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  دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :

 09/3519:   شغلآموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي
 پالك ، ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 3، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادی   –تهران 

350 
 00500099 – 0تلفن                                                     00044116دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 : فناوری اطالعات  اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته 

 فناوری اطالعات   شهرام شكوفيان: مدیر گروه برنامه ریزی درسي

 

 

 :  شغلآموزش همكار برای تدوین استاندارد حوزه های حرفه ای و تخصصي 

 اداره كل آموزش فني و حرفه ای استان مركزی   -

 

-  

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

 محتوای علمي -

 مطابق با بازار كار  -

 تجهيزات-

 مواد مصرفي-

 ابزار-
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   شایستگي    شغلآموزش ان استاندارد تهيه كنندگ

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

معاونت   مکانیک فوق دیپلم محمد جهانگیري 1
 آموزش

 53112221110تلفن ثابت : سال11

  51131110513تلفن همراه :
 m.jahangiri80@yahoo.comایمیل : 
 اراک اداره کل فني و حرفه ايآدرس : 

 53112222213تلفن ثابت : سال12 مربي الکترونیک لیسانس سید وحید حیدري 2

 51131112123تلفن همراه : 
 svheydari@gmail.comایمیل :

 آدرس : اراک مجتمع آموزشي امام علي )ع(
 

 53112222213تلفن ثابت :  الس 10 مربي کامپیوتر فوق دیپلم اکرم سالي 1

 51133113111تلفن همراه : 
 akramsali@gmail.comایمیل : 

 آدرس : اراک مجتمع آموزشي امام علي )ع(
 
 
 

 53112111120تلفن ثابت : سال 12 کارشناس کامپیوتر لیسانس مجتبي نخعي 1

  51131110222تلفن همراه :
 m_nakhaei@iralco.netایمیل : 

 شرکت آلومینیوم ایران –آدرس :اراک 
 
 

 52122011211تلفن ثابت : سال 15 کارشناس کامپیوتر لیسانس ندا نجفي 0

  51121221131تلفن همراه :
 ned_najafi@gmail.comایمیل : 

 تهران دفتر مرکزي بنیاد مسکنآدرس : 
 53111111010 تلفن ثابت : سال 0  کارشناس کامپیوتر لیسانس سیده مائده سادات 1 

 51133112131فن همراه : تل
 iatc@yahoo.cimایمیل : 

 اراک مجتمع آموزشي امام علي)ع(آدرس :

 تلفن ثابت :      2

 تلفن همراه : 
 ایمیل : 
 آدرس :

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف : 

 استاندارد شغل : 
ستاندارد حرفهه  خصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضي از موارد امش

 .اي نیز گفته مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي یادگیري براي رسیدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام یك شغل :  
 توانمندي هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . به مجموعه اي از وظایف و 

 شرح شغل : 
بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشهالل دیگهر در یهک حهوزه     

 شغل .  شغلي ، مسئولیت ها ، شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز

 طول دوره آموزش : 
 یک استاندارد آموزشي .  ات مورد نیاز براي رسیدن بهحداقل زمان و جلس

 ویژگي كارآموز ورودی : 
 حداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزی:
موزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با ماکت صورت مي کارورزي صرفا در مشاللي است که بعد از آ

گیرد و ضرورت دارد که در آن مشالل خاص محیط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود.)مانند آموزش یک شایستگي کهه  
مکان واقعي آمهوزش عملهي    با استفاده از عکس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در یک د در محل آموزش به صورت تئوریکفر

 ببیند و شامل بسیاري از مشالل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 
کتبهي  ، عملهي  بخه    ه، که شامل سفرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگي بدست آمده است یا خیر 

 اي خواهد بود .  عملي و اخالق حرفه

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

 شایستگي : 
 توانایي انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
وانایي . که مي تواند شامل حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسیدن به یک شایستگي یا ت

 ، تکنولوژي و زبان فني باشد . ، زیست شناسي ( ، شیمي ، فیزیک علوم پایه ) ریاضي 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم براي رسیدن به یک توانمندي یا شایستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
اخالق حرفه اي  ي که براي شایستگي در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي لیر فني ومجموعه اي از رفتارهاي عاطف

 مي باشد .  

 ایمني : 
 مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار مي شود .
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 شغل : استاندارد آموزش نام 

  ASP.netبرنامه نویس 

 : شغلش استاندارد آموزشرح 

هاي  Web Serverنصب و راه اندازي وظایفي از قبیل  شغلي در حوزه فناوري اطالعات است.  ASP.netبرنامه نویس 
PWS, IIS- طراحي و تولید فرم هاي مختلف جهت برقراري ارتباط با کاربر -فرامین و دستورات پایه برنامه نویسي- 

و رمزگذاري روي صفحات  Htmlهاي فرم و بکارگیري تگ هاي استفاده قالب بندي انواع کنترلهاي وب و کنترل
ASP.NET-  استفاده از اشیاءSession , Response   و پیکربندي فایلGlobal.asa-  برقراري ارتباط با پایگاه داده

(Data Base)-  خواندن و نوشتنCookie  و استفاده ازCookie  و ساخت برنامه هاي کاربرديApplication State ا در ر
 مدیر شبکه است.و #C ارتباط این شغل با مشالل برنامه نویس پایگاه داده، برنامه نویس چند رسانه اي وبر دارد.

 : ورودیویژگي های كارآموز 

 کامپیوتر دیپلمحداقل میزان تحصیالت : 

 سالمت جسمي و رواني :  و ذهني حداقل توانایي جسمي

 ندارد : مهارت هاي پی  نیاز 

 :آموزش ره دو طول

 ساعت    09طول دوره آموزش                    :    

 ساعت   72    ـ زمان آموزش نظري               :  

 ساعت    36   ـ زمان آموزش عملي                :  

 ساعت     -   كارورزي                       :  زمان ـ 

  ساعت    -     ـ زمان پروژه                            :

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %20:  كتبي -

 %10عملي : -

 %19اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 مرتبط سال سابقه کار 3با حداقل نرم افزار گرای  کامپیوتر با مهندسي لیسانس 
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

ASP.NET  تکنولوژي  یکServer-Side  میباشد که این توانایي را میدهد که از ماکروسافتScript  ها را در

 ها اجرا شودInternet Serverصفحات وب قرارداده تا توسط 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

ASP.NET=Active Server Pages 

 

 

 

 

 شته های مرتبط با این استاندارد : مهم ترین استانداردها و ر ٭

طراحي وب سایت  – SQL Serverبا  ADO. NETمهندس توسعه دهنده  – SQL Serverکاربر بانک اطالعاتي  

 #Cمهندس برنامه نویس  - ASP.NETبا  Enterpriseمهندسي در توسعه وب با  – ASP.NETبا تکنولوژي 

 

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

 

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

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

 ق سند و مرجع ........................................طب           ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

  د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 ASP.netبرنامه نویس شغل آموزش استاندارد 

 1شایستگي ها  -

 

 عناوین ردیف

 PWS, IISهاي  Web Serverنصب و راه اندازي  1

 فرامین و دستورات پایه برنامه نویسي  3

 حي و تولید فرم هاي مختلف جهت برقراري ارتباط با کاربرطرا 9

و رمزگذاري روي  Htmlاستفاده قالب بندي انواع کنترلهاي وب و کنترلهاي فرم و بکارگیري تگ هاي  4
 ASP.NETصفحات 

 Global.asaو پیکربندي فایل   Session , Responseاستفاده از اشیاء  5

 (Data Base)ده برقراري ارتباط با پایگاه دا 0

 Application Stateو ساخت برنامه هاي کاربردي  Cookieو استفاده از  Cookieخواندن و نوشتن  6

8  

0  

19  

11  

13  

19  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 PWS, IISهاي  Web Serverنصب و راه اندازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 1 15 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 Cool Disk    دان  :

CD  یاDVD  سیستم

 -ویروس یاب -عامل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  نرم

افزارآموزشي سیستم 

 -وس یابویر  -عامل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD ماژیک   -کالذ -خام

CD-  ماژیک وایت برد-  

میز  -چاپگر -کامپیوتر

  -وایت برد -کامپیوتر

تجهیزات اتصال به 

 -دیتاپروژکتور  -اینترنت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  درC#2010 

   NET 2.برنامه نویسي -

   Web Server 1تعریف --

   PWS, IIS 1تعریف  -

    مهارت :

  IIS  1هاي Web Serverنصب و راه اندازي -

  PWS  1هاي Web Serverنصب و راه اندازي  -

    

    

 نگرش :

 دقت و سرعت انجام کار-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت ارگونومي کار با کامپیوتر -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 ستاندارد آموزش ا

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 فرامین و دستورات پایه برنامه نویسي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 11 12 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 Cool Disk    دان  :

CD  یاDVD سیستم 

 -ویروس یاب -عامل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  نرم

افزارآموزشي سیستم 

 -ویروس یاب  -عامل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD ماژیک   -کالذ -خام

CD-  ماژیک وایت برد-  

میز  -چاپگر -کامپیوتر

  -وایت برد -کامپیوتر

تجهیزات اتصال به 

 -پروژکتوردیتا  -اینترنت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  درC#2010 

   2 ثابت ها و متغیرها  -

   2 آرایه ها و عملگرها و توابع -

   2 ساختار هاي کنترلي شرطي و حلقه ها -

    

    مهارت :

  2.0  ایجاد ساختارهاي شرطي و حلقه ها  -

  1  از آنها ایجاد توابع و استفاده -

  2.0  ها ایهساخت آر--

  1  عملیات محاسباتي  باایجاد یک برنامه -

 نگرش :

 صرفه جویي در زمان و دقت در برنامه هاي طراحي شده-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت ارگونومي کار با کامپیوتر -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 

 



 9 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

راحي و تولید فرم هاي مختلف جهت برقراري ارتباط با ط

 کاربر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 1 11 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 Cool Disk    دان  :

CD  یاDVD  سیستم

 -ویروس یاب -عامل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  نرم

افزارآموزشي سیستم 

 -ویروس یاب  -عامل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD ماژیک   -کالذ -خام

CD-  ماژیک وایت برد-  

میز  -چاپگر -کامپیوتر

  -وایت برد -کامپیوتر

تجهیزات اتصال به 

 -دیتاپروژکتور  -اینترنت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  درC#2010 

   1 فرم و کاربرد آن -

   2 استفاده در فرم  قابلانواع المان -

   Ajax 2تکنولوژي  -

    

    مهارت :

 ,Text Boxساخت فرم و قراردادن المانهاي مختلف نظیهر  -

Combobox , Label, Button 

 1  

  2  ایجاد انواع جدول بر روي فرم -

  1  در ایجاد فرم ها و صفحات وب  Ajaxلوژي استفاده از تکنو-

    

 نگرش :

 صرفه جویي در زمان و دقت در فرم هاي طراحي شده -

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت ارگونومي کار با کامپیوتر -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

ب بندي انواع کنترلهاي وب و کنترلهاي فرم و استفاده قال

و رمزگذاري روي صفحات  Htmlبکارگیري تگ هاي 

ASP.NET 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 15 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 Cool Disk    دان  :

CD  یاDVD  سیستم

 -ویروس یاب -عامل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  نرم

افزارآموزشي سیستم 

 -ویروس یاب  -عامل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD ماژیک   -کالذ -خام

CD-  ماژیک وایت برد-  

میز  -چاپگر -کامپیوتر

  -وایت برد -کامپیوتر

تجهیزات اتصال به 

 -دیتاپروژکتور  -نتاینتر

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  درC#2010 

   1 انواع کنترل ها قالب بندي -

   Html 1تگ هاي کاربردي -

   1 اري ذانواع رمز گ-

    

    مهارت :

  0  و قالب بنديایجاد یک فرم ورود داده با کنترل هاي مختلف -

  2  دسترسي به صفحه وب  برايقراردادن رمز -

    

    

 نگرش :

 توجه به امنیت و کاربردهاي رمزگذاري-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت ارگونومي کار با کامپیوتر -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 

 



 11 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و پیکربندي فایل  Session , Responseاستفاده از اشیاء 

Global.asa 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 15 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 Cool Disk    دان  :

CD  یاDVD  سیستم

 -ویروس یاب -عامل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  نرم

موزشي سیستم افزارآ

 -ویروس یاب  -عامل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD ماژیک   -کالذ -خام

CD-  ماژیک وایت برد-  

میز  -چاپگر -کامپیوتر

  -وایت برد -کامپیوتر

تجهیزات اتصال به 

 -دیتاپروژکتور  -اینترنت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  درC#2010 

-Response   1   

- Session 1   

   Global.asa 1آشنایي با فایل -

    

    مهارت :

در برنامه جههت نمهای  مقهدار      Responseاستفاده از شي -

 داده 

 2.0  

  2.0  جهت کنترل و دسترسي به وب سایت  Sessionاستفاده از -

جههت سهاده و بهینهه سهازي      Global.asaپیکربندي فایل -

 سایت

 2  

    

 نگرش :

 دقت و سرعت در طراحي صفحات وب-

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت ارگونومي کار با کامپیوتر -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (Data Base)برقراري ارتباط با پایگاه داده 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 15 11 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ، دانش

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 Cool Disk    دان  :

CD  یاDVD  سیستم

 -ویروس یاب -عامل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  نرم

افزارآموزشي سیستم 

 -ویروس یاب  -عامل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD ماژیک   -کالذ -خام

CD-  ماژیک وایت برد-  

میز  -چاپگر -کامپیوتر

  -وایت برد -کامپیوتر

تجهیزات اتصال به 

 -دیتاپروژکتور  -اینترنت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  درC#2010 

   1  جدول-رکورد-مفاهیم پایه پایگاه داده مانند فیلد-

   Query 1 مفاهیم-

    

    

    مهارت :

  1  ایجاد پایگاه داده -

  Relation Ship  1و ایجاد انواع جداول -

  1  ارتباط پایگاه داده با صفحه وب -

  2  ارسال داده هاي دریافتي فرم به پایگاه داده-

انجام برخي محاسبات با استفاده از توابع و عملگرها بر روي  -

 داده هاي پایگاه داده

 1  

 نگرش :

 صرفه جویي در زمان و دقت -

 ایمني و بهداشت : 

 رعایت ارگونومي کار با کامپیوتر -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

و ساخت  Cookie و استفاده از  Cookieو نوشتن  خواندن

 Application Stateبرنامه هاي کاربردي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 11 10 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 Cool Disk    دان  :

CD  یاDVD  سیستم

 -ویروس یاب -عامل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 
CD یاDVD  نرم

شي سیستم افزارآموز

 -ویروس یاب  -عامل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD ماژیک   -کالذ -خام

CD-  ماژیک وایت برد-  

میز  -چاپگر -کامپیوتر

  -وایت برد -کامپیوتر

تجهیزات اتصال به 

 -دیتاپروژکتور  -اینترنت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  درC#2010 

   Cookie 1 تعریف-

   Cookie 1 کاربرد-

    مهارت :

  1  ها در صفحه  وب  cookieاستفاده از -

  cookie  1.0نوشتن -

  cookie  1.0خواندن -

ساخت یک برنامه کاربردي مانند یهک کتابخانهه بها قابلیهت:     -

امانهت  -حهذ  کتهاب   -جستجوي کتهاب -اضافه نمودن کتاب

 عضویت-کتاب

 11  

 نگرش :

 توجه به بهره وري-

 مني و بهداشت : ای

 رعایت ارگونومي کار با کامپیوتر -

 توجهات زیست محیطي :

- 

- 
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  برگه استاندارد تجهيزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

1 Cool Disk 1GB 2 یا باالتر  

2 CD  یاDVD  نرم

 افزارسیستم عامل

  2 فتسازگار با ماکروسا

1 CD  یاDVD   2 ویروس یاب نرم افزار  

1 CD  یاDVD  نرم افزار Visual Studio 2010 2  

0 CD  یاDVD  نرم افزار SQL Server 2010   

1 CD یاDVD  نرم

 افزارآموزشي سیستم عامل

  1 سازگار با ماکروسافت

2 CD  یاDVD   نرم

 افزارآموزشي 

  1 ویروس یاب

3 CD  یاDVD   افزار نرم

 آموزشي

Visual Studio 2010 1  

1 CD  یاDVD   نرم افزار

 آموزشي

SQL Server 2010 1  

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  و دقيق مشخصات فني  نام  ردیف

1 CD 700 خامMB 2 هر نفر  

  مقدار مورد نیاز A4 کالذ 2

  1 معمولي CDماژیک  1

  مقدار مورد نیاز معمولي ماژیک وایت برد 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15و یك كارگاه به ظرفيت نفر  مواد به ازاء یك -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

 نفر 3برای  DVD   1شامل  یا مشابه IVپنتیوم  کامپیوتر  1

 براي یک کارگاه 1 لیزري سیاه وسفید چاپگر 2

 نفر 3برای  1 موليمع میز کامپیوتر 1

  1 مخصوص کامپیوتر صندلي  1

 براي یک کارگاه 1 معمولي وایت برد 0

 براي یک کارگاه 1 با امکان سرویس دهي به کارآموزان تجهیزات اتصال به اینترنت 1

 براي یک کارگاه 1 معمولي دیتاپروژکتور 2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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  منابع و نرم افزار های آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد ( -

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

1 ASP.NET 4.0 & 

Ajax  درC#2010 

مهنههدس لقمههان  

 محمدزاده

 آتي نگر تهران 1131 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 سایر منابع و محتواهای آموزشي ) پيشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مترجم/ مولف / مولفین سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف

 مترجمین

 توضیحات ناشر رمحل نش

1 Professional 

ASP.NET MVC 2 
2515 Jon 

Galloway 

Phil Haack... 

 Canada Wiley 

Publishing, 

Inc 
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 فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
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www.dbook.net 1 

www.barnamenevis.org 2 
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