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  دفتر طرح و برنامه های درسی : نظارت بر تدوین محتوا و تصویب 

 2512-53-100-1شغل: آموزش كد ملی شناسایی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسی

 پالك ، ای كشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شمالیخیابان آزادی    –تهران 
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 66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الکترونیکی : 

 

 

 : طالعاتفناوري ااعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 
 علی موسوی مدیر كل دفتر طرح و برنامه های درسی

 علیرضا مهرابی مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

 رامك فرح آبادی معاون دفتر طرح و برنامه های درسی

 رضا زارعی معاون آموزش و پژوهش و برنامه ریزی استان همدان         

 همدان استان یو حرفه ا یوزش فنكارشناس پژوهش اداره كل آم هما والئی

 روه برنامه ریزی فناوری اطالعات دفتر طرح و برنامه درسی  گمحمد رضا كنجه مرادی : عضو 

 دفتر طرح و برنامه های درسی-فناوری اطالعات درسی  شهرام شکوفیان:مدیر گروه برنامه ریزی

 : شغلآموزش همكار براي تدوين استاندارد حوزه هاي حرفه اي و تخصصي 
 فنی و حرفه ای استان همدانآموزش اداره كل -

 مركز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان نهاوند-

 مركز آموزش فنی و حرفه ای شماره یك استان همدان -

 مركز آموزش فنی و حرفه ای بیت الزهرا خواهران همدان -

 فرآیند اصالح و بازنگری :  

 محتوای علمی-

 مطابق با بازار روز-

 تجهیزات-

 مواد مصرفی-

 ابزار-
 

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

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پیگرد قانونی است .
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   شایستگی    شغلآموزش تهیه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرك 

 تحصیلی 
 مت شغل و س رشته تحصیلی

سابقه كار 

 مرتبط
 ایمیل تلفن و، آدرس  

مهندسی  كارشناسی نرگس مرادی 1

تکنولوژی 

 نرم افزار 

تلفن همراه :  10 مربی

09188508812 

 ایمیل : 

 آدرس :

فناوری  كارشناسی آرزو عابدی 2

 اطالعات

تلفن همراه :  سال14 مربی

09189114699 

 ایمیل : 

 آدرس :همدان

 

 
زهرا عسگری  3

 نوید

تلفن همراه :  سال9 مربی نرم افزار كارشناسی

09187118186 

 ایمیل : 

 آدرس :همدان

 

 
 تلفن ثابت :      

 تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس :

 
 تلفن ثابت :      

 تلفن همراه : 
 ايميل : 
 آدرس :
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف و تاا     ملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي ع
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يك شغل :  
 انتظار مي رود اطالق مي شود . با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر 

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

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي .  ورد نياز براي رسيدن باات مرداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
دود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    كارورزي صرها در مشاغلي است كا بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت مح

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 مشاغل نمي وردد.(با است اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از  تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 ندارد انتظار مي رود .رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استا

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

 دانش : 
رداقل مجموعا اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي . كاا ماي تواناد شاامل علاوم )اياا )       

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي هيفيك ، رياوي 

 مهارت : 
 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 اخالق ررها اي مي باشد .   مل مهارت هاي غير هني ومجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شا

 ايمني : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي است كا در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد وردد.
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 :  1شغلرد آموزش استاندانام 

 در فرآیند آموزش یمحتوای الکترونیکكننده  تولید

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

هر محتوايي به  .از مشاغل حوزه فناوري اطالعات محسوب مي شود در فرآيند آموزش يمحتواي الکترونيک كننده توليد

نامه و ...  مجله، كتاب، قرار مي گيرد مانند روزنامه،غير از آنچه روي كاغذ مي آيد و به صورت مکتوب در اختيار خواننده 

 كنيم، ها استفاده مي كه براي ارائه مطلب از آنهايي  متن ساده ، فايل محتواي الکترونيک به حساب مي آيد.

ها محتواي  همه ي اين ،PDFهاي  فايل هاي انيميشن، فايل ،هاي ويديويي و صوتي فايل ، HTMLمحتواي

 اين شغل با كليه مشاغل توليد محتوا و مديريت محتوا در ارتباط است. الکترونيک هستند.

 : ورودیویژگی های كارآموز 

 پايان دوره راهنمايي میزان تحصیالت :حداقل 

 توانايي كار با كامپيوتر:  و ذهنی توانایی جسمیحداقل 

 ر رايانهدرجه دو يا كارب ICDLكاربر عمومي رايانه شخصي يا  : مهارت های پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   100   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت   38      ی زمان آموزش نظری               :  

 ساعت   62  ی زمان آموزش عملی                :    

 ساعت      --       كارورزی                       :زمان ی 

  ساعت      --      :                         ی زمان پروژه   

 بودجه بندی ارزشیابی ) به درصد ( 

 ٪25:  كتبی -

 ٪65 عملی : -

 ٪10اخالق حرفه ای : -

 صالحیت های حرفه ای مربیان :

 حداقل تحصيالت:كارشناسي رشته هاي كامپيوتر يا گرافيک

 ي مرتبطسال سابقه آموزش 4سال سابقه اجرايي و يا  2حداقل 

 

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

 و PDFهناي   فاينل  هاي انيميشنن،  فايل هاي ويديويي و صوتي، كارگيري محتواي الکترونيک در جهت تهيه فايله ب

 مي باشد.نرم افزارهاي آموزشي  CDآزمون و ساخت  در حرفه هاي مرتبط با آموزش، HTMLمحتواي 

 

 

 ستاندارد ) و اصطالحات مشابه جهانی ( :اصطالح انگلیسی ا ٭

 -Electronic Content Producer 

 

 

 

 

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

 سانه اياستانداردهاي مرتبط با چند ر كليه -

 

 

 

 

 

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادی و كم آسیب  

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

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

          د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    

 

 

 

 
 
 
 
 

http://research.irantvto.ir/uploads/83_147_karvar%20Adobe%20Illustrator.pdf
http://research.irantvto.ir/uploads/83_147_karvar%20Adobe%20Illustrator.pdf
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                        2شغل آموزش استاندارد 

 3شايستگي ها -

 عناوین ردیف

 پاورپوينتزار كار با نرم اف 1

 Windows DVD Maker  ساخت و ويرايش فيلم توسط 2

 Total Video Convertor هاي فيلم نرم افزار تبديل فرمتكار با  3

 Audio Editorنرم افزار ويرايش صوت كار با  4

 Wonder Share Quiz Creator هاي الکترونيک نرم افزار ساخت آزمونكار با  5

 Multimedia Builder توليد محتواي الکترونيک نرم افزاركار با  6

 (MMB)مالتي مديا بيلدر پياده سازي پروژه  7

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 پوينترپاو كار با نرم افزار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 8 12 

 ایمنی  ،ش نگر مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 روزه رايانه با تجهيزات كامل ب   4 دانش :

 روزه سيستم عامل ب

 روزه نرم افزارهاي مرتبط ب

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk   خودكار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

 ،تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

 ليزري

 روپوش كار

    پوينترتهيه كتاب الکترونيک با پاونحوه -

    نحوه ساخت خودكار آلبوم تصاوير-

    و ضبط صدا در پاورپوينت نحوه درج-

    هاي پاورپوينت جهت اجراي خودكار فايل CDنحوه ساخت -

  8  مهارت :

    پاورپوينتتهيه كتاب الکترونيک با  -

    ساخت خودكار آلبوم تصاوير -

    كار با درج و ضبط صدا در پاورپوينت-

    هاي پاورپوينت جهت اجراي خودكار فايل CDساخت  -

 نگرش :

 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-
 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه-

 محيطي : توجهات زيست

جداسازي قطعات و كابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنهنا  -

 به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Windows DVD Maker  نرم افزار ويرايش فيلمكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 4 8 

 ایمنی  ،نگرش  رت ،مها ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 روزه رايانه با تجهيزات كامل ب   4 دانش :

 روزه سيستم عامل ب

 روزه نرم افزارهاي مرتبط ب

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk   خودكار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

 ،تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

 ليزري

 روپوش كار

 

    با نرم افزار  نحوه كار-

     هاي ويديويي و عکس نحوه انتقال فايل-

    ايش فيلمنحوه وير-

    نحوه افزودن افکت و جلوه هاي ويژه-

    افزايش يا كاهش مدت زمان پخش يک عکسنحوه -

    موسيقي متن به فيلمنحوه افزودن -

    نحوه افزودن متن و توضيحات نوشتاري-

    ذخيره پروژه و فيلم نهايينحوه -

  4  مهارت :

    سهاي ويديويي و عک انتقال فايل -

    ويرايش فيلم -

    افزودن افکت و جلوه هاي ويژه -

    افزايش يا كاهش مدت زمان پخش يک عکس -

    افزودن موسيقي متن به فيلم -

    افزودن متن و توضيحات نوشتاري -

    پروژه و فيلم نهاييكردن ذخيره  -
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 استاندارد آموزش 
 ش ي تحليل آموز برگه -

 عنوان : 

 Windows DVD Maker  نرم افزار ويرايش فيلمكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره -
 دار و ديدگاه مناسب در رابطه با كارانجام كر-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
 خالقيت، كارآفريني -

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

شهري و تحويل آنها  جداسازي قطعات و كابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هاي-

 به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Total Videoنرم افزار تبديل فرمت هاي فيلمكار با 

Convertor 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 7 10 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 واد، مابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 روزه رايانه با تجهيزات كامل ب   3 دانش :

 روزه سيستم عامل ب

 روزه نرم افزارهاي مرتبط ب

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk   خودكار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

 ،تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

 ليزري

 روپوش كار

    نحوه نصب نرم افزار-

    نحوه كار با محيط نرم افزار-

    نحوه انتخاب فرمت هاي فيلم-

    تنظيمات پيشرفته نرم افزار اصول-

  7  مهارت :

    كار با محيط نرم افزار -

    انتخاب فرمت هاي فيلم -

    كار با تنظيمات پيشرفته نرم افزار -

 نگرش :

 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-
 يت، كارآفرينيخالق -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات و كابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها -

 به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Audio Editor افزار ويرايش صوتنرم كار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 8 12 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 روزه رايانه با تجهيزات كامل ب   4 دانش :

 روزه سيستم عامل ب

 روزه نرم افزارهاي مرتبط ب

 ت برد، ماژيک  وايت بردواي

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk   خودكار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

 ،تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

 ليزري

 روپوش كار

    نحوه نصب نرم افزار-

    نحوه ضبط صدا و فراخواني فايل صوتي-

    برش و حذف قسمتي از فايل صوتي تکثير، نحوه-

    تركيب يک فايل صوتي با فايل صوتي ديگرروش -

    اضافه كردن افکت و جلوه هاي ويژه به صدانحوه -

    تهية خروجيروش -

  8  مهارت :

    بط صدا و فراخواني فايل صوتيكارگيري ضه ب-

    برش و حذف قسمتي از فايل صوتي ايجاد تکثير،-

    كار با تركيب يک فايل صوتي با فايل صوتي ديگر-

    كار با اضافه كردن افکت و جلوه هاي ويژه به صدا-

    كارگيري خروجيه ب-

 نگرش :

 اكرهكار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذ -
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

ه از زباله هاي شهري و تحويل آنها جداسازي قطعات و كابل هاي معيوب و خراب رايان-

 به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  عنوان:

 Wonder share quiz هاي الکترونيک ساخت آزمون

creator 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 12 18 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادر ابزا ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 روزه رايانه با تجهيزات كامل ب   6 دانش :

 روزه سيستم عامل ب

 روزه نرم افزارهاي مرتبط ب

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk   خودكار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

 رنت،تجهيزات اتصال به اينت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

 ليزري

 روپوش كار

    نحوه نصب نرم افزار -

    هاي الکترونيک شروع كار و ساخت آزمون نحوه-

    ايجاد و طراحي انواع سواالتنحوه -

    ساخت انواع آزموننحوه -

    هاي يک آزمون ويژگي -

    الگوي نمايش آزمون ها-

    پيش نمايشنحوه ايجاد -

    منتشر كردن آزمونروش نحوه -

  12  مهارت :

    هاي الکترونيک شروع كار و ساخت آزمون -

    ايجاد و طراحي انواع سواالت كار با -

    از ساخت انواع آزموناستفاده -

    تنظيمات مربوط به اطالعات آزمونز استفاده ا-

    تنظيمات مربوط به نتيجه آزموناستفاده از -

    استفاده از تنظيمات مربوط به باز خورد -

    استفاده از تنظيمات كلي جهت تمام سواالت -

    استفاده از تنظيمات مربوط به امنيت آزمون -

    templateاستفاده از  -

    layoutاز  استفاده-

    ايجاد پيش نمايش-

    كار با منتشر كردن آزمون -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  عنوان:

 Wonder share quiz هاي الکترونيک ساخت آزمون

creator 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

  نگرش :

 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-
 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 اصول ارگونومي هنگام كار با رايانهرعايت -

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات و كابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها -

 به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان:

 Multimedia builderتوليد محتواي الکترونيک 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

13 17 30 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 روزه رايانه با تجهيزات كامل ب   13 دانش :

 روزه سيستم عامل ب

 روزه نرم افزارهاي مرتبط ب

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 ، پرده ديتا پروژكتوركاغذ

DVD   خام 

 Cool disk   خودكار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

 ،تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

 ليزري

 روپوش كار

    نحوه نصب نرم افزار-

    مفاهيم اوليه-

    معرفي محيط برنامه-

    هاي منوي فايل تشريح فرمان-

    تشريح نوار اشياء-

    پنجره ي خصوصيات پروژه-

    پنجره ي خصوصيات صفحه-

    ايجاد اولين پروژه مالتي مدياروش -

    )عملکرد( ACTIONنحوه ايجاد -

    وژهنحوه تغيير شکل مکان نماي ماوس در هنگام اجراي پر-

    كار با منوهااصول -

    ساخت يک پروژه سادهنحوه -

    نحوه تست پروژه و ساخت فايل اجرايي-

  17  مهارت :

    كار با محيط برنامه-

    هاي منوي فايل كار با فرمان-

    كار با نوار اشياء-

    پروژه كار با پنجره خصوصيات-

    فحهكار با پنجره خصوصيات ص-

    كار با ايجاد پروژه مالتي مديا-

    ACTIONكارگيري ه ب-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان:

 Multimedia builderتوليد محتواي الکترونيک 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،زات تجهی

 مصرفی و منابع آموزشی

 مهارت :

 كار با تغيير شکل مکان نماي ماوس در هنگام اجراي پروژه-

    

    EDITكار با منوي -

    VIEWكار با منوي -

    PROJECTكار با منوي -

    PAGEكار با منوي -

    OBJECTكار با منوي -

    ARRANGEكار با منوي -

    EFFECTSار با منوي ك-

    ساخت يک پروژه ساده-

    كار با تست پروژه و ساخت فايل اجرايي-

 نگرش :

 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-
 كارآفرينيخالقيت،  -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات و كابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنهنا  -

 به محيط زيست
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان:

 التي مديا بيلدرمپروژه پياده سازي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 6 10 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 روزه رايانه با تجهيزات كامل ب   4 دانش :

 روزه سيستم عامل ب

 روزه نرم افزارهاي مرتبط ب

 وايت برد وايت برد، ماژيک 

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk   خودكار

ميز رايانه ،صندلي گردان 

 ،تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگليسي به

 فارسي

 اسناد آموزشي

كابل سيار پنج راهه، چاپگر 

 ليزري

 روپوش كار

 

    MMBها در  حتويات درايوها و پوشهنمايش منحوه -

    CD ROMباز و بسته كردن در نحوه -

    نمايش ثابت هانحوه -

    اجراي برنامه هاي نصب شده تحت ويندوزروش -

    ميانبر مسيرهانحوه -

    ساخت منو در مالتي مديا بيلدرنحوه -

    ه كليدها با استفاده از كليدهاي صفح اجراي فرماننحوه -

بنا اسنتفاده از    MMBاجراي پنروژه هناي نموننه در    نحوه -

 HELP TOPICSفرمان 

   

  6  مهارت :

    MMBنمايش محتويات درايوها و پوشه ها در كار با -

    CD ROMباز و بسته كردن در كار با -

    نمايش ثابت هاكار با -

    اجراي برنامه هاي نصب شده تحت ويندوز-

    ميانبر مسيرهاكارگيري ه ب-

    ساخت منو در مالتي مديا بيلدر-

    ها با استفاده از كليدهاي صفحه كليد اجراي فرمان-

بنا اسنتفاده از فرمنان     MMBاجراي پروژه هاي نموننه در  -

HELP TOPICS 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان:

 التي مديا بيلدرروژه مپياده سازي پ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

  نگرش :

 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-
 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه-

 توجهات زيست محيطي :

جداسازي قطعات و كابل هاي معيوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها -

 به محيط زيست
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 د تجهيزاتبرگه استاندار -

 توضیحات تعداد مشخصات فنی و دقیق نام ردیف

 براي دو نفر 1 بروز و جديد رايانه 1

 براي كارگاه 1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور 2

 براي كارگاه 1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور 3

 براي دو نفر 1 دو نفره آموزشي ميز رايانه 4

 براي هر نفر 1 موزشيآ صندلي گردان 5

 براي كارگاه 1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري 6

 براي كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت 7

 براي كارگاه 1 معمولي وايت برد 8

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  16تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 
 
 
 برگه استاندارد مواد -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ديفر

 براي كارگاه عدد5 معمولي ماژيک وايت برد 1

 براي دونفر برگ100 معمولي كاغذ 2

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولي خام 

 براي دونفر عدد2 معمولي خودكار 4

 براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5

 براي يک نفر عدد1 كارگاهي لباس كارگاهيروپوش كار يا  6

 

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 16مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
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 برگه استاندارد ابزار -    
 

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

1 Cool disk 4براي دونفر 1 گيگابايت ياباالتر 

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد م عاملسيست  نرم افزار 2

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد مربوطه هاينرم افزار 3

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد Officeنرم افزار 4

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديکشنري انگليسي به فارسي 5

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد وطهنرم افزار آموزشي نرم افزار مرب 6

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . دوابزار به ازاء هر  -

 
 
 
 

 

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

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

توليد كتب هاي  كليه 1

 محتواي الکترونيک

     

       

       

 


