
  طراحي صفحات وب: رشته               عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 
  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  عناوين توانمنديهاي مورد نياز رديف

  3  اينترنت و مباني شبكهبا آشنايي 1

  3  اصول استاندارد طراحي وب سايت2

  3    اصول و ساختار و اجزاي يك وب سايت و توانايي ايجاد مستندات پروژه3

  User Friendly  5اصول طراحي يك وب سايت به صورت 4

CPU:P4 2 DUO Core 
RAM:2GB 

VGA:512MB 

    3  اصول شناسايي مخاطبين وب سايت و طراحي قالب و الگوي مناسب براي آن5

  

      Photoshop 100فزار مهارت و توانايي كار با نرم ا6

      Photoshop  100 و الگو براي سايت ها به كمك  Layoutتوانايي طراحي 7

      CorelDraw 60 و  Illustratorتوانايي كار با نرم افزارهاي طراحي برداري مانند 8

      Flash 120طراحي و ايجاد انيميشن با نرم افزار 9

      60   در صفحات وبتوانايي ايجاد انيميشن هاي ويژه استفاده10

      150   استانداردXHTML و CSSتوانايي كار با 11

     Table-Less 250 و Table-Baseتوانايي ايجاد وب سايت ها با ساختارهاي 12

      Dreamweaver  80توانايي توسعه وب سايت ها با نرم افزار 13

      30  آشنايي با مفاهيم برنامه نويسي ساختاريافته و برنامه نويسي شي گرا14

مديريت اجزاي يك صفحه وب، مديريت فرم  (JavaScriptتوانايي برنامه نويسي با زبان 15
      DHTML(  120 و DOMها، 

      10  وآشنايي با پارامترهاي آنApacheتوانايي پيكربندي وب سرور 16

      10  وآشنايي با پارامترهاي آنMySQL Serverتوانايي پيكربندي 17

   CPU:P4 2 DUO Core  10 وآشنايي با پارامترهاي آن PHPتوانايي پيكربندي 18
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  طراحي صفحات وب: رشته               عناوين توانمنديهاي برگزيدگان حاضر در مرحله اول اردوهاي آموزشي آماده سازي        1فرم 
  مالحظات  تجهيزات مور نياز  مدت آموزش  عناوين توانمنديهاي مورد نياز رديف
    PHP 180توانايي برنامه نويسي به زبان 19

  40  توانايي طراحي و تحليل پايگاه داده براي سيستم هاي كاربردي20

RAM:2GB 
VGA:512MB 

  

      PHP 40 توسط MySQLتوانايي مديريت اطالعات پايگاه داده هاي 21

      Atom 20 و RSS و شناخت استانداردهاي XMLرنامه نويسي آشنايي با ساختار زبان ب22
  
  

  دفتر مسابقات بين المللي مهارت
  87شهريور 
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  طراحي صفحات وب: رشته           كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 

  آيتم هاي آموزشي*   رديف  مه هفتگيبرنا
  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه

  مالحظات  مكان آموزشي

1
 هاي مطلق و نسيURLمباني شبكه، اينترنت و وب و تفاوت 

مقدمات تئوريك و علمي طراحي و برنامه نويسي وب و 
 W3Cتكنولوژي ها مورد استفاده و 

             ساعت6
    

2
اختار يك صفحه وب و آشنايي با انواع روش هاي طراحي س

مقايسه روشهاي استاندارد و اجزاء استاندارد تشكيل دهنده 
 user-friendlyصفحات وب و شناحت مباحث 

               ساعت3  

3XHTML و CSS    3ساعت6   ساعت6   ساعت           
         ساعتTable-base         3روش طراحي ساختار صفحات وب به صورت 4
         ساعتTable-less         3صورت روش طراحي ساختار صفحات وب به 5

6

-Tableتمرين و طراحي صفحات وب به صورت روشهاي 
base و Table-less  و استفاده از دستوراتCSS بصورت 

 و سازگار با W3Cكامل در صفحات و رعايت استاندارد 
 Firefox و IE7 و IE6مرورگرهاي 

       ساعت6          

7

-Table تمرين و طراحي صفحات وب به صورت روشهاي
base و Table-less  و استفاده از دستوراتCSS بصورت 

 و سازگار با W3Cكامل در صفحات و رعايت استاندارد 
 Firefox و IE6 ،IE7مرورگرهاي 

       ساعت4   ساعت4   ساعت4   ساعت4   ساعت4   ساعت4

       ساعت2   ساعت2   ساعت2   ساعت2   ساعت2   ساعتDreamweaver CS3 2توانايي كار با نرم افزار طراحي وب 8
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  طراحي صفحات وب: رشته           كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 
  آيتم هاي آموزشي*   رديف  مه هفتگيبرنا

  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه
  مالحظات  مكان آموزشي

 و ايجاد Photoshop CS3توانايي كار و آموزش نرم افزار 9
         ساعت6     ساعت6     ساعت6  قالب وب سايت با آن 

10

-Tableتمرين و طراحي صفحات وب به صورت روشهاي 
base و Table-less  

 بصورت كامل در صفحات و CSSو استفاده از دستورات 
 و IE6 ،IE7 و سازگار با مرورگرهاي W3Cستاندارد رعايت ا

Firefox 

       ساعت4     ساعت4     ساعت4  

       ساعت2     ساعت2     ساعتFlash CS3    2توانايي كار و ايجاد انيميشن با نرم افزار 11

آموزش اصول و مباني گرافيك و شناسايي رنگ ها و كاربرد 12
               ساعت6   ساعت6  آنها و نحوه استفاده و چيدمان اشكال گرافيكي

آشنايي و توانايي كار و ساخت لوگو و اشكال مختلف با نرم 13
 CorelDRAW و Illustratorافزارهاي 

         ساعت6   ساعت6   ساعت6    

14
طراحي اصولي قالب سايت در قسمتهاي مختلف صفحات با 

 و  Illustrator ،CorelDRAW،Photoshopنرم افزارهاي 
Flash 

       ساعت6          

15
طراحي اصولي قالب سايت در قسمتهاي مختلف صفحات با 

 و  Illustrator ،CorelDRAW،Photoshopنرم افزارهاي 
Flash 

               ساعت6   ساعت6

16

-Tableتمرين و طراحي صفحات وب به صورت روشهاي 
base و Table-less  

 بصورت كامل در صفحات و CSSو استفاده از دستورات 
 و IE6 ،IE7سازگار با مرورگرهاي  و W3Cرعايت استاندارد 

Firefox 

       ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت6    
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  طراحي صفحات وب: رشته           كانادا-2009اردوهاي آماده سازي برگزيدگان اعزامي به مسابقات جهاني مرحله اول برنامه هفتگي           2فرم 
  آيتم هاي آموزشي*   رديف  مه هفتگيبرنا

  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه
  مالحظات  مكان آموزشي

                 ساعت3  آشنايي با مفاهيم برنامه نويسي شي گرا و ماژوالر17

18
مديريت  (JavaScriptتوانايي كار با زبان برنامه نويسي 

، مديريت فرمها و ساخت DOM ،DHTMLاجزاء صفحه، 
   )DropDown - افتادني منوهاي پايين

           ساعت6   ساعت6   ساعت6   ساعت3

توانايي طراحي و تحليل پايگاه داده براي سيستم هاي 19
         ساعتRDBMS          6كاربردي و اجزاء تشكيل دهنده 

 و MySQL   وSQLآشنايي و توانايي كار با زبان 20
phpMyAdmin 

       ساعت6          

 و MySQL   وSQLآشنايي و توانايي كار با زبان 21
phpMyAdmin 

                 ساعت4

               ساعت8   ساعتPHP  4آشنايي و تونايي كار با دستورات و توابع زبان 22

23
 و PHPايجاد سايت هاي كاربردي بصورت دايناميك با زبان 

با استفاده از سيستم ذخيره اطالعات در فايل و استفاده از 
 MySQLسيستم ذخيره اطالعات در پايگاه داده 

       ساعت8   ساعت8   ساعت8   ساعت8    

 و توانايي كار با آن و استانداردهاي مختلف XMLآشنايي با 24
RSS و Atom 

                 ساعت6

25

ايجاد وب سايتهاي كامل و كامال پويا و مديريت اطالعات 
 و Navigationذخيره شده به همراه ايجاد منوها و صفحات، 

Sitemapريت اطالعات ذخيره  به صورت كامال پويا و مدي
شده در پايگاه داده و ارتباط متقابل با كاربران آن و تمرين 

  بر روي پروژه هاي دوره هشتم و نهم كشوري

       ساعت8   ساعت8   ساعت8   ساعت8   ساعت8  

                 درج شده اند1آيتم هاي آموزشي آيتم هايي مي باشند كه در فرم شماره  •
  دفتر مسابقات بين المللي مهارت

 87هريور ش


