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 نرم افزارهاي مجاز 
 
Apache HTTPD Server 
MySQL Server 5.0.0 +  
PHP 5.x.x Last Release 
phpMyAdmin 2.11.5.1 + 
Internet Explorer 6 
Mozilla Firefox 2 
Adobe Dreamweaver CS3 
Adobe Flash CS3 
Adobe Photoshop CS3 
Adobe ImageReady CS3 
Adobe Illustrator CS3 
CorelDRAW 13 
MS Office 2007 

  نكات مهم
  .استفاده از هر گونه نرم افزار كاربردي ديگر غير از نرم افزار هاي مذكور، مجاز نمي باشد .1
 .استفاده از هر گونه كتاب يا منبع آموزشي در حين برگزاري مسابقات مجاز نمي باشد .2
تصاويري مختلف و در زمينه هاي گوناگون به صورت يكسان در دسترس تمامي شركت كنندگان قرار گيرد تا در طراحي  .3

 .وب سايت خود از آن ها استفاده نمايند
 

مي توان از بسته  phpMyAdminو  Apache HTTPD Server ،MySQL Server ،PHPنرم افزارهاي  و تنظيم جهت نصب :نكته
  .استفاده نمود http://www.apachefriends.orgدر آدرس  XAMPP كامل
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 و مواد مصرفي فهرست تجهيزات الزم

  توضيحات  تعداد  مشخصات فني  نام رديف

  كامپيوتر  1
  :حداقل توانايي

CPU: 2.5 GHz Full 
RAM:1GB 

Graphic 256MB  

  به تعداد شركت كنندگان

توان بارگزاري و 
كاربري مناسب نرم 

افزارهاي مجاز پروژه 
  باشد را داشته

ميز كامپيوتر به همراه   2
  صندلي

شركت كنندگان  مناسبابعاد ميز و صندلي بايد 
    به تعداد شركت كنندگان  آنان را فراهم نكند بوده تا موجبات عدم راحتي

  با كيفيت مناسب  چاپگر  3
  جهت چاپ مستندات  تعداد كارگاه هابه   )سياه سفيد يا رنگي(

  به تعداد كارگاه ها  ساعت سالم و دقيق باشد  ساعت ديواري  4
طوري نصب شود كه در 

ديد شركت كنندگان 
  باشد

  لوازم تحرير  5

براي هر شركت كننده در   مهر خورده A4 برگ
  برگ 3 كاري هر روز

  خودكار آبي  -
  مداد مشكي 

  مداد پاك كن و مداد تراش
  تعداد شركت كنندگانبه 

  محيط مناسب  6
شرايط محيط كاري از لحاظ گرما، سرما و نور 

تاثير  نبايد در روند انجام كار شركت كنندگان
  داشته باشدمنفي 

    

  
  


