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

  3521-87-003- 1:  شغلآموزش ملی شناسایی  کد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسی

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شمالیخیابان آزادي   ،تهران 

97  

  66944120 -  66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الکترونیکی 

 

  :اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزي درسی

  قه رضاخواهصدی

  تورج اسدیان 

  سعید روشنی

  ارژنگ بهادري

 رامک فرح آبادي

 

  :  شغلآموزش همکار براي تدوین استاندارد حوزه هاي حرفه اي و تخصصی 

-   

-   

  : فرآیند اصالح و بازنگري 

  کمیته تخصصی هنرهاي نمایشی دفتر طرح و برنامه هاي درسی -

-  

 

کلیه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـی و حرفـه اي   

  .کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانونی است 
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    شایستگی    شغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

  ایمیل تلفن و، آدرس    سابقه کار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصیلی  آخرین مدرك تحصیلی   نام و نام خانوادگی  ردیف

  کارشناسی  تورج اسدیان  1
  -الکترونیک

  صدابرداري

و مدرس  

 صدابرداري

  وموسیقی

  1378از سال 

  تا کنون

 02188024432: تلفن ثابت 

  09122265030: تلفن همراه 

  tooraj_asadian@yahoo.com: ایمیل

  :  آدرس

  کارشناسی  سعید روشنی  2
  -موسیقی 

  صدابرداري

 مدرس

  علوم

  و آهنگسازي

  صدابرداري

  1383از سال 

  تا کنون

 : تلفن ثابت 

  09121334807: تلفن همراه 

  saeed.roshani@icloud.com: ایمیل 

  :  آدرس

 کارشناسی ارشد  امیر جزایري  3

صدابرداري و 

میکس و 

 مسترینگ

مدرس علوم 

 صدابرداري و

  آهنگسازي

  1378از سال 

 :تلفن ثابت 

  09306007835: تلفن همراه 

  : ایمیل 

  : آدرس 

  سینا نجفی  4
گواهینامه صدابرداري 

 دبی SAEاز 
 صدابرداري

مدرس 

  صدابرداري

  1391از سال 

  تا کنون

 :تلفن ثابت 

  09128706563: تلفن همراه 

  : ایمیل 

  :آدرس 

 شیمی لیسانس    صدیقه رضاخواه  5

رئیس گروه 

هنرهاي 

  یشینما

  سال 23

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 

  : ایمیل 

  : آدرس 

 لیسانس  سارا محدث  6
  طراحی 

 صنعتی

مدیر آموزش 

و مربی 

  موسیقی

  1388از سال 

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 

  : ایمیل 

  :آدرس 

7          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 

  : ایمیل 

  :آدرس 
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  : تعاریف 

  : استاندارد شغل 

  سـتاندارد حرفـه اي نیـز گفتـه     شایستگی ها و توانمندي هاي مورد نیاز براي عملکرد موثر در محـیط کـار را گوینـد در بعضـی از مـوارد ا     مشخصات 

  .می شود

  : استاندارد آموزش 

  . ي یادگیري براي رسیدن به شایستگی هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام یک شغل 

  . مندي هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود به مجموعه اي از وظایف و توان

  : شرح شغل 

هـا ،  بیانیه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسـئولیت  

  .  شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل

  : طول دوره آموزش 

  . یک استاندارد آموزشی  ات مورد نیاز براي رسیدن بهحداقل زمان و جلس

  : ویژگی کارآموز ورودي 

  . حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود 

  :کارورزي

نظري یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صـورت مـی گیـرد و ضـرورت      کارورزي صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش

د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش یک شایستگی که فـر .(دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی براي مدتی تعریف شده تجربه شود

  .)ن واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاري از مشاغل نمی گرددبا استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکا تئوریک

  : ارزشیابی 

کتبـی عملـی و اخـالق    ، عملـی  بخـش   ه، کـه شـامل سـ   فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر 

  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحیت حرفه اي مربیان 

  .زشی و حرفه اي که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود حداقل توانمندي هاي آمو

  : شایستگی 

  . توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد 

  : دانش 

، ریاضـی  (که می تواند شامل علوم پایه  ییحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسیدن به یک شایستگی یا توانا

  . ، تکنولوژي و زبان فنی باشد  )، زیست شناسی، شیمی فیزیک 

  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملی ارجاع می شود . حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم براي رسیدن به یک توانمندي یا شایستگی 

  : نگرش 

  .  اخالق حرفه اي می باشد  ي شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فنی ومجموعه اي از رفتارهاي عاطفی که برا

  : ایمنی 

  .مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود 

  :توجهات زیست محیطی 

 .ین آسیب به محیط زیست وارد گرددمالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمتر
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  :  1شغلاستاندارد آموزش نام 

  اجراي زنده صدابردار

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

، شناخت علوم صدابرداري هنرهاي نمایشی می باشد و شامل وظایف  گروهشغل هاي جزو زنده صدابردار اجراي 

تی مورد نیاز و راه اندازي محاسبه و برآورد توان صو، ، ساز شناسی و موسیقی ، فیزیک آکوستیک الکترونیک 

، ) صحنه ( ، انتخاب و جاي گذاري صحیح میکروفن ها ، آماده سازي استیج تجهیزات صوتی و کالیبراسیون آن ها 

، کار با نرم افزار ها و سخت افزارها و ضبط صدا و گرفتن نسخه پشتیبان از کار کردن با کنسول هاي باز تولید صدا 

  . ، سمینارها و تئاتر ها ارتباط دارد ، کنسرت ها اجراي زنده در کنفرانس ها  پروژه می باشد و با مشاغل

  : وروديویژگی هاي کارآموز 

  هاي تحصیلی دیپلم کلیه رشته: میزان تحصیالت حداقل 

  سالمت کامل جسمانی و روانی:  و ذهنی توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

  ساعت    148  :     دوره آموزش                    طول 

  ساعت       74       :        ـ زمان آموزش نظري       

  ساعت       74  :    ـ زمان آموزش عملی                

  ساعت             :     کارورزي                       زمان ـ 

   ساعت             :       ـ زمان پروژه                         

 ) به درصد ( بودجه بندي ارزشیابی 

  %25:  کتبی -

  %65:عملی  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحیت هاي حرفه اي مربیان   

بـه همـراه   یا لیسانس و فوق لیسانس علوم صدابرداري از دانشگاه هـاي معتبـر خـارجی    موسیقی لیسانس الکترونیک یا 

  سال سابقه 6راه با حداقل مبرداري ،میکس ومسترینگ از سازمان فنی وحرفه اي کشور هگواهینامه هاي صدا

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

، الکترونیک )اکوستیک(فیزیک صوت : کسی است که مبانی دانش  صدابرداري شامل اجراي زندهصدابردار 

از آنها، کابل و کانکتورها، آمپلی فایرها، کار با پردازنده هاي  کاربردي شناخت دقیق میکروفونها و کاربرد هر یک

و دیجیتال ، ضبط دیجیتال و آنالوگ و سیستم مانیتورینگ و   سیگنال آنالوگ و دیجیتال، میکسرهاي آنالوگ

ب، راه نصهمچنین از عهده . کالیبراسیون  آنها را به طور کامل و مطابق با نیاز پروژه و بصورت استاندارد بداند 

اندازي و کنترل  سیستم هاي صوتی، جهت اجراي زنده در کنفرانس ها ،کنسرت ها، سمینارها و تئاترها همچنین  

  .ویرایش و پردازش پروژه هاي مذکور برآید

  

  

  ) :و اصطالحات مشابه جهانی ( اصطالح انگلیسی استاندارد  ٭

Front of house engineer (FOH engineer)&Foldback engineering 

  

  

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

  (Electronic music producer) تولید کننده موسیقی الکترونیک

  )Mix & Mastering Engineer(ترکیب کننده و نهایی ساز صدا 

 (Audio recording engineer)صدابرداري استودیو 

  

  

  :هت آسیب شناسی و سطح سختی کار جایگاه استاندارد شغلی از ج ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        �جزو مشاغل عادي و کم آسیب  : الف 

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

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

            نیاز به استعالم از وزارت کار    :  د 
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                         2شغلآموزش استاندارد 

  3 شایستگی ها -

 عناوین ردیف

1 
جهـت نصـب و راه انـدازي     زنـده محاسبه و برآورد توان صوتی مورد نیاز مطابق با ظرفیت فضاي اجـراي  

   تجهیزات صوتی

  کالیبراسیون تجهیزات صوتی 2

  )  Placement(انتخاب و جاي گذاري صحیح میکروفون ها متناسب با منابع صوتی    3

4  
کنترل تمامی عوامل تولید صدا در صحنه و اطمینان از نحـوه  (ساند چکینگ  و) صحنه(آماده سازي استیج 

  )قبل از اجراکار کرد صحیح آنها 

  )میکسرهاي آنالوگ و دیجیتال(کارکردن با کنسول هاي باز تولید صدا   5

  ضبط صدا و کار با نرم افزارها و سخت افزارها  6

  )Backup(از پروژه  بانیگرفتن نسخه پشت  7

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

                                                
١.

 Occupational / Competency Standard      
٣ . Competency / task 
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  استاندارد آموزش 

   ي تحلیل آموزش برگه - 

  :  عنوان

محاسبه و برآورد توان صوتی مورد نیاز مطابق با ظرفیت 

   فضاي اجراي زنده

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

9 8 17 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

بی امپ، ولتی، (مانیتور صدا    :دانش 

  )اهمی

  مترمولتی 

  کابل و کانکتور

  آمپلی فایر

  اس پی ال متر

  مانیتورپایه 

      3  مبانی الکترونیک-

مولدهاي صدا آشنایی با انواع  اصول اولیه کارکرد اسپیکرها و-

  )اهمی، ولتی، دیجیتال و تحت شبکه( 

2      

      2  اصول اولیه کارکرد آمپلی فایرها-

یا بی امپ، ولتـی،   فول رنج(استفاده از مولد صوتی مورد نیاز -

  )اهمی

2      

    :مهارت 

تشخیص المانهاي الکترونیکی تشکیل دهنـده دسـتگاههاي   -

  صدابرداري و کاربري آنها در مدارات الکتریکی

  3    

    3    اندازه گیري توان اسپیکرهاي مولد صداي پروژه-

    2    چیدمان و راه اندازي صحیح مولد هاي صدا در مدار صوتی-

  :نگرش

  چیدمان وراه اندازي مولدهاي صدا و تولید صداي بهینه در پروژه با رعایت کالیبراسیون-

  : ایمنی و بهداشت 

  رعایت نکات ایمنی براي جلوگیري از خطر برق گرفتگی وخرابی احتمالی تجهیزات صدا -

   :توجهات زیست محیطی 

از  يریا به منظور جلـوگ کار و کنترل سطح دامنه صد طیمح یصوت ياستانداردها تیرعا-

  یصوت یآلودگ جادیا

  



 ٩

 

 

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  کالیبراسیون تجهیزات صوتی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

5 9 14 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  یمصرفی و منابع آموزش

  مانیتور صداي اکتیو    :دانش 

  مانیتور صداي پسیو

 فایر امپیلی

 اکوالیزر

  کابل و کانکتور

  میکروفون سنجش

  پایه میکروفون

  نرم افزار هاي کالیبراسیون

      3  کالیبراسیون سیستم مانیتورینگ و روش هاي آن-

      2  هدفون ها-

    :مهارت 

دازه گیـري شـدت   استفاده از نرم افزار هاي میژرمنت براي ان-

  صوت

  2    

    3    اندازه گیري آکوستیکی محیط توسط نرم افزار-

    2    کالیبره کردن دقیق مانیتورها به عنوان مرجع اصلی شنیداري-

ــف     - ــل مختل ــدفونها در مراح ــف ه ــواع مختل ــتفاده از ان اس

  صدابرداري 

  2    

   :نگرش 

 يریـ گ میو تصم طیدر مح حیحص داریجهت شن نگیتوریمان ستمیس قیدق ونیبراسیکال -

   کسیدرست در پروسه م

  : ایمنی و بهداشت 

در سـطح دامنـه اسـتاندارد بـه منظـور       نگیتوریو هدفون مان کریاز اسپ حیاستفاده صح -

اسـتفاده از صـندلی و میـز مناسـب بـا       ،ییشـنوا  ستمیبه س بیاز وارد شدن آس يریجلوگ

  استانداردها تیرعا

  :توجهات زیست محیطی 

کار و کنترل سطح دامنه صدا به منظور  طیمح یصوت ونیزوالسیا ياستانداردها تیرعا -

  یصوت یآلودگ جادیاز ا يریجلوگ

 



 ١٠

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  

  : عنوان 

صحیح میکروفون ها متناسب با منابع انتخاب و جاي گذاري 

    )Placement(صوتی  

 زمان آموزش

 جمع لیعم نظري  

16 13 29 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

      :دانش 

  میکروفون کاندنسر

  میکروفون داینامیک

  پاپ فیلتر

  پاپ شیلد

  شاك مانت

  پایه میکروفون

  کابل و کانکتور

  هدفون 

  اسپیکر مانیتورینگ

  صوتی ادوات مختلف

      4 کابل و کانکتورها-

      4  انواع میکروفون و ویژگیهاي آنها-

      4  روشهاي میکروفون گذاري -

      4  ویژگیهاي منابع مختلف صوتی-

    :مهارت 

تشخیص و استفاده از انواع کابل و کانکتورهـاي مربـوط بـه    -

سخت افزارهاي صدابرداري و روش ساخت آنها جهت اتصـال  

  به یکدیگر

  3    

ــواع میکروفنهــا، انتخــاب صــحیح آنهــا جهــت  - تشــخیص ان

  کاربردهاي مختلف 

  2    

بــراي انــواع بــه صــورت صــحیح انــواع میکــروفن گــذاري  -

  )    ( Placement برداشتهاي مونو و استریو

  4    

و  یقیصـوت در ادوات مختلـف موسـ    يها یژگیو بکارگیري-

  يگذار کروفنیم يها ارتباط آن با روش

  4    

  : گرش ن

انتخاب و استفاده صحیح از میکروفونها در برداشتهاي استاندارد از منابع تولیـد صـوت و   -

  نگهداري صحیح از میکروفونها و جلوگیري آسیبهاي احتمالی  -سازهاي مختلف 
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  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

ب با منابع صحیح میکروفون ها متناسانتخاب و جاي گذاري 

    )Placement(صوتی  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

   

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  :ایمنی و بهداشت 

ر در سـطح دامنـه اسـتاندارد بـه منظـو      نـگ یتوریو هدفون مان کریاز اسپ حیاستفاده صح-

اسـتفاده از صـندلی و میـز مناسـب بـا       ،ییشـنوا  ستمیبه س بیاز وارد شدن آس يریجلوگ

  استانداردها تیرعا

  

  :توجهات زیست محیطی 

از  يریکار و کنترل سطح دامنه صدا به منظور جلوگ طیمح یصوت ياستانداردها تیرعا -

  یصوت یآلودگ جادیا
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  استاندارد آموزش 

  تحلیل آموزش  ي برگه - 

  : عنوان 

کنترل تمامی (و ساند چکینگ )صحنه(آماده سازي استیج 

عوامل تولید صدا در صحنه و اطمینان از نحوه کار کرد صحیح 

  )آنها قبل از اجرا

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

12 12 24 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  سازهاي مختلف از انواع     :دانش 

  کوبه اي 

  بادي

  زهی

  آناالیزر

  سیگنال پروسسور

  نرم افزارمیکس

  دیاپازون

      4  ساز شناسی و آنالیز طیف فرکانسی سازها-

      foldbak mixing(  4(میکس روي استیج -

      4  کار کردن با سیگنال پروسسورها نحوه -

    : مهارت

    4    چیدمان ساز-

    4    صدابرداري صحنه -

کنترل صداي صحنه جهت جلوگیري از خرابیهـاي احتمـالی   -

  )فیدبک، نویز(صدا 

  4    

  :نگرش 

و گـرفتن صـداي سـالم در     سازماندهی ادوات موسیقی و یا منـابع صـوتی روي صـحنه   -

  ابی هاي احتمالیو کنترل خر صورت لزوم با سیگنال پروسسورها و میکس صداي صحنه

  : ایمنی و بهداشت 

رعایت نکات ایمنی جهت جلوگیري از برق گرفتگی و تداخل سیگنال صوتی با سیگنال -

  الکتریکی

  :توجهات زیست محیطی 

از  يریکار و کنترل سطح دامنه صدا به منظور جلوگ طیمح یصوت ياستانداردها تیرعا -

  یصوت یآلودگ جادیا
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  موزش استاندارد آ

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

میکسرهاي آنالوگ و (کارکردن با کنسول هاي باز تولید صدا 

  )(The Audio Production Console )دیجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

10 10 20 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  منابع آموزشی مصرفی و

  کامپیوتر حرفه اي    :دانش 

  کارت صداي حرفه اي

  

نگیتوریمان کریاسپ  

  نگیتوریمان هدفون

  

  میکسر آنالوگ

  میکسر دیجیتال

  کابل و کانکتور

  

 :نرم افزارهاي

 Protools 

Logic Pro 

Cubase 

Nuendo 

  

      4  کنسولهاي آنالوگ و دیجیتال، تفاوت و کاربري هر یک-

  نال در کنسولهاي آنالوگ و دیجیتالمسیر دهی سیگ-

 )Signal Flow( 

4      

      Ground Electricity  2ارت  –

    :مهارت 

ال و قابلیت هاي هر یـک از  استفاده از کنسولهاي آنالوگ و دیجیت-

  آنها 

  4    

دنبال کردن مسیر سیگنال در ورودیهـا و خروجیهـاي ادوات صـدا    -

بهـاي احتمـالی در ایـن    برداري جهت اتصال صحیح و تشخیص عی

  مسیر

  4    

و سـخت    يبـا نـرم افزارهـا    همگاه سازي کنسول هاي دیجیتال-

  برداريصداافزار هاي 

  2    

  :نگرش 

  استفاده  صحیح و به جا از کنسولهاي آنالوگ و دیجیتال  -

  مسیر دهی صحیح سیگنال در این میکسر ها جهت مانیتورینگ، ترکیب و نهایی سازي صدا 

  : ی و بهداشت ایمن

  کنترل کانکتورها جهت برقرار بودن ارتینگ دستگاهها و جلوگیري از نویز احتمالی -

  :توجهات زیست محیطی 

کار و کنترل سطح دامنـه صـدا بـه منظـور      طیمح یصوت ونیزوالسیا ياستانداردها تیرعا -

  یصوت یآلودگ جادیاز ا يریجلوگ
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  استاندارد آموزش 

  ل آموزش ي تحلی برگه - 

  : عنوان 

  ضبط صدا وکار با نرم افزارها و سخت افزارها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

20 20 40 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

 يحرفه ا وتریکامپ ستمیس    :دانش 

  :يافزارها نرم

Pro tools 

Logic Pro 

Cubase 

Nuendo 

  : يها نیپالگ

Waves 

iZotope 

  يحرفه ا يصدا کارت

  کنترلر يدیم

  نگیتوریمان کریاسپ

  نگیتوریمان هدفون

  و کانکتور کابل

  کاندنسور کروفونیم

  کینامیدا کروفونیم

  کروفونیامپ م يپر

  امپ هدفون يپر

  کمپرسور

  زریاکوال

  کروفونیم هیپا

  ) Digital Audio Workstations(نرم افزارهاي ضبط صدا -

Cubase Protools, Logic pro,  

12      

      4  سخت افزارهاي ضبط صدا-

      4  پالگین هاي پردازش صدا- 

    :مهارت 

  با  نرم افزار هاي ضبط صدا رکورد-

 (Digital audio workstations)    

  8    

راه اندازي و کاربري انواع سخت افزارهاي پردازش و تقویـت  -

  کننده هاي سیگنال

  6    

در  اعمال پالگین هـاي اصـلی و مـورد نیـاز پـردازش صـدا       -

  مرحله ضبط

  6    

  :نگرش 

-  

  : ایمنی و بهداشت 

-  

  :توجهات زیست محیطی 

کار و کنترل سطح دامنه صدا به منظور  طیمح یصوت ونیزوالسیا ياستانداردها تیرعا -

  یآلودگ جادیاز ا يریجلوگ

-  
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  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  )Backup(از پروژه  بانیگرفتن نسخه پشت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

2 2 4 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  کامپیوتر    :دانش 

  بان گیرينرم افزار پشتی

  هارد اکسترنال
      1 (Backup)اصول پشتیبان گیري -

      1  نرم افزار ها و سخت افزارهاي پشتیبان گیري-

-        

-        

    :مهارت 

    2    پشتیبان گیري از پروژه ها-

-        

-        

-        

  :نگرش 

  رينگهداري صحیح از فایلهاي پشتیبان به منظور استفاده در شرایط ضرو -

-  

  : ایمنی و بهداشت 

-  

-  

  :توجهات زیست محیطی 

-  

-  
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    برگه استاندارد تجهیزات -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

    1   دسکتاپ وتریکامپ  1

   3   نگیتوریهدفون مان  2

   1   بوردیک يدیم  3

   LCD   1 توریمان  4

   1   ماوس  5

   1   وتریکامپ بوردیک  6

   1   یصندل  7

   1   وتریکامپ زیم  8

   1   پروژکتور ویدیو  9

   1   پاپ فیلتر و پاپ شیلد  10

   1   شاك مانت  11

   1   کینامیدا کروفنیم  12

   1   یخازن کروفنیم  13

   -    کابل و کانکتور  14

   1   کروفنیم هیپا  15

   1   يحرفه ا يکارت صدا  16

   1   تالیجید کسریم  17

   1   میکسر آنالوگ  18

   1   کروفنیامپ م يپر  19

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت  -: توجه 

 

 

  برگه استاندارد مواد  -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

    جفت2    نگیتوریمان کریاسپ  1

    1   ونامپ هدف يپر  2

    1   کمپرسور صدا  3

  .محاسبه شود  نفر 15و یک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء یک نفر  -: توجه 
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    برگه استاندارد ابزار  -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

    2   تالیجیمتر د یمولت  1

    1   يکار میلح لیو وسا هیدستگاه هو  2

   1   نیچ میس  3

   1   فازمتر  4

   1   دو سو و  چهار سو یگوشت چیپ  5

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  

  : توجه 

  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -
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 ) تدوین و آموزش استاندارد اصلی مورد استفاده در ( منابع و نرم افزار هاي آموزشی  -

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

1 Physics and Music Harvey White  2014  Dover 

Publications Inc 

2 Recording Studio Design Philip Newell   2011    Focal Press 

3 Sound and Recording: 

Applications and Theory 
Francis Rumsey 

Tim McCormick  
  2014    Focal Press 

         باب اوسینسکی  صدابرداري 4

5 Modern Recording 

Techniques  
David Miles Huber 

Robert E. Runstein    2013   Focal Press 

6 The Science of Sound 

Recording 
Jay Kadis  2012  Focal Press 

7 Home 

Recording Studio 
Rod Gervais  2010  Cengage 

Learning PTR 

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلی  ) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( سایر منابع و محتواهاي آموزشی  -

 مولفین/ مولف  سال نشر نام کتاب یا جزوه ردیف
  /مترجم

 مترجمین
 توضیحات ناشر محل نشر

1 Recording Tips for 

Engineers 

2010 Tim Crich   Focal Press  

2 Recording Studio 

Technology 

2003 Tom 

McCartney 

  McGraw-

Hill/TAB 

Electronics 

 

3 The Microphone Book 2009 Tom Lubin   Cengage 

Learning 

 

4 Practical Recording 

Techniques 

2008 Bruce 

Bartlett 

Jenny 

Bartlett 

  Focal Press  

     والدیمیر لواشوو  صدابرداري 5
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  فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  ردیف  عنوان

www.soundonsound.com 1 

www.askvideo.com 2 

www.futturemusic.com 3 

www.musicradar.com 4 

  

  

 

  فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلی ( 

  توضیحات  آدرس  تهیه کننده  عنوان نرم افزار  ردیف

        ندارد  
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