
  

 

   

  ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

  ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

  

  غلشاستاندارد آموزش 
  طراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي با

 JOOMLA   

  گروه شغلي       

  فناوري اطالعات 
  غلكد ملي آموزش ش

10004903504 3152

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-08 
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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي : نظارت بر تدوين محتوا و تصويب 
  2513- 53- 065-1:  شغل  آموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  طرح و برنامه هاي درسي ارژنگ بهادري معاون دفتر

  رامك فرح آبادي -
  حسن سليماني-
  امير عباس ممتاز-
  سارنگ قربانيان-
  الهام تاجفر -
  زهرا زماني-
 ، مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعاتشهرام شكوفيان -

 :حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل
  بردي هاديدانشگاه جامع علمي كار -
  آموزشگاه آرمان صدراي يزد  -
  شركت علوم آرمان صدراي يزد-

:فرآيند اصالح و بازنگري 
محتواي علمي -  

تجهيزات-  
تغييرات تكنولوژي  -  
نياز بازار كار-  
تقاضاي متوليان اجرا و سياستگذاري  -  

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 
 
 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

سابقه كار   و سمت  شغل  رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
  ايميل تلفن و، آدرس    مرتبط

1 

 برق دكترا  يعقوب پور اسد

هيئت علمي 
دانشگاه صنعتي 

  اروميه
  سال10

 : تلفن ثابت 

  09126406595: تلفن همراه 
: ايميل 

y.pourasad@uut.ac.ir 
  دانشگاه صنعتي اروميه: آدرس 

  
–فناوري اطالعات كارشناسي ارشد اميرعباس ممتاز 2

 امنيت اطالعات

معاونت پژوهش و 
مدير گروه فناوري 

 اطالعات

  88254832 :تلفن ثابت  سال 12
 : تلفن همراه 

  :ايميل 
a_a_momtaz@yahoo.com 

 دانشگاه هادي-تهران: آدرس 

مدير گروه فناوري  فناوري اطالعات دكتري سارنگ قربانيان 3
 اطالعات

  88254832 :تلفن ثابت  سال 15
 : تلفن همراه 

  : ايميل 
  دانشگاه هادي-تهران: آدرس 

  

سيده معصومه   4
  احمدي

 02632803090:تلفن ثابت  سال11 مربي رايانه كامپيوتر كارشناسي

  : تلفن همراه 
: ايميل 

ahmadimehri_neda@yaho
o.com 
اداره كل آموزش فني و :  آدرس 

  حرفه اي البرز
مهندسي فناوري كارشناسي  شيوا ساريخاني  5

 اتاطالع

كارشناس
  انفورماتيك

  88254832 :تلفن ثابت   سال 3
 : تلفن همراه 

  : ايميل 
  دانشگاه هادي-تهران: آدرس 

مهندسي كارشناس  روح اله تاج آبي   6
  الكترونيك

مدير و موسس 
آموزشگاه و 

كارشناس 
  مخابرات

  03537254818 :تلفن ثابت  سال  15
  09133546879:تلفن همراه 

 r.tajabi@yahoo.com: ايميل 

   يزد:آدرس 

كارشناس ارشد كارشناس ارشد  سميه تاج آبي  7
  مديريت بازرگاني

مدير و مربي 
 آموزشگاه و صنعت 

  03537254818 :تلفن ثابت  سال  14
  09133546879:تلفن همراه 

 s.tajabi@gmail.com: ايميل 

  يزد: آدرس 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد 
  .مي شود

  : استاندارد آموزش 
  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 
  . ح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سط

  : شرح شغل 
هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهن و جلسحداقل زما
  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 
  :كارورزي

به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت      كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)بسياري از مشاغل نمي گردد با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه

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

  : شايستگي 
  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 
رياضي ( كه مي تواند شامل علوم پايه.  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك 
  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 
  : نگرش 

  .  اخالق حرفه اي مي باشد  ز است و شامل مهارت هاي غير فني ومجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نيا
  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 
  :توجهات زيست محيطي 

 .ددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گر



 

 
 
 
 
 

  : شغل استاندارد آموزش نام 

  Joomlaطراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي با 

  : شغلاستاندارد آموزش شرح 
از . از مشاغل حوزه فناوري اطالعات مي باشدJoomlaطراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي با

ساخت ،كار با الحاقات جومال،مديريت جومال،ايجاد محتوا، ربندي جومالنصب و پيكشايستگي هاي اين شغل ميتوان 
مديريت  سيستم هايطراح و توسعه دهنده شغل  .را نام برد انجام امور پيشرفتهو  ايجاد امنيت جومال،قالب دلخواه

  .با كليه مشاغل طراحي  و توسعه وب در ارتباط است Joomlaمحتواي 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم كامپيوتر: ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  داردن: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت  90 :    طول دوره آموزش                   
  ساعت      30:       ـ زمان آموزش نظري               

  ساعت       60  :    زش عملي                ـ زمان آمو
  ساعت         -    :     كارورزي                       زمان ـ 

   ساعت       -       :    ـ زمان پروژه                           

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:ت هاي حرفه اي مربيانصالحي

- 
 
 
 
 



 

 
 

  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

است كه مخصوص انتشار  آزاد و باز متنی چهارچوب مديريت محتواینام يك )  Joomla: انگليسیبه (جومال 
كارآموز پس از طي دوره انواع توانايي هاي مربوط به طراحي و پياده سازي و نگهداري سيستم . محتواي وب است

تواند به  ساخته شده كه مي گر کنترل- نما- مدل افزاری تحت وب چارچوب نرمجومال در يك . هاي وب را خواهد داشت
 MySql است و از پايگاه داده نوشته شده PHPجومال به زبان  .استفاده شود سيستم مديريت محتواطور مستقل از 

، ايجاد )caching(شامل امكان بارگذاري موقت در حافظه براي بهبود كارايي ! هاي جومال يتقابل .كند استفاده مي
هاي كوتاه خبري، تاالر گفتگو، نظر  نسخه قابل چاپ، بخش ٔ، ارائهRSSفهرست خودكار، ارسال خبر از طريق قالب 

عالوه بر امكانات پايه، . است) از جمله فارسي(هاي متعدد  ستجوي اينترنت و پشتيباني از زبانسنجي، تقويم، ج
بيش از . افزايند هستند كه به امكانات جومال مي) شامل كامپوننت، ماژول، پالگين، قالب، بسته زبان(هايي  افزونه

اي در  از واژهنام جومال گرفته شده  .هاي جومال وجود دارد رسمي افزونه ٔدر شاخه تجاریو  رايگان افزونٔه هزاران 
  .است» همگي«يا » جملگي«است كه به معني  سواحيلیزبان 

  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Web Design and development with Joomla 

Use Joomla as a CMS (Content Management System) 

Web Design with Joomla CMS 

 

  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭

  كليه استاندارد هاي مرتبط با طراحي و توسعه وب
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        و مشاغل عادي و كم آسيب  جز: الف 

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  
 



 

 
 
 
 
 

 شغل                      آموزش استاندارد 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

         نصب و پيكربندي جومال1
  ايجاد محتوا2
  مديريت جومال  3
  كار با الحاقات جومال  4
  ساخت قالب دلخواه  5
  ايجاد امنيت جومال  6
  انجام امور پيشرفته  7

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  نصب و پيكربندي جومال

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  ابع آموزشيمصرفي و من

  رايانه بروز و جديد     4  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

       سيستم هاي مديريت محتوا-

  امكانات جومال-
  جومال چگونه كار مي كند-
  نمونه سايت هاي جومال-

     

       سايت رسمي جومال-

       تيم توسعه جومال فارسي-

    8   :مهارت 

  دانلود جومال-
  بر روي هاستنصب جومال -
  نصب جومال بر روي كامپيوتر-
 XAMPPو  Wamp serverنصب  -

  ايجاد پايگاه داده-

     

       پوشه و فايل هاي جومال-

       تنظيم جومال-

  انتخاب زبان-
  كنترل مراحل نصب-
  مجوز استاندارد-
  تنظيمات پايگاه دانش-
  FTPتنظيمات -
  تنظيمات اصلي-
  پايان نصب-
  مالكاربري جو تنظيم-

     



 

  
  
  

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  نصب و پيكربندي جومال

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار انجام-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن

  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ايجاد محتوا

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 12 18 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     6  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

روز و نرم افزارهاي مرتبط ب
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

       هاي جومال بخش و مجموعه-

       پارامتر هاي مطالب-

       پارامترهاي پيشرفته-

       محتواي بدون مجموعه-

       سطل زباله مطالب-

    12   :مهارت 

       سازماندهي محتوا-

       ايجاد بخش-

       ايجاد مجموعه -

  ايجاد محتوا-
  بايگاني و عدم بايگاني مطالب-
  نمايش يك مطلب توسط آيتم منو-
  نمايش يك بخش توسط آيتم منو-
  نمايش يك مجموعه توسط آيتم منو-
  نمايش لينك ارسال مطالب توسط آيتم منو-
  نمايش لينك مطالب بايگاني شده توسط آيتم منو-
  نمايش لينك صفحه اصلي توسط منو-
  مديريت صفحه اصلي-

     

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  اد محتواايج

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  ت، درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرع-

  

 : ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن
 
 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
 زمان آموزش  مديريت جومال

 جمع عملي نظري  

48 12
  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي
  رايانه بروز و جديد     4  :دانش

  سيستم عامل بروز و جديد
نرم افزارهاي مرتبط بروز و 

  جديد
Cool disk  ميز رايانه  
  صندلي گردان

  تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

      چگونگي كار با كنترل پنل-
       چگونگي كار با منو ها-
       نحوه تنظيمات سايت-
  وه تنظيمات سيستمنح-
  نحوه تنظيمات سرور-

     

    8   :مهارت
       كار با كنترل پنل-
       كار با منو ها-
       كار با نوار ابزار-
  كار با زير منو ها-
  كار با فيلتر ها -
  كار با ليست ها -
  كار با آيكون راهنما -
  تنظيمات سايت-
  تنظيمات سيستم-
  تنظيمات سرور-
  برانمديريت كار-
  ايجاد كاربر جديد-
  مديريت رسانه ها-
  ايجاد پوشه-
  آپلود فايل-
  مديريت قالب ها-
  ويرايش قالب ها-
  موقعيت هاي قالب-
  نصب قالب هاي جديد-
  مديريت زبان ها-
  مديريت الحاقات-
  نصب الحاقات-
  حذف الحاقات-
  مفهوم ماژول-
  مفهوم پالگين-
  تنظيم پيغام خصوصي-
  تنظيمات-
  ارسال پيام خصوصي-
  ساخت ايميل همگاني-
  تست نهايي-
  پاك سازي ذخيره ساز-
  اطالعات سيستم-
  مديريت منو ها-
  ايجاد آيتم منو-
  كار با لينك آور-
  تنظيم آدرس وب-
  فاصله انداز-
  نام مستعار-
 كار با سطله زباله منو ها-

     



 

  
    

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
 زمان آموزش  يريت جومالمد

 جمع عملي نظري  

  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  عت، درستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سر-

  

 : ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن
  



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
  كار با الحاقات جومال

  

 زمان آموزش

 جمع مليع نظري  

48 12
  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زيست محيطي
 ، موادابزار  ،تجهيزات 

  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     4  :دانش
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  رنتتجهيزات اتصال به اينت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

      تفاوت ميان پالگين ، ماژول و كامپونت-
       مفهوم پالگين-

       انواع پالگين ها-

 ماژول ها و كامپنت ها مفهوم-
  انواع ماژول ها-
  مفهوم ماژول هاي بخش كاربري جومال-
  مفهوم ماژول هاي بخش مديريت جومال-
  مفهوم كامپونت ها-
  كامپوننت تبليغات-
  كامپوننت تماس ها-
  كامپوننت خبرخوان ها-
  نظرسنجي هاكامپوننت -
  كامپوننت جستجو-
  كامپوننت وب لينك ها-

     

    8   :مهارت
       كار با پالگين-

       كار با انواع پالگين ها-

 كار با ماژول ها و كامپنت ها-
  كار با انواع ماژول ها-
  كار با ماژول هاي بخش كاربري جومال-
  كار با ماژول هاي بخش مديريت جومال-
  كار با كامپونت ها-
  كار با كامپوننت تبليغات-
  كار با كامپوننت تماس ها-
  ار با كامپوننت خبرخوان هاك-
  كار با كامپوننت نظرسنجي ها-
  كار با كامپوننت جستجو-
 كار با كامپوننت وب لينك ها-

     

  
  



 

  
  
  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان
  كار با الحاقات جومال

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

  

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط هات زيست محيطيتوج

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  

 : ايمني و بهداشت 

  ررعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوت-
 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن
 
 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ساخت قالب دلخواه

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     4  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  ار پنج راههكابل سي

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

       اصول اوليه-

  معرفي شركت -
- XML,CSS,HTML/XHTML 

     

       خط مشي كلي-

    8   :مهارت 

       ايجاد قالب-

       طراحي خط مشي-

       ايجاد ساختار-

  Htmlكار با -
  د ساخت پوشه قالبايجا-
  استفاده از ماژول هاي جومال-
  بدون تغيير در هسته جومال HTMLتغيير در خروجي -

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 : ايمني و بهداشت 

  گونومي در هنگام كار با كامپيوتررعايت ار-
 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن
 
 



 

  
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  ايجاد امنيت جومال

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط ات زيست محيطيتوجه

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد      4  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
  مربوطه

DVD  ي ديكشنري انگليس
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

       انواع حمالت-

       حمله به رمز عبور -

       DOSحمله -

  انواع حمالت -
 Apacheامنيت -

  بررسي امنيت الحاقات-

     

    8   :مهارت 

       يش پوشهپيما-

  Apacheايجاد امنيت -
  PHPامنيت -
  امنيت جومال-
 Installationحذف پوشه -

  جومال HTMLويرايشگر  -
  ايجاد امنيت الحاقات-

     

 :نگرش 

  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  اررعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام ك-

 : ايمني و بهداشت 

  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-
 :توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  انجام امور پيشرفته

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 8 12 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  رايانه بروز و جديد     4  :دانش 
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه

  صندلي گردان
  تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD  زار آموزشي نرم اف
  مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

       چگونگي بهينه سازي سايت براي موتورهاي جستجو-

       چگونگي تنظيمات جومال-

       چگونگي كار با متاديتا-
  بررسي نقشه سايت-
  بررسي نقشه سايت گوگل-
  چگونگي پشتيبان گيري از جومال-
  phpMyadminپشتيبان گيري از طريق -
  بازيابي پشتيبان پايگاه دادهنحوه -
  پشتيبان گيري از فايل هانحوه -
  دانلود كامپوننت مهاجرت و نصب آننحوه -
  Migratorنصب پالگين هاي نحوه -

     

    8   :مهارت 

       بهينه سازي سايت براي موتورهاي جستجو -

       تنظيمات جومال-

       كار با متاديتا-

  كار با نقشه سايت-
  كار با نقشه سايت گوگل-
  پشتيبان گيري از جومال-
  phpMyadminپشتيبان گيري از طريق -
  بازيابي پشتيبان پايگاه داده-
  پشتيبان گيري از فايل ها-
  جرت و نصب آندانلود كامپوننت مها-
  Migratorنصب پالگين هاي -

     

  
  
  
  



 

  
  

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  انجام امور پيشرفته
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

   

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :رش نگ -
  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
  رعايت استانداردهاي حرفه اي،دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  

  : ايمني و بهداشت 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
  متعلقات آن دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

    برگه استاندارد تجهيزات -                     
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام   رديف
  براي دو نفر  1 بروز و جديد رايانه  1

  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور  2

  براي كارگاه  1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور  3

  براي دو نفر  1 دو نفره آموزشي هميز رايان  4

  براي هر نفر  1 آموزشي صندلي گردان  5

  براي كارگاه  1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري  6

  براي كارگاه  1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت  7

  براي كارگاه  1 معمولي وايت برد  8

  
  : توجه 

  . ر در نظر گرفته شود نف 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  

  توضيحات  تعداد مشخصات فني و دقيق نام  رديف

  براي كارگاه عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 1

  براي دونفر برگ100 معمولي كاغذ 2

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولي خام  

  براي دونفر عدد2 معمولي خودكار 4

  براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين سيار پنج راهه كابل 5

  براي يك نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

  
  

  : توجه 
  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
 

 



 

  
 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف

1  Cool disk 4دونفر يبرا 1 گيگابايت ياباالتر  

  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل  نرم افزار  2

  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد مربوطههاينرم افزار  3

  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد Officeنرم افزار  4

ي بهنرم افزار ديكشنري انگليس  5
  فارسي

  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد

نرم افزار آموزشي نرم افزار  6
  مربوطه

  دونفر يبرا 1  نسخه هاي بروز و جديد

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

 
 )اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد(منابع و نرم افزار هاي آموزشي -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف ن منبع يا نرم افزارعنوا رديف

      Joomlaكتب  

       

 
 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

  /مترجم مولفين/مولف سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

ــب  ــزوات و كتـ ــه جـ كليـ
ــا  ــوا بــ ــديريت محتــ مــ

Joomla 

      

 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  رديف عنوان

 Joomla  1كليه سايت هاي مفيد 

 2 

  



 

  
  

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

  توضيحات  آدرس دهتهيه كنن عنوان نرم افزار رديف

      فتوشاپ 1

      فلش 2
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