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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 937071031091110 :شغلآموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 فناوری اطالعاتریزی درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی حصیلی آخرین مدرک ت نام و نام خانوادگی ردیف

 سال 77 مدير و مربي آموزشگاه نرم افزارمهندسي  کارشناسي ارشد شهرزاد صبوحي 1

 سال 8 مربي اداره کل استان سمنان نرم افزار لیسانس فاطمه بهرامیان 2

 طراحي گرافیک لیسانس ن شمشیريژبی 4
حي اکارشناس المپیاد طر

 استان تهران گرافیک
 سال 8

 مهندسي نرم افزار کارشناسي آنوش صیاد نژاد 5
کارشناس سازمان آموزش 

 فني و حرفه اي
 سال 04

 کارشناسي جويا رشیدي 6
مهندسي نر م افزار و 

 شبکه

کارگروه برنامه ريزي  بیرد

 درسي فناوري اطالعات
 سال 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاده مادي و معنوي اي کشور بوده و هرگونه سوء است کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي کشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            55083508دورنگار       

                    55083578         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 ستاندارد شغل : ا

 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي
 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي وع ب  مجم

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 لكرد مورد نياز شغل. شرايك راري و استاندارد عم

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

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

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صرها در مشاغلي اس  

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي آموزد و ضرورت دارد با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   منديرداقل توان

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي گي يا تواناييهاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايست اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

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

 نگرش : 
 باشد.   اي مي اخالق رره  هاي غير هني و براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از رهتارهاي عاطتي ر   مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 رين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمت
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 Illustratorکارور 
 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

نرم  اه اندازيرنصب و  ي از قبیلشغلي است از گروه فناوري اطالعات که شامل شايستگي هاي، Illustrator کارور

و  symbolکار با متن، کار با کار با اشیاء و ترسیمات و پنل ابزار، مديريت رنگ و نور، کار با پالت ها، ، افزار

Graphic style ، کار با تصاوير وEffect .ها و چاپ و خروجي اسناد را دارد 

 : وروديهاي کارآموز  ويژگي

 ) پايان دوره راهنمايي (متوسطه  اولپايان دوره :  حداقل میزان تحصیالت

 داشتن سالمت کامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 کار با اينترنتو  کار با سیستم عامل  : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  71 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت 05    :     ـ زمان آموزش نظري              

 ساعت  94   ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     -  کارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت     -   ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 % 70کتبي : - 

 %50 عملي : -

 % 01اي : هاخالق حرف -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 یا دو سال سابقه کار در زمینه مربوطه دارندگان مدرک کارشناسی نرم افزار یا علوم کامپیوتر
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

ــزار ــرم اف ــ، Illustrator ن ــت  ي ــرداري اس ــزار ب ــرم اف ــه ک ن ــاس  ک ــر اس ــبات آن ب ــامي محاس ــتگاه تم دس

بــا اسـتفاده از ايــن نـرم افـزار مــي تـوان بــه تولیـد اشــکال و تصـاوير وکتــور       مــي باشـد.   ت بـرداري مختصـا 

و   ، انیمیشـن دو بعـدي، طراحـي فونـت    اين نرم افـزار بیشـتر بـراي طراحـي لوگـو، کشـیدن تصـاوير         ت.پرداخ

 .استفاده مي شود افکت هاي گرافیکي دو بعدي

 

 

 

 

 به جهاني( :اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشا ٭

Illustrator user 
 

 

 

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

  Illustratorگرافیک رايانه اي با کاربر- 

 تولید چند رسانه اي دو بعدي-

 محتوا ساز آموزش الکترونیک-

 

 

 

 

 شناسي و سطح سختي کار : جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       و مشاغل عادي و کم آسیب  الف : جز

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

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

  د :  نیاز به استعالم از وزارت کار   
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 9 6 3 نرم افزار  راه اندازینصب و  1

 16 14 2 ابزار پنل و  کار با اشیاء و ترسیمات 2

 10 0 2 دیریت رنگ و نورم 3

 7 6 1 کار با پالت ها 4

 9 0 1 کار با متن 5

 Graphic style 1 6 7و  Symbolکار با  6

 10 16 2 ها Effectکار با تصاویر و  7

 14 10 4 چاپ و خروجی اسناد 0

 71 94 05 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 ن : عنوا

 شروع به کار با نرم افزارنصب و 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 5 7 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل   دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد

 ایت بردماژیک  و

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

    Illustratorنرم افزار مفاهیم پایه و کاربرد 

    Vectorو  Bitmapمقایسه تصاویر 

  مهارت:

    نصب و راه اندازی نرم افزار

    شروع کار و آشنایی با محیط نرم افزار  ایلوستریتور

    ایجاد سند جدید و کار با پنجره ویژگی های آن

    (Guide  ،Grid  ،Rulerاستفاده از خطوط راهنما ) 

    کار با پنل ها

    Workspaceکار با 
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 ن : عنوا

 شروع به کار با نرم افزارنصب و 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رش:نگ

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -

 

 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 قات آنو متعل وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیدفع صح -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ابزار پنلو  ، نقاشيترسیماتبا اشیاء، کار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 04 05 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 ع آموزشيمصرفي و مناب

 رایانه با تجهیزات کامل   دانش:

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد

 ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  شنری انگلیسی دیک

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

path     

    ابزار های انتخاب

    مفاهیم پرسپکتیو

  مهارت:

     ترسیم اشیاء پایه

    کار با ابزارهای انتخاب

    pathfinderو  Alignکار با پنل های 

    Free Transformکار با ابزار 

    Penو  Pencilکار با ابزار ترسیم 

    brushesها و کار با پالت  Brushکار با 

    Compound pathو  shape builderکار با ابزار 

    ها Envelopeویرایش شکل اشیاء با 

    کار با ابزار پرسپکتیو

، Liquify (warp،Twirl ،width toolکار باا ابازار   

)... 

   

    Blendکار با ابزار 

    chartکار با ابزار 

    shaperکار با ابزار 

    Puppet Warpکار با 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ابزار پنلو  ، نقاشيترسیماتبا اشیاء، کار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 ع آموزشيمصرفي و مناب

     مهارت:

    Draw (normal, inside , outside)کار با ابزار 

    live paintکار با ابزار 

    (knife, slice toolهای برش )کار با ابزار

    eraser toolبا ابزار کار 

 رش:نگ

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -

 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 قات آنو متعل وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیدفع صح -

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و نور مديريت رنگ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

7 8 01 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل   دانش:

 سیستم عامل بروز

 زنرم افزارهای مرتبط برو

 وایت برد

 ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

 

    نواع روش های مختلف رنگ آمیزیا

    Spotمفاهیم رنگ های 

    مفاهیم مد های رنگی

  :مهارت

    Strokeو  Fillکاربرد  

    Color پالتکار با 

    Swatchesکار با پالت 

    Gradientکار با پالت 

     Patternsاستفاده از 

    Meshکار با ابزار 

    یل های رنگیکار با پروفا

    تبدیل مد های رنگی

    Eyedropperکار با ابزار 

 نگرش:

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مديريت رنگ و نور

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 

 محیطی : توجهات زیست

 و متعلقات آن وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیصح دفع -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کار با پالت ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 6 7 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل   دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد

 ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 ربوطهم

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

 

    مفهوم پالت

  مهارت :

     Layersکار با پالت 

    propertiesکار با پالت 

        Transformپالتکار با 

    strokeکار با پالت 

    Artboardکار با پالت 

    با گروه بندی الیه ها و اعمال ویژگیها به گروه  کار 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کار با پالت ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رش:نگ

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -

 

 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 قات آنو متعل وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیدفع صح -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (Textتوانایی کار با متن )

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 0 9 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل   :دانش

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد

 ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  لیسی دیکشنری انگ

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

    انواع متن

  :مهارت

    پالت کاراکتر، پالت پاراگراف(کار با نحوه ایجاد یک متن )

    نوشتن متن )روی مسیر و داخل مسیر(

    (Touch Type Toolاستفاده از ابزار )

    (Create Outlines) مسیر  تبدیل متن به

    Glyphsکار با 

    تنظیمات تایپ فارسی برای حروف و اعداد

    ( به سندImportفراخوانی متن )

    نظیم متون سرریز شدهت

    کار با پنل کاراکتر استایل و پاراگراف استایل

 رش:نگ

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -

 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 قات آنو متعل وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیدفع صح -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 Graphic styleو  Symbolکار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 6 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل   دانش :

 یستم عامل بروزس

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد

 ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 ار پنج راههکابل سی

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

    Symbolمفهوم 

    Graphic styleمفهوم 

  مهارت :

    و ایجاد آن )ویرایش و ذخیره( Symbolکار با پنل 

    Symbolذخیره سازی ترسیم به عنوان یک 

    Symbol Sprayer Toolکار با ابزار 

    Appearanceکار با پنل 

    Graphic styleاعمال 

    Symbolکار با ابزار های 

 رش:نگ

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -

 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 قات آنو متعل وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیدفع صح -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها Effectکار با تصاویر و 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 16 10 

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل   دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد

 ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 نهمیز رایا

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

    Embedو  Linkمفهوم تصاویر 

    Effectمفهوم بکارگیری 

    مفهوم ماسک

    مفهوم سه بعدی سازی

    Actionم مفهو

  مهارت :

    Embedو  Linkکار با تصاویر 

Place  کردن تصاویر وImage Trace    

    Linkکار با پنل 

    باز کردن فایل های الیه باز فتوشاپ

    Maskکاربرد 

    (Revolve , Extrudeنحوه ایجاد اشیاء سه بعدی )

    Convert to shapeکار با 

    Distort and Transform کار با

     Rasterizeکار با 

    Stylizeکار با 

    SVG filterکار با 

    Warpکار با 

    Actionکاربرد 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ها Effectکار با تصاویر و 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رش:نگ

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -

 
 
 
 
 
 

 
 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 قات آنو متعل وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیدفع صح -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 چاپ و خروجی اسناد

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل   دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد

 ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 کاغذ

 پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

 میز رایانه

 صندلی گردان

 تجهیزات اتصال به اینترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD   دیکشنری انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

 کابل سیار پنج راهه

 چاپگر لیزری

 روپوش کار

 ,BMP, PNG, JPEG, Tiffانواع فرمت های خروجی )

PDF, SVG, EPS) 

   

    در پرینت Generalبررسی تنظیمات 

    Marks and Bleed بررسی

  مهارت :

    گرفتن خروجی از یک سند با فرمت های مختلف

Embed کردن تصاویر    

Package کردن سند    

    از بخش پرینت Generalتنظیمات 

    Marks and Bleedتنظیمات 

    Outputتنظیمات خروجی بخش 

    تنظیمات مدیریت رنگ ها و پروفایل

    Advanced Printیمات تنظ

    خروجی برای صفحات وب 

     attributeکار با پالت

     separation preview کار با پالت
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 چاپ و خروجی اسناد

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رش:نگ

 کار گروهی-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار-

 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-

 خالقیت، کارآفرینی -

 
 
 
 
 
 

 
 ایمنی و بهداشت :

 هنگام کار یارگونوم تیرعا -

 محیطی : توجهات زیست

 قات آنو متعل وتریزباله و قطعات مستهلک شده کامپ حیدفع صح -
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  برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای دو نفر 0 باالتر یا          Core I3 رایانه 1

 برای کارگاه 1 معمولی اسکنر 2

 برای کارگاه 1 سیاه و سفید یا رنگی چاپگر 3

 برای کارگاه 1 ویژه کارگاه دیتا پروژکتور 4

 برای کارگاه 1 ویژه کارگاه ویژواالیزر 5

 برای دو نفر 0 معمولی میز کامپیوتر 6

 برای هر نفر 15 معمولی صندلی گردان 7

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  00کارگاه به ظرفیت تجهیزات براي يک  -

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

1 DVD برای دو نفر 4 معمولی خام 

 برای دو نفر برگ A4 100 کاغذ  2

 برای هر نفر عدد 1 معمولی خودکار 3

 کارگاه برای عدد 5 وایت برد ماژیک  4

 توجه : 

 .نفر محاسبه شود 00مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  -

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 برای کارگاه 1 معمولی تخته وایت برد 1

 برای دو نفر 1 گیگ به باال 0 حافظه ی فلش 2

3 DVD   نرم افزارSQL Server  برای دو نفر 1 به باال 2012نسخه ی 

 برای دو نفر 1 معمولی میز کامپیوتر 4

 برای هر سیستم 5 دارای اتصال به زمین کابل سیار پنج راهه 5

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

           

 


