
 

  

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه

  

 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 توسعه دهنده صفحات وب با 
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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
  :شغلآموزش كد ملي شناسايي 
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 فناوري اطالعات:ريزي درسي  اعضاء كارگروه برنامه

نام خانوادگينام و  رديف  سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرك تحصيلي 

 نرم افزار كارشناسي ارشد شهرام شكوفيان 1
دبير كار گروه برنامه ريزي درسي 

 فناوري اطالعات
سال20  

 سال 14 مدير.مربي آموزشگاه فناوري اطالعات كارشناسي مريم اصالني برزگر 2

رشدكارشناسي ا حميد رضا خراساني 3  سال 16 مربي نرم افزار 

سال 20 مدير.مربي آموزشگاه نرم افزار كارشناسي مرضيه عابد پور 4  

سال 10 مدير مربي آموزشگاه طراحي وب كارشناس اصغر طاهري 5  

سال 6 مربي نرم افزار كارشناسي ارشد پروانه طاهري 6  

سال 6 استاد دانشگاه نرم افزار كارشناسي ارشد ساناز طاهري 7  

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي فنـاوري اطالعـات برگـزار گرديـد اسـتاندارد       8/5/1396طي جلسه اي كه در تاريخ 

توسـعه دهنـده صـفحات وب بـا     بررسـي و تحـت عنـوان شـغل     251340530250001بـا كـد    PHP سيبرنامـه نـو  آموزش  

PhPوMySQL   مورد تائيد قرار گرفت .  732120530030001با كد 

 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پيگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خيابان خوش نبش ، تهران، خيابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

اي نيـز   ر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد اسـتاندارد حرفـه  هاي مورد نياز براي عملكرد موث ها و توانمندي مشخصات شايستگي
 شود. مي گفته

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

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

 شرح شغل :  
ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل بـا مشـاغل ديگـر در يـك حـوزه شـغلي،        اي شامل مهم بيانيه

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

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

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

گيـرد و   ت مـي كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صور
ضرورت دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فـرد در محـل   

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

 رزشيابي :  ا
كتبـي عملـي و   ، عملـي بخـش   ه، كه شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع
 اي خواهد بود.  اخالق حرفه

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

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

 دانش : 
توانـد شـامل علـوم     هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كـه مـي   اي از معلومات نظري و توانمندي حداقل مجموعه

 كنولوژي و زبان فني باشد.  )، ت، زيست شناسي، شيمي، فيزيكپايه(رياضي
 مهارت :  

 شود.  هاي عملي ارجاع مي حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت
 نگرش :  
 باشد.    اي مي هاي غير فني و اخالق حرفه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت مجموعه
 ايمني :  

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

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

   mysqlوphpتوسعه دهنده صفحات وب با 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

 ميباشد.از شايسنگي هاي اين شغل از مشاغل روز حوزه فناوري اطاعات   mysqlوphpتوسعه دهنده صفحات وب با 

  mysqlكار با  ˚ phpكد نويسي  در -  dream weaverكار با نرم افزار -وب سرورها وراه اندازي آنهاكار با 

ها و رعايت   sessionكار با  ˚ساخت فرم حذف ˚ساخت فرم جستجو  ˚ساخت فرم الگين  ˚ساخت فرم عضويت 

ميتوان نام برد.اين شغل با مشاغل طراحي وب سايت و راه اندازي وب سرورها در  فايل uploadكار با   ˚اصول امنيتي 

 ارتباط است.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 پايان دوره راهنمايي)پايان دوره متوسطه اول(تحصيالت : ميزان حداقل 

 داشتن سالمت كامل جسماني و روانيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

  ICDL بركار نياز : هاي پيش مهارت

0Bآموزش دوره  طول: 

 ساعت  370طول دوره آموزش                    :  

 ساعت  92ـ زمان آموزش نظري               :   

 ساعت  278ـ زمان آموزش عملي                :    

 كارورزي                       :     ساعتزمان ـ 

  ساعت ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشيابي( به درصد )  بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي : اخالق حرفه -

1Bاي مربيان هاي حرفه صالحيت : 

 حداقل تحصيالت : كارشناس رشته كامپيوتر 

 phpسال سابقه مرتبط با برنامه نويسي  4سال سابقه اجرايي و يا 2حداقل 
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 تعريف دقيق استاندارد(اصطالحي) :  ٭

برنامه نويسي يكي از شغل هاي بروز در حوزه فناوري اطالعات مي باشد كه بخش برنامه نويس وب يكي 

به دليل داشتن امنيت باال مورد   phpآمد در حال حاضر مي باشد لذا برنامه نويسي سمت وب از حوزه هاي پر در

استقبال برنامه نويس ها شده است و يك برنامه نويس وب بايد شايستگي  مديريت پايگاه داده، امنيت وب سايت 

 فايل ها را داشته باشد   uploadو 

 

 

 به جهاني) :اصطالح انگليسي استاندارد(اصطالحات مشا ٭

Web page developer with PHP  and Mysql 
 

 

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

 webكليه استانداردهاي مرتبط با 

 كليه استانداردهاي مرتبط با گرافيك كامپيوتري

 كليه استانداردهاي مرتبط با ديجيتال

 محتواكليه استانداردهاي مرتبط با توليد 

 كليه استانداردهاي مرتبط با چند رسانه اي

 

 

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

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

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

2B1 3Bفرم و دريافت آنها در سمت  بررسيو  وب سرور و راه اندازي وب سرور بررسيphp 4B12 5B25 6B37 

7B2 8Bو دستورات   برنامه نويسيphp operator  9B5 10B10 11B15 

12B3 
13B كار باconditional test    14B12 15B15 16B27 

4 17B18 و آرايه ها كار با توابعB10 19B25 20B35 

5 
21B كار باmysql    وphpmyadmin  22B10 23B15 24B25 

6 25B 26 يبانك اطالعات و ارسال اطالعات به ,ويرايش ,حذف ,  كردن  اضافهورود,ساخت فرمB15 27B47 28B62 

7 29B 30 ساخت فرم جستجو و نمايش اطالعاتB7 31B15 32B22 

8 33B كار  باsession   34 هاB7 35B15 36B22 

9 
37B كار باupload file   درphp 38B5 39B15 40B20 

10 
41Bبراي برنامه نويس  راهبري طرح كسب و كارphp 42B4 43B6 44B10 

11 45B46 توليد پروژهB5 47B90 48B95 

 370 278 92 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

49Bفرم و  بررسيو  وب سرور و راه اندازي وب سرور بررسي

 phpآنها در سمت  افتيدر

 زمان آموزش

 جمع عملي ظرين 

12 25 37 

51Bايمني ،نگرش مهارت، ،دانش 

 مرتبط محيطي توجهات زيست

52Bموادابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

مفهوم كاربرد وب سرور ها  ُ نصب و نحـوه تنطيمـات اوليـه    -

 وب سرور

در   get ,post,request ورود اطالعات يفرم ها مفهوم -

php 
 htmlو  phpاطالعات در  افتيدر ارسال و مفهوم-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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  فزار آموزشي نرم ا
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :

 نصب و فعال سازي وب سرور-

 phpinfoاجراي اولين  برنامه و تابع -

 كار بافرم ها و اجزاء فرم ها -

 php يها ليفا يو اجرا رهيذخ-

 get ,postبا   phpاطالعات به  ارسال-

 بكارگيري نرم افزار-

پياده سازي يك اثر بر اساس دانش و مهارتهاي آموزش داده -

 شده تاكنون

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 قيت، كارآفرينيخال -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

50Bفرم و  بررسي وب سرور و راه اندازي وب سرور و بررسي

 phpآنها در سمت  افتيدر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

53Bايمني ،نگرش مهارت، ،دانش 

 مرتبط محيطي توجهات زيست

54Bموادابزار ،تجهيزات ، 

 وزشيمصرفي و منابع آم

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار-

 

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 php operatorو دستورات   يسيبرنامه نو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

55Bايمني  ،نگرش  مهارت ، ، دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

56B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  phpانواع متغير ها در  -

 phpانواع عملگر ها در  -

 phpنحوه نمايش اطالعات در -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 :مهارت 

 كار با متغير ها -

 مقدار دهي به متغير ها و كار با آنها -

 كار با عملگرها-

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده  جديد

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 ردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كاررعايت استاندا-

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   conditional testكار با 

 ن آموزشزما

 جمع عملي نظري 

12 15 27 

57B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

58B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 else , elseifو  ifنحوه بكارگيري دستور -

 و دستورات مشابه  select caseنحوه بكارگيري دستور -

ــتورات - ــارگيري دس ــوه بك  loop - while - do - نح

while break, continue , exit ˚ for 

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده جديد

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :

 كار با دستورات شرطي-

 كار با دستورات حلقه-

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار-

 محيطي : توجهات زيست

 ت مستهلك شده كامپيوتر دفع صحيح زباله و قطعا-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 و آرايه ها كار با توابع

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 25 35 

59B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

60B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
بــا توابــع و  ارســال متغيــر بــه تــابع و بازگشــت نحــوه كــار -

Return  در توابع 
 هيآرا فيتعر مفهوم و كاربرد -
بـه صـورت     checkbox قياطالعات از طر افتيدرنحوه -
 هيآرا
 for eachها با دستور  هيآرا نحوه -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ژيك  وايت بردما

 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

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :
 در توابع Returnكارباتوابع وارسال متغير به تابع و بازگشت -
 هيآراكار با -
 هيبه صورت آرا  checkbox قياطالعات از طر افتيدر-
 for eachها با دستور  هيآراكار با -

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -
 آموخته شده جديد

   

 نگرش 
 اصول و فنون مذاكره كار گروهي،اخالق حرفه اي،-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 
 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست
 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 phpmyadminو    mysqlكار با  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 15 25 

61B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

62B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 mysqlمفهوم پايگاه داده و آشنايي با -

  phpmyadminمفهوم -

 mysqlنحوه ساخت بانك اطالعاتي در -

 نحوه كار با انواع داده ها در بانك اطالعاتي و كليد اصلي -
 نحوه ساخت جدول در بانك اطالعاتي -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ماژيك  وايت برد

 ورديتا پروژكت

 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

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :
 ولكار با بانك اطالعاتيت جدا-
 طراحي جداول و فيلدها-
 طراحي روابط ب-
 phpmyadminكار با جدول و ركورد در -

 تعيين كليد اصلي و خارجي -
 برنامه نويسي پايگاه داده و ذخيره اطالعات به صورت كامل -
تكميل اثر توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي -

 آموخته شده  جديد

   

 نگرش :
 ه اي، اصول و فنون مذاكرهكار گروهي،اخالق حرف-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 
 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست
 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

و ارسال  ,ويرايش ,حذف ,  كردن  اضافهورود,ساخت فرم 

 يبانك اطالعات اطالعات به

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 47 62 

63B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط حيطيتوجهات زيست م

64B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

  htmlنحوه ساخت فرم ورود اطالعات در -

 mysqlو ارتباط با  phpنحوه  دريافت اطالعات در -

 نحوه دسترسي به اطالعات و رفتن به صفحه مربوطه-

و نحوه بـه كـار بـردن دسـتور        sqlنحوه  كار با دستورات -

insert,update,delete 
  phpاطالعات در  افتيدرو شيرايساخت فرم ونحوه  -

دسـتور   ييآشناو mysqlدر  يافتياطالعات در  رهيدخنحوه -

update 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :

 loginساخت فرم ورود اطالعات و-

 ارسال آنها به بانك اطالعاتي-

 كار با بانك اطالعاتي -

و انجـام ويـرايش    delete,insert  updateكار با دستور-

 بر روي ركوردها

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده جديد
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

و ارسال  ,ويرايش ,حذف ,  كردن  اضافهورود,ساخت فرم 

 يبانك اطالعات اطالعات به

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

65B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

66B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 با كار انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  خالقيت، كارآفريني -

 درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار-

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اطالعات شيساخت فرم جستجو و نما

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 15 22 

67B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

68B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 phpنحوه ساخت صفحه جستجو و ارسال اطالعات به -

 mysqlو بازيابي اطالعات از   selectحوه كار با دستورن-

 نحوه نمايش اطالعات در صفحه با فرمت مناسب-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ
 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 
 خودكار

Cool disk 
 ز رايانهمي

 صندلي گردان
 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :

 كار با فرم هاي جستجو -

 phpساخت صفحه جستجو و ارسال اطالعات به -

 mysqlو بازيابي اطالعات از   selectكار با دستور-

 نمايش اطالعات در صفحه با فرمت مناسب-

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده جديد

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 ه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرف-

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها  sessionكار  با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 15 22 

69B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

70B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 هاsessionمفهوم  -

 ها sessionنحوه عملكرد  -

 ها در فرم الگين  sessionنحوه استفاده از  -

 در صفحات   sessionنحوه استفاده از  -

  sessionاز رمزگذاري در نحوه استفاده  -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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
 ربوطهم

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :

 ها جهت ارتباط بين صفحات  sessionاستفاده از  -

 sessionفراخواني  -

 sessionحذف  -

تكميــل اثــر توليــد شــده قبلــي بــر اســاس دانــش و  -

 مهارتهاي آموخته شده جديد

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 phpدر   upload fileر با كا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 15 20 

71B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

72B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 عكس  uploadنحوه ساخت فرم جهت -

 نحوه دريافت و كنترل  فايل ها و ذخيره آنها در سرور-

 وه نمايش عكس در سمت سرورنح-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :

 بارگذاري فايل ها در سرور و استفاده از آنها-

كار با فايل (حذف، نوشتن در فايل، خوانـدن فايـل و كنتـرل    -

 دسترسي فايل)

 عكس  uploadساخت فرم جهت -

 رل  فايل ها و ذخيره آنها در سروردريافت و كنت-

 نمايش عكس در سمت سرور-

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده جديد

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 سرعت، درستي انجام كار رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت،-

 خالقيت، كارآفريني -

 رعايت ارگونومي هنگام كار -ايمني و بهداشت : 

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

 



 17 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 phpبراي برنامه نويس  راهبري طرح كسب و كار 

 موزشزمان آ

 جمع عملي نظري 

4 6 10 

73B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

74B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 مفهوم كسب و كار-

 ساختار تهيه كسب و كار-

 نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي -

 php برنامه نويسيبا   مراحل انجام يك پروژه-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط 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   انگليسي ديكشنري

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 

 مهارت :

برنامـه نويسـي   تهيه فهرستي از مراحل انجام يك پـروژه بـا   -

php 
برنامـه  تهيه يك پالن ويژه كسب و كار براي انجام پروژه با -

 phpنويسي 

   

 نگرش :

 اكرهكار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذ-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 خالقيت، كارآفريني -

 درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار-

 محيطي : توجهات زيست

 ستهلك شده كامپيوتر دفع صحيح زباله و قطعات م-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 توليد پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 90 95 

75B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

76B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 نحوه برنامه ريزي پروِژه -

 حوه زمانبندي انجام مراحل پروژه ن -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط 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  افزار  آموزشي نرم
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 مهارت :

ويرايش حـذف  -ساخت فرم يك بانك اطالعاتي كامل (ورود-

 اطالعات) 

 phpدريافت اطالعات در -

 عمليات جستجو-

 mysqlو ارسال آن به   deleteكار با دستور -

 mysqlاطالعات مورد نظر در حذف -

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : ات زيستتوجه

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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  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

 اهبراي كارگ 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

 توجه : 

ه  - رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت ت ه ظرفي 1ب شود .  6 ه  رفت ر در نظر گ ف  ن

 

 برگه استاندارد مواد  -

 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

 براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين پنج راهه كابل سيار 5

 براي يك نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

 توجه : 

ت  - ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ه ا د ب 1موا 6 . شود  ه  سب حا ر م ف  ن

   برگه استاندارد ابزار -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

1 Cool disk 4دونفر يبرا 1 ايت ياباالترگيگاب 

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل  نرم افزار 2

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزارهاي مربوطه 3

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد php my adminنرم افزار 4

 دونفر يبرا 1 ديدنسخه هاي بروز و ج نرم افزار ديكشنري انگليسي به فارسي 5

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

 توجه:

- . شود  ه  سب حا ر م ف ر دو ن ء ه زا ه ا ر ب زا  اب
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