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  )mix mastring( فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا: نام شغل          

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

  ار به مفهوم قدرت انجام ک:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل مشخصات عمومی
. تکنولوژی صدای دیجیتال :کسی است که  )1صدابر دار درجه (فن ورز ترکیب کننده نهائی ساز صدا

 ترکیب – ، را بشناسد وازعهده کار با پردازنده های سیگنال MIDIتکنولوژی موسیقی الکترونیک 
) مسترینگ(الیش ونهائی سازی صداکار با نرم افزار های پا)مسترینگ( نهائی سازی پروژه –) میکس(صدا

wavelab2 میکس ومسترینگ(  ،کار با نرم افزار های ترکیب ونهائی سازی صدا ( Cubase & 
Neundo2برآید . 

   :ورودیویژگی های کارآموز
   دیپلم کلیه رشته های تحصیلی: میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل جسمانی وروانی: توانایی جسمیحداقل 

   )2صدابردار درجه (کاروراستودیو :پیش نیاز این استانداردمهارت های 
  :موزشی آ دوره طول
  ساعت     235        :                 آموزش    دوره طول

  ساعت       73       :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت      162     :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت        -      :     ر محیط کارکارآموزی دـ زمان 
   ساعت       -     :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت        -        :      زمان سنجش مهارت        ـ

  :روش ارزیابی مهارت کارآموز
  %25): دانش فنی( امتیاز سنجش نظری- 1
  %75 : امتیاز سنجش عملی - 2
  %10:  شاهده ای امتیاز سنجش م-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   :ویژگیهای نیروی آموزشی
لیسانس فنی ومهندسی یا موسیقی یا مرتبط وباگذراندن دوره تخصصی صدابرداری            :حداقل سطح تحصیالت    

ه  سال سابقه کار یا داشتن دیپلم با تخـصص ودانـش ومهـارت کـافی درزمینـه مربوطـه بـا گذرانـدن دور             2با  
    سال سابقه کار4تخصصی صدابرداری با
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  )mix mastring(  فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا:نام شغل      
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی شناخت تکنولوژی صدای دیجیتال  1
  M I D Iتوانایی شناخت تکنولوژی موسیقی الکترونیک   2
  ا پردازنده های سیگنال توانایی کار ب  3
  )Mix(توانایی انجام ترکیب صدا   4
  )Mastering(توانایی نهایی سازی پروژه   5
 Mastering – Wavelab2- توانایی کار با نرم افزارهای پاالیش ونهایی سازی صدا   6

 MIX، Mastering(توانایی کار با نرم افزارهای ترکیب ونهایی سازی صدا   7

،Cubase،Neundo2(  
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  8
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  )mix mastring(  فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  24  6  18  توانایی شناخت تکنولوژی صدای دیجیتال  1
شناسایی مبانی اولیه صدای دیجیتـال ، نمونـه بـرداری ،تئـوری ریاضـی                 1-1

Nyquest ،Sample rate،Oversampling،Quantization 
      

شناسایی فرایند ضبط صدای دیجیتال ، مرحلـه ضـبط ، تـصحیح کننـده                 2-1
  ، نسبت سیگنال به نویز) دیترهاو چیترها(

      

یجیتالی ، پورت های ورودی وخروجـی       شناسایی نحوه ارسال داده های د       3-1
)SPDIF- MADT- ADAT- ADA- TDIF- Word 

clock- ABU /AES(  

      

ــال    4-1 ــدای دیجیتـــــــ ــای صـــــــ ــایی رکوردرهـــــــ شناســـــــ
DAT,CD,ADAT,MD,MO,HDD 

      

        شناسایی اصول کار با یکی ازرکوردرهای صدای دیجیتال  5-1

 -Sampling (– Sampler(شناسایی سیستم هـای نمونـه بـرداری           6-1
 Looping - تـصحیح کـردن نمونـه هـا        Samplerنرم افـزار هـای      

بررســی نمونــه ای از ارتباطــات مجموعــه هــای مختلــف ضــبط صــدای 
  دیجیتال 

      

 –) Sampling( شناسایی اصول کار بـا سیـستم هـای نمونـه بـرداری              7-1
Sampler- نــرم افــزار هــای Sampler تــصحیح کــردن نمونــه هــا 
Looping –  ه ای ازارتباطات مجموعه های مختلف ضبط        بررسی نمون

  صدای دیجیتال

      

  MIDI  9  12  21توانایی شناخت تکنولوژی موسیقی الکترونیک   2

 پورت های – MIDI سیستم ارتباطات – MIDIشناسایی محیط   1-2
 -MIDI کانال های -MIDI outوThru , MIDI INپیغام های

 MIDIزسیستم های  ارتباطات مجموعه ای ا–پیغام های هر کانال 
  وکنترل آنها
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  )mix mastring(  فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 -MIDI سیـستم ارتباطـات      -MIDIشناسایی اصول کـار بـا محـیط           2-2
کانـال   -MIDI outوThru , MIDI INپورت هـای پیغـام هـای    

 ارتباطات مجموعـه ای ازسیـستم       – پیغام های هر کانال      -MIDIهای  
   وکنترل آنهاMIDIهای 

      

 -آشنایی با ادوات مختلف موسیقی الکترونیک وساختار درونـی کیبوردهـا            3-2
  سینتی سایزها

      

         )MIDI)   MIDI interfaceآشنایی با رابط های   4-2
 Sequencers درام   – پرکاشن   –) Samplers(شناسایی شبیه سازها    5-2

ــزاری    ــخت اف ــه س ــزاری   -Sequencerمجموع ــرم اف ــه ن  مجموع
Sequencer- تـــصحیح کـــردن – رکـــورد کـــردن )Editing (– 

  )play back(پخش

      

ــول   6-2 ــایی اصـ ــشناسـ ــازهاشـ ــن -)Samplers(بیه سـ  درام – پرکاشـ
Sequencers     مجموعه سخت افزاری Sequencer-    مجموعه نـرم 

 –) Editing( تصحیح کـردن     – رکورد کردن    -Sequencerافزاری  
  )play back(پخش

      

        شناسایی اصول نت نویسی وچاپ آنها درمحیط نرم افزارهای مربوطه  7-2

 60 46 14 توانایی کار با پردازنده های سیگنال 3

 فیلترهـای  -)Peaking filter( فیلترهای قله ای-شناسایی اکوالیزرها 1-3
 فیلترهـای عبـور بـاال وعبـور پـائین      – ) shelving filter(شـیب دار 

)High-pass&Low- pass (–انواع اکوالیزر  

   

ــا اکوالیزرهــا 2-3  Peaking( فیلترهــای قلــه ای-شناســایی اصــول کارب

filter(-فیلترهای شیب دار )shelving filter ( –   فیلترهـای عبـور 
 کوالیزر  انواع ا–) High-pass&Low- pass(باال وعبور پائین 

   

 پردازنـده هـای محـدود    – انـدازه گیـری   –شناسایی محدوده دینـامیکی     3-3
ــامیکی  ــازی –دین ــراکم س ــردن  –) Compression(  مت ــدود ک  مح

)Limiting(-   توسعه )Expansion (–     زنجیـره   – کنترل دینامیـک 
 های جانبی
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  )mix mastring(  فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا:ام شغلن
 داف و ریزبرنامه درسی اه

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 پردارنـده   – انـدازه گیـری      –شناسایی اصول استفاده ازمحدوده دینامیکی       4-3
 محـدود   -)Compression( متراکم سـازی     –های محدود دینامیکی    

 – کنتـرل دینامیـک   -)Expansion( توسـعه  -)Limiting (کـردن 
 زنجیره های جانبی 

      

 زمانهای حقیقـی    -DSPشناسایی پردازنده های سیگنال های دیجیتالی        5-3
 مبانی پردازنـده هـای     –وغیرحقیقی پردازنده های سیگنال های دیجیتال       

   تاخیر- ضرب کننده ها – جمع کننده ها –سیگنال های دیجیتال 

      

 -DSPشناسایی اصول کار با پردازنـده هـای سـیگنال هـای دیجیتـال                 6-3
 –ای حقیقی وغیر حقیقی پردازنده هـای سـیگنال هـای دیجیتـال              زمانه

 جمع کننده ها ضرب کننده      –مبانی پردازنده های سیگنال های دیجیتال       
   تاخیر-ها 

      

 -)Echo& Reverberation(شناســایی طنــین اکــو وریــورب هــا  7-3
ــال      ــای دیجیت ــیگنال ه ــای س ــده ه ــی پردازن ــی واقع ــاخیر –طراح  ت

)Delay- Reverb( وسایر افکتهای بر پایه زمان  

      

 -)Echo& Reverberation(شناسایی اصول طنین اکووریورب ها  8-3
  تــاخیر    –طراحــی واقعــی پردازنــده هــای ســیگنال هــای دیجیتــال 

Delay- Reverb ( وسایر افکتهای بر پایه زمان 

      

 بسط ومتراکم سازی    – تغییر گام    –شناسایی افکت های تغییر گام وزمان        9-3
 –دستگاه هایی با چنـد افکـت         – Psychoacoustisتقویت   –زمان  

 تقویـت   MIDIویرایش افکت های دینامیکی با اسـتفاده از          –اتصاالت  
Psychoacoustis –           اتـصاالت    – دستگاه هـایی بـا چنـد افکـت – 

  MIDIویرایش افکت های دینامیکی با استفاده از 

      

 بـسط   – تغییر گـام     – با افکت های تغییر گام وزمان        شناسایی اصول کار   10-3
 دسـتگاه هـایی     – Psychoacoustis تقویت   –ومتراکم سازی زمان    

 ویرایش افکت های دینـامیکی بـا اسـتفاده از      – اتصاالت   –با چند افکت    
MIDI 
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  )mix mastring(  فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا:ام شغلن
 رسی اهداف و ریزبرنامه د

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 76 50 26  )میکس(توانایی انجام ترکیب صدا   4

        آشنایی با فضای میکس ،ولوم ،اکوالیز ،پن،افکت   1-4

        شناسایی عملکرد های تجهیزات استودیو درمیکس  2-4

        شناسایی اصول کار با عملکرد های تجهیزات استودیو درمیکس  3-4

        شناسایی روشهای مختلف میکس درسبکهای گوناگون موسیقی  4-4

شناسایی اصول کار با روشـهای مختلـف مـیکس درسـبکهاب گونـاگون                5-4
  موسیقی

      

        شناسایی روشهای تخصصی کار باداینامیک ها واکوالیزر روی هر صدا  6-4

زر شناسایی اصول کار با روشهای تخصصی کار با داینامیـک هـا واکـوالی               7-4
  روی هر صدا

      

        شناسایی پن وروشهای مختلف آن درسبکهای گوناگون موسیقی  8-4

شناسایی اصول کار با پـن وروشـهای مختلـف آن درسـبکهاب گونـاگون                 9-4
  موسیقی

   

     شناسایی کاربرد تخصصی افکتها برای هر صدا  10-4

     شناسایی اصول کاربرد تخصصی افکتها برای هر صدا  11-4

     شناسایی کاربرد اتوماسیون وتغییر سبک درمیکس  12-4

 11 6 5  )مسترینگ(توانایی نهائی سازی پروژه   5

ــدئوکلیپ     1-5 ــسترینگ بـــرای رادیـــو، ویـ ــده هـــای مختلـــف مـ شناســـایی فرآینـ
  فایناالیزر وکاربرد آن ، موارد جانشین ... ، تلویزیون وSurround،مونو،استریو

      

ــد   2-5 ــدئوکلیپ   شناســایی اصــول  فرآین ــسترینگ بــرای رادیــو، وی ــف م ه هــای مختل
  فایناالیزر وکاربرد آن ، موارد جانشین... ، تلویزیون وSurround،مونو،استریو

      

ـرل             Levelsشناسایی پردازشهای داینامیک      3-5 ـر ، کنت ـوالیزر، دیت ـردن ، اک  ، نرماالیز ک
  )مسترینگ(اصول صفیری ، کاهش نویز در مرحله نهایی سازی 
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  )mix mastring(  فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

ـر ،           Levelsشناسایی اصول پردازشهای داینامیـک        4-5 ـوالیزر، دیت ـردن ، اک ـاالیز ک  ،نرم
  ) گمسترین(کنترل اصول صفیری ، کاهش نویز در مرحله نهایی سازی 

      

ـابی  ...  ، کاست و  DVD,CDآشنایی با تولید و تکثیر        5-5 برای منظورهای مختلف ، بازاری
  و فروش ، فرمتهای مختلف صدا

      

مـسترینگ  (توانایی کار با نرم افزارهای پاالیش و نهائی سازی صـدا              6
(WavelabII 

-  14  14  

       دا کردن نواقص شناسائی اصول نحوه وارد کردن یک صدا و تجزیه آن و پی  1-6
-kik-Snar-Bas-Guitarشناسائی اصول کار با شـکل مـوج صـدا             2-6

Violin-pad-percussion  
      

        شناسایی اصول نحوه پردازش مرحله اول اصالحات ورفع نقایص  3-6
        شناسایی اصول نحوه پردازش مرحله دوم مسترینگ  4-6

ی سـازی   توانایی کـار بـا نـرم افـزار هـای ترکیـب ونهـائ                7
 Cubase&NeundoII) میکس ومسترینگ(صدا

- 28 28 

       شناسایی اصول ضبط با متراکم کننده ها  1-7
        به همراه میکسرPoolشناسایی اصول نحوه کارکرد واستفاده از پنجره   2-7
      Analyzorتجزیه کننده ها(Audioشناسایی اصول کار با ابزارهای   3-7
       ک سازی حرفه ایشناسایی اصول اتوماتی  4-7
-Samples(-)Intact-Contact(شناسایی اصول کار بـا نمونـه هـا          5-7

Synth(  
     

      Filter- Osilator-Generatorشناسایی اصول کار با   6-7
مرحلـه اول شـامل تنظـیم ولـوم         ) نهائی سـازی  (شناسایی اصول میکس      7-7

  ،پن،سبک
     

       1 دوم سالم سازی صداهامرحله)نهائی سازی (شناسایی اصول میکس   8-7
 2مرحله سوم سالم سـازی صـداها        ) نهائی سازی (شناسایی اصول میکس      9-7

   اکوالیزر–
     

       شناسایی اصول کار با افکتها  10-7
       مرحله چهارم ترکیب سازها) نهائی سازی (شناسایی اصول میکس   11-7
       شناسایی اصول اتوماتیک سازی ایجاد خالقیت  12-7
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  )mix mastring(  فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا:ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 1 - 1 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت کار درمحیط کار  8

       آشنایی با حوادث احتمالی درکارگاه ونحوه پیشگیری ازبروز آن   1-8

       نایی با نکات بهداشت فردی ونظافت عمومی درمحل کارآش  2-8

       شناسایی اصول عوامل آتش زا واصول اطفاء حریق   3-8

       شناسایی اصول استفاده ازجعبه کمک های اولیه   4-8

       شناسایی اصول نحوه کار با کپسول آتش نشانی  5-8

       آشنایی با عوامل موثر درمحیط کار  6-8

       زمصالح مقاوم از کف تاسقفاستفاده ا -  

       نور مناسب -  

       آب مصرفی بهداشتی وقابل شرب -  

       تهویه مطبوع  -  

مجهز کردن درب ها وپنجره ها به توری سالم وفنردار جهت جلوگیری             -  
  از ورود حشرات وجوندگان

     

        شناسایی اصول نکات ایمنی کار با دستگاه هویه   7-8
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  )mix mastring( فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا :نام شغل 
    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
      کانال24 آنالوگ میکسر 1

      دیجیتالمیکسر 2

     دینامیکمیکروفن  3

      استاتیکمیکروفن 4

     دینامیک پردازنده سیگنال 5

     پردازنده سیگنال  6

      مولتی افکتپردازنده سیگنال 7

      اکوالیزرپردازنده سیگنال 8

      استدیویی بزرگاسپیکر 9

      استدیویی کوچکاسپیکر 10

     پری آمپلی فایر 11

     P5 KUad کامپیوتر 12

      مخصوص کامپیوتر)استدیویی(کارت صدا  13

      بلند - کوتاه پای میکروفن 14

      آلتا5میر یکیبورد  15

      معمولیپتگیر  16

      اینچ19رک 17

      کنسول صدای استریومیز 18

      چرخ دارصندلی 19

     تخته وایت برد 20

21 LCDاینچ42 نمایشگر صفحه تخت      

      جهت مترلینگفاینال الیزر 22

      سانتیمتر50×60میز کامپیوتر 23
     P4 کامپیوتر  24
      سرورکامپیوتر  25
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  )mix mastring( فن ورز ترکیب کننده ونهایی ساز صدا :شغل نام 

    مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهیزات

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف
     دسته دارصندلی  26
     مربیمیز  27
     اسیلوسکوپ 28
      سو4 – سو 2پیچ گوشتی  29

      وات قلمی30هویه  30

      وات قلمی30پایه هویه  31

      قلمیانبر دست 32

      سایز متوسطدنباریک 33

      موکت بریکاتر 34

      ساسز کوچکسیم چین 35

      مخصوص لحیمسیم 36
      شیلدکابل 37
      کانونیکانکتور 38
      سونیکانکتور 39
      مدل سونیRca کانکتور 40
41 CD     
42 DVD     
      آبی- قرمزماژیک وایت برد 43
     تخته پاکن وایت برد 44

 

  

 


