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 اعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته فناوری اطالعات :

 احسان پوری   

 سارنگ قربانيان

 حسن سليماني

 وی مدير کل دفتر طرح و برنامه های درسيعلي موس

 رامک فرح آبادی معاون برنامه ريزی درسي دفتر طرح و برنامه های درسي

 رنامه ريزی درسي فناوری اطالعاتمدير گروه بشهرام شكوفيان 

 

 های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوين استاندارد آموزش  شايستگي :   حوزه

 ای استان خوزستان  هاداره کل آموزش فني وحرف -

 ای خواهران  شهرستان انديمشک مرکز آموزش فني وحرفه -

 فرآيند اصالح و بازنگری :  

 محتوای علمي-

 مطابق با بازار روز-

 تجهيزات -

 مواد مصرفي -

 ابزار -

 تغييرات تكنولوژی-

کليه حقوق مادی و معنوی اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای   

 شور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانوني است .ک
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 :  5نام استاندارد آموزش شايستگي

 Matlab Image Processing کارشناس ارشد

  :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

افزاري  يک محیط نرم طالعات مي باشد.حوزه ي فناوري ادراز شايستگي هاي  Matlab Image Processingکارشناس ارشد 

، رسم  داده هاي تصوير  باامكان دستكاري و کارکردن ساده  .است ويک زبان برنامه نويسي نسل چهارم محاسبات عددي براي انجام 
رنامه نويسي را بوجود مي ، ساخت واسط کاربر و واسط برنامه با ساير زبانهاي بهاي مربوط به تصوير ، اجراي الگوريتم دادهاي تصوير نمودار 
زباني است که کاربرد کامپیوتر در مهندسي را با کارائي باال تضمین کرده و امكانات محاسباتي، تصويري، و برنامه  MATLABآورد . 

ازي و در مقوله هائي نظیر: محاسبات رياضي، آنالیز داده ها، مدل س MATLAB نويسي را در محیطي آسان و آشنا فراهم میكند. کارائي
 کارشناس ارشد.شبیه سازي، گرافیک، و تولید نرم افزار است

Matlab Image Processing  با کلیه مشاغل و شايستگي هايMatlab  .مرتبط مي باشد 

 : ورودیويژگي های کارآموز 

 فناوری اطالعات يا ليسانس کامپيوترحداقل ميزان تحصيالت : 

 ار با کامپيوترتوانايي کحداقل توانايي جسمي و ذهني : 

 مهارت های پيش نياز  :ندارد

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  510:       طول دوره آموزش                 

 ساعت   06  :     ی زمان آموزش نظری            

 ساعت  506ی زمان آموزش عملي                :   

 ت:          ساع    ی زمان کارورزی                    

  ی زمان پروژه                            :          ساعت

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 %01کتبي : -

 %61عملي : -

 %52اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 داقل دو سال سابقه کار، نرم افزار و ساير شاخه هاي مرتبط با علوم کامپیوتر با ح IT ارشد دارندگان مدرک کارشناسي-

 سال سابقه کار  9، نرم افزار و ساير شاخه هاي مرتبط با علوم کامپیوتر با حداقل  ITکارشناسي دارندگان مدرک -

 

                                                 
1  . Job / Competency Description 



  

 

 

 

 

 

 تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

زشكي و برای انجام کليه موارد پردازشي مانند هوش مصنوهي، مهندسي پ Matlabپردارش تصوير در محيط 

 مناسب مي باشد. نقشه ها و الگوها در همه زمينه های مهندسي و غير مهندسي

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Images processing Using   MATLAB Digital 

 

 

 

 

 مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :  ٭

Digital Image Processing  

Digital Image Processing Using MATLAB  

Vision MACHINE  

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي 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 زيان آور  

          د :  نياز به استعالم از وزارت کار    

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

                        0استاندارد آموزش شايستگي

 9کارها  -

 عناوين رديف

 Images in MATLABکار با  5

 Reading and Writing Image Dataانجام  0

 Displaying and Exploring Imagesانجام  9

 Transformsانجام  1

 Filteringانجام  1

 Morphological Operationsانجام  6

 Reducing the Number of Colors in an Imageانجام  9

 Analyzing and Enhancing Imagesانجام  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Images in MATLABکار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 11 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  دانش : 

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 میز رايانه

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD    ديكشنري انگلیسي بیه

 فارسي

 کتاب آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 ر لیزريچاپگ

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

   1 سیستم هاي مختصات دهي تصوير -

   1 انواع دادهاي تصوير -

   1 تبديل انواع تصوير -

   1 دنباله هاي تصوير -

  مهارت :

  2  کار با سیستم هاي مختصات )پیكسلي ، مكاني(-

 ،RBG،Grayscale، indexبییا داده تصییاوير)  کییار -

binary) 

 9  

  2  (,rgb2ind,rgb2gray,..کار با انواع توابع تبديل )-

  2   هاي تصويرکار با دنباله  -

 نگرش :

 نوآوري خالقیت و رعايت استانداردهاي حرفه اي، اي، حرفه اخالق گروهي، کار -

 

 ايمني و بهداشت : 

 ونومي هنگام کار با کامپیوتررعايت ارگ-

- 

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر-

- 

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Reading  and  Writing Image Dataانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 19 18 

 ايمني  ،ش نگر مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  دانش :

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 میز رايانه

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD  شنري انگلیسي بیه  ديك

 فارسي

 کتاب آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزري

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

   1 توابع خواندن تصوير  -

   1 کنتراست تصوير -

   1 آستانه گیري وشناسايي اشیا در تصوير -

  مهارت :

  import، imwrite   9کاربا توابع  -

  histogram  9به کارگیري توابع -

  im2bw، graythresh، bwconncomp  9کارباتابع  -

 نگرش

 اي،رعايت استانداردهاي حرفه اي،خالقیت ونوآوري حرفه گروهي،اخالق کار -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام کار با کامپیوتر -

 

 محیطي :توجهات زيست 

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -

 

 

                  

 

 



  

 

  

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Displaying and Exploring Imagesانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 19 18 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط طيتوجهات زيست محي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  دانش :

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 میز رايانه

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD    ديكشنري انگلیسي بیه

 فارسي

 آموزشي کتاب

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزري

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

- image tool 1 براي وارسي تصاوير   

   1 انواع همسايگي و اتصاالت بین پیكسل ها-

   1 توابع نمايش تصوير  -

  مهارت :

  image tool to  explorer images   9به کارگیري  -

  9  (adjency, 8-adjency, m-adjency-4استفاده از )-

  9  (imshow- imtoolکار با تابع) -

 نگرش

 اي،رعايت استانداردهاي حرفه اي،خالقیت ونوآوري حرفه گروهي،اخالق کار -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام کار با کامپیوتر -

-  

 وجهات زيست محیطي :ت

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -

 

  



  

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 Transformationsانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 21 29 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 واد، مابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  دانش :

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 میز رايانه

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD    ديكشنري انگلیسي بیه

 فارسي

 کتاب آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 اپگر لیزريچ

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

- Fourier Transform 1   

- Discrete Cosine Transform 1   

- Haar Wavelet Transform 1   

- Fan-Beam Projection Data 1   

  مهارت :

  1  کار با تبديل فوريه -

  1  کسینوسي گسسته کارباتبديل -

  9  کار با تبديل  موجک هار -

  Fan-Beam Projection Data  9 کار با-

 نگرش

 اي،رعايت استانداردهاي حرفه اي،خالقیت ونوآوري حرفه گروهي،اخالق کار -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام کار با کامپیوتر -

-  

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -

 

 



  

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 

 عنوان : 

 Filteringانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 28 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  :  دانش

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 میز رايانه

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD    ديكشنري انگلیسي بیه

 فارسي

 کتاب آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزري

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

   Gaussian  1 ساختار فیلتر  -

   1 (low- passوHigh Pass انواع فیلترهاي)-

   1 انواع فیلترهاي مشتق گیر-

  مهارت :

 ، Gaussian  Salt And Pepper , نويزهیاي )  -

Impulse) 

 8  

  Gaussian   9 لتر اعمال فی -

 low passفیلتر هاي  اعمال  -

 ( LINEAR SMOOTHING, BLPF, 

GLPF) 

 1  

 High- Pass کاربا فیلترهاي  -

(IDEAL  ، GAUSSIAN , BUTTERWORTH) 

 9  

 کار با فیلترهاي مشتق گیر براي شناسايي لبه -

( Robertst,canny، Sobel،prewitt) 

 9  

 نگرش

 اي،رعايت استانداردهاي حرفه اي،خالقیت ونوآوري حرفه هي،اخالقگرو کار -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام کار با کامپیوتر -

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -



  

 
 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 Morphological Operationsانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 1 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  دانش :

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 همیز رايان

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD    ديكشنري انگلیسي بیه

 فارسي

 کتاب آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزري

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

   1 و اپراتور سايش و گسترشريخت شناسی تعريف -

   erosion,dilation 1کاربرد اپراتور -

  مهارت :

  1  برروي تصاوير erosion,dilationاعمال  -

  closing,opening  1فرآيند  -

 نگرش

 اي،رعايت استانداردهاي حرفه اي،خالقیت ونوآوري حرفه گروهي،اخالق کار -

 ايمني و بهداشت : 

 امپیوتررعايت ارگونومي هنگام کار با ک -

-  

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -

 

 

 
 
 

 

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 

 انجامعنوان : 

Reducing the Number of Colors in an 

Image  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 19 18 

 منياي  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  دانش :

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 میز رايانه

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD  گلیسي بیه  ديكشنري ان

 فارسي

 کتاب آموزشي

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزري

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

   1 کاهش رنگ ها با استفاده از همسايگي رنگ ها -

   imapprox 1کاهش رنگ ها با استفاده از  -

   1 معكوس داده ي رنگ در فضاي رنگ -

  مهارت :

  Quantization(rbg2ind)  9 کار با -

  imapprox  9استفاده از تابع  -

  Color Space  9استفاده از توابع -

 نگرش

 اي،رعايت استانداردهاي حرفه اي،خالقیت ونوآوري حرفه گروهي،اخالق کار -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام کار با کامپیوتر -

- 

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -

 

 

  



  

 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

  Analyzing and Enhancing Imagesانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 11 21 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه بروز و جديد  دانش :

 سیستم عامل بروز و جديد

 نرم افزارهاي مرتبط بروز و جديد

Cool disk 
 میز رايانه

 صندلي گردان

 تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD    آموزشییي نییرم افییزار

 مربوطه

DVD    ديكشنري انگلیسي بیه

 فارسي

 وزشيکتاب آم

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزري

 جعبه کمكهاي اولیه با لوازم

 کپسول اطفاء حريق

 روپوش کار يا لباس کارگاهي

   1 بررسي توابع مربوط به آمار وتعداد پیكسل هاي تصوير  -

   1 توابع لبه يابي تصوير  -

   1 تجزيه وتحلیل بافت تصاوير -

  مهارت :

  impixcel improfile ,imhist,  9کار با توابع -

  9  ازتصاويرplot,histogram,figure ايجاد -

  9  کار با توابع مربوط به لبه يابي تصوير-

  Texture Filter Functions  9استفاده -

 نگرش

 اي،رعايت استانداردهاي حرفه اي،خالقیت ونوآوري حرفه گروهي،اخالق کار -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام کار با کامپیوتر -

-  

 توجهات زيست محیطي :

 دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر -

 

 

 



  

 

 

  برگه استاندارد تجهیزات -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

 براي دو نفر 1 بروز و جديد رايانه 1

 راي کارگاهب 1 ويژه کارگاه ديتا پروژکتور 2

 براي کارگاه 1 ويژه کارگاه پرده ديتا پروژکتور 1

 براي دو نفر 1 دو نفره آموزشي میز رايانه 9

 براي هر نفر 1 آموزشي صندلي گردان 9

 براي کارگاه 1 سیاه و سفید يارنگي چاپگر لیزري 1

 براي کارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهیزات اتصال به اينترنت 1

 براي کارگاه 1 معمولي وايت برد 8

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  51تجهيزات برای يک کارگاه به ظرفيت  -

           

 

 

        

 برگه استاندارد مواد  - 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

 براي کارگاه عدد9 معمولي ماژيک وايت برد 1

 براي دونفر برگ111 معمولي کاغذ 2

1 DVD  براي دونفر عدد9 معمولي خام 

 براي دونفر عدد2 معمولي خودکار 9

 براي هرسیستم عدد1 داراي اتصال زمین کابل سیار پنج راهه 9

 براي يک نفر عدد1 کارگاهي روپوش کار يا لباس کارگاهي 1

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 51مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفيت  -

 

  



  

 

 

 

               

  برگه استاندارد ابزار  -           

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

1 Cool disk 9دونفر يبرا 1 گیگابايت ياباالتر 

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد سیستم عامل  نرم افزار 2

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد مربوطه هاينرم افزار 1

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد Officeم افزارنر 9

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديكشنري انگلیسي به فارسي 9

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 1

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

 افزار های آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ( منابع و نرم  -

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

1 DIGITAL IMAGE 

PROCESSING, 

SECOND EDITION 

RAFAEL C. 

GONZALEZ AND 

RICHARD E. 

WOODS 

    

2 ALGORITHMS FOR 

IMAGE 

PROCESSING AND 

COMPUTER 

VISION 

J. R. 

PARKER 

    

1 Image Processing 

Toolbox™ User’s 

Guide 

     

       

 

 



  

 

 

 

 

 

 ساير منابع و محتواهای آموزشي ) پيشنهادی گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

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

 ينمترجم
 توضيحات ناشر محل نشر

1 

Image Processing 

Toolbox™ User’s 

Guide 

      

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان
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