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  دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درظی ًظارت تر تذٍیي هحتَا ٍ تصَیة  :
 46/3512:   ؼغلآهَزغ مذ هلی ؼٌاظایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرض  دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّای درظی
 پالك ، ای مؽَر  ، ظازهاى آهَزغ فٌی ٍ حرفِ 2، ظاختواى ؼوارُ ، ًثػ خياتاى ًصرت    ، خياتاى خَغ ؼوالیخياتاى آزادی    –تْراى 

259 
 66569900 – 9تلفي                                                     66944117دٍرًگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرض النترًٍينی : 

  

 : فٌاٍری اطالعات اعضاء مويعيَى تخصصی ترًاهِ ریسی درظی رؼتِ 

 هذیر گرٍُ ترًاهِ خریسی درظی فٌاٍری اطالعات :ؼْرام ؼنَفياى -

 

 :  حَزُ ّای حرفِ ای ٍ تخصصی ّونار ترای تذٍیي اظتاًذارد آهَزغ ؼغل

 ادارُ مل آهَزغ فٌی ٍ حرفِ ای اظتاى هرمسی   -

-  

 فرآیٌذ اصالح ٍ تازًگری :  

 هحتَای علوی -

 هطاتق تا تازار مار -

 تجْيسات  -

 هَاد هصرفی -

 اتسار  -
 



 2 

 
 
 

   ؼایعتگی    ؼغلآهَزغ تْيِ مٌٌذگاى اظتاًذارد 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف
آخریي هذرك 

 تحصيلی 
 ؼغل ٍ ظوت  رؼتِ تحصيلی

ظاتقِ مار 

 هرتثط
 ایويل تلفي ٍ، آدرض  

هؼاًٍت   هکاًیک دیپلنفَق  هحوذ جْاًگیشی 1
 آهَصش

 08612273135تلفي ثاتت : سال13

  09183635018تلفي ّوشاُ :
 m.jahangiri80@yahoo.comایویل : 

 آدسس : اساک اداسُ کل فٌی ٍ حشفِ ای
 08612227238تلفي ثاتت : سال12 هشتی الکتشًٍیک لیساًس سیذ ٍحیذ حیذسی 2

 09181612478تلفي ّوشاُ : 
 svheydari@gmail.comایویل :

 آدسس : اساک هجتوغ آهَصضی اهام ػلی )ع(
 

 08612227238تلفي ثاتت :  سال 15 هشتی کاهپیَتش فَق دیپلن اکشم سالی 3

 09188618131تلفي ّوشاُ : 
 akramsali@gmail.comایویل : 

 آدسس : اساک هجتوغ آهَصضی اهام ػلی )ع(
 
 
 

 08612163325تلفي ثاتت : سال 12 کاسضٌاس کاهپیَتش لیساًس هجتثی ًخؼی 4
  09181615772تلفي ّوشاُ :
 m_nakhaei@iralco.netایویل : 

 ضشکت آلَهیٌیَم ایشاى –آدسس :اساک 
 
 

 02177569796تلفي ثاتت : سال 10 کاسضٌاس کاهپیَتش لیساًس ًذا ًجفی 5

  09123279984تلفي ّوشاُ :
 ned_najafi@gmail.comایویل : 

 تْشاى دفتش هشکضی تٌیاد هسکيآدسس : 
 08613661545تلفي ثاتت :  سال 5  کاسضٌاس کاهپیَتش لیساًس سیذُ هائذُ سادات 6 

 09188642184تلفي ّوشاُ : 
 iatc@yahoo.cimایویل : 

 آدسس :اساک هجتوغ آهَصضی اهام ػلی)ع(

 تلفي ثاتت :      7

 تلفي ّوشاُ : 
 ایویل : 
 آدسس :
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 تعاریف : 

 اظتاًذارد ؼغل : 
 هی ضَد.هطخػات ضایستگی ّا ٍ تَاًوٌذی ّای هَسد ًیاص تشای ػولکشد هَثش دس هحیظ کاس سا گَیٌذ دس تؼضی اص هَاسد استاًذاسد حشفِ ای ًیض گفتِ 

 اظتاًذارد آهَزغ : 
 ی یادگیشی تشای سسیذى تِ ضایستگی ّای هَجَد دس استاًذاسد ضغل .  ًقطِ

 :   ًام یل ؼغل
 تِ هجوَػِ ای اص ٍظایف ٍ تَاًوٌذی ّای خاظ کِ اص یک ضخع دس سغح هَسد ًظش اًتظاس هی سٍد اعالق هی ضَد . 

 ؼرح ؼغل : 
ّغا ،  تیاًیِ ای ضاهل هْن تشیي ػٌاغش یک ضغل اص قثیل جایگاُ یا ػٌَاى ضغل ، کاسّا  استثاط ضغل تا هطاغل دیگش دس یک حَصُ ضغغلی ، هسغلَلیت   

 ٍ استاًذاسد ػولکشد هَسد ًیاص ضغل .  ضشایظ کاسی

 طَل دٍرُ آهَزغ : 
 حذاقل صهاى ٍ جلسات هَسد ًیاص تشای سسیذى تِ یک استاًذاسد آهَصضی . 

 ٍیصگی مارآهَز ٍرٍدی : 
 حذاقل ضایستگی ّا ٍ تَاًایی ّایی کِ اص یک کاسآهَص دس ٌّگام ٍسٍد تِ دٍسُ آهَصش اًتظاس هی سٍد . 

 مارٍرزی:
شفا دس هطاغلی است کِ تؼذ اص آهَصش ًظشی یا ّوگام تا آى آهَصش ػولی تِ غَست هحذٍد یا تا هاکت غَست هی گیشد ٍ ضغشٍست داسد  کاسٍسصی غ

کِ دس آى هطاغل خاظ هحیظ ٍاقؼی تشای هذتی تؼشیف ضذُ تجشتِ ضَد.)هاًٌذ آهَصش یک ضایستگی کِ فشد دس هحل آهَصش تِ غَست تلَسیک تغا  
 آهَصد ٍ ضشٍست داسد هذتی دس یک هکاى ٍاقؼی آهَصش ػولی تثیٌذ ٍ ضاهل تسیاسی اص هطاغل ًوی گشدد.(استفادُ اص ػکس هی 

 ارزؼياتی : 
ِ ، ػولی تخص  ِ، کِ ضاهل سفشآیٌذ جوغ آٍسی ضَاّذ ٍ قضاٍت دس هَسد آًکِ یک ضایستگی تذست آهذُ است یا خیش  ای  کتثی ػولی ٍ اخالق حشفغ

 خَاّذ تَد . 

 هرتياى :  صالحيت حرفِ ای
 حذاقل تَاًوٌذی ّای آهَصضی ٍ حشفِ ای کِ اص هشتیاى دٍسُ آهَصش استاًذاسد اًتظاس هی سٍد .

 ؼایعتگی : 
 تَاًایی اًجام کاس دس هحیظ ّا ٍ ضشایظ گًَاگَى تِ عَس هَثش ٍ کاسا تشاتش استاًذاسد . 

 داًػ : 
، یاضی حذاقل هجوَػِ ای اص هؼلَهات ًظشی ٍ تَاًوٌذی ّای رٌّی الصم تشای سسیذى تِ یک ضایستگی یا تَاًایی . کِ هی تَاًذ ضاهل ػلَم پایِ ) س

 ، تکٌَلَطی ٍ صتاى فٌی تاضذ . ، صیست ضٌاسی ( ، ضیوی فیضیک 

 هْارت : 
 ضایستگی . هؼوَالً تِ هْاست ّای ػولی اسجاع هی ضَد . حذاقل ّواٌّگی تیي رّي ٍ جسن تشای سسیذى تِ یک تَاًوٌذی یا 

 ًگرغ : 
 هجوَػِ ای اص سفتاسّای ػاعفی کِ تشای ضایستگی دس یک کاس هَسد ًیاص است ٍ ضاهل هْاست ّای غیش فٌی ٍ اخالق حشفِ ای هی تاضذ .  

 ایوٌی : 
 دس هحیظ کاس هی ضَد .هَاسدی است کِ ػذم یا اًجام ًذادى غحیح آى هَجة تشٍص حَادث ٍ خغشات 

 تَجْات زیعت هحيطی :

 هالحظاتی است کِ دس ّش ضغل تایذ سػایت ٍ ػول ضَد کِ کوتشیي آسیة تِ هحیظ صیست ٍاسد گشدد.
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 ؼغل : اظتاًذارد آهَزغ ًام 

  ASP.netتشًاهِ ًَیس 

 : ؼغلاظتاًذارد آهَزغ ؼرح 

 ػثاستٌذ اص:  ASP.netضغلی دس حَصُ فٌاٍسی اعالػات است. تَاًایی ّای تشًاهِ ًَیس  ASP.netتشًاهِ ًَیس 
عشاحغی ٍ تَلیغذ فغشم ّغای      -فشاهیي ٍ دستَسات پایِ تشًاهِ ًَیسغی  -PWS, IISّای  Web Serverًػة ٍ ساُ اًذاصی 

 Htmlاستفادُ قالة تٌذی اًَاع کٌتشلْای ٍب ٍ کٌتشلْای فشم ٍ تکاسگیشی تگ ّای  -هختلف جْت تشقشاسی استثاط تا کاستش
 -Global.asaٍ پیکشتٌغذی فایغل     Session , Responseاسغتفادُ اص اضغیا     -ASP.NETٍ سهضگغزاسی سٍی غغفحات   
ٍ سغاخت تشًاهغِ ّغای     Cookieٍ اسغتفادُ اص   Cookieخَاًغذى ٍ ًَضغتي    -(Data Base)تشقشاسی استثاط تا پایگغاُ دادُ  

 Application Stateکاستشدی 
 هذیش ضثکِ است.ٍ #C استثاط ایي ضغل تا هطاغل تشًاهِ ًَیس پایگاُ دادُ، تشًاهِ ًَیس چٌذ سساًِ ای ٍ

 : ٍرٍدیٍیصگی ّای مارآهَز 

 دیپلنهيساى تحصيالت : حذاقل 

  ی ٍ سٍاًی اًجسوکاهل سالهت :  ٍ رٌّی تَاًایی جعویحذاقل 

 یک صتاى تشًاهِ  ًَیسی  : هْارت ّای پيػ ًياز 

 :آهَزغ دٍرُ  طَل

 ظاعت    90   طَل دٍرُ آهَزغ                    :    

 ظاعت   27    ـ زهاى آهَزغ ًظری               :  

 ظاعت    63   ـ زهاى آهَزغ عولی                :  

 ظاعت        مارٍرزی                       :     زهاى ـ 

  ظاعت        ـ زهاى پرٍشُ                            :    

 تَدجِ تٌذی ارزؼياتی ) تِ درصذ ( 

 %25:  کتثی -

 %65ػولی : -

 ٪10اخالق حشفِ ای : -

 ّای حرفِ ای هرتياى :صالحيت 

 سال ساتقِ کاس هشتثظ  3لیساًس هٌْذسی کاهپیَتش یا الکتشًٍیک تا کلیِ گشایطْا تا حذاقل 
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 تعریف دقيق اظتاًذارد ) اصطالحی ( :  ٭

ASP.NET   یک تکٌَلَطیServer-Side  هیثاضذ کِ ایي تَاًایی سا هیذّذ کِ اص هاکشٍسافتScript  ّا سا دس

 ّا اجشا ضَدInternet Serverغفحات ٍب قشاسدادُ تا تَسظ 

 

 

 

 

 اصطالح اًگليعی اظتاًذارد ) ٍ اصطالحات هؽاتِ جْاًی ( : ٭

ASP.NET=Active Server Pages 

 

 

 

 

 هْن تریي اظتاًذاردّا ٍ رؼتِ ّای هرتثط تا ایي اظتاًذارد :  ٭

عشاحی ٍب سایت  – SQL Serverتا  ADO. NETهٌْذس تَسؼِ دٌّذُ  – SQL Serverکاستش تاًک اعالػاتی  

 #Cهٌْذس تشًاهِ ًَیس  - ASP.NETتا  Enterpriseهٌْذسی دس تَسؼِ ٍب تا  – ASP.NETتا تکٌَلَطی 

 

 جایگاُ اظتاًذارد ؼغلی از جْت آظية ؼٌاظی ٍ ظطح ظختی مار : ٭

 

 طثق ظٌذ ٍ هرجع ......................................       الف : جسٍ هؽاغل عادی ٍ من آظية  

 طثق ظٌذ ٍ هرجع ......................................                  ب : جسٍ هؽاغل ًعثتاً ظخت  

 .طثق ظٌذ ٍ هرجع .......................................           ج : جسٍ هؽاغل ظخت ٍ زیاى آٍر  

  د :  ًياز تِ اظتعالم از ٍزارت مار    
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 ASP.netترًاهِ ًَیط ؼغل آهَزغ اظتاًذارد 

 1ؼایعتگی ّا  -

 

 ػٌاٍیي سدیف

 PWS, IISّای  Web Serverًػة ٍ ساُ اًذاصی  1

 فشاهیي ٍ دستَسات پایِ تشًاهِ ًَیسی  2

 عشاحی ٍ تَلیذ فشم ّای هختلف جْت تشقشاسی استثاط تا کاستش 3

ٍ سهضگزاسی سٍی  Htmlاستفادُ قالة تٌذی اًَاع کٌتشلْای ٍب ٍ کٌتشلْای فشم ٍ تکاسگیشی تگ ّای  4
 ASP.NETغفحات 

 Global.asaٍ پیکشتٌذی فایل   Session , Responseاستفادُ اص اضیا   5

 (Data Base)تشقشاسی استثاط تا پایگاُ دادُ  6

 Application Stateٍ ساخت تشًاهِ ّای کاستشدی  Cookieٍ استفادُ اص  Cookieخَاًذى ٍ ًَضتي  7

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . Competency / task 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

  ی تحليل آهَزغ ترگِ -

 عٌَاى : 

 PWS, IISّای  Web Serverًػة ٍ ساُ اًذاصی 

 صهاى آهَصش

 جوغ ػولی ًظشی 

4 6 10 

 ایوٌی  ،ًگرغ  هْارت ، ،داًػ 

 هرتثط تَجْات زیعت هحيطی

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفی ٍ هٌاتع آهَزؼی

 Cool Disk    داًص :

CD  یاDVD  سیستن

 -ٍیشٍس یاب -ػاهل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  ًشم

افضاسآهَصضی سیستن 

 -ٍیشٍس یاب  -ػاهل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 

CD هاطیک   -کاغز -خام

CD-  هاطیک ٍایت تشد-  

هیض  -چاپگش -کاهپیَتش

  -ٍایت تشد -کاهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ 

 -دیتاپشٍطکتَس  -ایٌتشًت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  دسC#2010 

   NET 2.تشًاهِ ًَیسی -

   Web Server 1تؼشیف --

   PWS, IIS 1تؼشیف  -

    هْاست :

  IIS  3ّای Web Serverًػة ٍ ساُ اًذاصی -

  PWS  3ّای Web Serverًػة ٍ ساُ اًذاصی  -

    

    

 ًگشش :

 دقت ٍ سشػت اًجام کاس-

 ایوٌی ٍ تْذاضت : 

 سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش -

 تَجْات صیست هحیغی :

- 

- 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ی تحليل آهَزغ  ترگِ -

 عٌَاى : 

 فشاهیي ٍ دستَسات پایِ تشًاهِ ًَیسی

 صهاى آهَصش

 جوغ ػولی ًظشی 

6 11 17 

 ایوٌی  ،ًگرغ  هْارت ، ،داًػ 

 هرتثط تَجْات زیعت هحيطی

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفی ٍ هٌاتع آهَزؼی

 Cool Disk    داًص :
CD  یاDVD  سیستن

 -ٍیشٍس یاب -ػاهل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  ًشم

افضاسآهَصضی سیستن 

 -ٍیشٍس یاب  -ػاهل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 
CD هاطیک   -کاغز -خام

CD-  هاطیک ٍایت تشد-  

هیض  -چاپگش -کاهپیَتش

  -ٍایت تشد -کاهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ 

 -دیتاپشٍطکتَس  -ایٌتشًت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  دسC#2010 

   2 ثاتت ّا ٍ هتغیشّا  -

   2 آسایِ ّا ٍ ػولگشّا ٍ تَاتغ -

   2 ساختاس ّای کٌتشلی ضشعی ٍ حلقِ ّا -

    

    هْاست :

  2.5  ایجاد ساختاسّای ضشعی ٍ حلقِ ّا  -

  3  ایجاد تَاتغ ٍ استفادُ اص آًْا -

  2.5  ساخت آسایِ ّا--

  3  ایجاد یک تشًاهِ تا ػولیات هحاسثاتی -

 ًگشش :

 غشفِ جَیی دس صهاى ٍ دقت دس تشًاهِ ّای عشاحی ضذُ-

 ایوٌی ٍ تْذاضت : 

 سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش -

 تَجْات صیست هحیغی :

- 

- 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ی تحليل آهَزغ  ترگِ -

 عٌَاى : 

عشاحی ٍ تَلیذ فشم ّای هختلف جْت تشقشاسی استثاط تا 

 کاستش

 صهاى آهَصش

 جوغ ػولی ًظشی 

5 9 14 

 ایوٌی  ،ًگرغ  هْارت ، ،داًػ 

 هرتثط هحيطیتَجْات زیعت 

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفی ٍ هٌاتع آهَزؼی

 Cool Disk    داًص :
CD  یاDVD  سیستن

 -ٍیشٍس یاب -ػاهل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  ًشم

افضاسآهَصضی سیستن 

 -ٍیشٍس یاب  -ػاهل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 
CD هاطیک   -کاغز -خام

CD-  هاطیک ٍایت تشد-  

هیض  -چاپگش -کاهپیَتش

  -ٍایت تشد -کاهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ 

 -دیتاپشٍطکتَس  -ایٌتشًت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  دسC#2010 

   1 فشم ٍ کاستشد آى -

   2 اًَاع الواى قاتل استفادُ دس فشم -

   Ajax 2تکٌَلَطی  -

    

    هْاست :

 ,Text Boxساخت فشم ٍ قشاسدادى الواًْای هختلف ًظیغش  -

Combobox , Label, Button 

 4  

  2  ایجاد اًَاع جذٍل تش سٍی فشم -

  3  دس ایجاد فشم ّا ٍ غفحات ٍب  Ajaxاستفادُ اص تکٌَلَطی -

    

 ًگشش :

 غشفِ جَیی دس صهاى ٍ دقت دس فشم ّای عشاحی ضذُ -

 ایوٌی ٍ تْذاضت : 

 سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش -

 تَجْات صیست هحیغی :

- 

- 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ی تحليل آهَزغ  ترگِ -

 عٌَاى : 

استفادُ قالة تٌذی اًَاع کٌتشلْای ٍب ٍ کٌتشلْای فشم ٍ 

ٍ سهضگزاسی سٍی غفحات  Htmlتکاسگیشی تگ ّای 

ASP.NET 

 صهاى آهَصش

 جوغ ػولی ًظشی 

3 7 10 

 ایوٌی  ،ًگرغ  هْارت ، ،داًػ 

 هرتثط تَجْات زیعت هحيطی

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفی ٍ هٌاتع آهَزؼی

 Cool Disk    داًص :
CD  یاDVD  سیستن

 -ٍیشٍس یاب -ػاهل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  ًشم

افضاسآهَصضی سیستن 

 -ٍیشٍس یاب  -ػاهل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 
CD هاطیک   -کاغز -خام

CD-  هاطیک ٍایت تشد-  

هیض  -چاپگش -کاهپیَتش

  -ٍایت تشد -کاهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ 

 -دیتاپشٍطکتَس  -ایٌتشًت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  دسC#2010 

   1 قالة تٌذی اًَاع کٌتشل ّا -

   Html 1تگ ّای کاستشدی -

   1 اًَاع سهض گزاسی -

    

    هْاست :

  5  ایجاد یک فشم ٍسٍد دادُ تا کٌتشل ّای هختلف ٍ قالة تٌذی-

  2  قشاسدادى سهض تشای دستشسی تِ غفحِ ٍب -

    

    

 ًگشش :

 سهضگزاسیتَجِ تِ اهٌیت ٍ کاستشدّای -

 ایوٌی ٍ تْذاضت : 

 سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش -

 تَجْات صیست هحیغی :

- 

- 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ی تحليل آهَزغ  ترگِ -

 عٌَاى : 

 ٍ پیکشتٌذی فایل  Session , Responseاستفادُ اص اضیا  

Global.asa 

 صهاى آهَصش

 جوغ ػولی ًظشی 

3 7 10 

 ایوٌی  ،ًگرغ  هْارت ، ،داًػ 

 هرتثط تَجْات زیعت هحيطی

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفی ٍ هٌاتع آهَزؼی

 Cool Disk    داًص :
CD  یاDVD  سیستن

 -ٍیشٍس یاب -ػاهل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  ًشم

افضاسآهَصضی سیستن 

 -ٍیشٍس یاب  -ػاهل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 
CD هاطیک   -کاغز -خام

CD-  هاطیک ٍایت تشد-  

هیض  -چاپگش -کاهپیَتش

  -ٍایت تشد -کاهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ 

 -دیتاپشٍطکتَس  -ایٌتشًت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  دسC#2010 

-Response   1   

- Session 1   

   Global.asa 1آضٌایی تا فایل -

    

    هْاست :

دس تشًاهِ جْغت ًوغایص هقغذاس      Responseاستفادُ اص ضی -

 دادُ 

 2.5  

  2.5  جْت کٌتشل ٍ دستشسی تِ ٍب سایت  Sessionاستفادُ اص -

جْغت سغادُ ٍ تْیٌغِ سغاصی      Global.asaپیکشتٌذی فایل -

 سایت

 2  

    

 ًگشش :

 دقت ٍ سشػت دس عشاحی غفحات ٍب-

 ایوٌی ٍ تْذاضت : 

 سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش -

 تَجْات صیست هحیغی :

- 

- 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ی تحليل آهَزغ  ترگِ -

 عٌَاى : 

 (Data Base)تشقشاسی استثاط تا پایگاُ دادُ 

 صهاى آهَصش

 جوغ ػولی ًظشی 

4 10 14 

 ایوٌی  ،ًگرغ  هْارت ، ،داًػ 

 هرتثط زیعت هحيطیتَجْات 

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفی ٍ هٌاتع آهَزؼی

 Cool Disk    داًص :
CD  یاDVD  سیستن

 -ٍیشٍس یاب -ػاهل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 

CD یاDVD  ًشم

افضاسآهَصضی سیستن 

 -ٍیشٍس یاب  -ػاهل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 
CD هاطیک   -کاغز -خام

CD-  هاطیک ٍایت تشد-  

هیض  -چاپگش -کاهپیَتش

  -ٍایت تشد -کاهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ 

 -دیتاپشٍطکتَس  -ایٌتشًت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  دسC#2010 

   3 جذٍل -سکَسد-هفاّین پایِ پایگاُ دادُ هاًٌذ فیلذ-

   Query 1هفاّین -

    

    

    هْاست :

  1  ایجاد پایگاُ دادُ -

  Relation Ship  3ٍ ایجاد اًَاع جذاٍل -

  1  استثاط پایگاُ دادُ تا غفحِ ٍب -

  2  اسسال دادُ ّای دسیافتی فشم تِ پایگاُ دادُ-

اًجام تشخی هحاسثات تا استفادُ اص تَاتغ ٍ ػولگشّا تش سٍی  -

 دادُ ّای پایگاُ دادُ

 3  

 ًگشش :

 غشفِ جَیی دس صهاى ٍ دقت -

 ایوٌی ٍ تْذاضت : 

 سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش -

 تَجْات صیست هحیغی :

- 

- 
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 اظتاًذارد آهَزغ 

 ی تحليل آهَزغ  ترگِ -

 عٌَاى : 

ٍ ساخت  Cookie ٍ استفادُ اص  Cookieخَاًذى ٍ ًَضتي 

 Application Stateتشًاهِ ّای کاستشدی 

 آهَصش صهاى

 جوغ ػولی ًظشی 

2 13 15 

 ایوٌی  ،ًگرغ  هْارت ، ،داًػ 

 هرتثط تَجْات زیعت هحيطی

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفی ٍ هٌاتع آهَزؼی

 Cool Disk    داًص :
CD  یاDVD  سیستن

 -ٍیشٍس یاب -ػاهل

Visual Studio 2010- 

SQL Server 2010 
CD یاDVD  ًشم

افضاسآهَصضی سیستن 

 -ٍیشٍس یاب  -ػاهل

Visual Studio 2010-  

SQL Server 2010 
CD هاطیک   -کاغز -خام

CD-  هاطیک ٍایت تشد-  

هیض  -چاپگش -کاهپیَتش

  -ٍایت تشد -کاهپیَتش

تجْیضات اتػال تِ 

 -دیتاپشٍطکتَس  -ایٌتشًت

 ASP.NET 4.0کتاب 

& Ajax  دسC#2010 

   Cookie 1تؼشیف -

   Cookie 1کاستشد -

    هْاست :

  1  ّا دس غفحِ  ٍب  cookieاستفادُ اص -

  cookie  1.5ًَضتي -

  cookie  1.5خَاًذى -

ساخت یک تشًاهِ کاستشدی هاًٌذ یغک کتاتخاًغِ تغا قاتلیغت:     -

اهاًغت  -حغز  کتغاب   -جستجَی کتغاب -اضافِ ًوَدى کتاب

 ػضَیت-کتاب

 11  

 ًگشش :

 تْشُ ٍسی تَجِ تِ-

 ایوٌی ٍ تْذاضت : 

 سػایت اسگًََهی کاس تا کاهپیَتش -

 تَجْات صیست هحیغی :

- 

- 
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  ترگِ اظتاًذارد تجْيسات -                  

 تَضيحات  تعذاد  هؽخصات فٌی ٍ دقيق  ًام  ردیف

1 Cool Disk 1GB 2 یا تاالتش  

2 CD  یاDVD  ًشم

 افضاسسیستن ػاهل

  2 ساصگاس تا هاکشٍسافت

3 CD  یاDVD   2 ٍیشٍس یاب ًشم افضاس  

4 CD  یاDVD  ًشم افضاس Visual Studio 2010 2  

5 CD  یاDVD  ًشم افضاس SQL Server 2010   

6 CD یاDVD  ًشم

 افضاسآهَصضی سیستن ػاهل

  1 ساصگاس تا هاکشٍسافت

7 CD  یاDVD   ًشم

 افضاسآهَصضی 

  1 ٍیشٍس یاب

8 CD  یاDVD   ًشم افضاس

 آهَصضی

Visual Studio 2010 1  

9 CD  یاDVD   ًشم افضاس

 آهَصضی

SQL Server 2010 1  

     

     

     

     

     

 

 

 

 تَجِ : 

 ًفر در ًظر گرفتِ ؼَد .  15تجْيسات ترای یل مارگاُ تِ ظرفيت  -
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 ترگِ اظتاًذارد هَاد  -                  

 تَضيحات  تعذاد  هؽخصات فٌی ٍ دقيق  ًام  ردیف

1 CD 700 خامMB 2 ّش ًفش  

  هقذاس هَسد ًیاص A4 کاغز 2

  1 هؼوَلی CDهاطیک  3

  هقذاس هَسد ًیاص هؼوَلی هاطیک ٍایت تشد 4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 تَجِ : 

 هحاظثِ ؼَد . ًفر 15ٍ یل مارگاُ تِ ظرفيت هَاد تِ ازاء یل ًفر  -
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  ترگِ اظتاًذارد اتسار  -                  

 تَضيحات  تعذاد  هؽخصات فٌی ٍ دقيق  ًام  ردیف

 ًفر 2ترای  DVD   1ضاهل  یا هطاتِ IVپٌتیَم  کاهپیَتش  1

 کاسگاُتشای یک  1 لیضسی سیاُ ٍسفیذ چاپگش 2

 ًفر 2ترای  1 هؼوَلی هیض کاهپیَتش 3

  3 هخػَظ کاهپیَتش غٌذلی  4

 تشای یک کاسگاُ 1 هؼوَلی ٍایت تشد 5

 تشای یک کاسگاُ 1 تا اهکاى سشٍیس دّی تِ کاسآهَصاى تجْیضات اتػال تِ ایٌتشًت 6

 تشای یک کاسگاُ 1 هؼوَلی دیتاپشٍطکتَس 7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 تَجِ : 

 اتسار تِ ازاء ّر ظِ ًفر هحاظثِ ؼَد . -
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  هٌاتع ٍ ًرم افسار ّای آهَزؼی ) اصلی هَرد اظتفادُ در تذٍیي ٍ آهَزغ اظتاًذارد ( -

 کٌٌذًُاضش یا تَلیذ  هحل ًطش سال ًطش هتشجن هَلف ػٌَاى هٌثغ یا ًشم افضاس سدیف

1 ASP.NET 4.0 & 

Ajax  دسC#2010 

هٌْغغذس ساهغغیي  

-هَالًغغغغغغغغاپَس

هٌْغغذس لقوغغاى  

 هحوذصادُ

 آتی ًگش تْشاى 1389 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 ظایر هٌاتع ٍ هحتَاّای آهَزؼی ) پيؽٌْادی گرٍُ تذٍیي اظتاًذارد ( عالٍُ تر هٌاتع اصلی   -

 هتشجن/ هَلف / هَلفیي سال ًطش کتاب یا جضًٍُام  سدیف

 هتشجویي

 تَضیحات ًاضش هحل ًطش

1 Professional 

ASP.NET MVC 2 

2010 Jon 

Galloway 

Phil Haack... 

 Canada Wiley 

Publishing, 

Inc 

 

        

        

        

        

        

        



 18 

 

 

 

  

 آهَصش استاًذاسدفْشست سایت ّای قاتل استفادُ دس 

 

 سدیف ػٌَاى

www.dbook.net 1 

www.barnamenevis.org 2 

www.asp.persianblog.ir 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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