نگهداري سايت- 3

  HTML  6  12  18توانايي كار با  - 4

  HTML  6  12  18 توانايي استفاده از فرامين - 5

  15  10  5   توانايي كار با جداول-6

  12  8  4  ها ر با فريم توانايي كا-7

  6  4  2  ها توانايي كار با فرم -8

  15  10  5  هاي سمت سرور  توانايي كار ضميمه-9

  htaccess  3  6  9. توانايي محدود كردن دستيابي به وب سايت با -10

  12  8  4  ها نامه  توانايي كار با شيوه-11
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  6  4  2   توانايي شناخت ارتباط متقابل انسان با كامپيوتر براي وب-16

  12  8  4  صفحات وب توانايي پيمايش -17

  15  10  5  اي هاي چندرسانه  توانايي كار با فرمت-18

  6  4  2  اي  توانايي شناخت اصول و وسايل چندرسانه-19

  39  26  13   توانايي شناخت تجارت الكترونيكي– 20
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  :  تجهيزات آموزشي- 2-10
  .اقالم ويژه دوره كه به صورت ثابت در كارگاه يا كالس باقي مي ماند

  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيخصاتمش  عنوان رديف
1  CD   يا DVD   نرم افزار 

  سيستم عامل 
  دو نسخه براي كارگاه  سازگار با مايكروسافت

  CD   يا DVD   نرم افزار 
  سيستم عامل 

  دو نسخه براي كارگاه  سازگار با لينوكس

  CD   يا DVD   نرم افزار 
 ويروس ياب

Symantec دو نسخه براي كارگاه  

2  CD يا DVDرم افزار ن Office 2007 دو نسخه براي كارگاه  
3  CD يا DVDزبان   نرم افزارVB 6 دو نسخه براي كارگاه  

4  CD ياDVDزبان   ر نرم افزاVB.Net   دو نسخه براي كارگاه  

5  CD يا DVDزبان ُُُِِِِِّّ  نرم افزارDelphi دو نسخه براي كارگاه  

6  CD يا DVDنرم افزار  ُُِِّSQL Server  نسخه براي كارگاهدو  

7  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار سيستم عامل 

  يك نسخه براي كارگاه  سازگار با مايكروسافت

8  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار سيستم عامل 

  يك نسخه براي كارگاه  سازگار با لينوكس

9  CD   يا DVD   نرم افزار 
 آموزشي ويروس ياب

Symantec يك نسخه براي كارگاه  

10  CD ا   يDVD  آموزشي 
  نرم افزار

Office 2007 يك نسخه براي كارگاه  

11  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه VB 6زبان 

12  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

  يك نسخه براي كارگاه   VB.Netزبان 

  CIWاستاندارد  استاندارد آموزشي

                      :ISCOكد استاندارد بر مبناي 
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  :  تجهيزات آموزشي- 2-10
  .اقالم ويژه دوره كه به صورت ثابت در كارگاه يا كالس باقي مي ماند

  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف
13  CD   يا DVD  آموزشي 

  نرم افزار
  يك نسخه براي كارگاه Delphiزبان ُُُِِِِِّّ

14  CD   يا DVD  آموزشي 
  نرم افزار

ُُِِّSQL Server يك نسخه براي كارگاه  

15  Cool disk 1GBدو عدد براي كارگاه   يا باالتر  
  يك عدد براي هر كامپيوتر  ويژه كامپيوتر شخصي  محافظ كامپيوتر  16
  يكسري براي كارگاه    فرايند كار  17

 
  
  :  آموزشيابزار -10- 3

  .مشترك با ساير دوره ها كه در كارگاه يا كالس ثابت نمي مانداقالم 
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

كامپيوتر با تمام متعلقـات       1
  كامل

 web - بلنـد گـو  - رايتـر DVDشامل 
cam–هدست- ميكروفون   

   عدد براي دو نفر1

كامپيوتر با تمام متعلقـات       2
  كامل

 –web cam - بلند گو- رايترDVDشامل 
  هدست  

   عدد براي دو نفر1

  عدد براي كارگاه1  ياه و سفيدس  چاپگر ليزري   3
  عدد براي كارگاه1  ليزري يا جوهر افشان  چاپگر رنگي   4
  عدد براي كارگاه1  روميزي  اسكنر   5
   عدد براي دو نفر1  معمولي  ميز كامپيوتر   6
   عدد براي هر نفر1  مخصوص كامپيوتر  صندلي گردان   7
8  Smart board عدد براي كارگاه1  معمولي  
  عدد براي كارگاه1  معمولي  كتورديتا پروژ  9
  عدد براي كارگاه1  معمولي  پرده ديتا پروژكتور   10
تجهيـــزات اتـــصال بـــه   11

  اينترنت
    با امكان سرويس دهي به كليه كارآموزان

  
  
  
  

            CIWاستاندارد استاندارد آموزشي  
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                      :ISCOكد استاندارد بر مبناي 

  : آموزشيفي مواد مصر - 10 -4
  .مصرفي به ازاي هر دوره به شرح زير مي باشداقالم 
  تعداد يا مقدار مورد نياز   فنيمشخصات  عنوان رديف

   براي هر نفرهشت عدد MB 1.44 ديسكت فالپي  1
2  CD700   خام MB 240براي هر نفر عدد   
   براي هر نفر برگA4 1500 كاغذ  3
  رگاه براي هر كا عدد16  معمولي  CDماژيك   4
  يك عدد براي هر نفر رنگ سفيد  روپوش كار  5

  
  

  : منابع درسي و آموزشي -11
  عنوان منبع درسي و آموزشي رديف

  كتابهاي برنامه نويس پايگاه داده مديريت پژوهش و برنامه نويس درسي 1
 Officeسايتهاي آموزش  2
  سايتهاي آموزش سيستم عامل 3

4 CD  هاي آموزشي  سيستم عاملwindows 

5 CD  هاي آموزشيOffice  
6 CD هاي آموزشي سيستم عامل Linux  
7 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيVB 
8 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيVB.Net 
9 CD  هاي آموزشي برنامه نويسيDelphi 
10 CD ُ هاي آموزشي برنامه نويسيSQL Server 
11 CD هاي آموزشي مباني كامپيوتر  
12 CD هاي آموزشي مباني شبكه  

 
   

  : مشخصات پروژه جامع -12
  

 
  


