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 )VB.NET)Web Application نويسبرنامه : نام شغل                               

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   انجام كار به مفهوم قدرت:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
و تنظيمات آن ASP.NETكسي است كه بتواند از عهده توانايي شناخت )VB.NET)Web Applicationبرنامه نويس 

،كار با SECURITYكار با ،ASP.NETكنترلهاي  ،بكارگيريASP.NETكا ربا صفحات وب ASP.NET،كه با 
EMAIL كه با خواندن و نوشتن در فايلها ،كه با،ERRRORبرنامه نويس مربوطه .ها و بكارگيري پايگاه داده ها برآيد

مي تواند با تيم هاي برنامه نويسي در شركتهاي خصوصي و دولتي در رابطه با ساخت و توسعه انواع سيستم هاي تحت وب 
ب با  مي تواند در نگهداري سيستم هاي تحت و)VB.NET)Web Application همچنين برنامه نويس. همكاري كند

 .تيم پشتيباني و نگهداري همكاري مربوطه را داشته باشد
   :وروديويژگي هاي كارآموز

  ديپلم كامپيوتر: ميزان تحصيالت حداقل 
   توانايي كاربا ماوس و صفحه كليد-نداشتن كوري رنگ و كم شنوايي: توانايي جسميحداقل 

  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :ي موزشآ دوره طول
  ساعت    168      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت      32     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      56    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        48 :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت         32:                    پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت               :       زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط :تحصيالت حداقل سطح 

  
  

  

 

 
 )VB.NET)Windows Applicationبرنامه نويس 
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  )VB.NET)Web Application نويس برنامه :نام شغل                                  
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  وتنظيمات آنASP.NETتوانايي شناخت   1
  ASP.NETتوانايي كار با   2
  ASP.NETتوانايي كار با صفحات وب   3
  ASP.NET بكارگيري كنترلهايتوانايي  4
 SECURITYتوانايي كار با   5

 EMAILتوانايي كار با   6

  توانايي كار با خواندن و نوشتن در فايلها  7
  هاERRORتوانايي كار با   8
  توانايي بكارگيري پايگاه داده   9
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  )VB.NET)Web Application نويس برنامه :ام شغلن                                
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  2  1  وتنظيمات آنASP.NETتوانايي شناخت   1
        IISشناسايي اصول كار با   1-1
       NET FRAMEWORK SDKشناسايي اصول كار با   2-1

       ASP.NETشناسايي اصول كار با نواحي گوناگون   3-1

  ASP.NET  2  2  4توانايي كار با   2
        و كاربرد آنهاASP.NET آشنايي با انواع فايلهاي  1-2

        هاNAMESPACEآشنايي با   2-2

       ASP.NETدر صفحات NAMESPACEشناسايي اصول كار با   3-2

  ASP.NET  2  4  6توانايي كار با صفحات وب   3
        آشنايي با صفحات وب  1-3

        ا الگوي كد صفحات وبآشنايي ب  2-3

 VISUALشناسايي اصـول بكـارگيري صـفحات وب بـا اسـتفاده از        3-3

STUDIO.NET 

      

        شناسايي اصول ايجاد يك برنامه وب  4-3

        شناسايي اصول افزودن برگه هاي وب به يك برنامه كاربردي وب  5-3

  ASP.NET  8  16  24توانايي بكارگيري كنترلهاي  4
و خاصيتها ،متـدها  WEB FORMSصول كار با كنترلهاي شناسايي ا  1-4

  و رويدادهاي آن
      

ــاي     2-4 ــا كنترله ــار ب ــول ك ــايي اص ــدها و HTMLشناس ــيتها ،مت و خاص
  رويدادهاي آن

      

و خاصـيتها   COMPONENTSشناسايي اصـول كـار بـا كنترلهـاي            3-4
  ،متدها و رويدادهاي آن

      

  SECURITY  2  3  5توانايي كار با   5
       SECURITYنايي با آش  1-5
       WEB.CONFIGشناسايي اصول كار با   2-5
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  )VB.NET)Web Application نويس برنامه :ام شغل                                ن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       AUTHENTICATIONشناسايي اصول كار با   3-5
       SSL اصول كار با شناسايي  4-5

  EMAIL 3  5  8توانايي كار با   6
       SMTPآشنايي با   1-6

       SYSTEM. WEB.MAILشناسايي اصول كار بانامكده   2-6
       HTMLشناسايي اصول كار با ارسال يك پست الكتريكي   3-6

  10  6  4  توانايي كار با خواندن و نوشتن در فايلها  7
       FILEس شناسايي اصول كار با كال  1-7

       FILE STREAMشناسايي اصول كار با كالس  2-7
       STREAM READERشناسايي اصول كار با كالس  3-7

       STREAM WRITERشناسايي اصول كار با كالس  4-7

       DIRECTORYشناسايي اصول كار با كالس  5-7

  6  4  2  هاERRORتوانايي كار با   8
       ON ERRORشناسايي اصول كار با   1-8

       ERRشناسايي اصول كار با شيء  2-8
       EXCEPTIONشناسايي اصول كار با كالس   3-8

        شناسايي اصول كار با استثناهاي عمومي  4-8

  22  14  8  توانايي بكارگيري پايگاه داده  9
       SQLشناسايي اصول كار با زبان   1-9
       شناسايي اصول اتصال به يك پايگاه داده  2-9
       يي اصول كار با درج، بهنگام سازي و حذف ركوردهاي پايگاه دادهشناسا  3-9

        ADO.NETشناسايي اصول كار با   4-9
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  )VB.NET)Web Application نويسبرنامه  :نام شغل                        
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  هشمار  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كامل يامشابه يا باالترIIIكامپيوتر پنتيوم   1
      ميكروفون  2
3  Speaker     
      اسكنر  4
      چاپگر  5
     Visual studioنرم افزار  6
      سيستم عامل مربوطه  7
      اساليد  8
      پوستر  9

 

  

 




