معاونت پژوهش ،برنامهريزي و سنجش مهارت
دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي

استاندارد آموزش شغل

کارور Photoshop
گروه شغلي
فناوري اطالعات
کد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 5 3 0 1 6 0 0 0
شناسه

شناسه شغل

شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 7031/0/03 :

شناسه گروه

2

7 3 2 1

سطح

ISCO-00

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
کد ملي شناسايي آموزش شغل106763003723337 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی  :فناوری اطالعات
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

1

بیژن شمشیری

لیسانس

طراحی گرافیک

2

مریم اصالنی برزگر

کارشناسی

فناوری اطالعات

شغل و سمت
کارشناس المپیاد طراحی گرافیک
استان تهران

سابقه کار
 0سال

مدیر.مربی آموزشگاه

11سال

3

شهرزاد صبوحی

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مدیر و مربی آموزشگاه

 22سال

1

نرگس مرادی

لیسانس

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مربی اداره کل همدان

 13سال

5

آنوش صیاد نژاد

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

6

جویا رشیدی

کارشناسی

مهندسی نر م افزار و شبکه

(تجارت الکترونیک)

کارشناس سازمان آموزش فنی و
حرفه ای
دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
فناوری اطالعات

 11سال

 10سال

کلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي
از آن موجب پیگرد قانوني است.

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهران ،خیابان آزادي ،نبش خیابان خوش جنوبي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور
دورنگار

22060206

تلفن

22060266

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :

1

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگيها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اسوتاندارد ررهو اي نيو نتتو
ميشود.
استاندارد آموزش :
نقش ي يادنيري براي رسيدن ب شايستگيهاي موجود در استاندارد شغل.
نام يك شغل :
ب مجموع اي از وظايف و توانمنديهاي خاص ر از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار ميرود اطالق ميشود.
شرح شغل :
بياني اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي ،مسو و ي هوا،
شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب يك استاندارد آموزشي.
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگيها و تواناييهايي ر از يك رارآموز در هنگام ورود ب دوره آموزش انتظار ميرود.
كارورزي:
رارورزي صرها در مشاغلي اس ر باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب صورت ميدود يا با مار صورت مينيرد و ضرورت دارد
ر در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب شود(.مانند آموزش يك شايستگي ر هرد در ميل آموزش ب صورت ت وريوك
با استتاده از عكس ميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمينردد).
ارزشيابي :
هرآيند جمعآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك يك شايستگي بدس آمده اس يا خير ،ر شامل س بخش عملي ،رتبي عملي و اخالق ررهو اي
خواهد بود.
صالحيت حرفهاي مربيان :
رداقل توانمنديهاي آموزشي و رره اي ر از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميرود.
شايستگي :
توانايي انجام رار در مييكها و شرايك نونانون ب طور مورر و رارا برابر استاندارد.
دانش :
رداقل مجموع اي از مالومات نظري و توانمنديهاي ذهني الزم براي رسيدن ب يك شايستگي يا توانايي ر ميتوانود شوامل علووم هاي (رياضوي،
هي يك ،شيمي ،زيس شناسي) ،تكنو وژي و زبان هني باشد.
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب يك توانمندي يا شايستگي .ماموالً ب مهارتهاي عملي ارجاع ميشود.
نگرش :
مجموع اي از رهتارهاي عاطتي ر براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارتهاي غير هني و اخالق رره اي ميباشد.
ايمني :
مواردي اس ر عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار ميشود.
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس ر در هر شغل بايد رعاي و عمل شود ر رمترين آسيب ب مييك زيس وارد نردد.

2

نام استاندارد آموزش شغل:
کارور Photoshop
شرح استاندارد آموزش شغل:
کارور  Photoshopاز مشاغل حوزه فناوری اطالعات می باشد و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری نرم افزار فتوشاپ،
کار با ابزارهای فتوشاپ ،کار با پالت الیه ها ،ترسیم و نقاشی  ،کار با رنگ  ،نور و تصاویر ،کار با فیلترها ،کار با پالت ها و
آماده سازی فایل جهت چاپ و نمایش دیجیتال می باشد.
ويژگيهاي کارآموز ورودي :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :داشتن سالمت کامل جسماني و رواني
مهارتهاي پیشنیاز  :کار با سیستم عامل و کار با اينترنت
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

33

ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

70

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

10 :

ساعت

ـ زمان کارورزي

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجهبندي ارزشیابي( به درصد )
 کتبي %60 : عملي %20 : اخالق حرفهاي %73 :صالحیتهاي حرفهاي مربیان :

دارندگان مدرک کارشناسی نرم افزار یا علوم کامپیوتر یا دو سال سابقه کار در زمینه مربوطه

3

٭ تعريف دقیق استاندارد(اصطالحي) :

کارور  ،Photoshopشخصی است که توانایی ایجاد ،ترکیب ،ویرایش ،بازسازی و یا دگرگونی تصاویر را دارا می باشد و
همچنین توانایی خروجی گرفتن از تصاویر برای چاپ و وب را دارد.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) :

Photoshop user

٭ مهمترين استانداردها و رشتههاي مرتبط با اين استاندارد :
کاربر گرافیک رايانه اي باPhotoshopتولید چند رسانه اي دو بعدي-محتوا ساز آموزش الكترونیک

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبشناسي و سطح سختي کار :

الف  :جزو مشاغل عادي و کم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت کار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................



4

استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

بکارگیری نرم افزار فتوشاپ

2

9

11

2

کار با ابزار های فتوشاپ

2

12

11

3

کار با پالت الیه ها

2

10

12

1

ترسیم و نقاشی

2

9

11

5

کار با رنگ  ،نور و تصاویر

2

0

10

6

کار با فیلترها

1

10

11

7

کار با پالت ها )…(Mask ,Channel ,Action

2

9

11

0

آماده سازی فایل جهت چاپ و نمایش دیجیتال

2

0

10

70

10

33

جمع ساعات

5

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
بكارگیري نرم افزار فتوشاپ

نظری

عملی

جمع

6

3

77

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

مفاهیم کاربردی نرم افزار فتوشاپ

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

منوها و کلیدهای میانبر

وایت برد

 Toolboxو اجزاء آن

ماژیک وایت برد

 Options bar،و اجزاء آن

دیتا پروژکتور

پالت های فتوشاپ

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

ابزار و پالت Navigation

 DVDخام

خط کش ها و خطوط راهنما

خودکار

مفاهیم انواع تصاویر)(bitmap , vector

Cool disk
میز رایانه

مفهوم پیکسل های تصویر و صفحه نمایش

صندلی گردان

مفهوم  status barو اطالعات فایل

تجهیزات اتصال به اینترنت

مفهوم Art board

 DVDآموزشی نرم افزار

مهارت:

مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی

نصب و فعال سازی نرم افزار فتوشاپ CC

به فارسی

تنظیمات محیط نرم افزار فتوشاپ

اسناد آموزشی

استفاده از ابزار و پالت ها در فتوشاپ

کابل سیار پنج راهه

ایجاد فایل جدید

چاپگر لیزری

استفاده از وسائل ورودی (اسکنر -دوربین دیجیتال)

روپوش کار

کار با پنجره ها و چند فایل به صورت همزمان
کار با فرمت های مختلف ذخیره سازی تصاویر و فایلها
6

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

بكارگیري نرم افزار فتوشاپ

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تغییر اندازه تصویر با دستور و image size
تغییر اندازه  Art boardبا دستور canvas size
برش دادن تصویر با ابزار()crop
تغییر  modeتصاویر
تنظیم وضوح تصویر) (Resolutionدستی و خودکار
تنظیمات پیکسل تصویر
( constrain aspect ratioرعایت تناسب تصویر)
چرخاندن صفحه Art board
بکارگیری دستور Resize Image
بکارگیری بزرگ نمایی تصویر و پالت navigator
کار با  Art boardها در طراحی وب یا اپلیکیشن
نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با ابزارهاي فتوشاپ

نظری

عملی

جمع

6

76

71

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رایانه با تجهیزات کامل

معرفی ابزارهای انتخاب ( marquee-lasso-magic

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

)wand

وایت برد

منوی select

ماژیک وایت برد

ابزار hand

دیتا پروژکتور

ابزار Art board tools

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

نحوه ترکیب انتخابها

 DVDخام

ابزار های رسم و ویرایش مسیر

خودکار

مهارت:

Cool disk
میز رایانه

انتقال و کپی تصاویر ( با روش های مختلف)

صندلی گردان

کار با گزینه های Transform

تجهیزات اتصال به اینترنت

به کارگیری ابزارهای گروه Marquee

 DVDآموزشی نرم افزار

کار با امکانات منوی select

مربوطه

به کارگیری ابزارهای گروه lasso

 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی

کار با ابزار جادویی magic wand

اسناد آموزشی

انتخاب با فرمان color range

کابل سیار پنج راهه

ترکیب کردن ،جابجایی و تغییر شکل محدوه انتخاب

چاپگر لیزری

استفاده از ابزار puppet wrap

روپوش کار

کار با ابزار Quick Selection Tool
استفاده از  Featherدر ابزارهای انتخاب

8

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با ابزارهاي فتوشاپ

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
حذف کردن زمینه عکس
کار با ابزار های روتوش تصاویر( blur-dodge-clone
)stamp
استفاده از قابلیت مسیر برش()clipping path
کار با Refine Edge
کار با  AlignوDistribute
ایجاد آلبوم عکس به صورت اتومکاتیک
نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با پالت اليه ها

نظری

عملی

جمع

6

73

76

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

مفهوم الیه ها و کاربرد آن

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

ادغام الیه ها

وایت برد

مفاهیم تنظیمات الیه ها

ماژیک وایت برد

مفهوم کاربرد ماسکها

دیتا پروژکتور

مهارت:

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

ایجاد یک الیه

 DVDخام

تغییر نام و حذف یک الیه

Cool disk

انتقال و نسخه برداری از الیه ها

میز رایانه
صندلی گردان

ارتباط دادن و قفل کردن الیه ها به شیوه های مختلف

تجهیزات اتصال به اینترنت

تکثیر کردن و ادغام الیه ها

 DVDآموزشی نرم افزار

کار با الیه background

مربوطه

کار با ابزار Textو ایجاد الیه متن

 DVDدیکشنری انگلیسی

اصالح یک الیه متن

به فارسی
اسناد آموزشی

کار با جلوه های الیه )(layer style

کابل سیار پنج راهه

کار با فرمان new adjustment layer

چاپگر لیزری

گروه بندی الیه ها

روپوش کار

استفاده از Quick mask
اضافه کردن یک ماسک الیه

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با پالت اليه ها

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
ایجاد یک ماسک برش Clipping Mask
استفاده از Quick mask
کار با Opacity & fill ،Blending modes
نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن

11

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
ترسیم و نقاشی

نظری

عملی

جمع

6

6

73

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

مفاهیم پایه تصویر سازی

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

مفهوم رنگ های پس زمینه و پیش زمینه

وایت برد

مفهوم Color palette

ماژیک وایت برد

مهارت:

دیتا پروژکتور

ساخت و ایجاد یک Brush

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

ساخت و ایجاد یک pattern

 DVDخام

بکارگیری Color picker

خودکار

کار با پالت Color

Cool disk
میز رایانه

کاربا پالت Swatches

صندلی گردان

بکار گیری ابزار قطره چکانEyedropper

تجهیزات اتصال به اینترنت

کار با ابزار قلمو )(Brush

 DVDآموزشی نرم افزار

کار با ابزار مداد )(Pencil

مربوطه

کار با ابزار History brushوArt history brush
کار با ابزار سطل رنگ)(paint bucket

 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
اسناد آموزشی

کار با ابزار شیب رنگ )(Gradient

کابل سیار پنج راهه

کار با ابزار مهر )(pattern stamp

چاپگر لیزری

ساخت مهر جدید )(New Pattern

روپوش کار

کار با ابزار)(Eraser
ایجاد دور خط پیرامون یک انتخاب)(stroke
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

ترسیم و نقاشی

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
بکارگیری ابزارهای shape
بکارگیری ابزار Custom shape
کار با ابزار ( Penجهت ترسیم یا برش تصویر)
کار با ابزار Path Selection Tool
کار با ابزار Direct Selection Tool
کار با Path Operation
نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با رنگ و نور تصاویر

نظری

عملی

جمع

6

6

73

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش:

رایانه با تجهیزات کامل

مفهوم نور ،رنگ و کنتراست

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

انواع مدهای رنگی()Color mode

وایت برد

انواع رنگ ()spot color- solid color

ماژیک وایت برد

مفاهیم نمودار ترکیبی نور و رنگ

دیتا پروژکتور

مهارت:

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

تنظیم نور و خلوص رنگ()Hue/Saturation

 DVDخام

تنظیم تعادل رنگ( )Color balance

خودکار

تنظیم نمودار ترکیبی()Adjustment

Cool disk
میز رایانه

تنظیم سطوح تیرگی و روشنی تصویر)(levels

صندلی گردان

تنظیم نمودار ترکیبی Curves

تجهیزات اتصال به اینترنت

تنظیم رنگ تصویر به صورت خودکار

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی
اسناد آموزشی
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با رنگ و نور تصاویر

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با پالت ها )…(Mask ,Channel ,Action

نظری

عملی

جمع

6

3

77

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

مفهوووم پالووت هووا در فتوشوواپ )-Swatches - Brush

سیستم عامل بروز

-Channel -Properties -Character-Paragraph
)Action

نرم افزارهای مرتبط بروز
وایت برد
ماژیک وایت برد

مهارت :

دیتا پروژکتور

ذخیره کردن یک انتخاب به عنوان یک کانال

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

ایجاد و وارد کردن Action

 DVDخام

تنظیمات ،استفاده و ذخیره کردن Action

خودکار

بازیابی یک کانال به صورت یک انتخاب

Cool disk
میز رایانه

تنظیم پالت History

صندلی گردان

ایجاد یک Snap shot

تجهیزات اتصال به اینترنت

تنظیم تعداد History

 DVDآموزشی نرم افزار

تنظیم پالت Brush

مربوطه

تغییر در سایز  Brushو Hardness

 DVDدیکشنری انگلیسی به
فارسی

تنظیم فاصله و چرخش و ایجاد بافت در Brush

اسناد آموزشی

تنظیمات پالت Character

کابل سیار پنج راهه

تنظیم اندازه و فاصله فونت

چاپگر لیزری

تنظیمFont family

روپوش کار

فارسی نوشتن در فتوشاپ
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با پالت ها )…(Mask ,Channel ,Action

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
تنظیم فاصله بین سطرها
تنظیم اعداد فارسی ،انگلیسی ،عربی
تنظیمات پالت پاراگراف
تغییر Paragraph Direction
تنظیم  Justifyو ایجاد فرورفتگی متن
کار با پالت Properties
تنظیم طول و عرض و مقیاس  Xو Y
تنظیمات Swatches
ایجاد یک رنگ جدید
استفاده از کتابخانه رنگها( (Pantone
نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با فیلترها

نظری

عملی

جمع

7

73

77

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

مفهوم فیلتر

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

انواع فیلتر ها در فتوشاپ

وایت برد

مهارت :

ماژیک وایت برد

استفاده از فیلترها در ایجاد جلوه های ویژه

دیتا پروژکتور

کار با فیلترهای گروه هنریArtistic

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

()color pencil ,cut out

 DVDخام

کار با فیلترهای گروه Blur

خودکار

()average, Blur more ,Gaussian Blur

Cool disk
میز رایانه

کار با فیلترهای گروه Brush strokes

صندلی گردان

))accented edges , angled strokes

تجهیزات اتصال به اینترنت

کار با فیلترهای گروه Distort

 DVDآموزشی نرم افزار

()diffuse glow , displace

مربوطه

کار با فیلترهای گروه Noise

 DVDدیکشنری انگلیسی

()add noise , Despeckle

به فارسی
اسناد آموزشی

کار با فیلترهای گروهpixelate

کابل سیار پنج راهه

))color halftone ,crystallize

چاپگر لیزری

کار با فیلترهای گروهclouds ,difference ( Render
کار با فیلترهای گروهSharpen
()sharpen ,sharpen edges
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روپوش کار

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

کار با فیلترها

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت:
کار با فیلترهای گروهSketch
() bas relief ,chalk &charcoal
کار با فیلترهای گروه)diffuse ,emboss( stylize
کار با فیلترهای گروه )craquelure , grain( texture
کار با فیلتر Liquefy
اعمال یک فیلتر به قسمتی از یک تصویر
نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
آماده سازي فايل جهت چاپ و نمايش ديجیتال

نظری

عملی

جمع

6

6

73

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه با تجهیزات کامل

مفهوم اصول چاپ

سیستم عامل بروز
نرم افزارهای مرتبط بروز

انواع تکنولوژی چاپ

وایت برد

 Profileرنگی

ماژیک وایت برد

مهارت :

دیتا پروژکتور

استفاده از دستور gamut warning

کاغذ
پرده دیتا پروژکتور

تنظیم صفحه

 DVDخام

مرور پیش نمایش چاپ

خودکار

انتخاب چاپگر

Cool disk
میز رایانه

تنظیم موقعیت تصویر در صفحه چاپی

صندلی گردان

تغییر اندازه چاپ

تجهیزات اتصال به اینترنت

چاپ تصویر

 DVDآموزشی نرم افزار

چاپ قسمتی از یک تصویر

مربوطه

ایجاد CMYK separations

 DVDدیکشنری انگلیسی
به فارسی

ایجاد و چاپ یک contact sheet

اسناد آموزشی

تنظیم پروفایل رنگی

کابل سیار پنج راهه

آماده سازی فایل جهت چاپ و خروجی گرفتن

چاپگر لیزری
روپوش کار
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظری

آماده سازي فايل جهت چاپ و نمايش ديجیتال

عملی

جمع

دانش ،مهارت ،نگرش ،ايمني

تجهیزات ،ابزار ،مواد

توجهات زيستمحیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش:
کار گروهیانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهای حرفه ای ،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار خالقیت ،کارآفرینیایمنی و بهداشت :
 رعایت ارگونومی هنگام کارتوجهات زیستمحیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر و متعلقات آن
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 برگه استاندارد تجهیزاتتعداد

توضیحات

رديف

نام

مشخصات فني و دقیق

0

برای دو نفر

1

رایانه

 Core I3یا باالتر

1

برای کارگاه

2

اسکنر

معمولی

برای کارگاه

3

چاپگر

سیاه و سفید یا رنگی

1

1

دیتا پروژکتور

ویژه کارگاه

1

برای کارگاه

5

ویژواالیزر

ویژه کارگاه

1

برای کارگاه

6

میز کامپیوتر

معمولی

0

برای دو نفر

7

صندلی گردان

معمولی

15

برای هر نفر

توجه :
 -تجهیزات براي يک کارگاه به ظرفیت  70نفر در نظر گرفته شود.

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

DVDخام

معمولی

1

برای دو نفر

2

کاغذ

A1

 100برگ

برای دو نفر

3

خودکار

معمولی

 1عدد

برای هر نفر

1

ماژیک

وایت برد

 5عدد

برای کارگاه

توجه :
 -مواد به ازاء يک نفر و يک کارگاه به ظرفیت  70نفر محاسبه شود.

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

تخته وایت برد

معمولی

1

برای کارگاه

2

حافظه فلش

 0گیگ به باال

1

برای دو نفر

3

 DVDنرم افزار SQL Server

نسخه ی  2012به باال

1

برای دو نفر

1

میز کامپیوتر

معمولی

1

برای دو نفر

5

کابل سیار پنج راهه

دارای اتصال به زمین

5

برای هر سیستم

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.
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