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شرایط الزم جْت شركت در دٍرُ آهَزشي :


حذاقل تحصیالت  :دیپلن کاهپیَتز



سالهت کاهل جسوی ٍ رٍاًی کارآهَس



هْارت پیص ًیاس :کارتز icdl

اّویت حرفِ هَرد ًظر :
تا تَجِ تِ پیطزفت تکٌَلَصی ٍ تخصَظ فضای هجاسی ٍ ایٌتزًت ٍ اهکاى دستزسی آساد تِ اطالعات ٍ آساى
ضذى ارائِ اکثز خذهات ٍ هحصَالت ،تواهی اقطار جاهعِ در سزاسز دًیا را تِ حضَر در ایي فضا ٍ استفادُ اس آى
هجثَر کزدُ است .لذا تزای ضزٍع ّز ًَع کسة ٍ کار ٍ تجارتی طزاحی یک سایت تا ظاّزی سیثا ٍ توام ٍیضگی
ّای هَرد ًیاس تزای هطتزیاى ضزٍرت دارد.
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هشخصات عوَهي شغل :
تزًاهِ ًَیسی یکی اس ضغل ّای تزٍس در حَسُ فٌاٍری اطالعات هی تاضذ کِ تخص تزًاهِ ًَیس ٍب یکی اس حَسُ
ّای پز درآهذ در حال حاضز هی تاضذ لذا تزًاهِ ًَیسی سوت ٍب  phpتِ دلیل داضتي اهٌیت تاال هَرد استقثال
تزًاهِ ًَیس ّا قزار گزفت ٍ یک تزًاهِ ًَیس ٍب تایذ ضایستگی هذیزیت پایگاُ دادُ ،اهٌیت ٍب سایت ٍ
 uploadفایل ّا را داضتِ تاضذ  .پس اس طی دٍرُ اًَاع تَاًایی ّای هزتَط تِ طزاحی ٍ پیادُ ساسی ٍ ًگْذاری
سیستوْای ٍب را خَاّذ داضت .تَسعِ دٌّذُ صفحات ٍب تِ ستاى  PHPاست ٍ اس پایگاُ دادُ MySql
استفادُ هی کٌذ .قاتلیت ّای ایي دٍرُ ضاهل اهکاى تارگذاری هَقت در حافظِ تزای تْثَد کارایی )(caching
ایجاد فْزست خَدکار،ارسال خثز اس طزیق قالةً، RSSظز سٌجی ،تقَین ،جستجَی ایٌتزًت ٍ پطتیثاًی اس ستاى
ّای هتعذد (اس جولِ فارسی) است .

هْن تریي تجْیسات ٍ هَاد هصرفي هَرد ًیاز جْت اشتغال تِ ایي حرفِ :
رایاًِ-تجْیشات اتصال تِ ایٌتزًت تطَر کاهل -هیش ٍ صٌذلی -چاپگز لیشری -اسکٌز DVD -خام -کاغذ-کاتل
سیار -فلص هوَری

هسیر ارتقاء ٍ تکویل هْارت :


تا کلیِ هطاغل طزاحی ٍ تَسعِ ٍب در ارتثاط است.



تزای تکویل ایي هْارت تْتز است در سهیٌِ گزافیک ّن آهَسش ّای السم را داضت.

ٍضعیت كًٌَي ٍ آیٌذُ شغلي ٍ هسایاي اشتغال تِ ایي حرفِ :


درآهذ تضویي ضذُ تا تَجِ تِ تاسار رٍ تِ رضذ طزاحی سایت

اهزٍس،تیطتز کسة ٍ کارّا در حال ٍرٍد تِ دًیای ایٌتزًت ّستٌذ ٍ خیلیّا تِ دًثال ایي ّستٌذ کِ سایت یا
فزٍضگاُ ایٌتزًتی خَدضاى را راُاًذاسی کٌٌذ.پس طزاحی سایت هی تَاًذ جشء ضغل ّای درآهذسا تاضذ.

