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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :و تصويب   نظارت بر تدوين محتوا
  2513-53-064-1:  شغلآموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 

97  
  66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
  
  

 :فناوري اطالعاتاعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  ممتازامير عباس -
  سارنگ قربانيان-
  الهام تاجفر -
  زهرا زماني -
 ، مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعاتشهرام شكوفيان -

  :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  دانشگاه جامع علمي كاربردي هادي -
  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  -

 :ري فرآيند اصالح و بازنگ
 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   
  .ه و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است كشور بود

 



 

 
 
 
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

سابقه كار   شغل و سمت   يرشته تحصيل  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 

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

  
فناوري  كارشناسي ارشد اميرعباس ممتاز 2

 –ات اطالع
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 

فناوري  دكتري سارنگ قربانيان 3
 اطالعات

مدير گروه 
فناوري 
 اطالعات

  88254832 :تلفن ثابت 15سال 
 : اه تلفن همر

  : ايميل 
  دانشگاه هادي-تهران: آدرس 

  
سيده معصومه   4

  احمدي
 02632803090:تلفن ثابت   سال11 مربي رايانه كامپيوتر كارشناسي

  : تلفن همراه 
: ايميل 

ahmadimehri_neda@yahoo.co
m 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي :  آدرس 
  البرز

مهندسي كارشناس  شيوا ساريخاني 5
فناوري 

 طالعاتا

كارشناس 
 انفورماتيك

  : تلفن ثابت  سال 3
ــل  : ايميـــــــــــــــــــــ
shiva.sarikhani@gmail.co

m 
  : آدرس 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

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

  . 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 

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

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

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

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

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

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

  : 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 . هنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي حداقل هما
  : نگرش 

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

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

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



 

 
 
 
 
 

  : شغل استاندارد آموزش نام 
  WordPress با مديريت محتواي سيستم هايطراح و توسعه دهنده 

 :شغل ش استاندارد آموزشرح 

از شايستگي هاي اين . در حوزه مشاغل فناوري اطالعات ميباشد WordPress با مديريت محتواي سيستم هايطراح و توسعه دهنده 
،كار با بخش مديريت پست،مديريت برچسب ها،مديريت گروهها،مديريت wordpressنصب و راه اندازي ي مانند شغل ميتوان موارد

شغل . را نام برد ا،مديريت برگه ها،مديريت ديدگاه ها،كار با قالب ها،كار با افزونه ها وانجام تنظيمات پيشرفتهچندرسانه اي،مديريت پيونده
  .با كليه مشاغل طراحي  و توسعه وب در ارتباط است WordPressمديريت محتواي  سيستم هايطراح و توسعه دهنده 

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  يپلم كامپيوترد: ميزان تحصيالت حداقل
  سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

  ندارد: مهارت هاي پيش نياز 
:آموزش دوره طول

 ساعت 90  :  طول دوره آموزش                   
  ساعت  30     :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت  60      :  ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     :     كارورزي                       زمان ـ 
   ساعت      :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي -

  %65:عملي  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

   :تحصيالت حداقل
  سال سابقه كار  2رندگان مدرك كارشناسي مرتبط با دا -
  سال سابقه كار 4دارندگان مدرك كارداني مرتبط با  -

 
 
 



 

 
 

  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

 ياست كه به طور گسترده از سو يافزار كد باز محتوا و نرم تيريمد ستميس كي) WordPress(وردپرس 
شده  يگذار هيو توسط مت مولنوگ پا رديگ يو وبالگ ها مورد استفاده قرار م ها تيسا نوشتن يبرا سانينو وبالگ
 ،يتجار ،يآموزش يمحتوا يبرا تو وبالگ هاس ها تيسا يمحتوا برا تيريمد ستميس كيدر واقع وردپرس . است
 جاديا. buddypressقدرتمند 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 نيهمچن. شود يم يبانيپشتشركت ها و انجمن هاي ديگر 

 نيو پركاربردتر نيتر به معروف ليقابل مالحظه تبد يشرفتيعت و پو متن باز است و با سر گانيكامالً را ستميس
 .هاست شده است يبر رو تيابزار ساخت وبالگ و سا

  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Web Design and development with WordPress  

Use WordPress as a CMS (Content Management System) 

Web Design with WordPress 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        جزو مشاغل عادي و كم آسيب  : الف 

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

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

            زارت كار    نياز به استعالم از و:  د 

  
 



 

 
 
 
 

 شغل                     آموزش استاندارد 
  شايستگي ها -

 عناوين رديف

 wordpressنصب و راه اندازي 1

  كار با بخش مديريت پست2
  مديريت برچسب ها  3
  مديريت گروهها  4
  مديريت چندرسانه اي  5
  مديريت پيوندها  6
  مديريت برگه ها  7
  ت ديدگاه هامديري  8
  كار با قالب ها  9

  كار با افزونه ها  10
  تنظيمات پيشرفتهانجام   11
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
 Wordpressنصب راه اندازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  بطمرت توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  بررسي سرور براي نصب-
  بررسي سيستم محلي-
  cmsموارد لزوم يك -
  ويژگي هاي يك سيستم مديريت محتوا-
  مقايسه سيستم هاي مديريت محتوا-
  wordpressبررسي هاي ويژگي نسخه جديد -

  رايانه بروز و جديد     3
  ديدسيستم عامل بروز و ج

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
  كارگاهي روپوش كار يا لباس

  

     
     
     
     

  :مهارت 
  نصب بر روي سرور-
  نصب بر روي سيستم هاي محلي-
  تنظيمات اوليه-

 6    
     
     
     

  :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 
  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 بخش مديريت پست
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  تعريف پست-
  بررسي چگونگي ايجاد يك پست-
  انواع روش هاي ايجاد پست-
  نواحي مختلف نوار ابزار-
  كاربرد نوار ابزار-
  روش هاي ويرايش يك پست-

  رايانه بروز و جديد     3
  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

  يقكپسول اطفاء حر
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

     
     
     
     

  :مهارت 
  ايجاد يك پست-
  كار با نوار ابزار -
  ويرايش يك پست-

 6    
     
     
     

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

  : 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 
  مديريت برچسب ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  تعريف برچسب-
  روش هاي مديريت برچسب ها-
-  
-  

  رايانه بروز و جديد     3
  سيستم عامل بروز و جديد

نرم افزارهاي مرتبط بروز و 
  جديد

Cool disk  
  ميز رايانه
  گردانصندلي 

  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

  

     
     
     
     

  :مهارت 
  كار با برچسب ها-
  ذف برچسبح-
  اضافه برچسب-
  ويرايش برچسب-

 6    
     
     
     
     

  :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 

  مديريت گروه ها
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  تعريف گروه -
  روش هاي مديريت گروه ها -
-  

  رايانه بروز و جديد     3
  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  ري انگليسي ديكشن
  به فارسي

  كتاب آموزشي
  كابل سيار پنج راهه

  چاپگر ليزري
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

     
     
     

  :مهارت 
  كار با گروه ها-
  حذف گروه-
  اضافه كردن گروه-
  ويرايش گروه-
  تخصيص گروه-

 6    
     
     
     
     

  :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 
  رعايت ارگونومي در هنگام كار با كامپيوتر-

  :توجهات زيست محيطي 
  پيوتر و متعلقات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كام -
  

 
 



 

 
  

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مديريت چندرسانه اي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  اي جديد به كتابخانهروش هاي درج محتو-
  روش هاي مديريت كتابخانه ها-
-  

  رايانه بروز و جديد     3
  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

  

     
     
     

  :مهارت 
  درج محتواي جديد به كتابخانه-
  مديريت كتابخانه-
-  

 6    
     
     
     

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  ناسب در رابطه با كارانجام كردار و ديدگاه م-
  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 
  ليل آموزش ي تح برگه -

  : عنوان 
  مديريت پيوندها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  روش هاي اضافه يك پيوند جديد-
  مفهمو پيوندها-
-  
-  

  رايانه بروز و جديد     3
  عامل بروز و جديدسيستم 

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

  

     
     
     
     

  :مهارت 
  اضافه كردن يك پيوند جديد-
  كار با پيوندها-
  كار با پيوند دسته ها-
-  

 6    
     
     
     
     

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

  : 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 
  مديريت ديدگاه ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  چگونگي كار با مديريت ديدگاهها-
  ديدگاههاچگونگي حذف  -
  ديدگاههاچگونگي اضافه كردن  -
  ديدگاههاچگونگي ويرايش  -

  و جديد رايانه بروز     3
  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

  طفاء حريقكپسول ا
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

   

     
     
     
     

  :مهارت 
  كار با بخش مديريت ديدگاهها-
  ديدگاههاحذف  -
  ديدگاههااضافه كردن  -
  ديدگاههاويرايش  -

 6    
     
     
     
     

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  كارانجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با -
  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 
  كار با قالب ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 6 9 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  مفهوم قالب-
  روش نصب قالب-
  چگونگي استفاده از ابزارك ها-
  نحوه كار با ويرايشگر-
  ها و چگونگي طراحي قالب هانحوه كار با قالب -

 رايانه بروز و جديد     3

  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

  ليزري چاپگر
  جعبه كمكهاي اوليه با لوازم

  كپسول اطفاء حريق
  روپوش كار يا لباس كارگاهي

  

     
     
     
     

  :مهارت 
  نصب قالب ها-
  استفاده از ابزارك-
  كار با ويرايشگر-
  كار با امكانات خود قالب ها-
  طراحي قالب ها-

 6    
     
     
     
     

  :نگرش 
  حرفه اي كار گروهي،اخالق-
  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 
  دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -

 
 



 

 
 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  كار با افزونه ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش 
  مفهوم افزونه-
  كاربرد افزونه-
  مفهوم چند افزونه-

 رايانه بروز و جديد     2

  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
  با لوازمجعبه كمكهاي اوليه 
  كپسول اطفاء حريق

  روپوش كار يا لباس كارگاهي
  

     
     
     

  :مهارت 
  دانلود يك افزونه-
  نصب يك افزونه-
  مديريت افزونه-
  ويرايش يك افزونه-
  بروز رساني يك افزونه-
  كار با چند افزونه-

 4    
     
     
     
     

  :نگرش 
  كار گروهي،اخالق حرفه اي-
  كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كارانجام -
  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 
  تنظيمات پيشرفتهانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

1 2 3 

  ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  :دانش
  نحوه  مديريت كاربران -
  نحوه  اضافه كردن يك كاربر جديد -
  نحوه  ثبت نام كاربران و  مديريت كاربران -
  نحوه  بازگرداندن كلمه عبور -
 wordpress و پشتيبان گيري  نحوه  بروز رساني -

  و تنظيمات نحوه  كار با بخش ابزارها -
  نحوه  درون ريزي و نحوه  بيرون ريزي -

 رايانه بروز و جديد     1

  سيستم عامل بروز و جديد
وز و نرم افزارهاي مرتبط بر

  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

  

     
     
     
     

  :مهارت
  كار با مديريت كاربران -
  اضافه كردن يك كاربر جديد-
  مديريت كاربران ثبت نام كاربران و-
  بازگرداندن كلمه عبور-
 wordpress پشتيبان گيريو   بروز رساني-

  و تنظيمات كار با بخش ابزارها-
  درون ريزي و بيرون ريزي-

 2    
     
     
     
     

  :نگرش
  ر گروهي،اخالق حرفه ايكا-
  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 
  ات آندفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلق -



 

 
 
 
 
 

                 
    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 آموزشيدو نفره  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 تجهيزات اتصال به اينترنت  7

  براي كارگاه  1 معمولي  وايت برد  8

  
  : توجه 

  . گرفته شود نفر در نظر  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 ار پنج راههكابل سي 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 مربوطه هاينرم افزار  3

  دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد Officeنرم افزار  4

ليسي بهديكشنري انگنرم افزار   5
  فارسي

  دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد

آموزشي نرم افزارنرم 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 عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 Wordpress      
           
           
           
           
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

    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

Wordpress 

         

        

 
 
 
 

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

 Wordpress 1كليه سايت هاي مفيد 

 2 

 

  
  زارهاي سودمند و مرتبط فهرست معرفي نرم اف

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 
  

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

      فتوشاپ 1

      فلش 2
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