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

 

 

 

1 0 0 0 2 0 0 3 5 0 2 1 2 3 7 

 فناوري اطالعات: ريزي درسي برنامه اعضاء كارگروه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف

 نرم افزار كارشناسي ارشد شهرام شكوفيان 1
دبير كار گروه برنامه ريزي درسي 

 فناوري اطالعات
سال20  

 سال 14 مدير.مربي آموزشگاه فناوري اطالعات كارشناسي مريم اصالني برزگر 2

3 
حميد رضا 

 خراساني
 سال 16 مربي نرم افزار كارشناسي ارشد

مربي آموزشگاهمدير و  نرم افزار كارشناسي مرضيه عابد پور 4 سال 20   

سال 6 استاد دانشگاه طراحي وب كارشناسي ارشد ساناز طاهري 5  

سال 10 مدير مربي آموزشگاه طراحي وب كارشناس اصغر طاهري 6  

اسي ارشدكارشن نرگس پاسباني 7 سال 10 مربي نرم افزار   

سال 10 مربي نرم افزار كارشناسي ارشد ريحانه شفايي 8  

سال 6 مربي نرم افزار كارشناس ارشد پروانه طاهري 9  

سال 26 كارشناس آموزشي  نرم افزار كارشناسي ارشد زهرا شيرازي 10  

سال 10 هنرآموز فناوري اطالعات كارشناس ارشد طيبه شفيعي 11  

سال 25 هنرآموز نرم افزار كارشناس منيژه صادقي 12  

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي فنـاوري اطالعـات برگـزار گرديـد اسـتاندارد       8/5/1396طي جلسه اي كه در تاريخ 

بررسـي   251340530930001 بـا كـد    WORDPRESSطراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتوا بـا     آموزش شغل

مـورد تائيـد قـرار     732120530020001با كـد   WordPress با مديريت محتوا سيستم هايتوسعه دهنده تحت عنوان شغل  و

 گرفت . 

 

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

 از آن موجب پيگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيـز گفتـه    سـتاندارد حرفـه  هاي مورد نياز براي عملكرد مـوثر در محـيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي
 استاندارد آموزش : 

 هاي موجود در استاندارد شغل.  يي يادگيري براي رسيدن به شايستگ نقشه
 نام يك شغل :  

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

هـا،   يـك حـوزه شـغلي، مسـئوليت     ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگـر در  اي شامل مهم بيانيه
 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  انتظار ميهايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش  ها و توانايي حداقل شايستگي

 كارورزي:
گيرد و ضرورت دارد  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي

 صورت تئوريـك  د در محل آموزش بهكه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فر
 گردد.) آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استفاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  هكتبي عملي و اخالق حرفـ ، عمليبخش  ه، كه شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

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

، رياضـي توانـد شـامل علـوم پايه(    كه مي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي نظري و توانمندياي از معلومات  حداقل مجموعه
 ، تكنولوژي و زبان فني باشد. )، زيست شناسي، شيميفيزيك

 مهارت : 
 شود.  جاع ميهاي عملي ار حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير فني و اخالق حرفه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت مجموعه

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

 توجهات زيست محيطي :

 الحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.م



 3 

 

 : شغل استاندارد آموزش نام 

 WordPressتوسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي با 

 : شغل استاندارد آموزش شرح 

2B توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي باWORDPRESS سوب زه فناوري اطاعات مححواز مشاغل روز

 اندازي راه و نصب MySQL ,phpmyadminراه اندازي وب سرور ،گي هاي اين شغل مي توان ازشايست .شودمي

WordPress،پيوندها مديريت اي چندرسانه مديريت گروهها،و ها برچسب مديريت،پست مديريت بخش با كار، 

توليد  seo،بهينه سازي پيشرفته تنظيمات انجام،ها افزونه با كار ،ها قالب با كار و ديدگاهها، ها برگه مديريت

را نام برد. اين شغل با كليه مشاغل  word pressسعه دهنده وب با وبراي طراح و ت  پروژه،راهبري طرح كسب و كار

 تجزيه و تحليل، برنامه نويسي و نگهداري سيستم هاي وب و توليد محتوا در ارتباط است.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 )پايان دوره راهنمايي( پايان دوره متوسطه اولميزان تحصيالت : حداقل 

 داشتن سالمت كامل جسماني و روانيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

  ICDL بركار نياز : هاي پيش مهارت

0B :آموزش دوره  طول  

 ساعت       340طول دوره آموزش                    :    

 ساعت      77    ري               :   ـ زمان آموزش نظ

 ساعت    263  ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت        0كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت         ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشيابي( به درصد )  بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي : اخالق حرفه -

1Bاي مربيان : هاي حرفه صالحيت 

 سال سابقه كار  2دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط با  -

 سال سابقه كار 4دارندگان مدرك كارداني مرتبط با  -
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 تعريف دقيق استاندارد(اصطالحي) :  ٭

 ياست كه به طور گسترده از سو يكد بازافزار  محتوا و نرم تيريمد ستميس كي) WordPressوردپرس ( 

شده  يگذار هيو توسط مت مولنوگ پا رديگ يو وبالگ ها مورد استفاده قرار م ها تينوشتن سا يبرا سانينو وبالگ

 ،يتجار ،يآموزش يمحتوا يبرا تو وبالگ هاس ها تيسا يمحتوا برا تيريمد ستميس كياست. در واقع وردپرس 

 جادي. اbuddypressقدرتمند همچون  يها با افزونه ياجتماع يها تيسا جاديا تيقابل نيهمچن موارد ديگر و يعلم

و  واليك اس ينوشته شده و توسط ما ياچ پ يپ يسيرا داراست كه با زبان برنامه نو bbpressانجمن با افزونه 

 نيا باشد يموجود م زين واليك گرس پست يبرا ينسخه ا ني. همچنشود يم يبانيپشتشركت ها و انجمن هاي ديگر 

 نيو پركاربردتر نيتر به معروف ليقابل مالحظه تبد يشرفتيو متن باز است و با سرعت و پ گانيكامالً را ستميس

 هاست شده است. يبر رو تيابزار ساخت وبالگ و سا

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) : ٭

Developers of Content Management Systems with WordPress 
Use WordPress as a CMS (Content Management System) 
Web Design with WordPress CMS 

 

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

 كليه استانداردهاي وب و چند رسانه اي و توليد محتوا

 

 طح سختي كار :شناسي و س جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       �الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

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

 ند و مرجع ........................................طبق س          �ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

3B1 
4Bراه اندازي وب سرور ،mysql,phpmyadmin 5B8 6B17 7B25 

8B2 9Bاندازي راه و نصب WordPress 10B13 11B30 12B43 

13B3 14B15 پست مديريت بخش با كارB3 16B9 17B12 

4 18B19 گروههاو ها برچسب مديريتB6 20B18 21B24 

5 22B23 اي چندرسانه مديريتB3 24B6 25B9 

6 26B27 پيوندها مديريتB3 28B6 29B9 

7 30B31 و ديدگاهها ها برگه مديريتB6 32B19 33B25 

8 34B35 ها قالب با كارB9 36B24 37B33 

9 38B39 ها افزونه با كارB2 40B18 41B20 

10 42B43 پيشرفته تنظيمات انجامB5 44B15 45B20 

11 
46B بهينه سازي انجامseo 47B10 48B40 49B50 

12 50B51 توليد پروژهB5 52B55 53B60 

13 
54Bسعه دهنده وب با وبراي طراح و ت  راهبري طرح كسب و كارword press 55B4 56B6 57B10 

 340 263 77 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

58Bراه اندازي وب سرور   mysql,phpmyadmin 
 ان آموزشزم

 جمع عملي نظري 

8 17 25 

64Bايمني ،نگرش مهارت، ،دانش 

 مرتبط محيطي توجهات زيست

65Bموادابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 مفهوم  وب سرور ها -
 نحوه نصب وب سرور  و تنظيمات اوليه وب سرور-
 mysqlبا  ييداده و آشنا گاهيمفهوم پا-

  phpmyadmin مفهوم -
 mysqlدر  يبانك اطالعات ساختنحوه -

  ياصل ديو كل يداده ها در بانك اطالعات انواع-
 يجدول در بانك اطالعات ساختنحوه -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز
 وايت برد

 ماژيك  وايت برد
 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور
DVD   مخا 

 خودكار
Cool disk 

 ميز رايانه
 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري
 روپوش كار

 مهارت :
 نصب و فعال سازي وب سرور-
 phpinfoاجراي اولين  برنامه و تابع -

 يا بانك اطالعاتكار ب-
 phpmyadminكار با جدول و ركورد در -

 يو خارج ياصل ديكل كار با-
پياده سازي يك اثر بر اساس دانش و مهارتهاي آمـوزش داده  -

 شده تاكنون

   

 نگرش :
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 اردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كاررعايت استاند-
 خالقيت، كارآفريني -

 رعايت ارگونومي هنگام كار-ايمني و بهداشت : 

 محيطي : توجهات زيست
 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 wordpressنصب و راه اندازي  

 ان آموزشزم

 جمع عملي نظري 

13 30 43 

66B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

67B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 نصب براي سرور مفاهيم-

 محلي سيستم مفاهيم-

  cms يك لزوم موارد-

 محتوا مديريت سيستم يك هاي ويژگي-

 محتوا مديريت هاي سيستم مقايسه-

 wordpress   جديد نسخه ويژگي-

 Direct adminكاربرد -

 xamppكاربرد -

 wampكاربرد -

 چگونگي كار با كنترل پنل-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

 direct admin  سرور روي بر نصب-

 xamppنصب بر روي سرور -

 محلي هاي سيستم روي بر نصب-

 اوليه تنظيمات-

 wampنصب بر روي سرور  -

 كار با كنترل پنل-

تكميل اثر توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي -
 آموخته شده جديد
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 wordpressنصب و راه اندازي  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

68B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

69B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

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

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار-

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
  پست مديريت بخش با كار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 9 12 

70B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

71B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 پست تعريف-

 پست يك ايجاد چگونگي -

 پست ايجاد هاي روش انواع-

 ابزار نوار مختلف نواحي-

 ابزار نوار كاربرد-

 پست يك ويرايش هاي روش-

   

 كامل بروزرايانه با تجهيزات 

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز
 وايت برد

 ماژيك  وايت برد
 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام 

 خودكار
Cool disk 

 ميز رايانه
 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي
 زشياسناد آمو

 كابل سيار پنج راهه
 چاپگر ليزري
 روپوش كار

 مهارت :
 پست يك ايجاد-

 ابزار نوار با كار-

 قرار دادن يك عكس در پست -
 عكس در پست  uploadانجام-
 پست يك ويرايش-

تكميل اثر توليد شـده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي       -
 آموخته شده جديد

   

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

 ايمني و بهداشت : 
 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست
 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و گروهها ها برچسب مديريت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 18 24 

72B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

73B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 ها برچسب مديريت هاي روشو  برچسب تعريف-

  seoمفهوم  -

 ها   webmasterمعرفي -

 ها گروه مديريت هاي روش وه و گر تعريف-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 ردانصندلي گ

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

 ها برچسب با كار-

 برچسب حذفاضافه، ويرايش و -

 معرفي سايت به وب مستر ها -

 افزايش بازديد كنندگان صفحه -

 دف گروهحفه، ويرايش و اضا-

تكميل اثر توليد شـده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي       -

 آموخته شده جديد

   

 نگرش :

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

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اي چندرسانه مديريت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

74B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

75Bتوجهات زيست محيطي مرتبط 

76B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 كتابخانه به جديد محتواي درج هاي روش-

 ها كتابخانه مديريت هاي روش-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ورديتا پروژكت

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

 كتابخانه به جديد محتواي درج- 

 كتابخانه ديريتم-

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده جديد

   

 نگرش :

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

 درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پيوندها مديريت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 6 9 

77B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

78B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 جديد پيوند يك اضافه هاي روش -

 پيوندها مومفه-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 تا پروژكتوردي

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

 يدجد پيوند يك كردن اضافه-

 پيوندها با كار-

 ها دسته پيوند با كار-

تكميل اثر توليد شـده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي       -

 آموخته شده جديد

 

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 نجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي ا-
  خالقيت، كارآفريني -

 درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 اهها و ديدگ ها برگه مديريت 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 19 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

79B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 برگه مديريت با كار چگونگي-

 برگه حذف چگونگي -

 برگه كردن اضافه چگونگي -

 برگه ويرايش چگونگي -
 ديدگاهها مديريت اب كار چگونگي-

 ديدگاهها حذف چگونگي -

 ديدگاهها كردن اضافه چگونگي -

 ديدگاهها ويرايش چگونگي -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز
 وايت برد

 ماژيك  وايت برد
 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور
DVD   خام 

 خودكار
Cool disk 

 يز رايانهم
 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت
DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري
 روپوش كار

 مهارت :
 برگه مديريت بخش با كار-

 برگه حذفاضافه ويرايش و -

 ديدگاهها مديريت بخش با كار-

 ديدگاهها حذفاضافه، ويرايش و  -

تكميل اثر توليد شده قبلي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي     -
 آموخته شده جديد

   

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

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

 : توجهات زيست محيطي
 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها قالب با كار  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 24 33 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 توجهات زيست محيطي مرتبط

80B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 قالب مفهوم-

 قالب نصب روش-

 ها ابزارك از استفاده چگونگي-

 ويرايشگر با كار نحوه-

 ها قالب طراحي چگونگي و ها قالب با كار نحوه-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 ستم عامل بروزسي

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 ر پنج راههكابل سيا

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

 ها قالب نصب-

 ابزارك از استفاده-

 ويرايشگر با كار-

 ها قالب خود امكانات با كار-

 ها قالب طراحي-

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده جديد

   

 نگرش :

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

 رعايت ارگونومي هنگام كار -ايمني و بهداشت : 

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها افزونه با كار  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 18 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

81B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 افزونه مفهوم-

 افزونه كاربرد-

 افزونه چند مفهوم-

 اي ساخت فرممعرفي افزونه ه-

 نحوه ساختن يك فرم تماس با ما-

 word pressنحوه ايجاد گالري تصاوير در -

 براي گالري lightboxنحوه نصب افزونه -

 نحوه ايجاد فروشگاه اينترنتي-

 معرفي افزونه هاي ايجاد فروشگاه-

 نحوه نصب افزونه وو كامرس-

 نحوه پيكربندي و تنظيمات افزونه-

 ل در ورد پرسنحوه ايجاد يك محصو-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

 افزونه يك دانلود-

 افزونه يك نصب-

 افزونه مديريت-

 افزونه يك ويرايش-

 افزونه يك رساني بروز-

 افزونه چند با كار-

 نصب افزونه هاي فرم تماس-
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 استاندارد آموزش 

 حليل آموزش ي ت برگه -

 عنوان : 

 ها افزونه با كار  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

82B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

 ساختن يك فرم تماس با ما-

 word pressايجاد گالري تصاوير در -

 براي گالري lightboxنصب افزونه -

 ايجاد فروشگاه اينترنتي-

 كار با افزونه هاي ايجاد فروشگاه-

 نصب افزونه ووكامرس-

 پيكربندي و تنظيمات افزونه-

 ايجاد يك محصول در ورد پرس-

تكميل اثر توليد شده قبلـي بـر اسـاس دانـش و مهارتهـاي      -

 آموخته شده جديد

    

 نگرش :

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

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -

 

 



 17 

 

 

 ستاندارد آموزش ا

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پيشرفته تنظيمات انجام

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 15 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

83B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 كاربران مديريت نحوه -

 جديد كاربر كي كردن اضافه نحوه -

 كاربران مديريت و كاربران نام ثبت نحوه -

 عبور كلمه بازگرداندن نحوه -

wordpress - گيري پشتيبان و رساني بروز نحوه 

 تنظيمات و ابزارها بخش با كار نحوه -

 ريزي بيرون نحوه و ريزي درون نحوه -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 رتبط بروزنرم افزارهاي م

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 كار روپوش

 مهارت :

 كاربران مديريت با كار -

 جديد كاربر يك كردن اضافه-

 كاربران مديريت و كاربران نام ثبت-

 عبور كلمه بازگرداندن-

wordpress -گيري پشتيبان و رساني بروز 

 تنظيمات و ابزارها بخش با كار-

 ريزي بيرون و ريزي درون-

تهـاي آموختـه   تكميل اثر توليد شده قبلي بر اساس دانـش و مهار -

 شده جديد
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پيشرفته تنظيمات انجام

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

84B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 الق حرفه اي، اصول و فنون مذاكرهكار گروهي،اخ-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
 خالقيت، كارآفريني -

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 كامپيوتر دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 seoبهينه سازي انجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 40 50 

85B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

86B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 مفاهيم پايه سئو -

 وريتم هاي موتور هاي جستجوالگ مفهوم -

 معيار هاي پايه در سئو و قوانين آنها مفهوم -

 فايل هاي ضروري در سئو مفهوم -

 نقش بهينه سازي براي موبايل در سئو -

  Alexa  مفهوم  -

- 59Bاصول اوليه SEO 

 نه سازي موتور جستجوبهي مفهوم -

- 60Bبهبود ساختار سايت مفهوم 

 Heading نحوه استفاده صحيح از تگ هاي -

 (Crawler) نحوه ارتباط با فهرست بردار -

 robots.txt نحوه استفاده موثر از -

 نحوه مطلع بودن از لينك هاي -

ref="nofollow" 
 انواع كار با سايت هاي جمع آوري كلمات كليدي -

 يتروش استفاده از نقشه سا -

 در وتاثيرآنsocial mediaومزاياي ويژگيهاي -

seo 
 چگونگي دريافت لينك از ديگر وب سايتها -

 ثبت لينك در دايركتوري هاي ثبت شده -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 
 

http://www.zoomit.ir/2011/11/23/1373/seo-guide-part-1/#seo-basics
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 seoانجام بهينه سازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

87B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

88B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :
 الگوريتم هاي موتور هاي جستجو -

 معيار هاي پايه در سئو و قوانين آنها -

 فايل هاي ضروري در سئو -

 سئوبهينه سازي براي موبايل در  -

  Alexaكار با   -
- 61Bاصول اوليه SEO 

- 62Bبهينه سازي موتور جستجو 

- 63Bبهبود ساختار سايت 
 ارائه محتوا و سرويس با كيفيت -

 Anchor استفاده صحيح از -

 Heading استفاده صحيح از تگ هاي -

 (Crawler) هرست بردارارتباط با ف -

 robots.txt استفاده موثر از -

 "ref="nofollow مطلع بودن از لينك هاي -

 كار با سايت هاي جمع آوري كلمات كليدي -

 keyword ,descriptionهاي   tagكار با  -

 image altكار با  تگ  -

 كار با نقشه سايت -

 seoكار با لينك ها در افزايش  -

 دريافت لينك از ديگر وب سايتها -

 ثبت لينك در دايركتوري هاي ثبت شده -

كميــل اثــر توليــد شــده قبلــي بــر اســاس دانــش و ت -
 جديد مهارتهاي آموخته شده

    

 

http://www.zoomit.ir/2011/11/23/1373/seo-guide-part-1/#seo-basics
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 seoانجام بهينه سازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

89B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط يطيتوجهات زيست مح

90B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 خالقيت، كارآفريني -

 

 ايمني و بهداشت : 

 گونومي هنگام كاررعايت ار-

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -

 



 22 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 توليد پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 55 60 

91B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

92B موادار ابز ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 نحوه برنامه ريزي پروِژه -
 نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه  -
 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ
 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 
 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان
 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 

 مهارت :
و بكارگيري تمام   word pressطراحي سايت با -

 بخشهاي آن
 )seoانجام بهينه سازي سايت (-

   

 نگرش :

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

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

- 

 توجهات زيست محيطي :

 صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن دفع -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

سعه دهنده وب بـا  وبراي طراح و ت  راهبري طرح كسب و كار

word press 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 6 10 

93B ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

94Bي مرتبطتوجهات زيست محيط 
95B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 مفهوم كسب و كار -

 ساختار تهيه كسب و كار -

 نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي  -

 wordpressبا   مراحل انجام يك پروژه -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 وايت برد  ماژيك

 ديتا پروژكتور

 كاغذ
 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 
 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان
 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

ــت - ــه فهرس ــا  تهي ــروژه ب ــك پ ــل انجــام ي ي از مراح

wordpress 
تهيه يك پالن ويژه كسب و كار براي انجام پروژه با  -

wordpress 

   

 نگرش :

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

 درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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  برگه استاندارد تجهيزات -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

 براي دو نفر 1 و جديد بروز 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 ميز رايانه 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 به اينترنت تجهيزات اتصال 7

 براي كارگاه 1 معمولي وايت برد 8

 توجه : 

ت  - ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي 1ت شود .  6 ه  رفت ر در نظر گ ف  ن

 برگه استاندارد مواد  -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

 براي كارگاه عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 1

 براي دونفر برگ100 معمولي اغذك 2

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولي خام 

 براي دونفر عدد2 معمولي خودكار 4

 براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5

 براي يك نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

 توجه : 

ه ظر - ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ه ا د ب ت موا 1في 6 . شود  ه  سب حا ر م ف  ن

   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 نرم افزارهاي مربوطه 3

-wordpress-xamppم افزارنر 4

direct admin 

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديكشنري انگليسي به فارسي 5

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

 توجه:

شود - ه  سب حا ر م ف ر دو ن ء ه زا ه ا ر ب زا  . اب
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