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 captivateر وکار
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  دفتر طرح و برنامه های درسی نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 2513-53-133-1شایستگی : آموزش کد ملی شناسایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسی

 97 پالك ، ای کشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالیخيابان آزادی   ،تهران 

 66941250تلفن                                                                              -دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونيكی : 

 

 

 صصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات :اعضاء كميسيون تخ

 سيد علي موسوي: مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي   

 ريزي درسي استان همدانعليرضا مهرابي: رييس كميته تخصصي برنامه

 هما واليي:كارشناس برنامه ريزي درسي استان همدان

 آبادي :معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيرامک فرح

 رضا كنجه مرادي:عضو گروه برنامه ريزي درسي  فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه هاي درسي محمد

 مدير گروه برنامه ريزي درسي  فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه هاي درسي :شهرام شکوفيان

 
 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همکار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي : 

 فني و حرفه اي استان همدانزش آمواداره كل  -

 مركز فني و حرفه اي خواهران بيت الزهرا همدان -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 محتواي علمي-

 مطابق با بازار روز-

 تجهيزات-

 مواد مصرفي-

 ابزار-
 

کليه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیی و حرفیه ای   

 کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانونی است .
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرين مدرك 

 تحصيلي
رشته 

 تحصيلي
شغل و 
 سمت

سابقه كار 
 مرتبط

 ايميل تلفن و، س  آدر

 كارشناسي سميرا حاميان 1
مهندسي 
تکنولوژي 
 نرم افزار

مدرس 
 كامپيوتر

 سال 8

 09381142726تلفن همراه : 
ايميل : 

hamian.samira@gmail.com 
 املوييآدرس : خ طالقاني ك بير

 

 كارشناسي زهرا راميشاني 2
مهندسي 
فناوري 
 اطالعات

مدرس 
 كامپيوتر

 سال 3

 09386970944 تلفن همراه :
ايميل : 

ramishani.z666@gmail.com 
 شاهد ك مدنيآدرس : خ 

 كارشناسي ارشد مريم حاميان 3
مهندسي 
 كامپيوتر

مدرس 
 كامپيوتر

 سال 3

 تلفن همراه : 
09365464462 

 ايميل :
Shima.hami@yahoo.c

om  
 آدرس : 

 متري ايستگاه فدك 12م بيمه 

 كارشناسي سميرا اوقان 4
مهندسي 

نولوژي تک
 نرم افزار

مدرس 
 كامپيوتر

 سال 8

 09375588601تلفن همراه :
ايميل 

:s.oghan@yahoo.com 
 آدرس : همدان خ سعيديه
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 

امحااككاراا  ا  اديتيااواع اث ماا ا مامااي  عا رااه هو  عاگدتاا ا راهكاا اد هاا امشخصاا شاي تگااها ا اا امادي هايااورا اا رامااي عاهكاا ماثااد را ا  اادعامااي داع ا
 .م اييع

 استاندارد آموزش : 
ارات عدكدراثد را ركوناث اي تگها ا  راميجيعاع ا ره هو  عايغلا.ااهقش 

 نام يک شغل :  
ا طالقام اييعا.اث امجاي  ا را مامظ تفامادي هايورا  راخ صار ا ماتكايخصاع ارطحامي عاهظدا ههظ  ام ا معا

 شرح شغل : 
  ا،ايد تكار  راثك هك ا راي ملامهماددتنا ي صداتكايغلا ماقبكلاج تا هات ا يي نايغلا،ار    اا  دب طايغلاث امش غلاعتاداع اتكاگيمهايغ  ا،امگئيلكتا

اما ره هو  عا ا  دعامي عاهك مايغلا.ا

 طول دوره آموزش : 
  ركوناث اتكا ره هو  عاآميمي ا.اگو قلامم ناماج گ شامي عاهك ماثد را

 ويژگي كارآموز ورودي : 
اگو قلاي تگها ا  امادي ه ت ا  ت ار ا ماتكار  آميماع ا يا مام معاث اعم هاآميمشا ههظ  ام ا معا.ا

 كارورزي:
صي شام ادكدعاماضدم شاع  عارا اع اآنااار  م مراصدت اع امش غ  ا رتار اث وا ماآميمشاهظدرات ا اا ماث اآناآميمشا ا  اث اصي شامحومعات اث ام رت

 سام امش غلاخ صامحككام ق  اثد رامود اد دتفايوهادجدث اييع.)م هيواآميمشاتكاي تگها ار اتدعاع امحلاآميمشاث اصي شادئي تكاث ا ره  عها ما 
ا.(آميمعاماضدم شاع  عامود اع اتكام  نام ق  اآميمشا ا  اثبكيواماي ملاثگك  را مامش غلاها اددعع

 ارزشيابي : 
ا راخي  واثيعا.اارهب ا ا  اما خالقاگدت ،ا ا  اثخشاا ،ار اي ملارتدآتيواجاعاآم رايي  واماقم مشاع امي عاآه  اتكاي تگها اثورتاآموها رتات اخكدا

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
ا ا معا.گو قلادي هايورا  راآميمي اماگدت ا رار ا مامدثك ناعم هاآميمشا ره هو  عا ههظ  ام

 شايستگي : 
 .  دي ه ت ا هج مار  اع امحككا  امايد تكاديه ديناث اطي امي دامار   اثد ثدا ره هو  ع

 دانش : 
،ا،اتك تاكاات ض اگو قلامجاي  ا را مام  يم شاهظدرامادي هايورا  راذ ي االمماثد را ركوناث اتكاي تگها ات ادي ه ت ا.ار ام ادي هواي ملا  يماپ ت ا)ا 

ا،اد ييليژرامامث ناتي اث يوا.امتگتايي ر ا(اا،يكا ا

 مهارت : 
اگو قلا ا  يا اثكناذ ناماجگماثد را ركوناث اتكادي هايورات اي تگها ا.ام ايالًاث امه  شا  را ا  ا  ج عام اييعا.ا

 نگرش : 
اكداتي اما خالقاگدت ا رام اث يوا.اامجاي  ا را ما ته    را  ط  ار اثد راي تگها اع اتكار  امي عاهك ما رتاماي ملامه  شا  راغ

 ايمني : 
امي  عرا رتار ا ومات ا هج ماهو عناصحكحاآناميجباثدمماگي عثاماخطد شاع امحككار  ام اييعا.

 توجهات زيست محيطي :

 مالگظ د ا رتار اع ا دايغلاث توا   تتاما الاييعار اراهدتناآركباث امحككامتگتام  عاددعع.
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 :  1شایستگیاستاندارد آموزش نام 

 captivate كارور

 :ی شایستگ استاندارد آموزش شرح 

گرفتن فيلم از قبيل  . از كارهاي اين شايستگيباشدمياطالعات  فناوري حوزه شايستگي هاياز  captivateر اروك

ير تعاملي به پروژه، ساخت اشياء تعاملي و غكردن اضافه ، هاي مختلفضبط پروژه با روش هاي نرم افزاري،محيط

 قابل اجرادر اين محيط  و انتشار پروژه سازماندهي پروژه دادن صدا و انيميشن و در نهايتقرار هاي الکترونيکي،آزمون

، مهندسي تجزيه و   طراح چندرسانه اي مهندسي نرم افزار، و شايستگي هاي مشاغلكليه با  شايستگي. اين مي باشد

 تحليل در ارتباط است.

 : ورودیویژگی های کارآموز 

 کامپيوتر دیپلمحداقل ميزان تحصيالت : 

 توانایی کار با کامپيوتر:  و ذهنی سمیحداقل توانایی ج

 ندارد : مهارت های پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  48:        طول دوره آموزش

 ساعت 15 :  ی زمان آموزش نظری

 ساعت 33 :   ی زمان آموزش عملی

 ساعت  -:          کارورزیزمان ی 

  ساعت   -:             ی زمان پروژه

 بودجه بندی ارزشيابی ) به درصد ( 

 % 25ی : نظرن موآز -

 % 65عملی :ن موآز -

 %10ای :حرفه ق خالا -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 حداقل تحصيالت:

 سال سابقه کار 4کارشناسی رشته کامپيوتر با حداقل 

 سال سابقه کار 2کارشناسی ارشد رشته کامپيوتر با حداقل 

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحی ( :  ٭

Adobe captivate  توجه به امکانات  آموزش هاي چند رسانه اي مي باشد كه با زاري قدرتمند براي ساختنرم اف

به كمک  طرف نمايند.نيازهاي خود را در اين زمينه بر هاي مختلف موجود در آن كاربران مي توانند بسياري ازگسترده و ابزار

يا دوره هاي آموزشي را با قوانين مربوط نموده،  هاي خود را به صورت تصويري آمادهكاربران مي توانند آموزشاين ابزارها 

قابليت پرسش از كاربران دوره ها و طراحي امتحانات مجازي از ويژگي هاي ديگر اين نرم  به خود براي كاربران ارائه نمايند.

نرم  مپاني بزرگبردي كراين نرم افزار قدرتمند با ويژگي ها و ابزارهاي فراوان يکي ديگر از توليدات كا افزار مي باشد.

 مي باشد.  adobeافزاري يعني شركت 

 

 :دارد ) و اصطالحات مشابه جهانی (اصطالح انگليسی استان ٭

Adobe Captivate 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد:  ٭

 Photoshop , CorelDraw , photo impactنرم افزار هاي گرافيکي:

  capturing:SnagIt , Camtasiaهاي نرم افزار

 avid liquid , premiere هاي ويرايش فيلم:نرم افزار

 sound forge , adobe auditionنرم افزارهاي ويرايش صدا:

  flash , swish max , 3dmax , Maya , swiftافزارهاي ساخت انيميشن:نرم 

   Auto play ،Multimedia Builder ،Director ،Author ware هاي توليد چند رسانه اي:نرم افزار

 

 

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسيب شناسی و سطح سختی کار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................         الف : جزو مشاغل عادی و کم آسيب  

 ...........................طبق سند و مرجع ...........               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 طبق سند و مرجع ........................................          ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

        د :  نياز به استعالم از وزارت کار    
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                        2شايستگي آموزش استاندارد 

 3كارها   -

 عناوين رديف

  قابليت هاي آن وCaptivate ار نرم افز 1

 ينرم افزارهاي تعاملي محيط شبيه سازي غير 2

 شبيه سازي تعاملي محيط هاي نرم افزاري 3

 تنظيمات پروژه و گرفتن خروجي از آن انجام 4

 اضافه كردن اشياء تعاملي به پروژه 5

 اضافه كردن اشياء غير تعاملي به پروژه 6

 آنها اكارب نيکي و نحوههاي الکترو ساخت آزمون 7

 صدا و انيميشن در پروژهكار با  8

 (collection)ساماندهي پروژه و ساخت مجموعه 9

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 وقابليت هاي آنCaptivate نرم افزار  عنوان :

 

 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 2 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

 دانش :

 و قابليت هاي آن Captivate معرفي -

 امکانات  مورد نياز جهت نصب نرم افزارمعرفي -

 افزارمعرفي  پنجره شروع نرم  -

 معرفي منوي اصلي نرم افزار-

2   Flash memory 

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 زات ارتباط با اينترنتتجهي

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

CD , DVD خام 
 لوازم التحرير

   

   

   

   

  2  مهارت :

    Captivateنصب نرم افزار -

     اجزا مختلف پنجره اصلي برنامه-

    تنظيمات  نرم افزار و ساخت پروژه جديد -

    ذخيره فايل و ايجاد نسخه پشتيبان-

 نگرش :

 اد كارآموزتوجه به اختالالت ذهني و يادگيري افر -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 ايمني و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت -

 

 توجهات زيست محيطي :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع 

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 ينرم افزار هاي شبيه سازي غير تعاملي محيط

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 5/1 5/2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 ت محيطي مرتبطتوجهات زيس

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

 Flash memory   1 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 سول اطفاء حريقكپ

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

CD , DVD خام 
 لوازم التحرير

    روش هاي مختلف ضبط خودكار معرفي-

    Demoمعرفي عناصر موجود در يک پروژه ازنوع -

  5/1  مهارت :

    گرفتن فيلم از محيط نرم افزار-

    وش ضبطر انتخابو تنظيم محدوده-

    Full motionضبط و ويرايش پروژه با روش  -

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول ايمني و بهداشت : رعايت

 

 توجهات زيست محيطي :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع 

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 هاي نرم افزاري شبيه سازي تعاملي محيط
  زمان آموزش

 جمع عملي نظري

1 4 5 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash memory   1 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

Cd , dvd  خام 
 لوازم التحرير

    معرفي ضبط تعاملي-

    تعاملي معرفي انواع روش هاي شبيه سازي نرم افزار-

  4  مهارت :

    Assessmentضبط پروژه با روش -

 Trainingضبط پروژه با روش -

 ايجاد پروژه هاي تركيبي با اضافه كردن اساليد-

 ايجاد پروژه هاي تركيبي به صورت همزمان-

   

   

   

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 خالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكرهكار گروهي،ا-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 ايمني و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت 

 توجهات زيست محيطي :

 آن متعلقات و ها اهدستگ شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع 

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 تنظيمات پروژه و گرفتن خروجي از آن انجام

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 5 7 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash memory   2 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

CD , DVD خام 
 لوازم التحرير

    Preferenceرفي پنجره مع-

    (publish)معرفي نشر پروژه -

    معرفي انواع فرمت هاي خروجي-

  5  مهارت :

    Rescale projectپنجره  تنظيمات-

    تغيير پوسته گرافيکي نوار كنترلي-

 Preferenceات پنجره تنظيم-

 Swfنشر پروژه با فرمت -

 LMSنشر پروژه براي ارسال به -

 Mediaنشر پروژه به صورت -

 E-mailنشر پروژه براي ارسال به -

 FTPنشر پروژه به يک سايت وب با استفاده از -

 Wordنشر پروژه به صورت فايل -

   

   

   

   

   

 نگرش :

 ذهني و يادگيري افراد كارآموزتوجه به اختالالت  -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 ايمني و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت -

 ي :توجهات زيست محيط

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

 ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 اضافه كردن اشياء تعاملي به پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/2 4 5/6 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ست محيطیتوجهات زی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 Flash memory   5/2 :دانش 

كامل يا  IVكامپيوتر پنتيوم 
 باالتر

 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

Cd , dvd  خام 
 لوازم التحرير

    (Interactive Objects)معرفي اشياء تعاملي -

 Noninteractive)معرفییي اشییياء غيرتعییاملي    -

Objects) 

   

    (Object Toolbar) معرفي نوار ابزار برنامه-

    branchingنماي  معرفي-

 مهارت:

 (Object Toolbar) كار با نوار ابزار برنامه-

 4  

   

    و تنظيمات آن(click box)كار با ناحيه كليک كردني-

    و تنظيمات آن (button)كار با درج دكمه-

 كار با جعبه متن ورودي  -

(text entry box) و تنظيمات آن 

   

 نگرش :

 اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموزتوجه به  -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  ايمني و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطي :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 اضافه كردن اشياء غير تعاملي به پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5/0 5 5/5 

 ايمني  ،گرش ن مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشي

 Flash memory   5/0 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 كمکهاي اوليه با لوازم جعبه

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

CD , DVD خام 
 لوازم التحرير

    معرفي اشياء غير تعاملي در پروژه-

  5  مهارت :

    rollover captionكار با -

    rollover imageكار با -

    rollover slideletكار با -

 كار با درج تصاوير و پنجره -

 تغييرات تصوير-

 كار با متن متحرك و تنظيمات آن -

 f4vو   flvكار با نحوه درج فايل هاي -
 و تنظيمات آن widgetكار با نحوه درج -
 و كاربرد آن در پروژه master slideكار با -

   

   

   

   

 نگرش :

 ني و يادگيري افراد كارآموزتوجه به اختالالت ذه -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 ايمني و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت -

 :توجهات زيست محيطي 

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ساخت آزمون هاي الکترونيکي و نحوه كار با آنها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط جهات زیست محيطیتو

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash memory   2 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 لوازمجعبه كمکهاي اوليه با 

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

Cd , dvd خام 
 لوازم التحرير

    معرفي ساخت آزمون هاي الکترونيکي-

    معرفي آزمون هاي تصادفي -

  6  مهارت :

    كار با نحوه ساخت آزمون و تعيين نوع سوال-

    نه اي و تنظيمات آن كار با سواالت چند گزي-

    و تنظيمات آنسواالت كامل كردني كار با -

 كار با سواالت كوتاه پاسخ و تنظمات آن-

 كار با سواالت جور كردني و تنظيمات آن-

 كار با سواالت كليک كردني و تنظيمات آن-

 كار با سواالت ترتيبي-

 كار با سواالت نظرسنجي-
 آنكار با مخزن سوال و مديزيت -
 آزمون تصادفيكار با نحوه ساخت -

   

   

 
 

 

   

   

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهني و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 ام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انج-

 ايمني و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطي :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 پروژهدر  صدا و انيميشنكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 5/4 5/5 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash memory   1 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 رژكتور و پردهديتا پ

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

Cd , dvd خام 
 لوازم التحرير

     معرفي صدا و انيميشن و تاثير آن در پروژه-

    ا گذاري در پروژهمعرفي انواع روشهاي صد -

  5/4  مهارت :

    صداي زمينه و تنظيمات آنكار با -

    كار با نحوه اضافه كردن صدا به اشيا-

    كار با نحوه اضافه كردن صدا به اساليد -

    كار با نحوه ضبط صدا و تنظيمات آن-

    و تنظيمات آن كار با جلوه هاي متحرك سازي-

  اشت :ايمني و بهد

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطي :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 (collection)ساماندهي پروژه و ساخت مجموعه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 1 4 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash memory   3 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربي

 صندلي گردان

 صندلي مربي

 رژكتور و پردهديتا پ

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشي 
 استانداردآموزشي

 لباس كار

Cd , dvd  خام 
 لوازم التحرير

فايییل هییا و  (collection)معرفییي مجموعییه سییازي-

 بخش هاي مختلف پروژه

   

    رفي روشهاي سازماندهي فايل هاي پروژهمع-

    aggregatorمعرفي ويژگي پروژه هاي -

معرفیییي كنتیییرل پیییروژه بیییه صیییورت غيیییر خطیییي -

(nonlinear)    و ساخت منو در يک پروژه چنید رسیانه

 اي

   

    معرفي مراحل ساخت يک نمونه پروژه-

  1  مهارت :

وژه هیاي  بیا پیر   Swfكار با سیازماندهي فايیل هیاي    -

Aggregator  

   

  ايمني و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومي اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطي :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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برگه استاندارد تجهيزات   

 

 توضيحات  تعداد  و دقيق مشخصات فنی  نام  ردیف

1 
 کامل  IV کامپيوتر پنتيوم

 یا مشابه یا باالتر

1GB of RAM 
CPU 3/00GHz 

Display Adaptor 256MB 

 جهت  دو نفر 1

 

 جهت کارگاه 1 ویژه کارگاه دیتا پروژکتور 2

 جهت کارگاه 1 ویژه کارگاه پرده دیتا پروژکتور 3

 جهت هر نفر 1 آموزشی صندلی گردان 4

 جهت کارگاه 1 سياه و سفيد یا رنگی چاپگر ليزری 5

 جهت دو نفر 1 دو نفره آموزشی ميز رایانه 6

 جهت کارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اینترنت 7

 جهت کارگاه 1 معمولی وایت برد 8

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات برای یك کارگاه به ظرفيت  -

 برگه استاندارد مواد  -  

 توضيحات تعداد مشخصات فنی و دقيق نام ردیف

 جهت هر سيستم عدد 1 دارای اتصال زمين کابل سيار پنج راهه 1

 جهت هر نفر عدد 1 معمولی لباس کار 2

3 Cd,dvd جهت هر نفر عدد 1 معمولی خام 

 مداد، کاغذ، لوازم التحریر)شامل خودکار، 4

 پاك کن(

 عدد 1 معمولی

 

 جهت هر نفر

 جهت کارگاه عدد 5 معمولی ماژیك وایت برد 5

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15و یك کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء یك نفر  -

  برگه استاندارد ابزار  -  

 توضيحات  تعداد  و دقيق  مشخصات فنی نام  ردیف

1 cooldisk 4 برای دو نفر 1 گيگا بایت یا باالتر 

2 Dvd برای دو نفر 1 نسخه های جدید آموزشی نرم افزار مربوطه 

3 Dvd برای دو نفر 1 نسخه های جدید دیكشنری انگليسی به فارسی 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

      اینترنت 1

       

 

 

 
 

 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

vira-co.ir/default.aspx?newsmodPagePanel1=17 1 

comkurdgroups.mihanblog.com/post/68 2 

masnavieducation.blogfa.com/post-245.aspx 3 

www.goodsearcher.ir/ndcdcfspcrnjdsdsncvndnsdcacynvcrctdam.html 4 

www.akairan.com/filme/amoozesh/a88585124214102.html 5 

 
 

 

 ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

 عنوان نرم افزار رديف

 Photoshop , CorelDraw , photo impact : نرم افزار هاي گرافيکي 1

 capturing : SnagIt , Camtasia هاي نرم افزار

 avid liquid , premiere : هاي ويرايش فيلمنرم افزار

 sound forge , adobe audition : نرم افزارهاي ويرايش صدا

  flash , swish max , 3dmax , Maya , swift: نرم افزارهاي ساخت انيميشن

 Autopay ،Multimedia Builder ،Director،Author  : يد چند رسانه اينرم افزارهاي تول

ware   

2 

3 

4 

5 

6 

 


