معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
پیاده ساز بانک اطالعاتي
باSQL SERVER

گروه شغلي
فناوري اطالعات
كد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 5 3 0 0 1 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1396/12/26 :

شناسه گروه

3

3 5 1 2

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل351230530010001 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :فناوری اطالعات
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

فاطمه معدنی پور

کارشناسی

علوم کامپیوتر

مربی اداره کل قزوین

 7سال

2

دانیال پاتو

کارشناسی ارشد

فناوری اطالعات

مدیر و مربی آموزشگاه

 10سال

3

شیوا محمود پور

کارشناسی

علوم کامپیوتر

مربی اداره کل قزوین

 7سال

4

شهرزاد صبوحی

کارشناسی ارشد

نرم افزار

مدیر و مربی آموزشگاه

 22سال

5

آنوش صیاد نژاد

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

6

جویا رشیدی

کارشناسی

مهندسی نر م افزار و شبکه

کارشناس سازمان آموزش فنی و
حرفه ای
رئیس کارگروه برنامه ریزی
درسی فناوری اطالعات

 14سال

 18سال

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن

66583628

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نفتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استفاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطفي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.
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نام استاندارد آموزش شغل:
پیاده ساز بانک هاي اطالعاتي با SQL Server
شرح استاندارد آموزش شغل :
پیاده ساز بانک های اطالعاتی با  SQL Serverشغلی در حوزه مشاغل فناوری اطالعات است .که شایستگی های
بکارگیری بانک های اطالعاتی  ،استفاده از بانک های اطالعاتی رابطه ای ،نصب و پیکربندی محیط SQL
 ، SERVERایجاد پایگاه داده جدید و ایجاد  ،Tableاستفاده از با عبارات پایه ای  ،T-SQLپرس و جوها ،تولید
viewها ،ایجاد توابع ،کار با  ،Stored Procedureبکارگیری  ،Triggerپشتیبانی گیری و بازاریابی بانک
اطالعاتی  ،استفاده از  JASONو  Grouping and Windowingرا شامل می باشد .و این شغل با مشاغل
مهندسی نرم افزار ،تجزیه وتحلیل سیستم ها و پایگاه داده نویسی مرتبط می باشد.
ويژگيهاي كارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت كامل جسماني و رواني

مهارتهاي پیشنیاز  :ارائه گواهینامه کاربر ICDL
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 165ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 52ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 113ساعت

ـ زمان كارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 كتبي %25 : عملي %65: اخالق حرفهاي %10:صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

دارندگان مدرک کارشناسی نرم افزار یا علوم کامپیوتر یا دو سال سابقه کار در زمینه مربوطه
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٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :
 SQL SERVERيک سیستم مديريت بانک اطالعاتي از نوع رابطه اي ( )Relational Databaseمي باشد كه
توسط شركت مايكروسافت توسعه داده مي شود .و وظیفـه ي اصـلي آن ذخیـره و بازيـابي اطالعـات بـر اسـاس
درخواست نرم افزارهاي ديگر است و داراي ويژگي هايي همچون كارايي باال ،سرعت و قدرت بسیار باال ،امنیت و
سهولت استفاده بدون محدوديت حجم و تعداد ركورد مي باشد .همچنین امكان اسـتفاده از Full Text Search
براي سرعت در بازيابي اطالعات و استفاده از زبان طبیعي براي جستجوها Trigger،Stored Procedure ،ها،
 Viewها JSON،و  Grouping and Windowingرا دارا مي باشد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

Data bases Implementation by SQL Server

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
كاربر رايانه
نصب و تنظیم سیستم عامل ويندوز
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومي وب

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................

√
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگي هارديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

بکارگیری بانک های اطالعاتی

8

2

10

2

استفاده از بانک های اطالعاتی رابطه ای

10

24

34

3

نصب ،راه اندازی نرم افزار SQL SERVER

2

4

6

4

ایجاد پایگاه داده جدید و ایجاد Table

8

10

18

5

استفاده ازعبارات پایه ای T-SQL

3

18

21

6

پرس و جو ( )Queryهای چند جدولی

3

9

12

7

ایجاد توابع ()Function

2

12

14

8

تولید نما ()View

2

6

8

9

بکارگیری رویه های ذخیره شده )( Stored procedure

5

10

15

10

بکارگیری تریگرها ()Trigger

2

8

10

11

پشتیبان گیری و بازیابی بانک اطالعاتی

2

3

5

12

استفاده ازJSON

2

5

7

13

انجام عملیات Grouping and Windowing

2

3

5

جمع ساعات

52

5

165 113

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان  :بكارگیري بانک هاي اطالعاتي

زمان آموزش
نظری

عملی

جمع

8

2

10

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

داده  ،اطالعات  ،دانش

کاغذ

بانک اطالعاتی

میز

سیستم فایل(مشی فایلینگ)

صندلی گردان

مزایا و معایب مشی فایلینگ

کتاب آموزشی

بانک اطالعاتی یا پایگاه داده ها (مشی پایگاهی)

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

مزایا و معایب مشی پایگاهی

CDآموزشی

سیستم بانک اطالعاتی(سخت افزار ،نرم افزار،کاربر ،داده)

اسکنر

انواع سیستم های بانک اطالعاتی (پایگاه داده ها)

ویژواالیزر

سیستم مدیریت بانک اطالعاتی ( )DBMSو وظایف آن
مدل های داده ای
تراکنش
مهارت :
بکارگیری انواع سیستم های مدیریت بانک اطالعاتی
معماری سیستم های بانک اطالعاتی
نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :استفاده از بانک هاي اطالعاتي رابطه اي
نظری

عملی

جمع

10

24

34

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

بانک اطالعاتی رابطه ای و ویژگی آن
فیلددد ( )Fieldو رکددورد ( )Recordو جدددول ( )Tableو

کاغذ
میز

کلید اصلی ()Primary Key

صندلی گردان

نمودار موجودیت –ارتباط ()ER

کتاب آموزشی

محیط عملیاتی

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

موجودیت و انواع آن

CDآموزشی

صفات موجودیت و انواع آن

اسکنر

نحوه ارتباط

ویژواالیزر

ماهیت ارتباط
انواع نماد در نمودار ER
آنومالی
سطوح نرمال
مهارت :
ترسیم نمودار ER
طراحی جداول
تبدیل موجودیت به جدول
تبدیل رابطه به جدول
تعیین کلیدهای اصلی و خارجی
تعیین نام مناسب برای فیلدها و جداول
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :استفاده از بانک هاي اطالعاتي رابطه اي
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
ایجاد تغییرات در ساختار جداول جهت جلوگیری از افزونگی
نرمال سازی جداول
ایجاد رابطه و ویژگی های آن
ایجاد وابستگی تابعی
رسم نمودار وابستگی تابعی
نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیست محیطیتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :نصب ،راه اندازی نرم افزار SQL SERVER
نظری

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

نسخه های مختلف SQL SERVER

کاغذ

امکانات سخت افزاری الزم جهت نصب

میز

مفاهیم تنظیمات امنیتی نرم افزار در زمان نصب

صندلی گردان

مهارت :

کتاب آموزشی

نصب  SQL SERVERوپیکربندی آن

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

انجام تنطیمات اولیه نرم افزار

CDآموزشی

نگرش:

اسکنر

 -کار گروهی

ویژواالیزر

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

رایانه

-رعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

مانیتور
موس

 -خالقیت ،کارآفرینی

کیبورد

ایمنی و بهداشت :

 DVDنصب SQL

 -رعایت ارگونومی هنگام کار

SERVER

توجهات زیست محیطیتوجهات زیست محیطی :
 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن -مدیریت انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ایجاد پایگاه داده جدید و ایجاد Table
نظری

عملی

جمع

8

10

18

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد مصرفي و منابع

توجهات زيست محیطي مرتبط

آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

معرفی زبان SQL

کاغذ

SQL(Transact structured query
)language

میز
صندلی گردان

انواع دستورات SQL

کتاب آموزشی

()DDL,DML,DQL,DCL,TCL

چاپگر لیزری

قواعد نامگذاری اشیاء در SQL

دیتا پروژکتور

مهارت :

CDآموزشی
اسکنر

ایجاد و حذف باندک اطالعداتی بدا اسدتفاده از محدیط

ویژواالیزر

SSMS

رایانه

ایجاد و حذف بانک اطالعاتی با اسدتفاده از دسدتورات

مانیتور

T-SQL

موس

Attachکردن بانک اطالعداتی موجدود بده SQL

کیبورد

Server
 Detachکردن بانک اطالعداتی موجدود در SQL
SERVER
روش استفاده از یک پایگاه داده مشخص برای پرس و
جوها
ایجاد جدول با استفاده از SSMS
ایجاد جدول با استفاده ازدستورات T-SQL
حذف جدول به روش های مختلف
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :ایجاد پایگاه داده جدید و ایجاد Table
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
استفاده از ایندکس ها ( )Indexو قید ها
( )Constraintروی فیلدها
نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

ایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیست محیطیتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :استفاده ازعبارات پايه اي T-SQL
نظری

عملی

جمع

3

18

21

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماژیک وایت برد

دانش :

کاغذ

انواع پرس و جو ها با جمالت پایه ای T-SQL

میز

تفاوت SQL , T-SQL

صندلی گردان

مهارت :

کتاب آموزشی

کار با دستور  SELECTو From

چاپگر لیزری

کار با دستور WHERE

دیتا پروژکتور

کار با عملگرها و تقدم آن ها (محاسباتی ،توضیحی ،بیتی )
کار با زیرپرس جو های ( )SUBQUERYتک مقداری و

CDآموزشی
اسکنر
ویژواالیزر

چندمقداری

رایانه

کار با ORDER BY

مانیتور

کار با  GROUP BYو گذاشدتن شدرط در گدروه هدا بدا
فرمان HAVING
کار با فرمان Alias
کار با فرمان Ranking
کار با فرمان Case
افزودن اطالعات با دستور Insert
تغییر اطالعات با دستور Update
حذف اطالعات با دستور Delete

12

موس
کیبورد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :استفاده ازعبارات پايه اي T-SQL
نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تغییر بانک اطالعاتی و جداول با دستور ALTER
حذف جدول یا دستور DROP
نگرش :
 کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

ایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیست محیطیتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :پرس و جو ( )Queryهاي چند جدولي
نظری

عملی

جمع

3

9

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

ماژیک وایت برد

دانش :

کاغذ

نحوه الحاق ()Join

میز

نحوه الحاق متقاطع ()Cross Join

صندلی گردان

نحوه الحاق درونی ()Inner Join

کتاب آموزشی

نحوه الحاق بیرونی ()Outer Join

چاپگر لیزری

مهارت :

دیتا پروژکتور
CDآموزشی

انجام الحاق دو جدول

اسکنر

اجرای پرس وجوهای چند جدولی

ویژواالیزر

نگرش :

رایانه

 -کار گروهی

مانیتور
موس

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار -خالقیت ،کارآفرینی

ایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیست محیطیتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

14

کیبورد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :استفاده ازتوابع ()Function
نظری

عملی

جمع

2

12

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

مفهوم تابع و کاربرد آن
پارامترهای ورودی ،تعیین نوع خروجی تابع ،فراخوانی تابع

کاغذ
میز

توابع در دستور Select

صندلی گردان

مهارت :

کتاب آموزشی

ایجاد تابع با استفاده ازT-SQL

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

بکارگیری توابع Scalar
U case, L case, Mid, Len, Round, Now,
Format, Left, Right, Cats, Convert
بکدارگیری توابدع محاسدباتی)Functions

(Aggregate

CDآموزشی
اسکنر
ویژواالیزر
رایانه

AVG, Sum, Max, Min, First, Last, Count

مانیتور

نگرش :

موس

 -کار گروهی

کیبورد

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :تولید نما ()View
نظری

عملی

جمع

2

6

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

مفهوم  viewو کاربرد آن

کاغذ

مزایا و معایب استفاده از view

میز

مهارت :

صندلی گردان

ایجاد یک  viewبا دستورات T-SQL

کتاب آموزشی

ایجاد یک  viewبا استفاده از رابط گرافیکی

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

اعمال تغییرات روی view

CDآموزشی

ذخیره وحذف کردن view

اسکنر

ایجاد یک  viewبا استفاده از کد نویسی و رابط گرافیکی

ویژواالیزر
رایانه

نگرش :

مانیتور

-کار گروهی

موس

 -اخالق حرفه ای

کیبورد

-رعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت و درستی انجام کار

ایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در محیط کاررعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانهتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بكار گیري رويه هاي ذخیره شده
)( Stored procedure

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

مفهوم رویه و کاربرد آن

کاغذ

نحوه استفاده ازCreate procedure

میز

تعریف پارامتر ها از نوع  inوOut

صندلی گردان

نحوه فراخوانی رویه

کتاب آموزشی

مشاهده رویه های ذخیره شده و تغییر آن ها

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

مهارت :

CDآموزشی

-ایجاد یک Procedure

اسکنر

-ذخیره و استفاده از Procedure

ویژواالیزر
رایانه

نگرش :کار گروهی

مانیتور

 اخالق حرفه ایرعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت و درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در محیط کاررعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانهتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

17

موس
کیبورد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :بكارگیري تريگرها ()Trigger
نظری

عملی

جمع

2

8

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

مفهوم تریگر و کاربرد آن

کاغذ

شرح انواع تریگر

میز

ترتیب اجرای تریگرها

صندلی گردان

مهارت:

کتاب آموزشی

ایجاد یک Trigger

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

ذخیره و استفاده از Trigger

CDآموزشی

مشاهده تریگرهای ذخیره شده و تغییر آنها

اسکنر

نگرش :

ویژواالیزر

-کار گروهی

رایانه

-اخالق حرفه ای

مانیتور

رعایت استانداردهای حرفه ای  ،دقت ،سرعت و درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در محیط کاررعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانهتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

18

موس
کیبورد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :پشتیبان گیري و بازيابي بانک اطالعاتي
نظری

عملی

جمع

2

3

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

روش های پشتیبان گیری از بانک اطالعاتی
Full , Differential ,log back up, copy only

کاغذ
میز

روش های بازیابی بانک اطالعاتیBulk،Full

صندلی گردان

Logged, simple

کتاب آموزشی

مهارت :

چاپگر لیزری

انجام عملیات پشتیبان گیری

دیتا پروژکتور

انجام عملیات بازیابی

CDآموزشی
اسکنر

نگرش :

ویژواالیزر

-کار گروهی

رایانه

-اخالق حرفه ای

مانیتور

-رعایت استانداردهای حرفه ای  ،دقت ،سرعت و درستی انجام کار

موس

ایمنی و بهداشت :

کیبورد

رعایت ارگونومی در محیط کاررعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانهتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

19

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :استفاده از JSON
نظری

عملی

جمع

2

5

7

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

وایت برد

دانش :

ماژیک وایت برد

 JSONو کاربرد ان

کاغذ

ساختار فایل JSON

میز

مهارت :

صندلی گردان

بکارگیری JSON

کتاب آموزشی

گرفتن خروجی  JSONاز جداول بانک اطالعاتی

چاپگر لیزری
دیتا پروژکتور

انتقال فایل  JSONبه جداول بانک اطالعاتی

CDآموزشی

ایندکس گذاری با جداول بانک اطالعاتی

اسکنر

نگرش :

ویژواالیزر

-کار گروهی

رایانه

-اخالق حرفه ای

مانیتور

رعایت استانداردهای حرفه ای  ،دقت ،سرعت و درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در محیط کاررعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانهتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی

20

موس
کیبورد

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان  :انجام عملیات Grouping and
Windowing

نظری

عملی

جمع

2

3

5

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

وایت برد
ماژیک وایت برد

 Grouping Setها و کاربردهای آن

کاغذ

توابع Window

میز

مهارت :

صندلی گردان

انجام عملیات  Pivotingو  Un pivotingروی داده ها

کتاب آموزشی

کددار بدددا توابدددع ،VALUE،FIRST ،LAG ،LEAD

چاپگر لیزری

VALUE،LAST

دیتا پروژکتور

نگرش :

CDآموزشی
اسکنر

-کار گروهی

ویژواالیزر

اخالق حرفه ایرعایت استانداردهای حرفه ای  ،دقت ،سرعت و درستی انجام کارایمنی و بهداشت :

رایانه
مانیتور
موس

-رعایت ارگونومی در محیط کار

کیبورد

رعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانهتوجهات زیست محیطی :
رعایت آراستگی محیط کار-مدیریت و ارتقاء بهره وری انرژی
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رایانه

پنتیوم  5یا باالتر

1

برای دو نفر

2

اسکنر

معمولی

1

برای کارگاه

3

چاپگر

سیاه و سفید یا رنگی

1

برای کارگاه

4

دیتا پروژکتور

ویژه کارگاه

1

برای کارگاه

5

ویژواالیزر

ویژه کارگاه

1

برای کارگاه

توجه :
 -تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

DVDخام

معمولی

4

برای دو نفر

2

کاغذ

A4

 100برگ

برای دو نفر

3

خودکار

معمولی

 1عدد

برای هر نفر

4

ماژیک

وایت برد

 5عدد

برای کارگاه

5

کابل سیار پنج راهه

دارای اتصال به زمین

1

برای هر سیستم

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

میز کامپیوتر

معمولی

1

برای دو نفر

2

صندلی گردان

معمولی

1

برای هر نفر

3

تخته وایت برد

معمولی

1

برای کارگاه

4

حافظه ی فلش

 8گیگ به باال

1

برای دو نفر

5

 DVDنرم افزار SQL Server

نسخه ی  2012به باال

1

برای دو نفر

6

میز کامپیوتر

معمولی

1

برای دو نفر

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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