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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
   مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي علمی و فنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ٧-۵فرم 

  ITفناوري اطالعات :  عنوان رشته آموزشی 
  

                                                                             :عنوان پودمان آموزشی 
ASP.NET 

  
 ITC/IT/520:کد پودمان 

   :تاریخ تصویب
   بعد از دو دوره اجرا :تاریخ باز نگري

   ماه  18:تاریخ اعتبار اولیه 
  :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 

  ) لیسانس( محمد نصرالهی  . 3                         )فوق لیسانس(لیلی کاشف .2)       فوق لیسانس( شاهین سید مسگري .   1
  
  )فوق دیپلم(هاشم تن زده.6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی  .5                  ) لیسانس(   مهران محمودیار. 4
  

7,        8.                                              9. 
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  : مقدمه 

گسترش روز افزون نفوذ اینترنت در زندگی روزمره و امکانات بالقوه آن در تـسهیل امـور ، نیـاز بـه کارشناسـان متخـصص در ایـن مـورد را          
  . می سازداجتناب ناپذیر

 
  ) :  عملی –تئوري ( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 

  آموزش ساخت برنامه هاي کاربردي وب
  مشخصات و ویژگیهاي پودمان آموزشی 

 : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 

 اینترنت  
  شوراي عالی انفورماتیک  
  دانشگاه صنعتی شریف  
 شرکت داده پردازي ایران  
 دانشگاه تهران (ي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی استانداردها(  

 
              محتواي جدید بازنگري شده  :        پودمان طراحی شده 
 ITC/IT/500: کد پیش نیاز پودمان  

 :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .۱
   را داشته باشند NET.با برنامه نویسی  و آشنایی اولیه HTMLفراگیرانی که دانش پایه در زمینه طراحی صفحات وب و زبان 

 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .۲
  . سال سابقه كار۲ مدرك تحصيلي دكتراي مرتبط، با داشتن حداقل -              الف
  . سال سابقه كار۵، با داشتن حداقل   مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط-        ب

      سال سابقه كار۱۰بط، با داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس مرت-  ج .  
     سال سابقه كار۱۵مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط، با داشتن حداقل -   د .  

   يا كار عملي در حد قابل قبول جهت ارائه ASP.NET گذراندن دوره -ه
  .هر یک از موارد ذکر شده با نظر شوراي آموزشی مرکز براي تدریس انتخاب خواهد شد
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 ساعت  60:                  مدت پودمان آموزشی  .۳
  

  30                    : ساعت آموزش نظري–الف 
  30                       : ساعت آموزش عملی –ب 

     ساعت   60                 : جمع ساعات آموزش پودمان -ج 
  
  

 :منابع آموزشی مورد نیاز 

  ؛ احترامی بابک ، نشر دانش نگارASP با مروري بر ASP.NETوالتر ، استفان ؛ مرجع کامل 

  
 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .۴

 Cd          ویژوالیزر– پرده دیتا پروژکتور – دیتا پروژکتور –– کتاب - آموزشی  

 :امکانات و تسهیالت فیزیکی       

 سـرور مناسـب جهـت    –ميز و صندلي مناسب  –ي   كامپيوتر مناسب به تعداد كاف     –LAN داراي شبكه    – كالسْ آموزشي 
IIS  

 :محل اجراي دوره  .۵

   مرکز تربیت مربیITبخش                   
  
 :وش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران ر

   آزمون الکترونیکی - کارگاه ها و پروژه هاي اجرایی – ارزشیابی پایان دوره –ارزیابی طی دوره 
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  :اي آموزشی پودمان سرفصله

  نظري  عناوین توانایی  ردیف
  )دقیقه ( 

  عملی
  )ساعت ( 

  جمع
و  دقیقه( 

  )ساعت

1  

 آشنایی با سرویس دهنده هاي وب
  آشنایی باIIS 

  نصب و راه اندازيIIS  
 معرفی آپاچی  

  

1:30  1:30  3:00  

2  

  NetFrameworkآشنایی با 
  مزایاسnetframework   
  اجزايnetframework 

 Asp.net و framework 

  زبان هاي سازگار باnetframework 

2:00  2:00  4:00  

3  

 ASP.NETآشنایی با صفحات 
  کالس هايnetframework 

  میدان اسامیnamespace 

  معرفی کنترل هايasp.net 

2:00  2:00  4:00  

4  
 ASP.NETمنطق برنامه اي در صفحات 

  اداره وقایع  
  خصوصیتis post back 

2:00  2:00  4:00  

5  

  ASP.NETساختار یک صفحه 
 Directive  ها   
 توضیحات طرف سرور  
  کد هايHTML 

2:00  2:00  4:00  

  ASP.NET  2:00  2:00  4:00ناوبري یک صفحه   6
 سنجی اعتبار  7

 اعتبار سنجی فیلد ها  
 اعتبار سنجی عبارات  
 مقایسه مقادیر  
 اعتبارسنجی سفارشی  
 جلوگیري از اعتبار سنجی  

2:00  2:00  4:00  

8  

   نویسی پیشرفته برنامه
 حفظ وضعیت  
 آشکار و پنهان کردن محتویات  
  خصوصیتvisible  و enable 

2:00  2:00  4:00  
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  افزودن کنترل ها به صفحه  
 فرم هاي پویا  
 ایجاد عناصر لیست به صورت پویا  
  کنترلplace holder 

9  

 ASP.NETکنترل پیشرفته 
 تقویم  
 تابلوي تبلیغاتی  
 دریافت فایل کاربران  

2:00  2:00  4:00  

10  
  ADO.NETبانک هاي اطالعاتی و 

  مقدمه اي برADO.NET  
2:00  2:00  4:00  

11  

  عملیات متداول در بانک اطالعاتی
 اتصال به بانک اطالعاتی  
 بازیابی رکورد  
 افزودن رکورد  
 اصالح رکورد  
 حذف رکورد  

2:00  2:00  4:00  

12  

  کنترلهاي مرتبط با بانک هاي اطالعاتی
  استفاده از کنترلdata list  
  استفاده از کنترلdata grid 

  استفاده از کنترلdata set 

  آشنایی باdata set 

  آشنایی باdata table 

  آشنایی باdata view  

1:30  1:30  3:00  

13  

 XMLاستفاده از 
  مروري بر کالس هايXML  
  استفاده از کنترلXML در ASP.net 

  استفاده ازXSLTransfore  

1:30  1:30  3:00  

14  
 ASP.NET برنامه هاي کاربردي ساخت
  استفاده ازapplication state 

  استفاده از فایلconfig web 

1:30  1:30  3:00  

15  
 پی گیري جلسه با کاربر

 استفاده ازie cookهاي مرورگر  

  استفاده از فایلsession state 

1:30  1:30  3:00  

  3:00  1:30  1:30  خطایابی و رفع اشکال در برنامه ها  16

17  
اخت و راه اندازي یک فروشگاه اینترنتی به عنوان کار عملی و به منظور درك بهتر          س

  مطلب
1:00  1:00  2:00  

  
    30 30  60  
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