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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 351330530140011 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 طالعاتفناوری ا ریزی درسی :اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 10 مربی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مهدی کیانی نکو 1

  سال 15 مربی مهندسی کامپیوتر کارشناسی حبیبه قیاسلو 2

 سال 14 مربی مهندسی کامپیوتر کارشناسی محمد جلوانی اصفهانی 3

4 
 محمدرضا 

 کنجه مرادی
 فناوری اطالعات ارشد کارشناسی

کارگروه برنامه ریزی درسی دبیر

 فناوری اطالعات
 سال 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :درسآ

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

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو  سوتاندارد ررهو هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اها و توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگينقش 

 نام يك شغل :  
 شود. رود اطالق ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا، قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي ترين عناصر يك شغل از اي شامل مهمبياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميو تواناييها رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوكشده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هرر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف 
 نردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميبا استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي رتبي عملي و اخالق ررهو ، عمليبخش   ، ر  شامل سآمده اس  يا خير آوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان : صالحيت حرفه
 رود.اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و رره رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 و رارا برابر استاندارد. ها و شرايك نونانون ب  طور مورر توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضويتوانود شوامل علووم هاي )ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايياي از مالومات نظري و توانمنديرداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود. هاي عملي ارجاع ميسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي ر

 نگرش : 
 باشد.  اي مياخالق رره  هاي غير هني واي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتمجموع 

 ايمني : 
 شود.بروز روادث و خطرات در مييك رار ميمواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب 

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 Google Analyticsتحلیل سايت با 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

کدد هدای کده شدامل کار حوزه فناوری اطالعات می باشدد شایستگی هایاز  google analyticsتحلیل سایت با 

ازی و راه اندد برنامه نویسی وب، اجرا و طراحی سدایت بدا محدیا هدای توسد ه وب ، نصد نویسی و کار با زبان های 

Google Analytics  بر روی وب سایت، استفاده ازGoogle Analytics  ازی و سجهت مدیریت محتوا، آماده

 می باشد. یل گزارشات، خصوصی سازی گزارشاتتحل

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 كامپیوتر ديپلمالت : میزان تحصیحداقل 

 جسمي و ذهني داشتن سالمت كامل:  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 ندارد : نیازهاي پیشمهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   130   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت     35  ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت    95  :          ـ زمان آموزش عملي          

 ساعت    - كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت   -   ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 سال تجربه در زمینه وب 3ا بمپیوتر لیسانس کا

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

شـد، گوگل آنالیتیكس ابزار مهمي براي كشف، تفسیر و ارتباط بین الگوهاي معنادار در ترافیک وب سايت ها مي با

وب سايت ها كمک مـي كه به طور گسترده توسط كاربران استفاده مي شود. سرويس گوگل آنالیتیكس به مديران 

بـا توجـه بـه  .كند تا فرآيند جمع آوري و تحلیل داده هاي وب سايت خود را به شكلي دقیق و كامـل انجـام دهنـد

سرويس هاي مختلفي كه در بستر وب ارائه مي شود ضرورت اقدامات مناسب سازي سـايت و اطـالا از وضـعیت 

 هاي گوناگون وب سايت ها بیش از پیش ديده مي شود.  

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Google analytics 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 طراحي صفحات وب-

 phpتوسعه دهنده وب با -

 مديريت محتوا-

 

 

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

 ..طبق سند و مرجع ....................................       مشاغل عادي و كم آسیب   الف : جزو

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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   شايستگياستاندارد آموزش 

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 29 20 9 کد نویسی و کار با زبان های برنامه نویسی وب  1

 17 12 5 ای توس ه وب اجرا و طراحی سایت با محیا ه 2

 19 16 3 روی وب سایتبر  Google Analyticsنص  و راه اندازی  3

 27 22 5 جهت مدیریت محتوا Google Analyticsاستفاده از  4

 22 15 7 آماده سازی و تحلیل گزارشات 5

 16 10 6 خصوصی سازی گزارشات  6

 130 95 35 جمع ساعات
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  موزشآد استاندار

 ی تحلیل آموزش برگه -

 بوکد نویسی و کار با زبان های برنامه نویسی عنوان : 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

9 20 29 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 و رایانه با تجهیزات کامل بروز  دانش :

 مت لقات آن

  پروژکتوردیتا 

 صندلی گردان 

 روپوش کار

 ماژیک 

 تخته وایت بورد

 تجهیزات اتصال به اینترنت

 زنرم افزارهای مربوطه برو

 چاپگر لیزری

 کاغذ  

 CDخام 

    صفحه وب و کد سورس 

    html-php-aspنحوه استفاده از 

  مهارت :

    با وارد شدن به سورس صفحه  htmlکدنویسی 

    با توجه به محتوا و ساختار صفحه  aspبرنامه نویسی 

    با توجه به محتوا  و ساختار صفحه   phpبرنامه نویسی 

     aspx تحلیل و خطایابی صفحات وب با پسوند 

     php تحلیل و خطایابی صفحات وب با پسوند 

 نگرش :

 حرفه ای  رعایت اخالق -

 نوآوری خالقیت و -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :

 شهری های زباله از کامپیوتر وخراب م یوب قط ات جداسازی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ه وباجرا و طراحی سایت با محیا های توس 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 12 17 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 و رایانه با تجهیزات کامل بروز  دانش :

 مت لقات آن

  پروژکتوردیتا 

 صندلی گردان 

 روپوش کار

 ماژیک 

 تخته وایت بورد

 تجهیزات اتصال به اینترنت

 زنرم افزارهای مربوطه برو

 چاپگر لیزری

 کاغذ  

 CDخام 

    مفهوم محیا توس ه وب

    چگونگی الحاقات محیا توس ه

  مهارت :

    wordpressتوس ه  سایت و کار با محیا 

    joomlaتوس ه  سایت و کار با محیا 

    دن الحاقات در محیا های توس ه وباضافه کر

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 نوآوری خالقیت و -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :

 شهری های زباله از کامپیوتر وخراب م یوب قط ات جداسازی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش هبرگ -

 عنوان : 

 روی وب سایت Google Analyticsنص  و راه اندازی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 16 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 و رایانه با تجهیزات کامل بروز  دانش :

 مت لقات آن

  پروژکتوردیتا 

 صندلی گردان 

 روپوش کار

 ماژیک 

 تخته وایت بورد

 تجهیزات اتصال به اینترنت

 زنرم افزارهای مربوطه برو

 چاپگر لیزری

 کاغذ  

 CDخام 

    چگونگی ایجاد یک حساب جدید

    google analyticsچگونگی نص  سرویس 

  مهارت :

    Google Analysticsیک حساب در ایجاد 

    Google Analyticsنص  سرویس 

    خصوصی و تنظیم آن Idدریافت 

     Tag Managerنص  

    ساخت کانتینر و اضافه کردن آن به وب سایت

    Tag Managerدر Google Analyticsایجاد تگ 

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 نوآوری خالقیت و -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :

 شهری های زباله از کامپیوتر خراب و م یوب قط ات جداسازی-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 جهت مدیریت محتوا Google Analyticsاستفاده از 

 زمان آموزش

 جمع عملی ظرین 

5 22 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 و رایانه با تجهیزات کامل بروز  دانش :

 مت لقات آن

  پروژکتوردیتا 

 صندلی گردان 

 روپوش کار

 ماژیک 

 تخته وایت بورد

 تجهیزات اتصال به اینترنت

 زنرم افزارهای مربوطه برو

 چاپگر لیزری

 کاغذ  

 CDخام 

    مفهوم بازه زمانی

    چگونگی تنظیمات مدیریتی

  مهارت :

    تنظیم بازه زمانی تحلیل 

    Google Analyticsکار با با صفحه خانگی برنامه 

    Google Analyticsاتصال کنسول جستجو به 

    انجام تنظیمات مدیریتی حساب 

    تنظیم دسترسی  سایر کاربران  

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 نوآوری خالقیت و -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :

 شهری یها زباله از کامپیوتر وخراب م یوب قط ات جداسازی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 آماده سازی و تحلیل گزارشات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 15 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 و رایانه با تجهیزات کامل بروز  دانش :

 مت لقات آن

  پروژکتوردیتا 

 صندلی گردان 

 روپوش کار

 ماژیک 

 تخته وایت بورد

 تجهیزات اتصال به اینترنت

 زنرم افزارهای مربوطه برو

 چاپگر لیزری

 کاغذ  

 CDخام 

    چگونگی ایجاد گزارش

    Intelligence Eventsمفهوم 

  مهارت :

    ماده سازی و تحلیل گزارشات استاندارد برنامه آ

    ایجاد میانبر به گزارشات

    Intelligence Eventsطراحی هشدارهای هوشمند 

    استخراج و تحلیل اطالعات آنی و لحظه ای 

    استخراج و تحلیل اطالعات کاربران و ویژگی های آنان 

    اربران استخراج و تحلیل اطالعات رفتاری ک

    استخراج و تحلیل اطالعات تبدیلی کاربران 

 :نگرش 

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 نوآوری خالقیت و -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :

 شهری های زباله از کامپیوتر وخراب م یوب قط ات جداسازی -
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 ندارد آموزش استا

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 خصوصی سازی گزارشات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 10 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 و رایانه با تجهیزات کامل بروز  دانش :

 مت لقات آن

  پروژکتوردیتا 

 صندلی گردان 

 روپوش کار

 ماژیک 

 تخته وایت بورد

 تجهیزات اتصال به اینترنت

 زنرم افزارهای مربوطه برو

 چاپگر لیزری

 کاغذ  

 CDخام 

    چگونگی کار با داشبورد

    segmentو  Widgetمفهوم 

  مهارت :

    د آماده سازی داشبورد منحصر به فر

    Add Segmentاضافه کردن م یار جدید 

    Add Widgetاضافه کردن ویجت جدید 

    googleدسترسی و استفاده از داشبورد های آماده 

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 نوآوری خالقیت و -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی کار با رایانه-

 محیطی :توجهات زیست 

 شهری های زباله از کامپیوتر وخراب م یوب قط ات جداسازی -
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  ارد تجهیزاتبرگه استاند -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  7 به باال CORE I3 و مت لقات آن رایانه 1

  15 م مولی صندلی گردان 2

 برای کارگاه 1 م مولی پروژکتوردیتا  3

 برای کارگاه 1 لیزری رنگی چاپگر 4

 برای کارگاه 1 خطوط مناس  و سرعت باال تجهیزات اتصال به اینترنت 5

 برای کارگاه 1 م مولی وایت برد 6

 برای کارگاه 1 هوشمند برد هوشمند 7

  7 دو نفره آموزشی میز رایانه 8

  7 م مولی ونمیکروف 9

  7 م مولی اسپیکر 10

 توجه : 

 نظر گرفته شود.  نفر در 15تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 واد مبرگه استاندارد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای کارگاه بسته 3 جهت پرینت a4برگه  1

 آخرین نسخه های م افزارنر 2

 joomla-worpress-php 

 برای کارگاه 1

3 Cdبرای کارگاه 20 م مولی خام 

 برای کارگاه 8 وایت برد ماژیک وایت برد 4

 برای کارگاه 2 م مولی خودکار 5

 برای هر سیستم 7 هوشمند راهه5کابل سیار  6

 برای هر نفر 15 کارگاهی لباس کار 7

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 15و يک كارگاه به ظرفیت زاء يک نفر مواد به ا -

  د ابزار برگه استاندار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای کارگاه 8 مخصوص وایت برد ماژیک وایت برد 1

  7 آخرین نسخه نرم افزار آموزشی 2

3 Cool disk 8 7 ترگیگ و باال  

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -


