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   Web  طراحي مقدماتي صفحات :نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

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

  :شغل مشخصات عمومي
كار با محيط ,  و متدولوژيweb كسي است كه از عهده توانايي درك مفهوم webتي صفحات طراح مقدما

اضافه  , Notepadطراحي صفحات ساده به كمك  , web و فرمتهاي شناخته شده در webتوليد ابتدايي 
ايجاد ارتباط بين صفحات , كار با دستورات آزماي متن, طرح بندي, webكردن صوت و تصوير به صفحات 

web ,  كار با,بندي صفحاتقاب  Front Page و طراحي با منوي Insertو امكانات ديگر Front 

Page   بر آيد.  

   :وروديويژگي هاي كارآموز
   پايان دوره راهنمايي : ميزان تحصيالت حداقل 
   توانايي كار با موس و صفحه كليد -  نداشتن كوري رنگ و كم شنوائي  : توانايي جسميحداقل 

  كارور عمومي رايانه شخصي   :رت هاي پيش نياز اين استانداردمها
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت    190      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       45    :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     145   :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت            :      كاركارآموزي در محيط ـ زمان 
   ساعت            :                     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  :حداقل سطح تحصيالت 
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  Webطراحي مقدماتي صفحات  :نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

   و متدولوژيwebتوانايي درك مفهوم   1
  webمتهاي شناخته شده در توانايي كار با محيط توليد ابتدايي و فر  2
 Notepadطراحي صفحات ساده به كمك توانايي   3

 webاضافه كردن صوت و تصوير به صفحات توانايي   4

 tableطرح بندي كامل صفحه و كار با توانايي   5

 webايجاد ارتباط بين صفحات توانايي   6

 Gradientكار با توانايي   7

  webقاب بندي صفحات توانايي   8
  Front Pageتوانايي كار با   9

 Front Page و امكانات ديگر Insertتوانايي طراحي صفحه  به كمك منوي    10
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  Web طراحي مقدماتي صفحات :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  3  1  2  وژي و متدولwebتوانايي درك مفهوم   1
         webآشنايي با تاريخچه طراحي صفحات   1-1
         و متدولوژي webآشنايي با اصول مهم در طراحي صفحه   2-1
 و بررسي چند webشناسايي محدوديتها و مزيتها در طراحي صفحه   3-1

  نمونه 
      

 و فرمتهاي شناخته web توانايي كار با محيط توليد ابتدايي  2
  webشده در 

2  10  12  

        webآشنايي با فرمتهاي قابل پذيرش در   1-2
        webآشنايي با فرمتهاي صوتي و تصويري رايج در   2-2
        webشناسايي اصول كار با ابزارهاي سودمند طراحي صفحه   3-2

  - Notepad       
  - MS front page       

       webآشنايي با محيط نمايش صفحه   4-2
       opera و IEآشنايي با   5-2

  Notepad 8  19  27طراحي صفحات ساده به كمك توانايي   3
        web براي صفحات Notepadشناسايي اصول كار با محيط   1-3

         ذخيره سازي صفحه وب -  
         بازيابي صفحه وب -  

         Notepadشناسايي اصول كار با منوهاي   2-3
        آشنايي با اصول اوليه وب   3-3

  - html       
  - body       
  - head       
  - title       
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  Web طراحي مقدماتي صفحات :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         تايپ متن ساده -  
       IE مرور صفحه طراحي شده به كمك -  
  web 4  17  21اضافه كردن صوت و تصوير به صفحات توانايي   4

        دستورات تصاوير سايي اصول بكارگيري پارامترهاي مهم و كاربردي شنا  1-4
آشنايي با نحوه چيدمان تصاوير متعدد در صفحه و امكان ساختن گالري و   2-4

  قراردادن متن اطراف عكس 
      

         تصاوير كوچك -  
         تصاوير بزرگ -  

       <HR>آشنايي با دستور   3-4
        ي صوت و تصوير بكار رفته در وب آشنايي با انواع فرمتها  4-4
        webشناسايي اصول اضافه كردن صورت وتصوير به صفحه   5-4

  table 4  16  20 و كار با web طرح بندي كامل صفحهتوانايي   5
        <TABLE>آشنايي با دستور   1-5
         ديگر <TABLE> در درون <TABLE>آشنايي با دستور   2-5
شناسايي اصول كار با انواع كادر بندي جدول و شناخت پارامترهاي   3-5

Border , Frame جهت ايجاد اندازه و نوع   
      

        آشنايي با خطوط اطراف جدول   4-5
       (CELL)هر بخش آشنايي با رنگ زمينه   5-5
         هاي با اندزه ثابت TABLEآشنايي با   6-5
         و ايجاد جدول Webي در شناسايي اصول بكارگيري طرح بند  7-5

  14  12  2 بكارگيري دستورات آرايش متن توانايي   6
       < FONT>شناسايي اصول كار با دستور   1-6
  < SMALL >  <B >  <U>شناسايي اصول كار با دستور   2-6

<CENTER >  
      

  

  

 



 5

  Web طراحي مقدماتي صفحات :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 مان آموزشز
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        < HI> و < H>شناسايي اصول كار با دستور   3-6
       <P >  وAlignشناسايي اصول كار با دستور   4-6
       <strong>شناسايي اصول كار با دستور   5-6
        <BR >شناسايي اصول كار با دستور   6-6
        < Per>شناسايي اصول با دستور   7-6
        اصول كار با ليست ها شناسايي   8-6
        < OL> و < LI>شناسايي اصول كار با ليست هاي منظم   9-6
        < DD > <DL>شناسايي اصول كار با ليست هاي غير منظم  10-6
        < DD > <DL>شناسايي اصول كار با ليست هاي توضيحي  11-6

  Gradient 3  12  15كار با توانايي   7
        <A>دستور شناسايي اصول كار با   1-7
         نسبي <A>شناسايي اصول كار با دستور   2-7
         مطلق <A>شناسايي اصول كار با دستور   3-7
       Target آشنايي با پارامتر  4-7
         هاButtonبر روي تصاوير و  Link شناسايي اصول ايجاد  5-7

  web  2  8  10قاب بندي صفحات توانايي   8
        رد قاب بندي آشنايي با مفهوم و كارب  1-8
 و < FRAME> و <Frmeset>شناسايي اصول كار با دستور   2-8

  پارامترهاي آن 
      

 جهت نمايش يا عدم Scrollingشناسايي اصول كار با پارامترهاي   3-8
 Scrollنمايش 

      

       FRAMEآشنايي با پارامترهاي رنگ بندي   4-8
        شناسايي اصول قاب بندي   5-8
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  Web طراحي مقدماتي صفحات :ام شغلن
 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  Front Page   3  14  17توانايي كار با   9
 -File  (properties- saveشناسايي اصول كار با منوي   1-9

saveas- saveall- New- open – close) 
      

       wizardه به شناسايي اصول ايجاد يك وب با توج  2-9
   )Edit) Redo – Undoشناسايي اصول كار با منوي   3-9

(Clear – Paste – Cut – Edit) 
(Replace – Find – Copy – SelectAll) 

      

      View  (Normal, Html, Preview)شناسايي اصول كار با منوي   4-9
 و Insert به كمك منوي  webتوانايي طراحي صفحه   10

 Front Pageر امكانات ديگ
15  36  51  

       breakشناسايي اصول كار با گزينه  1-10
       horizontal lineشناسايي اصول كار با گزينه   2-10
       web componentشناسايي اصول كار با گزينه   3-10
 و نحوه قرار گرفتن عكس و فيلم در pictureسايي اصول كار با گزينه شنا  4-10

web  

      

       backgroundاصول كار با گزينه شناسايي   5-10
       fileشناسايي اصول كار با گزينه   6-10
       page bannerشناسايي اصول كار با گزينه   7-10
        Book Markشناسايي اصول كار با گزينه   8-10
       Databaseشناسايي اصول كار با گزينه   9-10

        Hyperlinkشناسايي اصول كار با گزينه  10- 10
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  Webطراحي مقدماتي صفحات : نام شغل 
    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      كامپيوتر با تمام متعلقات كامل  1
      چاپگر ليزري   2
      چاپگر رنگي   3
      اسكنر   4
     ميز   5
      صندلي گردان   6
     (smart board)تابلوي هوشمند   7
      ديتا پروژكتور   8
      پرده ديتا پرئژكتور   9
      تجهيزات اتصال به اينترنت   10
      تلويزيون   11
     Tape و CDويدئو   12
13 CD نرم افزار سيستم عامل       
14  CD نرم افزار       
     (cool disk)حافظه سيار   15
      كابل سيار پنج راهه   16
      فرآيند كار   17
      يسكت فالپي د  18
19  CD خام       
      كاغذ   20
      خودكار   21
      مداد   22
      مداد پاك كن  23
      خط كش   24
      دفترچه يادداشت   25
     CDماژيك   26
      ماژيك فسفري   27
      روپوش كار   28
      مداد تراش   29

 
  

  

 


