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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
 ، كار با Shell – proceduresعهده توانايي تشخيص از  كسي است كه Unix shellبرنامه نويس 

Argument ها، كار با متغيرهاي محيط Shell فايل توسط يك  ، ساختنprocedure كار با ، 
 ، Loop ها ، كار با Condition  بكارگيري Integer Arithmeticdفرمانهاي جانشيني ،  كار با 

 Program ، كار با Shell ، انجام پروژه برنامه نويسي Menu ،  ساختن Linkكار با فرمانهاي 

Structure بكارگيري ، Actions بكارگيري  ، Control-Statements بكارگيري فرامين براي ، 
out put file بكارگيري فرامين براي ، Inpit file بكارگيري ، Value entering بكارگيري  ، 

AWK در برنامه نويسي Shell و انجام پروژه برنامه نويسي  AWKبرآيد . 

  : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  : ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با شغل مربوطه: توانايي جسميحداقل 

  -  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :موزشي آ دوره طول
  ساعت       240         :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       60          :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت    180          :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -        :      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت         -        :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت          -          :      مهارت         زمان سنجش ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : سنجش عملي امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
   مرتبط  ليسانس :حداقل سطح تحصيالت 
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 Shell-proceduresتشخيص توانايي   1

   هاArgumentكار با توانايي   2
  Shell كار با متغيرهاي محيطتوانايي   3
  procedureساختن فايل توسط يك توانايي   4
  )Substion( جانشيني كار با فرمانهايتوانايي   5
 Integer Arithmeticكار با توانايي   6

   هاConditionبكارگيري توانايي   7
 Loopكار با توانايي   8

 Linkكار با فرمانهاي توانايي   9

 menuساختن توانايي   10

  Shellانجام پروژه برنامه نويسي توانايي   11
 Program Structuceكار با توانايي   12

 Actionsبكارگيري ايي توان  13

 Control-Statementsبكارگيري توانايي   14

 out put fileبكارگيري فرامين براي توانايي   15

 Input fileبكارگيري فرامين براي توانايي   16

 Command Line  در Value enteringبكارگيري توانايي   17

 Shell در برنامه نويسي AKWبكارگيري توانايي   18

  AKWانجام پروژه برنامه نويسي وانايي ت  19
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  Shell-procedures 3  9  12توانايي تشخيص   1
        Shell-proceduresشناسايي اصول ساختن يك   1-1

        Shell-proceduresك شناسايي اصول اجراء ي  2-1

         هاCommentشناسايي اصول كار با   3-1

        procedureشناسايي اصول تشخيص اعمال   4-1

        Shellشناسايي اصول انتخاب   5-1

       Compilingشناسايي اصول تشخيص خطاها با استفاده از   6-1

        Shell-procedureشناسايي اصول تشخيص   7-1

  12  9  3   هاArgumentكار با توانايي   2
         و  كاربرد آنcommand Lineآشنايي با آرگمانها و پارامترهاي   1-2

       n$ تا $1 -  

         ها Variableآشنايي با   2-2

  -  shift ,$#,$@$*$!$?,φ $$,$        

       echo  $1:$2:#$3آشنايي با شروع و پايان آرگمانها بصورت   3-2

         و نحوه بكارگيري آرگمانهاreadنايي با آش  4-2

         و نحوه عملكرد آن بر روي يك فايل exportآشنايي با   5-2

        آشنايي با پارامترهاي جانشيني   6-2

  - ${variable :- value}       

  - ${variable := value}       

  - ${variable :+ value}       

  - ${# variable}       

         ها Argument كار با شناسايي اصول  
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  Shell  2  6  8 توانايي كار با متغيرهاي محيط  3

         و  كاربرد آنsetآشنايي با فرمان   1-3
       كاربرد آن و .````ن آشنايي با فرما  2-3

       shellشناسايي اصول كار با متغيرهاي محيط   3-3
  procedure  2  6  8ساختن فايل توسط يك توانايي   4

       read variable  توسط  Data Enteringآشنايي با   1-4

       egrep variable  توسطData Serchingآشنايي با   2-4

       mv variable توسط Data Erasingآشنايي با   3-4

       Data Viewingآشنايي با   4-4

  - Pg varible       

  -  echo varible       

        procedureشناسايي اصول ساختن يك فايل توسط يك   5-4

  Substion(  2  6  8(كار با فرمانهاي جانشيني توانايي   5

        و كاربرد آن...``آشنايي با   1-5

         و كاربرد آن ...``آشنايي با  2-5

         و كاربرد آن ...````آشنايي با  3-5

        آشنايي با استفاده از آرگمانها بجاي متغيرها  4-5

        آشنايي با چگونه نسبت دادن يك فرمان به يك متغير  5-5
         و كاربرد آنIFSآشنايي با متغيير   6-5
        فرمانهاي جانشيني شناسايي اصول كار با   7-5

  Integer Arithmetic 2  6  8كار با توانايي   6

         و كاربرد آن exprآشنايي با فرمان   1-6

        آن  و كاربرد letآشنايي با فرمان   2-6

  
  

  

 



 5

 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       Integer Data Typeيي با فرمانآشنا  3-6
       Integer Arithmeticشناسايي اصول كار با   4-6

  12  9  3   هاConditionبكارگيري توانايي   7

        آشنايي با مقايسه محاسباتي و رشته اي كاراكتري   1-7
       File Conditionalآشنايي با   2-7

         و كاربرد آنtestآشنايي با   3-7

         و كاربرد آنifآشنايي با   4-7

         و كاربرد آنexitآشنايي با   5-7

       ?$آشنايي با چگونگي دريافت مقادير با   6-7

        آشنايي با عمليات منطقي   7-7

  - ll,&&,-0,-a       

         و كاربرد آنهاcase , else , elifآشنايي با   8-7

         ها Conditionشناسايي اصول بكارگيري   9-7

  Loop 4  12  16كار با توانايي   8

         و كاربرد آنshile , doآشنايي با   1-8

         و كاربرد آنunitآشنايي با   2-8

         و كاربرد آنforآشنايي با   3-8
         و كاربرد آنهاbreak , continueآشنايي با   4-8
       Loopشناسايي اصول كار با   5-8

  Link  1  3  4كار با فرمانهاي توانايي   9

       execآشنايي با   1-9

       file descriptorآشنايي با   2-9

  - >        
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  - >>        
  -<         

        Linkشناسايي اصول كار با فرمانهاي   3-9

  menu 2  6  8ساختن توانايي   10

       Select Statmentآشنايي با   1-10

        menuآشنايي با ايجاد   2-10

       optionاضافه كردن  -  

        option ويرايش كردن -  

        option حذف -  

        menu شناسايي اصول ساختن   3-10

  Shell  3  9  12انجام پروژه برنامه نويسي توانايي   11

        آشنايي با هدف پروژه  1-11

         جهت انجام هدفنايي با انتخاب فرمانهاآش  2-11

        آشنايي با اصول طراحي  3-11

        آشنايي با اصول تست   4-11

       Shellشناسايي اصول انجام پروژه برنامه نويسي   5-11

  Program Structuce 2  6  8توانايي كار با   12

        آشنايي با اصطالحات معمولي  1-12
        ها Syntaxآشنايي با   2-12
       out put formatingآشنايي با فرم بندي   3-12

        آشنايي با چگونگي مقايسه ها بطور ساده و پيچيده   4-12

       programآشنايي با پيكره   5-12

  -  Begin- End       
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  - It- else       

  - While- for       

  -  arrays       

       Character Typeآشنايي با انواع   6-12

       Reporting scriptآشنايي با   7-12

       program structureشناسايي اصول كار با   8-12

  Actions 4  12  16بكارگيري توانايي   13

       Control State ments , operatorsآشنايي با دستورات   1-13

       Constants Variablesآشنايي با   2-13

       Functionsآشنايي با انواع   3-13

        Actionsشناسايي اصول بكارگيري   4-13

  Control-Statements 4  12  16بكارگيري توانايي   14

       ؟؟؟  1-14

  if - else       
  - break – Continue statements        

  -  nex – exit - Statments       

        Control-Statementsشناساسايي اصول بكارگيري   2-14

  out put file 2  6  8بكارگيري فرامين براي توانايي   15

       printآشنايي با دستور   1-15

       printfآشنايي با دستور   2-15

       Closeآشنايي با دستور   3-15

       output fileشناسايي اصول بكارگيري فرامين براي   4-15
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  Input file 5  15  20بكارگيري فرامين براي توانايي   16

       FSآشنايي با   1-16

       getlindآشنايي با   2-16

         getline ,linkingآشنايي با    3-16

         getline ,piping, variablesآشنايي با    4-16

       RSآشنايي با   5-16

       record with headerآشنايي با   6-16

        Input fileشناسايي اصول بكارگيري فرامين براي   7-16

 Command  در Value enteringبكــارگيري توانــايي   17

Line 

5  15  20  

        )v-(نها  ها و كاربرد آoptionآشنايي با   1-17

        ها و كاربرد آنها  Argumentآشنايي با   2-17

         و كاربرد آنهاSystem functionآشنايي با   3-17

  - Systems       

        Value enteringشناسايي اصول بكارگيري   4-17

  Shell 5  15  20 در برنامه نويسي AWKبكارگيري توانايي   18

        AWKدر   Shellهاي شناسايي اصول كار با پارامتر  1-18

  - '' ...        

  - '''' ...        

  - ``...        
        AWKآشنايي با چگونگي اجراء برنامه   2-18

        در برنامه نويسي  AWKشناسايي اصول بكارگيري   3-18
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

 يزبرنامه درسي اهداف و ر

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  AKW  6  18  24انجام پروژه برنامه نويسي توانايي   19

        آشنايي با هدف پروژه  1-19
        آشنايي با انتخاب فرمانها جهت انجام هدف   2-19

        آشنايي با اصول طراحي  3-19
        آشنايي با اصول تست   4-19

       AWKول انجام پروژه برنامه نويسي شناسايي اص  5-19
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      وسايل كمك آموزشي   1
      فرايند كار   2
      نرم افزار   3
      سخت افزار   4
     ديسكت فالپي  5
6  CDخام       
     كاغذ  7
      خودكار  8
      مداد  9
      مداد پاك كن  10
      خط كش  11
      دفترچه يادداشت  12
      CDماژيك  13
      ماژيك فسفري  14
      روپوش كار  15
16  CD  نرم افزار سيستم عامل       
17  CDنرم افزار مربوطه       
18  CD آمورشي نرم افزار مربوطه       
19  CDديكشنري       
      پوستر آموزشي   20
      اساليد آموزشي   21
      نوار آموزشي ويديويي  22
      كتاب آموزشي  23
      استاندارد رشته مربوطه   24
      برنامه درسي مربوطه   25
      مداد تراش روميزي   26
27  Cool disk      
      كابل سيار پنج راهه   28
      فرايند كار  29
      مام متعلقات كاملكامپيوتر با ت  30
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 UNIX-SHELLبرنامه نويس : نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      چاپگر ليزري   31
      چاپگر رنگي   32
      اسكنر   33
      ميز كامپيوتر   34
      صندلي گردان   35
36  smartboord     
      ا پروژكتورديت  37
      پرده ديتا پروژكتور   38
      تجهيزات اتصال به اينترنت  39
      تلويزيون رنگي   40
     Tape و  cdويدئو   41
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