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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح:نام شغل 

   استاندارد خالصه 
 تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

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

 :شغل مشخصات عمومی
 Architect Landscape Design Deluxeطراحی فضای سبز و محوطه سازی با نرم افزار 

 بتواند با استفاده از امکانات و ابزار این نرم افزار عمومی رایانه شخصیکسی است که عالوه بر مهارت کارور
 .زای موجود در آن طراحی نمایدفضاهای سبز عمومی و اختصاصی را با تمامی اج

  :ورودیویژگی های کارآموز
 پایان دوره راهنمایی: میزان تحصیالت حداقل 
 متناسب با شغل مربوطه : توانایی جسمیحداقل 

 کارورعمومی رایانه شخصی :مهارت های پیش نیاز این استاندارد
 :موزشی آ دوره طول
 ساعت   121       :                 آموزش    دوره طول

 ساعت    44       :                ـ زمان آموزش نظری
 ساعت    77       :                 ـ زمان آموزش عملی

 ساعت     -       :     کارآموزی در محیط کارـ زمان 
  ساعت    -      :                     پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت    -             :  زمان سنجش مهارت        ـ

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

  :ویژگیهای نیروی آموزشی
 لیسانس مرتبط  :حداقل سطح تحصیالت 
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با محوطه و   طراح :نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

 توانایی کار با وسایل نقشه کشی  1
 توانایی ترسیم اصول اولیه نقشه کشی  2
 توانایی تشخیص و شناسایی گیاهان فضاهای سبز مختلف  3
 راحی به کمک رایانه توانایی تشخیص ط 4
 Architect Landscape Design Deluxeتوانایی ورود به محیط  5
 توانایی مدیریت فایل  6
 توانایی ترسیم فضاهای اصلی از پیش در نظر گرفته  7
 توانایی ترسیم محوطه و فضای سبز  8
 توانایی ترسیم الزامات، امکانات و تجهیزات فضاهای سبز مختلف  9
 دستورات نمایشی نایی کار با توا 10
 توانایی کار با دستورات ویرایشی نوع اول  11
 توانایی کار با دستورات تنظیم صفحه گرافیکی  12
 توانایی کار با دستورات ویرایشی نوع دوم  13
 توانایی کار با واحد ها و ابعاد نقشه ها  14
 توانایی گرفتن خروجی چاپی  15
 دستورات کمکی توانایی کار با  16
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 9 5 4 توانایی کار با وسایل نقشه کشی  1

    Tآشنایی با خط کش  1-1
     فک ثابت - 

     فک متحرک - 
    آشنایی با گونیا  2-1

    60 و 30 - 

    45 و 45 - 

    آشنایی با اشل  3-1

     معماری- 

     شهرسازی - 

    آشنایی با شابلونها  4-1

     انواع شابلونهای ترسیم و محوطه سازی - 

     دایره - 

     بیضی - 

     مربع - 

     حروف فارسی - 

     حروف التین - 
     پیستوله - 
    آشنایی با کاغذها 5-1

     معمولی- 
     پوستی- 

     کالک - 

    آشنایی با مدادها  6-1

     مدادهای پررنگ- 
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
  درسی اهداف و ریزبرنامه

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

     مدادهای کم رنگ - 
     مدادهای معمولی - 
     اتود - 

    آشنایی با پاکن ها  7-1
     معمولی - 

     کالک - 

     تیغ - 

    آشنایی با راپید 8-1

    2/0 قلم - 

    4/0 قلم - 

    6/0 قلم - 

     جعبه راپید - 

    آشنایی با انواع چسب ها  9-1

     کاغذی - 

     کالک - 

    آشنایی با وسایل برش کاغذ  10-1

    شناسایی اصول کار با وسایل نقشه کشی  11-1

 15 9 6 توانایی ترسیم اصول اولیه نقشه کشی  2
    آشنایی با ابعاد و استاندارد کاغذها  1-2

    م کادر شناسایی اصول روش رس 2-2
    شناسایی اصول رسم جدول مختصات  3-2

    آشنایی با واحدهای مختلف  4-2

    آشنایی با ضخامت و انواع خطوط  5-2
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

    آشنایی با عالئم نقشه کشی  6-2
    آشنایی با انواع نقشه های معماری  7-2
    شناسایی اصول ترسیم انواع پرسپکتیو  8-2

    آشنایی با مقیاس  9-2
    شناسایی اصول ترسیم نقشه  10-2

 12 6 6  توانایی تشخیص و شناسایی گیاهان سبز مختلف  3

    یی با فضاهای سبز عمودی و پوششی آشنا 1-3

    آشنایی با ابعاد  2-3

     فضا- 

     محوطه - 

    آشنایی با انواع گیاه  3-3

     درخت- 

     درختچه - 

     پوششی- 

     دائمی- 

     فصلی - 

    شناسایی اصول نحوه صحیح قرار دادن انواع گیاه در فضاهای سبز 4-3
     عمومی- 
     اختصاصی - 

    شناسایی اصول کار با ترکیب رنگها  5-4
    شناسایی اصول کار با ترکیب نور  6-4

    شناسایی اصول تشخیص و نگهداری گیاهان فضاهای سبز  7-4

     پهن برگ - 

     سوزنی برگ - 
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 3 2 1 توانایی تشخیص طراحی به کمک رایانه  4
    طراحی به کمک رایانه آشنایی با  1-4
    آشنایی با سخت افزار رایانه  2-4

    نامه آشنایی با نیازمندیهای سیستم برای راه اندازی بر 3-4
    آشنای با دستگاه های نمایش  4-4

    آشنایی با دستگاه های ورودی  5-4

    آشنایی با دستگاههای خروجی  6-4

    آشنایی با انواع فرمتهای رایج در برنامه  7-4

 - *.bld    

 -llb .*     

 -dxf .*     

 -٣ds .*     

 -wrl .*     

 -jpg .*     

 -bmp .*     

    شناسایی اصول روش نصب برنامه  8-4

    شناسایی اصول تشخیص طراحی به کمک رایانه  9-4

 Architect Landscape Design Deluxe 1 1 2توانایی ورود به محیط  5
    آشنایی با وارد شدن به برنامه  1-5

     XP و 98 با استفاده از ویندوز - 
    آشنایی با صفحه ترسیم  2-5

     دو بعدی- 

     سه بعدی- 

    آشنایی با صفحه گرافیگی  3-5
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

    Architect Landscape Design Deluxeشناسایی اصول ورود به محیط  4-5

 2 1 1 توانایی مدیریت فایل  6
    NEWشناسایی اصول کار با دستور  1-6

     ایجاد یک نقشه جدید - 
     OPENشناسایی اصول کار با دستور  2-6

     باز کردن یک نقشه از فایلها موجود - 

    SAVEشناسایی اصول کار با دستور  3-6

    ن یک نقشه  ذخیره کرد- 

    AS SAVEشناسایی اصول کار با دستور   4-6

     ایجاد یک کپی با یک نام جدید از نقشه موجود - 

    CLOSEشناسایی اصول کار با دستور  5-6

     بستن نقشه ها و برنامه ها - 

    )IMPORT(شناسایی اصول کار با شیوه های مختلف وارد سازی  6-6

ــایی ا 7-6 ــی      شناس ــت خروج ــف دریاف ــای مختل ــیوه ه ــا ش ــار ب ــول ک ص
)EXPORT( 

   

    شناسایی اصول خارج از برنامه  8-6

    شناسایی اصول مدیریت فایل  9-6

 11 8 3 توانایی ترسیم فضاهای اصلی از پیش در نظر گرفته شده  7
    VIEW MANAGERشناسایی اصول اجرای فرمان  1-7
    SECTIONمان شناسایی اصول کار با فر 2-7

    VIEW FILTERشناسایی اصول کار با فرمان نمایشی  3-7
    VIEW AIDSشناسایی اصول کار با فرمان  4-7

    DISPLAY MODEشناسایی اصول کار با فرمان نمایشی  5-7

     ZOOM AND NAVIGATEشناسایی اصول کار با فرمان 6-7
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

    ELEV ATION VIEWنمایشی شناسایی اصول کار با فرمان  7-7
    CAMERA VIEWنمایشی شناسایی اصول کار با فرمان  8-7
    سیم اولیه فضای سبز شناسایی اصول تر 9-7

    شناسایی اصول ترسیم فضاهای اصلی از پیش در نظر گرفته شده  10-7

 9 6 3 توانایی ترسیم محوطه و فضاهای سبز  8

    SITE BOUNDARVشناسایی اصول کار با فرمان  1-8

     RETAINING WALLشناسایی اصول کار با فرمان  2-8

    PLANTمان شناسایی اصول کار با فر 3-8

    LANDSCAPEشناسایی اصول کار با فرمان  4-8

    ELEVATION VIEWشناسایی اصول کار با فرمان نمایشی  5-8

    شناسایی اصول ترسیم محوطه و فضاهای سبز  6-8

توانایی ترسیم الزامات، امکانات و تجهیزات فـضاهای سـبز           9
 مختلف 

4 8 12 

    PLANTمان شناسایی اصول کار با فر 1-9

    FILLشناسایی اصول کار با فرمان  2-9

    EDGINGشناسایی اصول کار با فرمان  3-9

    FENCESشناسایی اصول کار با فرمان  4-9

    GATEشناسایی اصول کار با فرمان  5-9
    DECKSشناسایی اصول کار با فرمان  6-9
    STAIRSشناسایی اصول کار با فرمان  7-9

    IRRIGATIONشناسایی اصول کار با فرمان  8-9
    LANDSCAPE LIGHTINGشناسایی اصول کار با فرمان  9-9

    EXTERIOR FURNITUREشناسایی اصول کار با فرمان  10-9

 
 

  

 



 9

 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 ه درسی اهداف و ریزبرنام

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

   EXTERIOR ACCESSORIESشناسایی اصول کار با فرمان  11-9
    PHOTO BOARD شناسایی اصول کار با فرمان  12-9
    SLOPEشناسایی اصول کار با فرمان  13-9

    PLATEAUSشناسایی اصول کار با فرمان  14-9
    HILL/VALLEYار با فرمان شناسایی اصول ک 15-9

    BERM/TRENCHESشناسایی اصول کار با فرمان  16-9

    PADشناسایی اصول کار با فرمان  17-9

    PATHشناسایی اصول کار با فرمان  18-9

شناسایی اصـول ترسـیم الزامـات، امکانـات و تجهیـزات فـضاهای سـبز                 19-9
 مختلف 

   

 9 6 3 مایشی توانایی کار با دستورات ن 10

    ٣D TRUE VIEWشناسایی اصول کار با فرمان  1-10

    RENDERشناسایی اصول کار با فرمان  2-10

    DISPLAY MODEشناسایی اصول کار با فرمان  3-10

    CAMERAشناسایی اصول کار با فرمان  4-10

    ZOOMشناسایی اصول کار با فرمان  5-10

    ZOOM TO FIT دستور - 

    ZOOM REALTIME دستور - 
    ZOOM WINDOWS دستور - 

    ELEVATIONشناسایی اصول کار با فرمان  6-10
    WORKSPACE شناسایی اصول کار با فرمان 7-10
    FULL ZOOMشناسایی اصول کار با فرمان  8-10
    ZOOM IN- ZOOM OUTشناسایی اصول کار با فرمان  9-10
    FLY AROUNDی اصول کار با فرمان شناسای 10-10
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

    WALK AROUNDشناسایی اصول کار با فرمان  11-10
    LOOK AROUND ر با فرمانشناسایی اصول کا 12-10
    PANشناسایی اصول کار با فرمان  13-10
     SLIDE شناسایی اصول کار با فرمان 14-10
     VIEW FILTER شناسایی اصول کار با فرمان 15-10
     اصول کار با دستورات نمایشی شناسایی  16-10

 9 6 3 توانایی کار با دستورات ویرایشی نوع اول  11

    CUTشناسایی اصول کار با فرمان  1-11
    COPYشناسایی اصول کار با فرمان  2-11

    PASTEشناسایی اصول کار با فرمان  3-11

    DELETEشناسایی اصول کار با فرمان  4-11

    شناسایی اصول کار با شیوه های انتخاب موضوعات  5-11

    SELECT دستور - 

    SELECT PART دستور - 

     شناسایی اصول کار با شیوه های جابجایی  6-11

    MOVE دستور - 

    شناسایی اصول کار با شیوه های چرخاندن موضوعات  7-11

    ROTATE دستور - 

    شناسایی اصول کار با شیوه های تعیین مقیاس  8-11

    SCALE دستور - 

    CURVEشناسایی اصول کار با فرمان  9-11
    BREAKشناسایی اصول کار با فرمان  10-11
     ARRAY شناسایی اصول کار با فرمان 12-11
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 9 6 3  دستورات تنظیم صفحه گرافیکی توانایی کار با 12
     START UPشناسایی اصول کار با فرمان  1-12
    CASCADEشناسایی اصول کار با فرمان  2-12

    TILEشناسایی اصول کار با فرمان  3-12
    TEXTشناسایی اصول کار با فرمان  4-12

    TOOLBARSشناسایی اصول کار با فرمان  5-12

    BACKGROUND SETTINGسایی اصول کار با فرمان شنا 6-12

    VIEW FILTERشناسایی اصول کار با فرمان  7-12

    شناسایی اصول کار با دستورات تنظیم صفحه گرافیکی  8-12

 5 4 1 توانایی کار با دستورات ویرایشی نوع دوم  13

    COMANDER شناسایی اصول کار با فرمان 1-13

    LIBRAIES اصول کار با فرمان شناسایی 2-13

    TRANSFERشناسایی اصول کار با فرمان  3-13

    )GLOBAL(شناسایی اصول کار با شیوه های تنظیم صفحه جهانی  4-13

    شناسایی اصول کار با شیوه های تغییر و اضافه کردن مواد  5-13

    MATERIAL PAINTBRUSH دستور - 

    GARDENINGر با فرمان شناسایی اصول کا 6-13

    PROGRAM SETTINGشناسایی اصول کار با فرمان  7-13
    DIMENSION STYLE شناسایی اصول کار با فرمان 8-13
    شناسایی اصول کار با دستورات ویرایشی نوع دوم  9-13

 9 6 3 توانایی کار با واحدها و ابعاد نقشه ها  14
    DIMENSIONرمان شناسایی اصول کار با ف 1-14

    ESTIMATEشناسایی اصول کار با فرمان  2-14
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

    شناسایی اصول تنظیم و ابعاد صفحه  3-14
    GRID دستور - 
     GRIDSNAP دستور - 

     OBJANAP دستور - 
     ANJLESNAP دستور - 

    ORTHO دستور - 

    OLLISIO دستور - 

    شناسایی اصول کار با نوار اندازه گیری  4-14

    MEASURE دستور - 

 2 1 1 توانایی گرفتن خروجی چاپی  15

     چاپیآشنایی با تکنیکهای 1-15

     PRINT SETUPشناسایی اصول کار با فرمان  2-15

    PRINT PREVIEWشناسایی اصول کار با فرمان  3-15

    PRINTشناسایی اصول کار با فرمان  4-15

 3 2 1 توانایی کار با دستورات کمکی  16

    HELP.TOPICشناسایی اصول کار با فرمان  1-16

    TUTORIALا فرمان شناسایی اصول کار ب 2-16
    ABOUT CDشناسایی اصول کار با فرمان  3-16
    PROGRAM BASICشناسایی اصول کار با فرمان  4-16
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 Architect Landscape Design Deluxe  رم افزار کمک ن فضای سبز با   محوطه و طراح :نام شغل 
  مواد و وسایل رسانه ای ‘ ابزار ‘ استاندارد تجهیزاتفهرست 

 شماره تعداد  مشخصات فنی  ردیف
   رایانه  1

   نرم افزار مربوطه  2

   Tخط کش  3

   45 و 50گونیا  4

   اشل 5

   انواع شابلون 6

   انواع کاغذ 7

   انواع اتود 8

   پاک کن  9

   راپید 10

   جوهر راپید 11

   واع چسبان 12

   کاتر 13

   انواع مداد 14

   نقشه 15

   وسایل کمک آموزشی 16

   چاپگر 17

 

  

 


