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  ر طرح و برنامه های درسیدفت نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
 2513-53-149-1 : شایستگیآموزش 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 

 66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكی : 

 

 

 اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات :

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

 ريزي درسي استان همدانرييس كميته تخصصي برنامهعليرضا مهرابي: 

 هما واليي:كارشناس برنامه ريزي درسي استان همدان

 آبادي :معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسيرامک فرح

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

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

 

 

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

 اداره کل فني و حرفه اي استان همدان -

 مرکز فني و حرفه اي خواهران بیت الزهرا همدان -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري : 

 محتواي علمي-

 مطابق با بازار روز-

 تجهیزات-

 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 .
 



 2 

 

  

 
 

   شايستگی    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

ردی

 ف
 نام و نام خانوادگی

آخرين مدرك 
 تحصيلی

 متشغل و س رشته تحصيلی
سابقه كار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

 كارشناسی سميرا حاميان 1
مهندسی تکنولوژي 

 نرم افزار
 سال 8 مدرس كامپيوتر

 09381142726تلفن همراه : 
 @Hamian.Samiraايميل : 

Gmail.Com 
 آدرس : خ طالقانی ك بيراملويی 

 

 كارشناسی زهرا راميشانی 2
مهندسی فناوري 

 اطالعات
 سال 3 پيوترمدرس كام

 09386970944تلفن همراه : 
ايميل : 

Ramishani.Z666@ 
Gmail.Com 

 شاهد ك مدنیآدرس : خ 

 سال 3 مدرس كامپيوتر مهندسی كامپيوتر كارشناسی ارشد مريم حاميان 3

 تلفن همراه : 
09365464462 

 ايميل :
Shima.Hami@Yahoo. 

Com  
 رس : آد

 متري ايستگاه فدك 12م بيمه 

 كارشناسی سميرا طهماسبی 4
مهندسی تکنولوژي 

 نرم افزار
 سال 5 مدرس كامپيوتر

 تلفن همراه :
09189529145  

 ايميل :
Tahmasebi.samira@ 

yahoo.com  
 آدرس : 

 خ شهدا باالتر از هالل احمر
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 اي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اداتاندارد ار اي اي نيا  و تاي         مشخصات شايستگي ها و توانمندي ه
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رديدن بي شايستگي هاي موجود در ادتاندارد شغل .  نقشي

 نام يك شغل :  
 خص در دطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . بي مجموعي اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كي از يك ش

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيي اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك اوزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و ادتاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 داقل زمان و جلسات مورد نياز براي رديدن بي يك ادتاندارد آموزشي . ا

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 اداقل شايستگي ها و توانايي هايي كي از يك كارآموز در هنگام ورود بي دوره آموزش انتظار مي رود . 

 کارورزي:
وزش عملي بي صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    كارورزي صر ا در مشاغلي ادت كي بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آم

دارد كي در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربي شود.)مانند آموزش يك شايستگي كي  رد در محال آماوزش باي صاورت     
 د و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(تئوريك با ادت اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببين

 ارزشیابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ي، كي شاامل دا   رآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكي يك شايستگي بددت آمده ادت يا خير 

 اي خواهد بود .  ار ي

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 يان دوره آموزش ادتاندارد انتظار مي رود .اداقل توانمندي هاي آموزشي و ار ي اي كي از مرب

 شايستگي : 
 .  توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون بي طور موثر و كارا برابر ادتاندارد

 دانش : 
لاوم ااياي )   اداقل مجموعي اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رديدن بي يك شايستگي يا توانايي . كاي ماي تواناد شاامل ع    

 ، تكنولوژي و زبان  ني باشد . ، زيست شنادي ( ، شيمي ،  ي يك رياوي 

 مهارت : 
 اداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رديدن بي يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً بي مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 مورد نياز ادت و شامل مهارت هاي غير  ني و اخالق ار ي اي مي باشد .   مجموعي اي از ر تارهاي عاط ي كي براي شايستگي در يك كار

 ايمني : 
 مواردي ادت كي عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز اوادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محیطي :

 ت وارد وردد.مالاظاتي ادت كي در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كي كمترين آديب بي محيط زيس
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 :  1شایستگیاستاندارد آموزش نام 

 Inkscapeر وكار

 :ی شایستگاستاندارد آموزش شرح 

هاي اين شايستگی  . از كاراطالعات محسوب می شودفناوري  مرتبط در حوزه شايستگی هاي از Inkscape كارور 
كار با اليه ها و كار ترسيم اشکال برداري،،ادايجاد و مديريت اسن، Inkscapeميتوان بررسی كارهاي پايه اي و محيط 

و چگونگی  دور،رنگها و قلم موها،كار با  اشياء و كار با آن وفيلترها كار با خطوطو فرمت بندي آن، ،وارد كردن متن با آن
 در ارتباط است.تبليغات، مجالت و چاپ  ،با مشاغل نشريات شايستگیين ارا نام برد. هاعملکرد آن

 : ورودیکارآموز ویژگی های 

 (پایان دوره را هنمایی پایان دوره اول متوسطه)ميزان تحصيالت :حداقل 

 روانی و جسمانی کامل سالمت:  و ذهنی توانایی جسمیحداقل 

 2درجه   ICDLرایانه کار: مهارت های پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  90طول دوره آموزش: 

 ساعت 30 ی زمان آموزش نظری:

 ساعت 60 ان آموزش عملی:ی زم

 ساعت  -کارورزی: زمان ی 

  ساعت -ی زمان پروژه: 

 بودجه بندی ارزشيابی ) به درصد ( 

 ٪25کتبی : -

 ٪65عملی : -

 ٪10اخالق حرفه ای :-

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 حداقل تحصيالت:

 سال سابقه کار 4کارشناسی رشته کامپيوتر با حداقل 

 سال سابقه کار 2شته کامپيوتر با حداقل کارشناسی ارشد ر

 

 

 

 

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

می باشد که  (Vector) برنامه حرفه ای متن بازی برای طراحی و خلق گرافيک های برداری Inkscapeنرم افزار 

نقشه، دیاگرام و گرافيک های توسط طراحان حرفه ای در سراسر دنيا، برای خلق و ایجاد تصویر، آیكون، لوگو، 

 SVG (Scalable Vector Graphics) از استاندارد Inkscape صفحات وب مورد استفاده قرار می گيرد . نرم افزار

تصاویر وکتور دارای  .به عنوان فرمت ثابت خود استفاده می کند . این نرم افزار متن باز و کامال رایگان می باشد 

است که بارزترین نمونه آن ها، امكان بزرگنمایی تصاویر تا حد دلخواه بدون  Bitmap رمشخصاتی متفاوت از تصاوی

این نرم افزار دارای فضایی قابل درك و . افت کيفيت است که این مورد به دليل شيوه نگارش برداری تصاویر است

 .يار توسعه پذیر است پشتيبانی می کند و بس از جمله فارسی ن زبانیرابط کاربری بسيار ساده است، از چند

 

 

 

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

Inkscape 

 

 

 

 

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

  Freehandنرم افزار 

  Corel Drawنرم افزار

  Adobe Illustratorنرم افزار 

 Xara Xtrem  نرم افزار

 

 

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

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

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

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

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

 3كارها  -

 عناوين رديف

 Inkscapeپايه اي و محيط  كارهاي بررسی 1

 يجاد و مديريت اسنادا 2

 ترسيم اشکال برداري 3

  اليه ها و كار با آن كار با 4

 و فرمت بندي آن وارد كردن متن 5

 دور،رنگها و قلم موها خطوطكار با  6

 اشياء و كار با آن كار با  7

 هاو چگونگی عملکرد آن فيلترها 8

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 رد آموزش استاندا

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان:

 Inkscapeبررسی كارهاي پايه اي و محيط 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

4 6 10 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطی مرتبط

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash Memory    دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 لوازم التحرير

   2 و آشنايی با كاربرد آن Inkscape  فیمعر-

   5/0 معرفی امکانات  مورد نياز جهت نصب نرم افزار-

   1 تنظيمات اوليه نرم افزارنحوه  -

   Tool Controls Bar 5/0معرفی -

    مهارت :

  Inkscape  1 و راه اندازي نصب-

  1  هاPanelكار با  -

  Commands Bar   1استفاده از امکانات -

 استفاده از امکانات  -

Snap Controls Bar 
 و آشکار و پنهان كردن آن Toolboxكار با  -
 كار با گزينه هاي -

Shortcut Menu(راست كليک) 

 1  

 1  

 1  

 نگرش :
 مديريت زمان

 دقت در اجراي كار
 استفاده و نگهداري صحيح تجهيزات

 ايمنی و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومی صولا رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 رعايت آراستگی محيط كار                   -

 جويی در استفاده از مواد مصرفیصرفه-
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 هاي تر و خشک   تفکيک زباله-

        مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -

 

 

 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 ايجاد و مديريت اسناد
  زمان آموزش

 جمع عملی نظري

5/2 5/5 8 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash Memory    دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 لی مربیصند

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 لوازم التحرير

   Preference 1پالت معرفی -

   1 کیمعرفی قالب هاي اسناد گرافي-

   /.SVG 5معرفی -

    مهارت :

  1  ايجاد و فراخوانی اسناد گرافيکی -

  /.Rulers  5كار با -

  Guides و  Gridاستفاده از -

 و تنظيمات آن كار با بزرگنمايی و كوچک نمايی تصاوير-

 Preferenceانجام دادن تنظيمات با پالت  -

 Exportو   Importكار با -

 خيره سازي طراحی هاكار با ذ-

 Historyكار با پالت -

 5./  

 5./  

 1  

 1  

 5./  

 5./  

 نگرش :

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول ايمنی و بهداشت : رعايت

 توجهات زيست محيطی :
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 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -

 

 

 

 

 

 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ترسيم اشکال برداري

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5/1 4 5/5 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash Memory    دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 گردانصندلی 

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 لوازم التحرير

   1 معرفی گرافيک هاي برداري و نقش بيتی ها-

   5/0 چگونگی انتخاب ابزار مناسب عرفیم-

    مهارت :

  5/0  وتنظيمات آن Rectangles , Squaresترسيم با  -

  5/0   وتنظيمات آن 3dbox ترسيم با -

 وتنظيمات آن  Circles,Ellipses,Arcs ترسيم با -

  وتنظيمات آن Stars , Polygonsترسيم با -

 ت آنو تنظيما Spirals  ترسيم با -

 و تنظيمات آن Bezier  ترسيم با -

 و تنظيمات آن Edit Pathويرايش مسير با ابزار -

   Erase Pathبا ابزار  ن مسيرپاك كرد-

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 نگرش :
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 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 محيطی : توجهات زيست

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي

 

 

 

 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 

 عنوان : 

 و كار با آن اليه ها كار با

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 2 3 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 یو منابع آموزش

 Flash Memory    :دانش 

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 زشیاستانداردآمو

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 لوازم التحرير

   1 اليه و كاربرد آن معرفی-

 مهارت:

  ،تکثير كردن و تغيير نام اليه هااضافه كردن-

   

 5/0  

  5/0   تغيير خصوصيات اليه و ترتيب قرار گرفتن اليه ها-

  Blend Mode  5/0كار با  -

  5/0  آنها بين اليه ها و كپی كردن ءانتقال اشيا-

 نگرش :

  ايمنی و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 و فرمت بندي آن وارد كردن متن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 5/5 5/6 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطی مرتبط

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash Memory    دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 جهيزات ارتباط با اينترنتت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 لوازم التحرير

   1 و فرمت بندي آن وارد كردن متناصول معرفی -

    مهارت :

  5/0  نانتخاب آمتن،تنظيم فاصله ،ترازبندي و افزودن -

  Text And Font  5/0كار با پنجره  -

  5/0  يافتن متن،ويرايش و تبديل آن-

 كار با تغيير شکل ظاهري متن-

 قرار دادن و برداشتن متن از روي مسير -

 Unflowو  Flow Into Frameكار كردن با -

 حركت دادن متن-
 Extensionsتنظيمات مربوط به متن در -

 Check Spellingكار كردن با -

 Glyphsكار كردن با -

 Svg Font Editorكار كردن با -

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 5/0  

 نگرش :
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 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي

 

 

 

 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان :

 و قلم موها دور،رنگها خطوطكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

3 5 8 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash Memory    دانش :

 كامل يا باالتر IVتيوم كامپيوتر پن
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 يرلوازم التحر

   1   اصول طراحی و ترسيم خطوط معرفی-

   5/1 معرفی كانالهاي مختلف رنگ-

   5/0 معرفی پالت رنگ و اندازه و عرض و گروههاي رنگی-

    مهارت :

و  Calligraphicترسیییيم خطیییوط خوشنويسیییی بیییا -

 تنظيمات آن

 5/0  

  5/0  آن  و تنظيمات Freehand Linesترسيم خطوط با -

  Fill And Stroke  1/5ار با پنجره ك-

  1  و تنظيمات آن Fill Bounded Areasكار با -

  1  و تنظيمات آن Gradientsكار با -

  Pick Colors  5/0كار با ابزار -

 نگرش :

 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -
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- 

 توجهات زيست محيطی :

 و ارتقاء بهره وري انرژي مديريت

 
 

 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 و كار با آن اشياء كار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 7 9 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash Memory    دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 لوازم التحرير

   5/0 تراز و توزيع اشياء معرفی-

   5/0 معرفی تعيين موقعيت اشياء-

   5/0 معرفی ماسک كردن اشياء-

   5/0 معرفی ترازبندي عمودي و افقی اشياء-

    مهارت :

  1  و تنظيمات آن Selectانتخاب و انتقال اشياء با ابزار -

  5/0  ياءكپی ،تکثير و حذف اش-

  5/0  گروه بندي اشياء -

  1  (Scale)تغيير اندازه و مقياس اشياء -

  5/0  (Rotateدوران اشياء) -

  5/0  (Move)جابه جايی اشياء-

  5/0  (Skew)مورب كردن اشياء-

  Object Properties  5/0كار با -

  5/0  كار با مخفی و قفل كردن اشياء و خارج كردن آنها-

  5/0  و تنظيمات آن Tweakكار با ابزار -

  1  و تنظيمات آن spryكار با ابزار -
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  ايمنی و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي

 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 و چگونگی عملکرد آنهاافيلتره

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 19 20 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash Memory    دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 ی مربیصندل

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , Dvd خام 
 لوازم التحرير

   1 اعمال آنها به تصاوير چگونگیمعرفی فيلتر و-

    مهارت :

  Abcs  1كار با فيلتر -

  Bevels  1كار با فيلتر -

  Blurs   1 كار با فيلتر-

  Bumps   1  كار با فيلتر-

  Color   1 كار با فيلتر-

  Distort  1 كار با فيلتر-

  Image Effect  1كار با فيلتر-

 كار با فيلتر-

 Image Effect, Transparent 

 1  

  Materials  1 تركار با فيل-

  Morphology  1كار با فيلتر-

  Overlays  1كار با فيلتر-

 كار با فيلتر-

Non Realistic 3d Shaders 

 1  
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  Protrusions  1كار با فيلتر-

  Ridges  1كار با فيلتر-

  Scatter  1كار با فيلتر-

  1  كار با فيلتر-

Shadows And Glows 

  Textures  1 فيلتر كار با-

 كار با فيلتر-

Transparency Utilities 

 1  

  Filter Editor  1كار با -

  ايمنی و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

- 

 توجهات زيست محيطی :

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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تاندارد تجهيزاتبرگه اس   

 

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  ردیف

 براي دو نفر 1 يا باالتر 5پنتيوم  رايانه 1

 براي كارگاه 1 معمولی اسکنر 2

 براي كارگاه 1 سياه و سفيد يا رنگی چاپگر ليزري 3

 براي كارگاه 1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور 4

 براي كارگاه 1 ارگاهويژه ك پرده ديتا پروژكتور 5

 براي كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت 6

 براي دو نفر 1 معمولی ميکروفن 7

 براي دو نفر 1 معمولی اسپيکر 8

     

 

 

 توجه : 

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

 

برگه استاندارد مواد  -      

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  م نا ردیف

1 CD براي دو نفر عدد 4 معمولی خام 

 براي هر سيستم عدد 1 داراي اتصال به زمين كابل سيار پنج راهه 2

 براي دو نفر برگ 100 معمولی كاغذ 3

 براي كارگاه عدد 5 معمولی ماژيک وايت برد 4

 براي دو نفر عدد 2 معمولی خودكار 5

 براي يک نفر عدد1 كارگاهی كارلباس  6
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 توجه : 

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

 
 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -   

 توضيحات  تعداد  مشخصات فنی و دقيق  نام  ردیف

 براي يک كارگاه 1 معمولی جعبه كمک هاي اوليه 1

2 Cool disk 4  براي دو نفر 1 باالترگيگا بايت يا 

 براي دو نفر 1 معمولی ميز كامپيوتر 3

 براي هر نفر 18 مخصوص كامپيوتر صندلی 4

 براي يک كارگاه 1 معمولی وايت برد 5

6 DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 براي دو نفر 1 نسخه ي جديد

     

 

 

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

 

 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 
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 دی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی  سایر منابع و محتواهای آموزشی ) پيشنها -

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

 مترجمين

 توضيحات ناشر محل نشر

        

       اینترنت 1

        

        

        

        

        

 

 
 

 

 3پيوست 

 اردفهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاند

 

 رديف عنوان

tutorial-basic.fa.html 1 

tutorial-calligraphy.fa.html 2 

tutorial-advanced.fa.html 3 

tutorial-elements.fa.html 4 

tutorial-shapes.fa.html 5 

tutorial-tips.fa.html 6 

tutorial-tracing.fa.html 7 

 
8 

 9 

 10 

 

 

 4پيوست 
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 رهاي سودمند و مرتبط فهرست معرفی نرم افزا

 ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلی ( 

 

 توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

  Freehandنرم افزار  1

 

   

2 

 

 

3 

 

4 

  Corel Drawنرم افزار

 

  Adobe Illustratorنرم افزار 

 

 Xara Xtrem  نرم افزار

 

   

     

     

     

 


