بسمه تعالي
معاونت پژوهش ،برنامه ريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامه ريزي درسي

استاندارد آموزش شغل
مربي چند رسانه اي-گرافیک دوبعدي
)Vocational Educator Teachers – (Mentor Graphics 2D Instructor

گروه شغلي
فناوري اطالعات
كد ملي آموزش شغل

0 5 3 0 0 1 0 0 0 1
شناسه

نسخه

شايستگي

شناسه شغل

شناسه گروه

4

2 3 2 0

سطح

Isco-08

مهارت

تاريخ تدوين 1395/10/1 :

نسخه آزمايشي

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
كد آموزش شغل مربي 232040530010001 :
اعضاء كارگروه برنامه ريزي درسي :فناوري اطالعات
نام و نام خانوادگي

رديف

آخرين مدرک تحصیلي

شغل و سمت

رشته تخصصي

سابقه
كار

شهرام شکوفیان

1

فرزانه سلیماني

2

كارشناسي ارشد

مهندسي نرم
افزار

مدرس و سرپرست گروه هنر و معماري دانشگاه
دكتراي تخصصي

پژوهش هنر

3

امیر دفاعي

كارشناسي

فناوري اطالعات

4

محمد رضا اسدي

كارشناسي ارشد

فناوري اطالعات

كارشناسي

گرافیک

نیسیاني

محمدرضا كنجه

5

مرادي

مسئول گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات

18سال

موسس و عضو هیات مديره موسسه فرهنگي

21سال

هنري نماكارنگ
كارشناس فناوري اطالعات سازمان آموزش
آموزش فني و حرفه اي كشور
كارشناس فناوري اطالعات سازمان آموزش
آموزش فني و حرفه اي كشور
كارشناس دفتر برنامه ريزي درسي -فناوري
اطالعات

18سال
13سال
9سال

6

حمید بهنگار

كارشناسي

فناوري اطالعات

رئیس هیت مديره شركت پرتوتاپ رايان

17سال

7

آيدا محققین

كارشناسي

سخت افزار

مدير عامل شركت پرتوتاپ رايان

8سال

8

رضا گودرزي

كارشناسي ارشد

مديريت پروزه

مربي نرم افزارهاي گرافیک در آموزشگاه انديش
نگار مهرگان

 4سال

9

احمد آقايي

كارشناسي

عمران

مدير و موسس آموزشگاه انديش نگار مهرگان

 8سال

10

زهرا محمدشريفي

كارشناسي

مديريت

مدير روابط عمومي آموزشگاه انديش نگار مهرگان

 4سال

11

آرش اخوان طبسي

فوق لیسانس

تحقیق در

معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي اداره كل

عملیات

اصفهان

12

اعظم امیني

فوق لیسانس

مديريت سیستم
و بهره وري

كارشناس پژوهش و برنامه ريزي

18سال
10سال

*اين استاندارد برگرفته از استاندارد آموزشي مربي چند رسانه ای-گرافیک دوبعدی مي باشد.

كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده ماادي و
معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس :دفتر پژوهش  ،طرح و برنامه ريزي درسي
تهران  ،خيابان آزادي  ،نبش خيابان خوش جنوبي  ،سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

66583658

تلفن 66583628

آدرس الكترونيكي rpc@irantvto.ir :
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تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملكرد موثر در محیط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهی يادگیری برای رسیدن به شايستگي های موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه ای از وظايف و توانمندی های خاص كه از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بیانیه ای شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي  ،مسئولیت ها ،
شرايط كاری و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به يک استاندارد آموزشي .
مربي :
فردی است كه با احراز شرايط مربیگری ،توانايي انتقال دانش ،مهارت و نگرش به كارآموزان ،استفاده از تجهیزات كارگاه آموزشي و فناوری روز و
انجام ارزشیابي های تشخیصي ،تكويني و پاياني دوره را مطابق با استاندارد های آموزشي داشته باشد.
شرايط كارآموز:
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يک شخص در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
هر تجربه آموزشي را كه با شغل تركیب شود كارورزی گويند  .به عبارت ديگر يادگیری و آموزش حین كار در راستای افزايش مهارت را كارورزی
میگويند.
ارزشيابي :
فرآيند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه يک شايستگي بدست آمده است يا خیر  ،كه شامل دو بخش عملي و كتبي عملي خواهد بود .
صالحيت هاي حرفه اي آموزش دهنده:
حداقل توانمندی های آموزشي و حرفه ای كه از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محیط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
دانش مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهني الزم برای رسیدن به يک شايستگي يا توانايي مي باشد كه شامل مواردی همچون
علوم پايه ،زبان فني و فناوری (نظیر فلز شناسي ،چوب شناسي ،اصول الكتريسیته ،اصول حسابداری ،الیاف شناسي ،پارچه شناسي ،مفاهیم طراحي
سنتي ،مباني هنرهای تجسمي ،انواع آفات و بیماری های گیاهي وزراعي  ،روش های عیب يابي موتور ،مباني تبريدو (.....مي باشد.
مهارت :
حداقل هماهنگي بین ذهن و جسم برای رسیدن به يک توانمندی يا شايستگي  .معموالً به مهارت های عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
يكي از زير گروه های مهارت است كه به شايستگي های اجتماعي داللت داشته و بر روی باورها ،عقائد و رفتار فرد اثر دارد و شامل مهارت های
نرم مانند اخالق حرفه ای  ،كارگروهي  ،انضباط ،خالقیت و  ......مي باشد.
ايمني :
مواردی است كه عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط كار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.
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عنوان استاندارد آموزش:
مربی چند رسانه ای-گرافیک دوبعدی
شرح استاندارد آموزش شغل :
مربی چند رسانه ای-گرافیک دوبعدی اولین سطح مربیگری رشته فناوری اطالعات مربی چند رسانه ای-گرافیک دو-
بعدی می باشد که فرد می بايد مسلط به آموزش استاندارهای مربوط به نرم افزار های ، Photoshop
 ، Rhino Ceros ، Publisher ،Illustrator ،Indesign ، CorelDrawطراحی و تولید محصوالت
گرافیک دوبعدی و رايانه کار  ICDLدرجه دو و يک ،اتوماسیون اداری ،رايانه کار ، MS-OUTLOOKشهروند
الکترونیکی) ، (E-CITIZENکاربر رايانه ،کاربر نرم افزار اداری ،کارور پیشرفته اينترنت ،تايپ سريع و ده انگشتی،
کاربر اينترنت (ويژه افراد خاص) ،کاربرد رايانه و اينترنت در محیط کار ،کاربر تبلت ،کاربرپست الکترونیک ) email -
ويژه افراد خاص(،کاربرد رايانه و اينترنت در محیط کار ( ويژه نفت) ،کاربری ويندوز  7ويژه افراد خاص،
کارور ، Powerpointکارور ، Wordکارور _Wordمعلولین ،کارور امنیت فناوری اطالعات ،کارور شبکه اينترنت،
کارور عمومی رايانه شخصی ،کارور نرم افزار ،LATEXکنترل والدين بر کودکان در ويندوز (Parental Control
) ،مبانی فناوری اطالعات ،مهارت های زندگی آنالين ،مهارت های حرفه ای و اداری کار با رايانه ،استاندارهای نرم
افزار های  Word, Excel ,Power Point, Visio, Access, Outlook ,IEو  Publisherبوده
ودارای شايستگی های زير است.
شايستگی های بکارگیری نکات حفاظت و ايمنی تخصصی  ،انجام امور گرافیکی و کار با نرم افزار ، Photoshop
کار با نرم افزار  ،CorelDrawکار با نرم افزار ،Indesignکار با نرم افزار  ، Illustratorکار با نرم افزار
، Publisherکار با نرم افزار  Rhino Cerosو طراحی و تولید محصوالت گرافیک دوبعدی را دارا می باشد .
شرايط كارآموز :

حداقل میزان تحصیالت  :فوق ديپلم گرافیک
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی
مهارت هاي پیش نیاز  :توانايی انجام کار با کامپیوتر و داشتن توانايی تسلط به استفاده از رايانه و ويندوز
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش
ا زمان آموزش نظري
ا زمان آموزش عملي
ا زمان كارورزي

:
:
:
:

949
252
637
60

ساعت
ساعت
ساعت
ساعت در محیط واقعي كار ( تور علمي )

ارزشیابي پايان دوره :

روش محاسبه نمره آزمون :

حد نصاب قبولی :

نمره کل ≤ نمره عملی با ضريب  + %75نمره کتبی با ضريب %25

 نمره کتبی  60از 100 نمره عملی  80از (100ترجیحاً به صورت پروژه کامل می باشد)صالحیت هاي حرفه اي آموزش دهنده :

مربی رشته چند رسانه ای-گرافیک دوبعدی با مدرک:
 -1ديپلم(حداقل  7سال سابقه کار مرتبط  ،صرفاً برای آموزش کار عملی)
 -2فوق ديپلم(حداقل  5سال سابقه کار مرتبط)
 -3لیسانس(حداقل  3سال سابقه کار مرتبط)
 -4فوق لیسانس(حداقل  2سال سابقه کار مرتبط)
-5دکترا(حداقل  2سال سابقه کار مرتبط)
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استاندارد آموزش شغل مربي
 شايستگي هاي تخصصيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

10

عملي

جمع

10

20

20

30
100

1

بکارگیری نکات حفاظت و ايمنی تخصصی

2

بکارگیری زبان فنی تخصصی (کاتالوگ خوانی )

10

3

انجام امور گرافیکی و کار با نرم افزار Photoshop

20

80

4

کار با نرم افزار CorelDraw

20

40

60

5

کار با نرم افزار Indesign

20

40

60

6

کار با نرم افزار Illustrator

20

40

60

7

کار با نرم افزار Publisher

20

40

60

8

کار با نرم افزار Rhino Ceros

20

80

100

9

طراحی و تولید محصوالت گرافیک دوبعدی

10

50

60

150

550 400

جمع ساعات
* زمان كارورزي :گذراندن  60ساعت در محیط واقعی كار ( تور علمی )الزامی است.

 شايستگي هاي عموميرديف

كد استاندارد

عناوين

ساعت آموزش
نظري

عملي

جمع

1

بکارگیري روش ها و فنون تدريس (پداگوژي)

2351-49-012-1

35

70

105

2

كارآفريني با رويکرد ( KABسطح مقدماتي)

100011/2

13

37

50

3

رعايت الزامات سالمت  ،بهداشت و ايمني در محیط كار () HSE

3257-47-053-1

24

30

54

4

رايانه كار  ICDLدرجه 2

2513-53-040-1

12

20

32

5

رايانه كار  ICDLدرجه 1

2513-53-041-1

18

80

98

102

339 237

جمع ساعات
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام امور گرافیکي و كار با نرم افزار Photoshop

نظری

عملی

جمع

20

80

100

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه با تجهیزات کامل بروز

ابزار موثر در کار

سیستم عامل بروز

نقطه  ،خط ،گونه های سطح وحجم

نرم افزارهای مرتبط بروز

گونه های بافت و تاريک – روشن

وايت برد ،ماژيک وايت برد

پرسپکتیو،تناسب در اشکال هندسی و ارگانیک

ديتا پروژکتور

اشکال ايزومتريک – ارگانیک و سیال ،تقارن در اشکال ساده

کاغذ ،پرده ديتا پروژکتور

هندسی و ارگانیک ،تعادل،ريتم،قطع و اندازه در کارهای گر
افیک

 DVDخام
خودکارCool disk
میز رايانه ،صندلی گردان

کمپوزيسیون ( ترکیب بندی ) در يک اثر گرافیکی

،تجهیزات اتصال به اينترنت

نحوه کار با محیط فتوشاپ

 DVDآموزشی نرم افزار

چگونگی مديريت فايلها

مربوطه

چگونگی کار با ابزار انتخاب

DVDديکشنری انگلیسی به

چگونگی کار با پیکسل ها

فارسی

چگونگی انجام عملیات رنگ

اسناد آموزشی

چگونگی دريافت تصوير

کابل سیار پنج راهه ،چاپگر

چگونگی کار با اليه ها و  pathها

لیزری

چگونگی ويرايش تصاوير

روپوش کار

چگونگی ترسیم ونقاشی
چگونگی کار با  channelها و  Maskها
چگونگی استفاده از فیلترها و  Actionها
چگونگی انجام عملیات چاپ
چگونگی کار با Image Ready
چگونگی تقلید جلوه های 3D
چگونگی طراحی گرافیک ساده برای صفحات وب
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
انجام امور گرافیکي و كار با نرم افزار Photoshop

نظری

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

مهارت :
بکارگیری ابزار موثر در کار
تشخیص و ترسیم نقطه
تشخیص و ترسیم علمی خط
تشخیص و ترسیم گونه های سطح
تشخیص و ترسیم گونه های حجم
گونه های تشخیص و ترسیم گونه های بافت
تشخیص و ترسیم تاريک – روشن
اجرای رنگ بر شاخصهای خط  ،سطح  ،حجم
تشخیص و ترسیم پرسپکتیو
ترسیم تناسب در اشکال هندسی و ارگانیک
ترسیم تنوع در اشکال ايزومتريک – ارگانیک و سیال
ايجاد تقارن در اشکال ساده هندسی و ارگانیک
تشخیص و ترسیم تعادل
تشخیص و ايجاد ريتم
اجرای قطع و اندازه در کارهای گر افیک
ايجاد کمپوزيسیون ( ترکیب بندی ) در يک اثر گرافیکی
کار با محیط فتوشاپ
مديريت فايلها
کار با ابزار انتخاب
کار با پیکسل ها
انجام عملیات رنگ
دريافت تصوير
کار با اليه ها و  pathها
ويرايش تصاوير
ترسیم ونقاشی
کار با  channelها و  Maskها
استفاده از فیلترها و  Actionها
انجام عملیات چاپ
کار با Image Ready
تقلید جلوه های 3D
طراحی گرافیک ساده برای صفحات وب
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عملی

جمع
تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

انجام امور گرافیکي و كار با نرم افزار Photoshop

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ای ،اصول و فنون مذاکرهانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار ،رعايت نظم و ترتیب در کاررعايت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرينی ،صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و مصرفیايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محیطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زيست-خروج آالينده های زيست محیطی از محیط کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
كار با نرم افزار CorelDraw

نظری

عملی

جمع

20

40

60

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
کاربرد  CorelDrawو شناخت فضای کاری
CorelDraw
چگونگی انجام کارهای اولیه
چگونگی کار با خطوط ،خطوط محیطی و خطوط دور قلمموها
چگونگی کار با صفحات و ابزارهای طرحبندی
چگونگی ترسیم اشکال
چگونگی کار با اشیا
چگونگی شکلدهی اشیا
چگونگی استفاده از زمینه در اشیا
چگونگی کار با رنگها
چگونگی افزودن جلوه سهبعدی به اشیا
چگونگی کار با شفافیت اشیا
چگونگی کار کردن با لنزها
چگونگی کار با اليهها
چگونگی کار با متن و فرمتبندی آن
چگونگی کار با نقشبیتیها
چگونگی پیگیری نقشبیتیها و ويرايش نتیجه کار
چگونگی ايجاد تصاوير برای Web
چگونگی کار با چاپگر
چگونگی انتشار به صورت PDF
چگونگی وارد و صادر کردن فايلها
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رايانه با تجهیزات کامل بروز
سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز
وايت برد ،ماژيک وايت برد
ديتا پروژکتور
کاغذ ،پرده ديتا پروژکتور
 DVDخام
خودکارCool disk
میز رايانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه ،چاپگر
لیزری
روپوش کار

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با نرم افزار CorelDraw

نظری

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

مهارت :
انجام کارهای اولیه
کار با خطوط ،خطوط محیطی و خطوط دور قلمموها
کار با صفحات و ابزارهای طرحبندی
ترسیم اشکال
کار با اشیا
شکلدهی اشیا
استفاده از زمینه در اشیا
کار با رنگها
افزودن جلوه سهبعدی به اشیا
کار با شفافیت اشیا
کار کردن با لنزها
کار با اليهها
کار با متن و فرمتبندی آن
کار با نقشبیتیها
پیگیری نقشبیتیها و ويرايش نتیجه کار
ايجاد تصاوير برای Web
کار با چاپگر
انتشار به صورت PDF
وارد و صادر کردن فايلها
نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ای ،اصول و فنون مذاکرهانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار ،رعايت نظم و ترتیب در کاررعايت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرينی ،صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و مصرفیايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محیطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زيستخروج آالينده های زيست محیطی از محیط کار9

عملی

جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

كار با نرم افزار Indesign

نظری

عملی

جمع

20

40

60

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
کاربرد و نحوه کار با Indesign
چگونگی مديريت صفحات اسناد و کتاب ها
چگونگی کار با اشیائ و اليه ها و جای دهی تصاوير
چگونگی انجام تنظیمات زمینه و مديريت رنگ
چگونگی کار با سبک ها ،جداول و مسیرهای برداری
چگونگی ويرايش نهايی و گرفتن خروجی از اسناد
چگونگی آماده سازی و تولید يک اثر
مهارت :
کار با Indesign
مديريت صفحات اسناد و کتاب ها
کار با اشیائ و اليه ها و جای دهی تصاوير
انجام تنظیمات زمینه و مديريت رنگ
کار با سبک ها ،جداول و مسیرهای برداری
ويرايش نهايی و گرفتن خروجی از اسناد
آماده سازی و تولید يک اثر
نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ای ،اصول و فنون مذاکرهانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار ،رعايت نظم و ترتیب در کاررعايت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرينی ،صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و مصرفیايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محیطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زيستخروج آالينده های زيست محیطی از محیط کار10

رايانه با تجهیزات کامل بروز
سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز
وايت برد ،ماژيک وايت برد
ديتا پروژکتور
کاغذ ،پرده ديتا پروژکتور
 DVDخام
خودکارCool disk
میز رايانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه ،چاپگر
لیزری
روپوش کار

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
كار با نرم افزار Illustrator

نظری

عملی

جمع

20

40

60

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه با تجهیزات کامل بروز

چگونگی رنگ آمیزی اشکال هندسی با Illustrator

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

چگونگی ترسیم تصاوير پرسپکتیو

وايت برد ،ماژيک وايت برد

چگونگی افزودن سبک های شیء

ديتا پروژکتور

چگونگی ساخت انواع ماسک ها

کاغذ ،پرده ديتا پروژکتور

چگونگی تغییر شکل و ويرايش اشیاء

 DVDخام

چگونگی افزودن جلوه های متنی به تصاوير

خودکارCool disk

چگونگی ايجاد گرافیک شبکه

میز رايانه ،صندلی گردان

چگونگی ايجاد و پیکربندی پروژه با نرم افزار Illustrator
چگونگی انتخاب و جابجای اشکال ترسیم شده

،تجهیزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

چگونگی رسم مسیرهای بزيه

DVDديکشنری انگلیسی به

مهارت :

فارسی

رنگ آمیزی اشکال هندسی با Illustrator

اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه ،چاپگر

ترسیم تصاوير پرسپکتیو

لیزری

افزودن سبک های شیء

روپوش کار

ساخت انواع ماسک ها
تغییر شکل و ويرايش اشیاء
افزودن جلوه های متنی به تصاوير
ايجاد گرافیک شبکه
ايجاد و پیکربندی پروژه با نرم افزار Illustrator
انتخاب و جابجای اشکال ترسیم شده
رسم مسیرهای بزيه
11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

كار با نرم افزار Illustrator

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ای ،اصول و فنون مذاکرهانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار ،رعايت نظم و ترتیب در کاررعايت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرينی ،صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و مصرفیايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محیطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زيست-خروج آالينده های زيست محیطی از محیط کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

كار با نرم افزار Publisher

نظری

عملی

جمع

20

40

60

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
اسناد جديد Publisher
قالب های موجود در Publisher
چگونگی درج و قالب بندی متون
فرمت عکس ها و چگونگی وارد کردن عکس ها  ،تصاوير
پس زمینه و  WordArtها
چگونگی درج و کار کردن بر روی جداول در اين برنامه
Master Page
قطعات پیش آماده برای سرعت بخشیدن به طراحی
اسناد  Publisherبرای استفاده در وب
امکانات Mail Merge
چگونگی چاپ و اشتراک گذاری اسناد Publisher
مهارت :
ساخت اسناد جديد Publisher
استفاده از قالب های موجود در Publisher
ويرايش فونت ها
درج و قالب بندی متون
وارد کردن عکس ها  ،تصاوير پس زمینه و  WordArtها
درج و کار کردن بر روی جداول در اين برنامه
ايجاد کردن  Master Pageها و استفاده از آن ها
استفاده از قطعات پیش آماده برای سرعت بخشیدن به
طراحی
ساخت اسناد  Publisherبرای استفاده در وب
ساخت بروشور  ،جلد کتاب  ،منوی رستوران  ،کارت ويزيت و
ست اداری
استفاده از امکانات Mail Merge
چاپ و اشتراک گذاری اسناد Publisher
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رايانه با تجهیزات کامل بروز
سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز
وايت برد ،ماژيک وايت برد
ديتا پروژکتور
کاغذ ،پرده ديتا پروژکتور
 DVDخام
خودکارCool disk
میز رايانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه ،چاپگر
لیزری
روپوش کار

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

كار با نرم افزار Publisher

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ای ،اصول و فنون مذاکرهانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار ،رعايت نظم و ترتیب در کاررعايت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرينی ،صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و مصرفیايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محیطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زيست-خروج آالينده های زيست محیطی از محیط کار

14

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
كار با نرم افزار طراحي RhinoCeros

نظری

عملی

جمع

20

80

100

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
نحوه کار با نرم افزار و توانايی نشان دادن نحوه اين عمل به
کارآموزان
نحوه هماهنگی و کار با تصاوير حاصل از عکاسی های حرفه
ای
نحوه کار و تعريف اطالعات مورد نیاز برای واقعی کردن يک
صحنه
نحوه کار و تعريف سیستمهای فناوری گرافیکی و امکان انتقال
آن به صورت دانش و فناوريهای مرتبط با آن
شناخت نحوه کار و تسهیل به کارگیری از امکانات موجود به
منظور بومی سازی ،تجزيه و تحلیل به کارگیری و استفاده از
منابع اطالعات به گونهای که بررسی ها و آموزشهای مرتبط با
آن توسعه يابد
شناسايی نیازهای کاربران با استفاده از استراتژيهای آموزش
محور که دسترسی مناسبی به ابزارهای ديجیتال و منابع دانش
آن را فراهم می سازد.
توسعه و شبیه سازی درک فرهنگی و نیازهای جهانی برای
استفاده از افراد و همکاران در ساير نقاط و با فرهنگهای
مختلف از طريق ارتباطات و ابزارهای به کار گیری گروهی
افراد.
قابلیت مشارکت در جوامع تخصصی به منظور دستیابی به
کاربردهای مختلف گرافیک دوبعدی در توسعه يادگیری
کارآموزان
نشان دادن قدرت مديريت در زمینه گرافیک ،به اشتراک
گذاری اين دانش و قدرت تصمیم سازی برای کارآموزان و در
نهايت القاء اين توانايیها به آنان
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رايانه با تجهیزات کامل بروز
سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز
وايت برد ،ماژيک وايت برد
ديتا پروژکتور
کاغذ ،پرده ديتا پروژکتور
 DVDخام
خودکارCool disk
میز رايانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه ،چاپگر
لیزری
روپوش کار

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با نرم افزار طراحي RhinoCeros

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
بروز مهارت و خالقیتهای مختلف در زمان استفاده از تصاوير
توانايی تشخیص کیفیت ديداری مناسب برای بهره برداری از
ساختارهای گرافیک دو بعدی
تصوير سازی دو بعدی گرافیکی
به کارگیری تصاوير  Rasterبرای بهینه سازی مقاصد
طراحی
تسلط بر ايده های حاصل از ديدگاه اولیه کاری به منظور بهبود
تاثیرگذاری طراحی های مشخص و متمايز
تسلط کافی بر جنبه های مختلف طراحی دو بعدی به منظور
نشان دادن تفکر خالق و توسعه دانش و نوآوری در آن
تولید ايده های جديد ،فرآيندها يا محصوالت
خلق آثار مختلف گرافیکی به صورت شخصی و نیز گروهی با
همکاری ساير کارآموزان
مدلسازی و شبیه سازی با شرايط واقعی و استفاده از ابزارهای
طراحی دو بعدی و ويرايش متناسب آنها
توانايی تشخیص روندهای مختلف طراحی دو بعدی وکتور و
درک احتماالت موجود برای بهبود کار
برنامه ريزی استراتژيک برای تعريف راهنمای کارآموزان
بومی سازی ،سازماندهی ،تجزيه و تحلیل ،به کارگیری ،ترکیب
و در نظر گرفتن اصول اخالقی در بهره گیری از منابع و داشته
های گرافیک
ايجاد ساختارهای مشخص گزارش دهی و بازخوردگیری از
کارآموزان
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استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

كار با نرم افزار طراحي RhinoCeros

نظری

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ای ،اصول و فنون مذاکرهانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار ،رعايت نظم و ترتیب در کاررعايت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرينی ،صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و مصرفیايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محیطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زيست-خروج آالينده های زيست محیطی از محیط کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

طراحي و تولید محصوالت گرافیک دوبعدي

نظری

عملی جمع

10

60

50

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه با تجهیزات کامل بروز

چگونگی انجام عکاسی ديجیتال

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید کارت ويزيت

وايت برد ،ماژيک وايت برد

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید تراکت

ديتا پروژکتور

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید کاتالوگ

کاغذ ،پرده ديتا پروژکتور

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید پوستر

 DVDخام

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید فولدر

خودکارCool disk

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید پاکت

میز رايانه ،صندلی گردان
،تجهیزات اتصال به اينترنت

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید ست اداری

 DVDآموزشی نرم افزار

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید تايپوگرافی

مربوطه

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید الکتروفتوگرافی

DVDديکشنری انگلیسی به

استاندارد ها و چگونگی طراحی و تولید ديگر محصوالت چاپ

فارسی

ديجیتال در گرافیک دوبعدی

اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه ،چاپگر

مهارت :

لیزری

انجام عکاسی ديجیتال با توجه به نیاز کار

روپوش کار

طراحی و تولید کارت ويزيت
طراحی و تولید تراکت
طراحی و تولید کاتالوگ
طراحی و تولید پوستر
طراحی و تولید فولدر
طراحی و تولید پاکت
طراحی و تولید ست اداری
طراحی و تولید تايپوگرافی
طراحی و تولید الکتروفتوگرافی
طراحی و تولید ديگر محصوالت طراحی و چاپ ديجیتال در
گرافیک دوبعدی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشعنوان :

زمان آموزش

طراحي و تولید محصوالت گرافیک دوبعدي

نظری

عملی جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ای ،اصول و فنون مذاکرهانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار ،رعايت نظم و ترتیب در کاررعايت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرينی ،صرفه جويی در مصرف مواد اولیه و مصرفیايمنی و بهداشت :
استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ايمنی فردیرعايت بهداشت فردی و عمومیرعايت اصول ارگونومیرعايت استانداردهای حفاظت و ايمنی و بهداشت در کارتوجهات زيست محیطی :
رعايت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زيست-خروج آالينده های زيست محیطی از محیط کار
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رايانه

بروز و جديد

1

براي دو نفر

2

ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

براي كارگاه

3

پرده ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

براي كارگاه

4

میز رايانه

دو نفره آموزشي

1

براي دو نفر

5

صندلي گردان

آموزشي

1

براي هر نفر

6

چاپگر لیزري

سیاه و سفید يارنگي

1

براي كارگاه

7

تجهیزات اتصال به

خطوط مناسب اتصال

1

براي كارگاه

اينترنت
وايت برد

8

معمولي

1

براي كارگاه

توجه :
 تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  16نفر در نظر گرفته شود . -برگه استاندارد مواد

رديف

مشخصات فني و دقیق

نام

توضیحات

تعداد

1

ماژيک وايت برد

معمولي

5عدد

براي كارگاه

2

كاغذ

معمولي

100برگ

براي دونفر

3

 DVDخام

معمولي

4عدد

براي دونفر

4

خودكار

معمولي

2عدد

براي دونفر

5

كابل سیار پنج راهه

داراي اتصال زمین

1عدد

براي هرسیستم

6

روپوش كار يا لباس

كارگاهي

1عدد

براي يک نفر

كارگاهي

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  16نفر محاسبه شود .
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 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

1

Cool disk

2

نرم افزار سیستم عامل

3

نرم افزارهاي مربوطه

4

نرم افزارOffice

5

نرم افزار ديکشنري انگلیسي به فارسي

6

نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه

مشخصات فني و دقیق
4گیگابايت

تعداد

توضیحات

1

براي دونفر

ياباالتر
نسخه هاي

1

براي دونفر

بروز و جديد
نسخه هاي

1

براي دونفر

بروز و جديد
نسخه هاي

1

براي دونفر

بروز و جديد
نسخه هاي

1

براي دونفر

بروز و جديد
نسخه هاي
بروز و جديد

توجه :
 -ابزار به ازاء هر دو نفر محاسبه شود .
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1

براي دونفر

