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

استاندارد آموزش شغل
دوبلور

گروه شغلي
هنرهاي نمايشي

كد ملي آموزش شغل
1
نسخه

0 8 7 0 0 3 0 0 0
شناسه
شايستگي

تاريخ تدوين استاندارد 1331/3/1 :

شناسه شغل

شناسه گروه

3

3 4 3 5

سطح

ISCO-08

مهارت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد  :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل303034014434441 :

اعضاء کارگروه برنامهریزی درسی :هنرهای نمایشی
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

شغل و سمت

سابقه کار

1

تورج اسدیان

لیسانس

الکترونیک وصدابرداری

موسس آموزشگاه و مدرس

 11سال

2

محمدرضاعلیمردانی

لیسانس

نمایش

رییس معاونت صدای بازیگری

 23سال

بازیگری

انجمن هنرمندان

3

گیلدا حمیدی

فوق لیسانس

کارگردانی

مدرس دوبله

 17سال

4

سارا محدث

لیسانس

طراحی صنعتی و دوبالژ

موسس آموزشگاه ومربی

 1سال

5

نسیم رفیعی

لیسانس

هنرهای نمایشی

گوینده

 10سال

6

صدیقه رضاخواه

لیسانس

شیمی

دبیر کارگروه برنامه ریزی درسی
هنرهای نمایشی

 26سال

فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :
طي جلسه اي كه در تاريخ  31/2/23با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي هنرهاي نمايشي برگزار گرديد استاندارد آموزش
شغل دوبلور مقدماتي با كد  303034014134441و دوبلور پیشرفته با كد  303034014124441بررسي و تحتت عنتواش شتغل
دوبلور با كد  303034014434441مورد تائید قرار گرفت .

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

آدرس :دفتر پژوهش ،طرح و برنامهريزي درسي
تهراش ،خیاباش آزادي ،نبش خیاباش خوش جنوبي ،سازماش آموزش فني و حرفهاي كشور
دورنگار

55003500

تلفن

55003520

آدرس الكترونیكي rpc@irantvto.ir :
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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 مهمترين 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.
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نام استاندارد آموزش شغل :
دوبلور
شرح استاندارد آموزش شغل :
دوبلور جزو مشاغل هنرهای نمایشی و زیر مجموعه مهارت های صدا بازیگری می باشد و شامل شایستگی های از قبیل
بکارگیری اصول اولیه صدا در دوبالژ ،آماده سازی جهاز صوتی ،آماده سازی اندام های گفتاری ،گویش صحیح با رعایت
موسیقی گفتار و عالئم مربوطه ،خوانش ادبیات کهن و معاصر ایران وجهان ،بکارگیری اصول اولیه بازیگری در دوبالالژ،
تجزیه و تحلیل شاخه های مختلف صدا بازیگری ،گویندگی در ژانرهای مختلف ،دوبله در ژانرهای مختلف می باشالد و
با مشاغل فیلم وسینما ،رادیو و تلویزیون و تئاتر در ارتباط می باشد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل میزاش تحصیالت  :ديپلم
حداقل توانايي جسمي و ذهني :سالمت كامل جسمي و رواني،سالمت جهاز صوتي(نداشتن لكنت و لهجه و مشكالت
بیاش) ،روخواني رواش
مهارت هاي پیش نیاز  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

122 :

ساعت

ت زماش آموزش نظري

33 :

ساعت

ت زماش آموزش عملي

03 :

ساعت

ت زماش كارورزي

:

ساعت

ت زماش پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشیابي ( به درصد )
 كتبي %20 : عملي %50: اخالق حرفه اي %14:صالحیت هاي حرفه اي مربیاش :

حداقل مدرک لیسانس در رشته هنرهای نمایشی (گرایش های بازیگری ،کالارگردانی ،ادبیالات نمایشالالی بالالا حالالداقل
سالابقه تدریس  5سال

4

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
دوبلور يا صدا بازيگر  :در فیلم هاي سینمايي  ،بازي هاي رايانه اي  ،نمايشنامه هاي راديويي  ،آنونس هاي
سینمايي ،تلويزيوني  ،تیزرهاي تبلیغاتي  ،نمايش هاي عروسكي  ،گفتار فیلم هاي مستتند  ،كتتا

هتاي صتوتي و

نرمافزارهاي چند رسانه اي و دكلماسیوش با كالم خود ايفاي نقش مي كند .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

Voice Actor

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
 گويندهبازيگر پايه بازيگر تئاتر مدير دوبالژ نمايشنامه نويس-نمايشنامه نويس

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسیب 
 :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زياش آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

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

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 شايستگيرديف

ساعت آموزش

عناوين

نظري

عملي

جمع

1

بکارگیری اصول اولیه صدا در دوبالژ

1

3

12

2

آماده سازی جهاز صوتی

4

6

10

3

آماده سازی اندام های گفتاری

3

1

12

4

گویش صحیح با رعایت موسیقی گفتار و عالئم مربوطه

4

8

12

5

خوانش ادبیات کهن و معاصر ایران وجهان

3

3

6

6

بکارگیری اصول اولیه بازیگری در دوبالژ

4

12

16

7

تجزیه و تحلیل شاخه های مختلف صدا بازیگری

6

8

14

8

گویندگی در ژانرهای مختلف

2

22

24

1

دوبله در ژانرهای مختلف

4

12

16

جمع ساعات

33

6

122 03

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
بکارگیری اصول اولیه صدا در دوبالژ

نظری

عملی

جمع

1

3

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
وایت برد -سالن مناسب برای

تاریخچه مختصر سینمای ایران و جهانمعرفی مدیران دوبالژ و گویندگان بزرگ و آشنایی با آثار برتردوبله در ایران

پخش تصویر -ویدئوپروژکتور-
پرده نمایش -فیلم تدوین شده
برای آموزش در این زمینه

مبانی اولیه فیزیک صوت و آکوستیکمکانیزم تولید صوت و بهداشت صوتساختمان گوش و مکانیزم شنواییمبانی اولیه دوبالژمهارت :
آماده سازی شرایط مطلوب فیزیکینگهداری و مراقبت از اندام های صوتی و شنیدارینگرش :
کسب دانش آکادمیک الزم در فیزیک صوت و بکار گیری آن در ایجاد شرایط محیطیو جسمی مطلوب
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
تمرینات اولیه جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی اندامها می بایست در حضالور مربالیانجام گیرد.
-رعایت اصول ارگونومی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
نظری

بکارگیری اصول اولیه صدا در دوبالژ

عملی

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

توجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری صحیحمدیریت پسماند-صرفه جویی در مصرف انرژی
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
آماده سازی جهاز صوتی

نظری

عملی

جمع

4

6

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
وایت برد – کالس تئوری با

-اندام های تنفسی و صوتی

ظرفیت مناسب  -داشتن

-جایگاه های صدا

فضای پالتوی تمرین با

-روش آماده سازی حنجره

ظرفیت مناسب – ویدئو

 -تمرینات پایه ای صدا

پروژکتور -پرده نمایش -سالن
نمایش

مهارت :
تنفس صحیح و چگونگی کنترل دیافراگمکنترل دامنه صوتآماده سازی حنجره جهت اجرای تکنیک های صداافزایش قدرت و انعطاف پذیری صدانگرش :
پرورش و کنترل اندام های تنفسی و صوتیرعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیبهای احتمالی به انالدامهای درگیالر ،ایالن بخالشمیبایست در شروع با حضور مربی انجام گیرد.
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت وشنیداری صحیحمدیریت پسماندصرفه جویی در مصرف انرژی9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
آماده سازی اندام های گفتاری

نظری

عملی

جمع

3

1

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
وایت برد – کالس تئوری با

-تاثیر و اهمیت اندام های گفتاری

ظرفیت مناسب  -داشتن

-نحوه استفاده صحیح از ادوات کمک آموزشی و تاثیر آن

فضای پالتوی تمرین با

-نقش و تاثیر عضالت صورت ،سر و گردن در گفتار

ظرفیت مناسب – ویدئو

مهارت :

پروژکتور -پرده نمایش -سالن
نمایش – وسائل کمک

-رفع تنبلی های گویشی

آموزشی مناسب به تشخیص

ساخت و بکار گیری ادوات کمک آموزشیکنترل مالایم ( )emiMو صالوت بالرای رسالیدن باله نتیجالهمطلوب
نگرش:
شروع به از بین بردن تنبلی های گویشی با داشتن آگاهی از چگالونگی عملکالرد جهالازصوتی درگیر و توانایی کمک به آنها با استفاده از وسایل کمک آموزشی
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
گرفتن مشاوره و تایید از مربی به هنگام استفاده از وسایل کمک آموزشی و جلوگیری ازآسیب احتمالی
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری مطلوبمدیریت پسماند-صرفه جویی در مصرف انرژی

01

مربی

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
گویش صحیح با رعایت موسیقی گفتار و عالئم مربوطه

نظری

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
وایت برد – کالس تئوری با

-تکنیکهای گویشی

ظرفیت مناسب  -داشتن

-عالئم نوشتاری

فضای پالتوی تمرین با

-سلفژ مقدماتی

ظرفیت مناسب – ویدئو

مهارت :

پروژکتور -پرده نمایش -سالن
نمایش – آالت موسیقی (گیتار

-جان بخشی و انرژی دادن به گفتار

 ،پیانو برای آموزش سلفژ

-حفظ راکورد ( )drocaRگفتار

مقدماتی

تمرکز  ،سرعت عمل وانطباق عالئم با گفتارهم آوایی (هماهنگی جمعینگرش :
شناخت عالئم نوشتاری  ،تکنیکهای گفتاری  ،سلفژ مقدماتی و بکار گیالری آنهالا بالرایبیان سالم (فن بیان
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
به منظور جلوگیری از ثبت شدن اشتباهات گویشی در تکنیکها و هم آوایی ایالن بخالشمیبایست در شروع با حضور مربی انجام گیرد.
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری مطلوبمدیریت پسماند-صرفه جویی در مصرف انرژی

00

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
خوانش ادبیات کهن و معاصر ایران وجهان

نظری

عملی

جمع

3

3

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
کالس تئوری با ظرفیت

-آثار نظم و نثر ادبیات کهن ایران و بزرگان آن

مناسب – وایت برد – کتب

-آثار نظم و نثر ادبیات معاصر ایران و بزرگان آن

ادبی نظم ونثر ایران – کتب

-آثار ادبی جهان و بزرگان آن

ترجمه شده ادبی جهان

مهارت :
خوانش صحیح متون ادبیاستفاده از دایره واژگان وسیع ترنگرش :
 آماده سازی ذهن برای بیان واژه های گوناگون  ،سرعت عمل بین چشالم و ذهالن و درگیر کردن اندامهای گفتاری در بیان واژه های نامانوس
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
به منظور ادای درست واژه های نامانوس و ثبت صحیح آنها در ذهالن از مربالی مشالاورهگرفته شود
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری مطلوبمدیریت پسماند-صرفه جویی در مصرف انرژی

02

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
بکارگیری اصول اولیه بازیگری در دوبالژ

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
وایت برد – کالس تئوری با

مبانی بازیگریمفاهیم عناصر تخیل  ،خالقیت نمایشی  ،رهاسازی و حرکتمهارت :

ظرفیت مناسب  -داشتن
فضای پالتوی تمرین با
ظرفیت مناسب – ویدئو
پروژکتور -پرده نمایش -سالن

بکارگیری و تربیت حس در بازیگری و ایفای نقشبدست آوردن عنصر تخیل ،خالقیت نمایشالی در بالازیگری وایفای نقش
بکارگیری و رها سازی در بازیگری و ایفای نقشبکارگیری و حرکت در بازیگری و ایفای نقشنگرش :
کسب دانش آکادمیک الزم در بازیگری و بکار گیالری آن جهالت رسالیدن باله شالرایطمطلوب برای نزدیک شدن به نقش
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
تمرینات اولیه جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی اندامها می بایست در حضالور مربالیانجام گیرد
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری مطلوبمدیریت پسماندصرفه جویی در مصرف انرژی03

نمایش

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
تجزیه و تحلیل شاخه های مختلف صدا بازیگری

نظری

عملی

جمع

6

8

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
وایت برد – کالس تئوری با

 انواع صدا بازیگریویژگی هالا و مفالاهیم شالاخه هالای مختلالف صالدا بالازیگری(دوبالالالژ ،فالالیلم رئالالال  ،انیمیشالالن  ،مسالالتند  ،تیالالزر  ،آنالالونس،
نمایشنامه رادیویی  ،موزیکال های نمایشی

ظرفیت مناسب  -داشتن
فضای پالتوی تمرین با
ظرفیت مناسب – ویدئو
پروژکتور -پرده نمایش -سالن
نمایش

مهارت :
بحث و تحلیل سکانس و کلیت فیلممتمرکز شدن در فضای کارنگرش :
تشخیص و بکار گیری خصوصیات گفتاری انواع صدا بازیگرهارعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
-رعایت اصول ارگونومی

توجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری مطلوبمدیریت پسماند-صرفه جویی در مصرف انرژی

04

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
گویندگی در ژانرهای مختلف

نظری

عملی

جمع

2

22

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 مفاهیم گویندگی خبری ،داستانی ،علمیاستودیو با فضای اتاق کنترل و

-مفاهیم تیزر و گویندگی آن

اتاق سکوت مناسب – مانیتور

مهارت :

تصویر-مانیتور شنیداری-

-گویندگی خبری ،عروسک ،مستند ،داستانی  ،علمی ،ورزشی،

کامپیوتر –ساند کارت-
میکروفن –پوپیتر یا میز کار-

مذهبی

آمپلی فایر هدفون – پایه

-گویندگی تیزر و آنونس

میکروفن – پاپ فیلتر –

-مجری گری

میکسر –میکروفن تاک بک-

نگرش :

نرم افزار رکورد صدا

انجام گویندگی های مختلف برای رسیدن به مهارت با رعایت دقیق نکات در مهارتهایکسب شده قبلی و تجربه در مجریگری برنامه های رادیویی و تلویزیونی
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالالی سالتون فقالرات طریقاله نشسالتن صالحیح جلالویمیکروفون با مربی کنترل شود
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری مطلوبمدیریت پسماند-صرفه جویی در مصرف انرژی

05

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنواش :
دوبله در ژانرهای مختلف

نظری

عملی

جمع

4

12

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

استودیو با فضای اتاق کنترل و

دانش :

اتاق سکوت مناسب – مانیتور

 -ویژگی های دوبله فیلم فارسی به فارسی

تصویر-مانیتور شنیداری-

 -ویژگی های دوبله فیلم از زبانهای خارجی به فارسی

کامپیوتر –ساند کارت-

مهارت :

میکروفن –پوپیتر یا میز کار-

-دوبله فیلم در ژانرهای :کالسالیک ،انیمیشالن،کمدی ،اکشالن،

آمپلی فایر هدفون – پایه

تاریخی ،اجتماعی ،وحشت

میکروفن – پاپ فیلتر –
میکسر –میکروفن تاک بک-

نگرش :
انجام دوبله های مختلف برای رسیدن به مهارت با رعایت دقیالق نکالات در مهارتهالایکسب شده قبلی
رعایت اخالق حرفه ایایمنی و بهداشت :
جهت جلوگیری از آسیبهای احتمالی ستون فقرات و چشم ،طریقه نشستن صحیح جلویمیکروفون و مانیتور تصویر با مربی کنترل شود
رعایت اصول ارگونومیتوجهات زیست محیطی :
 فضای ایزوله شده و آکوستیک مطلوب جهت بهداشت صوت و شنیداری مطلوبمدیریت پسماند-صرفه جویی در مصرف انرژی

06

نرم افزار رکورد صدا

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

کامپیوتر

دسکتاپ

1

2

هدفون

مانیتورینگ

2

3

مانیتور

ال سی دی

4

4

ماوس

معمولی

1

5

کیبورد کامپیوتر

ویژه صدابرداری

1

6

صندلی

ویژه کارآموز

18

7

میز

کامپیوتر

1

8

ویدیو پروژکتور

استاندارد

1

1

میکروفن

داینامیک

1

10

میکروفن

خازنی

1

11

کابل و کانکتور

استاندارد

 15عدد

12

پایه میکروفن

استاندارد

2

13

کارت صدا

حرفه ای

1

14

میکسر دیجیتال

صدا

1

15

اسپیکر

مانیتورینگ

یک جفت

16

پری امپ میکروفن

استاندارد

1

17

پری امپ هدفون

استاندارد

1

18

کمپرسور صدا

استاندارد

1

11

پاپ شیلد

استاندارد

2

توضیحات

توجه :
 -تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  10نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

متون تایپ شده گویندگی

از ادبیات ایران

 15عدد

2

دیالوگهای تایپ شده دوبالژ

از ادبیات ایران و جهان

 15عدد

3

فیلمهای آموزشی

فیلم و انیمیشن آموزشی انتخابی و تدوین شده

توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  10نفر محاسبه شود .

07

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

1

مولتی متر

دیجیتال

1

2

دستگاه هویه و وسایل لحیم کاری

استاندارد

1

3

سیم چین

معمولی

1

4

فازمتر

معمولی

1

5

پیچ گوشتی

دو سو و چهار سو

1

توجه :
-

ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

08

توضیحات

