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  دفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي درسي :  ًظارت تر تذٍيي هحتَا ٍ تصَية
 21/2513 :   ضايستگيضٌاسايي  هلي ضوارُ

 1/7/1389ضرٍع اػتثار  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :   آدرض

، ، سازهاى آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي وطَر  2اى ضوارُ ، ساختو ًصرت خياتاى ، ًثص   ، خياتاى خَش ضوالي  خياتاى آزادي  –تْراى 

  259ضوارُ 

  66569900           تلفي                                         66944117       ًگاردٍر

 ٍ آهَزش :  ضايستگي  اي ٍ تخػػي ّوكار براي تذٍيي استاًذارد حَزُ ّاي حرفِ 

 ادارُ کل آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي استاى تْراى  -

 ضرکت ايلیا فٌاٍر پاسارگاد  -

 

 فرآيٌذ اصالح ٍ تازًگري :  

- 

- 
 

 :  فٌاٍري اطالػات  اػضاء وويسيَى تخصصي ترًاهِ ريسي درسي رضتِ 
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 تؼريف دليك استاًذارد: ٭

( ارائِ ؽذُ Drupalثب اعتفبدُ اس عبهبًِ ّبی هذیزیت هحتَا درٍپبل )عبسی ٍة عبیت ّب جْت تَلیذ هحتَا عزاحی ٍ پیبدُ ًحَُ در ایي اعتبًذارد

کبر ثب پٌل هذیزیتی عبهبًِ، ًصت ٍ فؼبل عبسی هبصٍل ّب، پیکزثٌذی ٍ ؽخصی ، درٍپبل اعت. در ایي عزاحی ٍ پیبدُ عبسی ًحَُ ًصت ٍ راُ اًذاسی

 عبسی قبلت ّبی درٍپبل اهکبى پذیز خَاّذ ثَد.عزاحی ٍ ؽخصی  ّوچٌیيعبسی آًْب 

  اصطالح التيي استاًذارد ) ٍ اصالحات هطاتِ جْاًي ( : ٭

Website designer & developer with Drupal  

 اّذاف آهَزضي استاًذارد : ٭

 ّذف / اّذاف ولي : ■

  عزاحی ٍ پیبدُ عبسی ٍة عبیت ثذٍى ًیبس ثِ داًؼ ثزًبهِ ًَیغی -

 ی درٍپبلثب عبهبًِ هذیزیت هحتَا کبرتَاًبیی  -

 ًگْذاری، ثِ رٍس رعبًی ٍ ارتقب ٍة عبیتْبی هجتٌی ثز عبهبًِ هذیزیت هحتَای درٍپبل -

 ّذف / اّذاف رفتاري : ■

 درٍپبل یکبر ثب عبهبًِ هذیزیت هحتَا -

 هذیزیت ٍ عجقِ ثٌذی هحتَا  -

 دعتِ ثٌذی کبرثزاى ٍ عغَح دعتزعی آًْب -

 ّب ّب ٍ قبلت ثکبرگیزی هبصٍل -

 خذهبت ٍة عبیتٍ تَاًبیی درٍپبل در تَعؼِ اهکبًبت  گیزی اسثْزُ -

 ٍ آهَزشضايستگي   گاى استاًذارد تْيِ وٌٌذ

 هرتثط يي تجرت ساتمِ رضتِ تحصيلي هذرن ًام ٍ ًام خاًَادگي رديف

 ITهٌْذسي  وارضٌاسي ارضذ ضْاب هسيثياى 1

 

 سال 10

 سال 10 هٌْذسي صٌايغ وارضٌاسي ارضذ ويَاى جاهِ تسري 2 

 سال 1 هٌْذسي ًرم افسار وارضٌاسي فائسُ ػاللي 3

 سال 1 هٌْذسي ًرم افسار وارضٌاسي زّرا لاسوياى 4
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ٍيذئَ  –تلَيسيَى  –ًَار  –فيلن  –هاشيه  –ٍايت ترد تختِ  –رساًِ ّاي آهَزضي هَرد ًياز تراي استاًذارد ) تختِ سياُ  ٭

 پرٍجىطي ٍ ... ( 

 

ػذد ثزای دًٍفز1 رایبًِ ثب ّوِ هتؼلقبت  

ًفز ػذد ثزای د1ٍ هیشکبر  

ػذد ثزای ّز ًفز1 صٌذلی گزداى  

ػذد1 ٍیذیَ پزٍصکتَر ٍ پزدُ  

ػذد1 تختِ ٍایت ثزد  

  خظ ایٌتزًت

 

 هْن تريي استاًذاردّا ٍ رضتِ ّاي هرتثط تا ايي استاًذارد :  ٭

 وارتري راياًِ  -

 وارتري ايٌترًت-

 

 جايگاُ استاًذارد از جْت آسية ضٌاسي ٍ سطح سختي وار : ٭

 █هطاغل ػادي ٍ ون آسية الف : جسٍ 

 ب : جسٍ هطاغل ًسثتاً سخت 

 ج : جسٍ هطاغل سخت ٍ زياى آٍر 
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 تؼاريف اغالحات هحتَايي : 

 استاًذارد ضغل : 

ػولكرد هَثر در هحیظ کار را گَيٌذ در بؼضي از هَارد استاًذارد حرفِ اي ًیس گفتِ هيي  براي  تَاًوٌذي ّاي هَرد ًیازٍ  هطخػات ضايستگي ّا

 ضَد .

 استاًذارد آهَزش :

 براي رسیذى بِ ضايستگي ّاي هَجَد در استاًذارد ضغل .  ي يادگیري ًقطِ

 ًام يك ضغل :  

 اًتظار هي رٍد اعالق هي ضَد . کِ از يك ضخع در سغح هَرد ًظر  ٍظايف ٍ تَاًوٌذي ّاي خاظبِ هجوَػِ اي از 

 ضرح ضغل : 

در يك حَزُ ضغلي ، هسيوَيیت ّيا ،    ضغل ، کارّا  ارتباط ضغل با هطاغل ديگراز قبیل جايگاُ يا ػٌَاى  هْن تريي ػٌاغر يك ضغلبیاًیِ اي ضاهل 

 ضرايظ کاري ٍ استاًذارد ػولكرد هَرد ًیاز ضغل . 

 عَل دٍرُ آهَزش : 

 .  اّذاف کلي ٍ رفتاري يك استاًذارد آهَزضيبراي رسیذى بِ  َرد ًیازحذاقل زهاى ٍ جلسات ه

 ٍيصگي کارآهَز ٍرٍدي : 

 کِ از يك کارآهَز در ٌّگام ٍرٍد بِ دٍرُ آهَزش اًتظار هي رٍد .  ّا ٍ تَاًايي ّايي حذاقل ضايستگي

 ارزضیابي : 

کتبي ػولي ٍ اخيالق  ، ػولي بخص  ِ، کِ ضاهل سُ است يا خیر در هَرد آًكِ يك ضايستگي بذست آهذ جوغ آٍري ضَاّذ ٍ قضياٍت فرآيٌذ 

 حرفِ اي خَاّذ بَد . 

 غالحیت حرفِ اي هربیاى : 

 کِ از هربیاى دٍرُ آهَزش استاًذارد اًتظار هي رٍد . تَاًوٌذي ّاي آهَزضي ٍ حرفِ ايحذاقل 

 ضايستگي : 

 کارا برابر استاًذارد .  در هحیظ ّا ٍ ضرايظ گًَاگَى بِ عَر هَثر ٍ تَاًايي اًجام کار

 داًص : 

الزم براي رسیذى بِ يك ضايستگي يا تَاًايي . کِ هيي تَاًيذ ضياهل ػليَم پاييِ       هجوَػِ اي از هؼلَهات ًظري ٍ تَاًوٌذي ّاي رٌّيحذاقل 

 ، تكٌَيَشي ٍ زباى فٌي باضذ . ، زيست ضٌاسي ( ، ضیوي ، فیسيك )رياضي 

 هْارت : 

 . هؼوَالً بِ هْارت ّاي ػولي ارجاع هي ضَد .  بِ يك تَاًوٌذي يا ضايستگيبراي رسیذى  سنّواٌّگي بیي رّي ٍ جحذاقل 

 ًگرش : 

 کِ براي ضايستگي در يك کار هَرد ًیاز است ٍ ضاهل هْارت ّاي غیر فٌي ٍاخالق حرفِ اي هي باضذ .   رفتارّاي ػاعفيهجوَػِ اي از 

 ايوٌي : 

 یح آى هَجب برٍز حَادث ٍ خغرات در هحیظ کار هي ضَد . هَاردي است کِ ػذم يا اًجام ًذادى غح

 تَجْات زيست هحیغي :

 هالحظاتي است کِ در ّر ضغل بايذ رػايت ٍ ػول ضَد کِ کوتريي آسیب بِ هحیظ زيست ٍارد گردد.
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 :  ضايستگيًام 

 Drupalای هذیزیت هحتَ عبهبًِ ٍ تَعؼِ دٌّذُ عزاح

 : 1ضايستگي ضرح

ؽَد. ؽبغل تَاًبیی اعالػبت هحغَة هی هذیزیت هحتَای درٍپبل اس هؾبغل هزتجظ در حیغِ فٌبٍری عزاحی ٍة عبیت ثب اعتفبدُ اس عبهبًِ

 را دارد. ی درٍپبلعزاحی ٍ ارتقب ٍة عبیت ثب کبرثزدّبی هختلف )ؽخصی، خجزی، عبسهبًی، تجبری ٍ...( ثب اعتفبدُ اس عبهبًِ  هذیزیت هحتَا

 :  ٍرٍديٍيصگي ّاي وارآهَز 

  دیپلن هيساى تحصيالت : حذالل 

 رٍاًی در حذ تَاًبیی کبر ثب کبهپیَتز عالهت جغوی ٍ تَاًايي جسوي : حذالل 

 درجِ یک یب کبرثز رایبًِ ICDLکبرثز ػوَهی رایبًِ ؽخصی یب  هْارت ّاي پيص ًياز ايي استاًذارد :

 :آهَزش دٍرُ  طَل

 ساػت 100:    آهَزش                  دٍرُ  طَل

 ساػت   36  :               ـ زهاى آهَزش ًظري

 ساػت  64  :                ـ زهاى آهَزش ػولي

 ساػت     0:  وارٍرزي                               ـ 

  ساػت   0 :                            ـ زهاى پرٍشُ

 :ضيَُ ارزضياتي 

 %25 آزهَى ًظري : ٭

 %65 آزهَى ػولي : ٭

 %10 اخالق حرفِ اي : ٭

 صالحيت ّاي حرفِ اي هرتياى :

 عبل عبثقِ کبرهفیذ 2هپیَتز ثب گزایؼ ًزم افشار ثب هٌْذط لیغبًظ کب

 

 

                                                 

1. Job Description 
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2. Occupational  Standard      

3 Competency 

                             2استاًذارد ضغل

   ضغلي 3ضايستگي ّاي -

 تَاًبیی ّب  ردیف

 تَاًبیی کبر ثب ایٌتزًت ٍ هزٍرگزّبی ایٌتزًتی 1

 Web Serverتَاًبیی ًصت ٍ راُ اًذاسی  2

 در ٍة Domain  ٍHostتَاًبیی ثجت ٍ ثکبرگیزی  3

 اًذاسی درٍپبلتَاًبیی ًصت ٍ راُ 4

 تَاًبیی کبر ثب پٌل هذیزیتی درٍپبل 5

 تَاًبیی تَعؼِ اهکبًبت درٍپبل 6

 تَاًبیی عزاحی ٍ پیبدُ عبسی قبلت گزافیکی ثب درٍپبل 7
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 استاًذارد آهَزش 

 ي تحليل آهَزضي  ترگِ -

 ػٌَاى تَاًايي : 

 بر ثب ایٌتزًت ٍ هزٍرگزّبی ایٌتزًتیتَاًبیی ک

 سهبى آهَسػ

 جوغ ػولی ًظزی 

5 5 10 

 ايوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 رایبًِ    داًؼ :

 هبصیک  ٍایذثزد

 دیتب پزٍصکتَر

 کبغذ

 پزدُ دیتب پزٍصکتَر

CD   خبم 

 برخَدک

Cool disk 

 هیش رایبًِ

 صٌذلی گزداى

 تجْیشات اتصبل ثِ ایٌتزًت

CD ِآهَسؽی ًزم افشار هزثَع 

CD اًگلیغننی ثننِ   دیکؾننٌزی

 فبرعی

 کتبة آهَسؽی

 کبثل عیبر پٌج راِّ

 چبپگز لیشری

   5/0 تبریخچِ ایٌتزًت ٍ هزٍرگزّب

   1 هؼوبری ٍة، اجشا، پزٍتکلْب ٍ تؼبهالت

   5/0 بثب اعتبًذاردّ هفَْم

   5/0 هفبّین ٍ اصغالحبت کلیذی در ٍة

   1 ًزم افشارّبی تحت ٍة

   1 ًحَُ ًصت ٍ راُ اًذاسی ٍ هشیت ّز هزٍرگز

   5/0 قَاًیي هزثَط ثِ فضبی عبیجز

    هْبرت :

  1  اتصبل ثِ ؽجکِ ایٌتزًت اس عزیق رایبًِ

  2  کبرثزی هزٍرگزّبی ایٌتزًتی

  1  َرّبی جغتجَ ثزای یبفتي ٍة عبیتاعتفبدُ اس هَت

  1  ّبی ایٌتزًتیتؼبهل ثب اًَاع ٍة عبیت

 ًگزػ :

 ثکبرگیزی رًگ ٍ ًوبدّب ٍ اؽکبل هتٌبعت ثب عي ٍ ًَع کبرثزی اعتفبدُ کٌٌذُ -

 اجشا اصلی در فضبی ٍة هتٌبعت ثب ًَع کبرثزی -

 ایوٌی : 

 رػبیت ارگًََهی ٌّگبم کبر ثب رایبًِ

 بت سیغت هحیغی :تَجْ
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4
 Web Server 

 ػٌَاى تَاًايي : 

 4ٍة عزٍرتَاًبیی ًصت ٍ راُ اًذاسی 

 سهبى آهَسػ

 جوغ ػولی ًظزی 

5 
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 ايوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 رایبًِ    داًؼ :

 هبصیک  ٍایذثزد

 دیتب پزٍصکتَر

 کبغذ

 پزدُ دیتب پزٍصکتَر

CD   خبم 

 خَدکبر

Cool disk 

 هیش رایبًِ

 صٌذلی گزداى

 تجْیشات اتصبل ثِ ایٌتزًت

CD ِآهَسؽی ًزم افشار هزثَع 

CD اًگلیغننی ثننِ   دیکؾننٌزی

 فبرعی

 کتبة آهَسؽی

 کبثل عیبر پٌج راِّ

 چبپگز لیشری

   1 هفبّین ٍة عزٍر 

   1 ّب Web Application هفَْم

   1 برثزی ٍة عزٍرّباصَل ک

   5/0 اًَاع ٍة عزٍرّب 

   5/0 صفحبت ایغتب ٍ پَیب هفَْم

   1 هؼوبری صفحبت عوت کبرثز ٍ عوت عزٍر

    هْبرت :

  3  ًصت ٍ راُ اًذاسی ٍة عزٍرّبی ٍیٌذٍس ٍ لیٌَکظ

  2  ًگْذاری ٍ رفغ ػیت

 ًگزػ :

 عي ٍ ًَع کبرثزی اعتفبدُ کٌٌذُثکبرگیزی رًگ ٍ ًوبدّب ٍ اؽکبل هتٌبعت ثب  -

 اجشا اصلی در فضبی ٍة هتٌبعت ثب ًَع کبرثزی -

 ایوٌی : 

 رػبیت ارگًََهی ٌّگبم کبر ثب رایبًِ

 تَجْبت سیغت هحیغی :

- 
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 ػٌَاى تَاًايي : 

 6ٍ فضبی هیشثبًی 5تَاًبیی ثجت ٍ ثکبرگیزی داهٌِ

 سهبى آهَسػ

 جوغ ػولی ًظزی 

5 5 10 

 ايوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 رایبًِ    داًؼ :

 هبصیک  ٍایذثزد

 دیتب پزٍصکتَر

 کبغذ

 پزدُ دیتب پزٍصکتَر

CD   خبم 

 خَدکبر

Cool disk 

 هیش رایبًِ

 صٌذلی گزداى

 تجْیشات اتصبل ثِ ایٌتزًت

CD افشار هزثَعِ آهَسؽی ًزم 

CD اًگلیغننی ثننِ   دیکؾننٌزی

 فبرعی

 کتبة آهَسؽی

 کبثل عیبر پٌج راِّ

 چبپگز لیشری

   1 هفبّین داهٌِ ٍ اًَاع آى

   1 هفبّین فضبی هیشثبًی ٍ اًَاع آى

   1 اصَل راُ اًذاسی

   2  ّبی هیشثبًیدٌّذُپٌلْبی هذیزیتی عزٍیظ

    هْبرت :

  1  خزیذ ٍ ثجت داهٌِ

  1  خزیذ ٍ ثجت فضبی هیشثبًی

  1  تخصیص یک یب چٌذ داهٌِ ثِ یک فضبی هیشثبًی

  2  ًگْذاری ٍ رفغ ػیت

 ًگزػ :

 ثکبرگیزی رًگ ٍ ًوبدّب ٍ اؽکبل هتٌبعت ثب عي ٍ ًَع کبرثزی اعتفبدُ کٌٌذُ -

 اجشا اصلی در فضبی ٍة هتٌبعت ثب ًَع کبرثزی -

 ایوٌی : 

 بم کبر ثب رایبًِرػبیت ارگًََهی ٌّگ

 تَجْبت سیغت هحیغی :

- 

 

                                                 
5
 Domain 

6
 Host 
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 ػٌَاى تَاًايي : 

 اًذاسی درٍپبلتَاًبیی ًصت ٍ راُ

 سهبى آهَسػ

 جوغ ػولی ًظزی 

4 8 12 

 ايوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 رایبًِ    : داًؼ

 ٍایذثزد هبصیک 

 دیتب پزٍصکتَر

 کبغذ

 پزدُ دیتب پزٍصکتَر

CD   خبم 

 خَدکبر

Cool disk 

 هیش رایبًِ

 صٌذلی گزداى

 تجْیشات اتصبل ثِ ایٌتزًت

CD ِآهَسؽی ًزم افشار هزثَع 

CD اًگلیغننی ثننِ   دیکؾننٌزی

 فبرعی

 کتبة آهَسؽی

 کبثل عیبر پٌج راِّ

 چبپگز لیشری

   2 ٍة عزٍرّبی عبسگبر ثب درٍپبل

   2 َل ٍ هلشٍهبت ًصت درٍپبلاص

    هْبرت :

  2  ثکبر گیزی ًزم افشارّبی هَرد ًیبس ثزای راُ اًذاسی درٍپبل

  4  اًذاسی درٍپبل  ًحَُ ًصت ٍ راُ

  2  تٌظیوبت ٍ رفغ اؽکبالت احتوبلی

 ًگزػ :

 ثکبرگیزی رًگ ٍ ًوبدّب ٍ اؽکبل هتٌبعت ثب عي ٍ ًَع کبرثزی اعتفبدُ کٌٌذُ -

 اجشا اصلی در فضبی ٍة هتٌبعت ثب ًَع کبرثزی -

 ایوٌی : 

 رػبیت ارگًََهی ٌّگبم کبر ثب رایبًِ

 تَجْبت سیغت هحیغی :
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 ػٌَاى تَاًايي : 

 کبر ثب پٌل هذیزیتی درٍپبلتَاًبیی 

 سهبى آهَسػ

 جوغ ػولی ًظزی 

6 16 22 

 ايوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 رایبًِ    داًؼ :

 هبصیک  ٍایذثزد

 دیتب پزٍصکتَر

 کبغذ

 پزدُ دیتب پزٍصکتَر

CD   خبم 

 خَدکبر

Cool disk 

 هیش رایبًِ

 صٌذلی گزداى

 تجْیشات اتصبل ثِ ایٌتزًت

CD ِآهَسؽی ًزم افشار هزثَع 

CD غننی ثننِ  اًگلی دیکؾننٌزی

 فبرعی

 کتبة آهَسؽی

 کبثل عیبر پٌج راِّ

 چبپگز لیشری

   2 پٌل هذیزیتی درٍپبل ن ٍ اصغالحبت کلیذییفبّه

   2 هحتَا پزداسػ ٍ عجقِ ثٌذی

   2 هبّیت کبرثزدی هبصٍل ّب ٍ قبلت ّب

    هْبرت :

  2  در درٍپبل عبخت هحتَا

  2  در درٍپبل تؼییي عغَح دعتزعی

  8  در درٍپبل ّب ؼبل عبسی هبصٍلًصت ٍ ف

  4  ٍ هتغیزّبی درٍپبلی اصلی هبصٍل ّبٍ ؽخصی عبسی پیکزثٌذی  تٌظین،

 ًگزػ : 

 ثکبرگیزی رًگ ٍ ًوبدّب ٍ اؽکبل هتٌبعت ثب عي ٍ ًَع کبرثزی اعتفبدُ کٌٌذُ -

 اجشا اصلی در فضبی ٍة هتٌبعت ثب ًَع کبرثزی -

 ایوٌی : 

 بم کبر ثب رایبًِرػبیت ارگًََهی ٌّگ

 تَجْبت سیغت هحیغی :
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 ػٌَاى تَاًايي : 

 تَعؼِ اهکبًبت ٍة عبیتْبی هجتٌی ثز درٍپبلتَاًبیی 

 سهبى آهَسػ

 جوغ ػولی ًظزی 

7 9 16 

 ايوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 رایبًِ    :داًؼ 

 هبصیک  ٍایذثزد

 دیتب پزٍصکتَر

 کبغذ

 پزدُ دیتب پزٍصکتَر

CD   خبم 

 خَدکبر

Cool disk 

 هیش رایبًِ

 صٌذلی گزداى

 تجْیشات اتصبل ثِ ایٌتزًت

CD ِآهَسؽی ًزم افشار هزثَع 

CD اًگلیغننی ثننِ   دیکؾننٌزی

 فبرعی

 کتبة آهَسؽی

 کبثل عیبر پٌج راِّ

 چبپگز لیشری

   2 ت ارتقبیی ٍة عبیتًحَُ افشٍدى اهکبًب

   2 در درٍپبل عزٍیغْبی الحبقیؽخصی عبسی ٍ تَعؼِ 

   1 پزداسػ ٍ عجقِ ثٌذی  هحتَا

   2 هبّیت کبرثزدی هبصٍل ّب

    هْبرت :

  1  تؼییي کبرثزی ٍة عبیت

  4  ًحَُ داًلَد ٍ دعتزعی ثِ هبصٍل ّبی هٌبعت ٍ کبرآهذ

  4  ٍل ّبتٌظین ٍ پیکزثٌذی هٌبعت هبص

 ًگزػ :

 ثکبرگیزی رًگ ٍ ًوبدّب ٍ اؽکبل هتٌبعت ثب عي ٍ ًَع کبرثزی اعتفبدُ کٌٌذُ -

 اجشا اصلی در فضبی ٍة هتٌبعت ثب ًَع کبرثزی -

 ایوٌی : 

 رػبیت ارگًََهی ٌّگبم کبر ثب رایبًِ

 تَجْبت سیغت هحیغی :

 

 

 

 

 

 ػٌَاى تَاًايي : 

 ی قبلت گزافیکی درٍپبلپیبدُ عبس عزاحی ٍتَاًبیی 

  سهبى آهَسػ
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 جوغ ػولی ًظزی

4 16 20 

 ايوٌي  ،ًگرش  هْارت ، ،داًص 

 هرتثط تَجْات زيست هحيطي

 ، هَاداتسار  ،تجْيسات 

 هصرفي ٍ هٌاتغ آهَزضي

 رایبًِ    داًؼ :

 هبصیک  ٍایذثزد

 دیتب پزٍصکتَر

 کبغذ

 پزدُ دیتب پزٍصکتَر

CD   خبم 

 خَدکبر

Cool disk 

 هیش رایبًِ

 صٌذلی گزداى

 تجْیشات اتصبل ثِ ایٌتزًت

CD ِآهَسؽی ًزم افشار هزثَع 

CD اًگلیغننی ثننِ   دیکؾننٌزی

 فبرعی

 کتبة آهَسؽی

 کبثل عیبر پٌج راِّ

 چبپگز لیشری

   1 تؼزیف ٍاعظ کبرثزی

   1 ّبی آىقبلت ٍ ٍیضگی

   2 قبلت درٍپبلًیبس در عزاحی  ّبی هَرد ًزم افشارّب ٍ فٌبٍری

    هْبرت :

  1  ًحَُ داًلَد، دعتزعی ٍ ًصت قبلت ّب

  8  عزاحی ٍ پیبدُ عبسی قبلت ّبی گزافیکی

  5  تٌظین ٍ اصالح قبلت

  2  ّبی هَرد ًیبس در عزاحی قبلتًزم افشارّب ٍ فٌبٍریکبر ثب 

 ًگزػ :

 دُ کٌٌذُثکبرگیزی رًگ ٍ ًوبدّب ٍ اؽکبل هتٌبعت ثب عي ٍ ًَع کبرثزی اعتفب -

 اجشا اصلی در فضبی ٍة هتٌبعت ثب ًَع کبرثزی -

 ایوٌی : 

 رػبیت ارگًََهی ٌّگبم کبر ثب رایبًِ

 تَجْبت سیغت هحیغی :
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  ثزگِ اعتبًذارد تجْیشات ، هَاد ، اثشار  -

 ضوارُ تؼذاد  هطخصات فٌي  رديف

  ثزای ّز دٍ ًفز یک دعتگبُ رایبًِ  .1

ِ تؼذاد هَرد ًیبسث هبصیک  ٍایذثزد  .2   

  یک دعتگبُ دیتب پزٍصکتَر  .3

ثزگ 50ثزای ّز کبرآهَس  کبغذ  .4   

  یک ػذد پزدُ دیتب پزٍصکتَر  .5

6.  CD   ػذد 3ثزای ّز ًفز  خبم   

ػذد 2ثزای ًفز  خَدکبر  .7   

8.  Cool disk ّز ًفز یک ػذد  

  دٍ ًفز یک ػذد هیش رایبًِ  .9

  ّز ًفز یک ػذد صٌذلی گزداى  .10

  ثزای اتصبل تصبل ثِ ایٌتزًتتجْیشات ا  .11

12.  CD  ِثزای ّز ًفز یک ػذد آهَسؽی ًزم افشار هزثَع  

13.  CD  ّز ًفز یک ػذد اًگلیغی ثِ فبرعی دیکؾٌزی  

  ّز ًفز یک کتبة کتبة آهَسؽی  .14

  ثزای ّز رایبًِ کبثل عیبر پٌج راِّ  .15

  یک دعتگبُ ثزای کالط آهَسؽی چبپگز لیشری  .16

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

 

 تَجِ : 

 ًفر در ًظر گرفتِ ضَد .  15تجْيسات تراي يه وارگاُ تِ ظرفيت  -

 اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَد . -

 هَاد تِ ازاء يه ًفر وارآهَز هحاسثِ ضَد . -
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 هٌبثغ ٍ هحتَاّبی آهَسؽی ) پیؾٌْبدی تین تذٍیي اعتبًذارد (    -

 هتزجن/ لف / هَلفیيهَ عبل ًؾز ًبم کتبة یب جشٍُ ردیف

 هتزجویي

 تَضیحبت ًبؽز هحل ًؾز

عننننبهبًِ هننننذیزیت    .1

 هحتَای درپبل

 

 ؽْبة هغنیجیبى/  1389

 کیَاى جبهِ ثشرگ

  ًبقَط تْزاى 

2.  Using Drupal  Angela 

Byron 

  OREILY  

3.  Building 

powerful and 

robust website 

with drupal 

 David 

Mercer 

  Packt 

publishing 

Ltd. 

 

 هزجغ کبهل  .4

CSS  ٍHTML 

افغبًِ رضنَاًی ٍ   

هْنننننننننننزاى 

 صذراالدثبیی

  ًبقَط تْزاى 

عزاحی ٍ پیبدُ عنبسی    .5

 ًزم افشارّبی ٍة

PHP  ٍMySQL 

الْبم ثبقت حغیي  

 پَر ٍ اًغیِ قَاهی

 

  ًبقَط تْزاى 

6.  UML  ًبقَط تْزاى  هْزاى تَحیذی  

7.  XML  ػلَم رایبًِ تْزاى  جؼفزًضاد قَهی  
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 ّبپیَعت 

 

 عئَالی ٍ پبعخ ًبهِ  200آسهَى  .1

 فْزعت عبیت ّبی قبثل اعتفبدُ در آهَسػ اعتبًذارد  .2

 فْزعت هؼزفی ًزم افشارّبی هفیذ .3

 

تجصزُ : تین تْیِ کٌٌذُ اعنتبًذارد در ٌّگنبم تنذٍیي ٍ تکوینل اعنتبًذارد هزثَعنِ ثبینذ هٌنبثغ ٍ         

زم افنشار ٍ ... ( را اػنن اس فبرعنی ٍ    هحتَاّبی اصیل ٍ هْن هَرد اعتفبدُ اػن اس ) کتبة ، جشٍُ ، ً

 ثِ ّوزاُ اعتبًذارد ٍ پیَعت ّب ارعبل ًوبیٌذ .   (Pack Age ) التیي ثِ صَرت 
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 1پیَعت 

 عئَالی ٍ پبعخٌبهِ 200سهَى آ
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 2پیَعت 

 فْزعت عبیت ّبی قبثل اعتفبدُ در آهَسػ اعتبًذارد

1. www.php.opensourcecms.com 

2. www.ilyafanavar.com 

3. www.drupal.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.php.opensourcecms.com/
http://www.drupal.org/
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 3 پیَعت

 فْزعت هؼزفی ًزم افشارّبی هفیذ 

 تَضیحبت آدرط تْیِ کٌٌذُ ػٌَاى ًزم افشار ردیف

1.  Xampp  www.apachefriends.org  

2.  Drupal  Drupal.org  

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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