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

 
 اتفناوري اطالع :ريزي درسي  اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف

 نرم افزار كارشناسي ارشد شهرام شكوفيان 1
 دبير كار گروه برنامه ريزي درسي 

 فناوري اطالعات
 سال20

 سال 14 مدير.مربي آموزشگاه فناوري اطالعات كارشناسي مريم اصالني برزگر 2

 سال 16 مربي نرم افزار كارشناسي ارشد اسانيحميد رضا خر 3

 سال 20 مربي آموزشگاهمدير و  نرم افزار كارشناسي مرضيه عابد پور 4

 سال 12 مربي فناوري اطالعات كارشناسي علي خسروي 5

 سال 10 مدير مربي آموزشگاه طراحي وب كارشناس اصغر طاهري 6

 سال 10 يمرب نرم افزار كارشناسي ارشد نرگس پاسباني 7

 سال 10 مربي نرم افزار كارشناسي ارشد ريحانه شفايي 8

 سال 26 كارشناس آموزشي نرم افزار كارشناسي ارشد زهرا شيرازي 9

 سال 10 هنرآموز فناوري اطالعات كارشناس ارشد طيبه شفيعي 10

 سال 25 هنرآموز نرم افزار كارشناس منيژه صادقي 11

 سال 12 هنرآموز باط تصويريارت كارشناس الهه فخريان 12
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 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي فنـاوري اطالعـات برگـزار گرديـد اسـتاندارد       8/5/1396طي جلسه اي كه در تاريخ 

 فيك رايانـه اي بـا  بررسي و تحت عنوان شغل كاربر گرا  216640531170001 با كد ILLUSTRATOR كارور آموزش شغل 

Adobe Illustrator   مورد تائيد قرار گرفت .  73212053001001با كد 

 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پيگرد قانوني است.

 ريزي درسي برنامه طرح و، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خيابان خوش نبش ، تهران، خيابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونيكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيـز گفتـه    سـتاندارد حرفـه  هاي مورد نياز براي عملكرد مـوثر در محـيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي
 رد آموزش : استاندا

 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي نقشه
 نام يك شغل :  

 شود.  رود اطالق مي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي به مجموعه
 شرح شغل : 

هـا،   ا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگـر در يـك حـوزه شـغلي، مسـئوليت     ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه ي اي شامل مهم بيانيه
 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  ي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميهاي ها و توانايي حداقل شايستگي

 كارورزي:
گيرد و ضرورت دارد  كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي

 د در محل آموزش به صورت تئوريـك .(مانند آموزش يك شايستگي كه فركه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
 گردد.) آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استفاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  كتبي عملي و اخالق حرفـه ، عمليبخش  ه، كه شامل سخيرآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا  فرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و حرفه  حداقل توانمندي
 شايستگي : 

 استاندارد. ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر  توانايي انجام كار در محيط
 دانش : 

، رياضـي توانـد شـامل علـوم پايه(    كه مي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي اي از معلومات نظري و توانمندي حداقل مجموعه
 ، تكنولوژي و زبان فني باشد. )، زيست شناسي، شيميفيزيك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي انمندي يا شايستگي. معموالً به مهارتحداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك تو

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير فني و اخالق حرفه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت مجموعه

 ايمني : 
 شود. خطرات در محيط كار ميمواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و 

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

  Adobe Illustrator گرافيك رايانه اي با  كاربر

 شغل:استاندارد آموزش شرح 

اين   شايستگي هاي .ازشغلي است در حوزه فناوري اطالعات  Adobe Illustrator كاربر گرافيك رايانه اي با 

, رنگ   , انتخاب و ويرايش اشكال م اشكال , خطوط پايه و شكل هاي پيچيدهرس،   Illustratorشغل نصب و اجراي

و جلوه به شيء, رسم اشكال سه بعدي اليه و ساخت انواع  آميزي اشكال ترسيمي, نگارش  متن, افزودن سبك 

بري طرح كسب و , راه , توليد پروژه , وارد كردن تصاوير و خروجي گرفتن از پروژه ماسك,كار با سمبل ها و نمودار ها

 ,مشاغل ناشر كتاب و مجالت اين شغل با  ,ميتوان نام برد  را illustratorكار براي كاربر گرافيك رايانه اي با 

 طراحان وب و چند رسانه اي در ارتباط است.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 پايان دوره راهنمايي)ميزان تحصيالت : پايان دوره متوسطه اول(حداقل 

 داشتن سالمت كامل جسماني و روانيتوانايي جسمي و ذهني :  حداقل

  ICDL بركار نياز : هاي پيش مهارت

0Bآموزش دوره  طول: 

 ساعت      300    طول دوره آموزش                    :   

 ساعت      56     ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت   244   ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت       -    كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت      -    ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشيابي( به درصد )  بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي : اخالق حرفه -

1Bاي مربيان : هاي حرفه صالحيت 

  يالت : كارشناس رشته كامپيوتر يا گرافيكحداقل تحص

   Illustratorسال سابقه مرتبط با نرم افزار  4سال سابقه اجرايي و يا 2حداقل 

 232040530010001 :يا دارا بودن گواهينامه مربي چند رسانه اي گرافيك دو بعدي با كد استاندارد
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 تعريف دقيق استاندارد(اصطالحي) :  ٭

است كه  برداري كامپيوتري ي برنامهيك  تصويرگربه معني  Adobe Illustrator انگليسي بهورادوبي ايلوستريت

 .رود به كار مي كامپيوتردر  طراحيبراي 

و بعالوه  (Brush) موها هاي گرافيكي به همراه قلم افكتو  برداريطراحي جهت خلق آثار  ابزاربا  افزار نرماين 

و ساير محصوالت ادوبي در اختيار  فتوشاپبه همراه محيط سازگار با  رنگگرافيكي و ابزار كنترل  فيلترهايها و  افكت

 .است طراحان

 

 
 اصطالح انگليسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) : ٭

Computer graphic user with Adobe Illustrator 
 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  انداردها و رشتهترين است مهم ٭

 webكليه استانداردهاي مرتبط با 

 كليه استانداردهاي مرتبط با گرافيك كامپيوتري

 كليه استانداردهاي مرتبط با ديجيتال

 كليه استانداردهاي مرتبط با توليد محتوا

 كليه استانداردهاي مرتبط با چند رسانه اي

 

 
 شناسي و سطح سختي كار : شغلي از جهت آسيبجايگاه استاندارد  ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       �الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب  

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 illustrator 7 11 18 پيكر بندي و كار با محيط 1

 31 25 6 سم اشكال , خطوط پايه و شكل هاي پيچيدهر 2

 60 50 10     اشكال مديريت  3

 22 17 5 رنگ آميزي اشكال ترسيمي 4

 13 10 3 متن نگارش  5

 28 25 3 و جلوه به شيء افزودن سبك  6

 19 14 5 رسم اشكال سه بعدي 7

 11 8 3 اليه و ساخت انواع ماسككار با  8

 13 10 3 و نمودار هاسمبل ها كار با  9

 10 8 2 وارد كردن تصاوير و خروجي گرفتن از پروژه 10

 65 60 5  توليد پروژه 11

 illustrator 4 6 10گرافيك رايانه اي با  كاربرراهبري طرح كسب و كار براي  12

 300 244 56 جمع ساعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6 

 

 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

  :عنوان 

 illustrator پيكر بندي و كار با محيط
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 11 18 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محيطي مرتبط توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 آشنايي با نرم افزار و كاربردهاي آن-

 چگونگي نصب و راه اندازي نرم افزار -

 vector , rasterوم مفه-

 چگونگي كار با قسمت هاي مختلف محيط نرم افزار-

 artboard , pasteboardمفهوم - 

 روش هاي  ايجاد يك سند جديد-

 روش هاي  ايجاد يك سند جديد با الگو-

 روش هاي  ورود سند هاي مختلف-

 روش هاي بازگشت نهايي تمام كارها-

 روش هاي تنظيم خط كش-

 Guideنما مفهوم خطوط راه-

 Gridمفهوم خطوط شبكه -

 Smart Guideمفهوم خطوط راهنماي هوشمند -

 انواع نماهاي سند و باز يابي نما-

 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  عنوان :

 illustrator پيكر بندي و كار با محيط
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محيطي مرتبط توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

 راه اندازي نرم افزار -

 بررسي محيط نرم افزار و قسمت هاي مختلف جعبه ابزار-

 بررسي حالت هاي مختلف نمايش سند-

 Artboard ،pasteboardيري ابزار بكار گ-

 ايجاد يك سند جديد-

 ايجاد يك سند جديد با الگو-

 ورود سند هاي مختلف-

 بازگشت نهايي تمام كارها-

 بررسي تغيير تنظيمات سند پس از ايجاد آن-

بكارگيري خطوط راهنما  و خطوط شـبكه و خـط كـش در    -

 طراحي

 ذخيره سازي نما-

 zoomكار با -

 پرش مكان نما-

 گزارش گيري از وضعيت جاري-

 اندازه گيري از موضوع ها-

پياده سازي يك اثر گرافيكي بر اساس دانـش و مهارتهـاي   -

 آموزش داده شده تاكنون
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  عنوان :

 illustrator پيكر بندي و كار با محيط
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 محيطي مرتبط توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهيزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  ارآفرينيخالقيت، ك -

  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار-

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پيچيده و شكل هايخطوط پايه  ,رسم اشكال 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

6 25 31 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 چگونگي ايجاد شكل هاي هندسي پايه-

 كليد هاي ميانبر در رسم اشكال هندسي روش ايجاد-

 مفهوم گره و انواع آن -

 نحوه ويرايش گره-

 روش ايجاد خط و منحني -

 نحوه بكارگيري ابزارهاي انتخاب موضوعها -

 نحوه مديريت موضوع ها -

 و انواع آن مسير  pathمفهوم -

 penنحوه بكارگيري ابزار -

 pencilنحوه بكارگيري ابزار  -

 )brushesبكارگيري قلموي نقاشي(-

 بكارگيري ابزار دست آزاد-

  Width toolاز  نحوه استفاده-

 هاي ايجاد لوگو و انواع لوگو روش-

 

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 نتتجهيزات اتصال به اينتر

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 آموزشيروپوش كار

 
 
 
 



 10 

 
 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رسم اشكال , خطوط پايه و شكل هاي پيچيده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

  Rectangleكار با ابزار رسم  مستطيل -

 Roundedكار با ابزار رسم مستطيل با گوشه هاي گرد -

Rectangle  
  Ellipseكار با ابزار رسم بيضي -

  Polygonكار با ابزار چند ضلعي -

  Starكار با ابزار رسم ستاره -

 كار با ابزار رسم شعله و كاربرد آن-

  Lineكار با ابزار رسم خط -

  Arcكار با ابزار رسم كمان  -

   Spiralكار با ابزار رسم مارپيچ -

 كار با ابزار رسم شبكه ماتريسي-

 كار با ابزار رسم شبكه قطبي-

 نيدر ايجاد خط و منح  penكار با ابزار -

 كار با ابزار رسم خط با دست آزاد-

 كار با ابزار پاك كن-

 brushesايجاد و ويرايش سبك -

-blob brush-eraser-scissors)كار با ابزار -

knife-reshape ( 

 حذف گره و تبديل گره و خطوط˚بررسي اضافه كردن گره -

در انتخاب و ويرايش   Direct selectionكار با ابزار -

 گره ها 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رسم اشكال , خطوط پايه و شكل هاي پيچيده

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت:

در   objectاز منوي   pathبكارگيري فرمان هاي -

 ويرايش مسير ها 

 )smoothستفاده از  هموارسازي اشكال هندسي با ابزار (ا-

ايجاد تغيير شكل در مسيرهاي ترسيم شده  با ابزار -

)Reshape( 

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -
 مهارتهاي آموخته شده جديد

    

 نگرش :

 اي، اصول و فنون مذاكرهكار گروهي،اخالق حرفه -

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  خالقيت، كارآفريني -

  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر  دفع-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اشكال مديريت
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 50 60 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 :دانش 

 ابزار انتخاب مستقيم-

 )lassoابزار كمند (

 محدوده انتخاب-

 ابزار عصاي جادويي-

 Transformمفهوم -

  Transformچگونگي استفاده از ابزار هاي -

 نحوه تغيير شكل موضوعها-

 نحوه انتخاب اشكال-

 پي موضوعات  نحوه ك-

 Path Finderنحوه استفاده از پالت ويرايش -

 layerاستفاده از پنل -

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -

 مهارتهاي آموخته شده جديد

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 ردانصندلي گ

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

   Transformبكارگيري پالت -

 بكارگيري ابزارهاي تغيير مقياس -

 چرخش اشكال-

 قرينه اشكال-

 اريب كردن اشكال-

 يير شكل با دست آزادتغ-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 مديريت اشكال

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت:
 وضوعاتبررسي روش هاي مختلف كپي م-
 Pathfinderبررسي ساخت اشكال دلخواه با -
 در ويرايش اشكال Shape Builderبكارگيري -
 بكارگيري ابزار آميختگي-
 ابزار انتخاب  كار با-

 حركت دادن چند موضوع به طور همزمان-
 تنظيمات  روش محدوده انتخاب-
 انتخاب و حركت دادن جزئي از يك شكل-
 در انتخاب اشكال  كار با ابزار عصاي جادويي -
 در انتخاب اشكال  Selectبكارگيري منوي -

 تغيير چيدمان موضوعها-
 مخفي كردن و ايزوله كردن موضوع ها-قفل كردن-
 حذف كردن موضوعات-
 انتخاب اشيا موجود در يك گروه-

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -
 مهارتهاي آموخته شده جديد

    

 نگرش :
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -
  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

  عنوان :

 مديريت اشكال
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 

 محيطي : توجهات زيست

 يوتر دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپ-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رنگ آميزي اشكال ترسيمي
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 17 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Fill,Strokeرنگ زمينه و دورخط  مفهوم-

ــا   - ــاوت آنه ــگ و تف ــف رن ــتانداردهاي مختل و  RGBاس

CMYKوHSBوGrayscale وWeb safe RGB 

  Swatchesو Colorو  Gradientپالت  شناخت-

  Gradient معرفي ابزار-

  Meshمعرفي ابزار  -

 Patternالگوهاي آماده معرفي -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 عامل بروزسيستم 

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 ج راههكابل سيار پن

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت :

 بررسي  مد رنگ مورد نياز با استفاده از پالت رنگ-

 بكارگيري روش هاي مختلف در ايجاد رنگ -

 كار با  پالت هاي رنگ سفارشي-

 Gradientايجاد و ويرايش يك نوانس با ابزار و پالت -

 Meshكار كردن با ابزار نوانس شبكه اي-

 يك الگو ايجاد و ويرايش -

 Transparencyشفاف كردن رنگ اشكال با كمك پالت -

 Expandايجاد شكل هاي جدا از هم با فرمان -

 Strokeپالت استفاده ازباتغيير در ضخامت ,رنگ وفرم خط دور-

 بكارگيري ابزار قطره چكان -

تكميل اثر گرافيكي توليد شـده قبلـي بـر اسـاس دانـش و      -

 مهارتهاي آموخته شده جديد
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رنگ آميزي اشكال ترسيمي
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 مذاكره كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  خالقيت، كارآفريني -

  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 طعات مستهلك شده كامپيوتر دفع صحيح زباله و ق-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 متن  نگارش عنوان : 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 10 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 آماده كردن نرم افزار براي تايپ فارسيچگونگي -

 چگونگي ايجاد متن-

 و پاراگرافي  هنريمفهوم متن -

 روش ايجاد انواع متن -

 نحوه تايپ متن رو و داخل يك مسير -

 نحوه اعوجاج متن-

 نحوه ويرايش حروف-

 نحوه ويرايش پاراگراف-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 مرتبط بروز نرم افزارهاي

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 وش كارروپ

 مهارت :

 پ متن افقي و عمودي بكارگيري ابزار تاي-

 تهيه يك متن هنري و پاراگرافي -

 ويرايش حروف-

 ويرايش پاراگراف-

 ايجاد و پردازش و حذف سبك هاي نوشتاري-

 بررسي ايجاد متن رو و داخل مسير -

 در ويرايش يك متن  Typeبكارگيري منوي 

 بكارگيري افكت هاي مختلف متني -

 مديريت سبك حروف و پارگراف-

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -

 مهارتهاي آموخته شده جديد
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : نگارش  متن 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 بطتوجهات زيست محيطي مرت

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  خالقيت، كارآفريني -

  دهدرآمدزايي با استفاده از دانش كسب ش-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 شيء و جلوه به افزودن سبك 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 25 28 

 ايمني  ،نگرش  ارت ،مه ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 اصول سبكمفهوم -
 Appearanceچگونگي استفاده از پالت -
 سبك گرافيكيمفهوم -
 چگونگي استفاده از افكت در ساخت يك سبك-

 blendنحوه استفاده از مدل هاي -

 كامل بروز رايانه با تجهيزات   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ
 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 
 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان
 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 وزشياسناد آم
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري
 آموزشيروپوش كار

 مهارت :
 Appearanceبررسي مشخصات شكل در پالت -
در پالت  StrokesوFillsويرايش گزينه هاي -

Appearance 
 بررسي انواع افكت ها و جلوه ها-
 Stylesاعمال تنظيمات سبك  در پالت -
 يك سبك نمودن ويرايش-

 blendكار با مدل هاي -

 blendتوسعه مدل -

 كار با ماسك برشي-

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -
 مهارتهاي آموخته شده جديد

   

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-نگرش :
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 انجام كار رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي-
  خالقيت، كارآفريني -
  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و جلوه به شيء افزودن سبك 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 زمان آموزش رسم اشكال سه بعديعنوان : 

 عجم عملي نظري 

5 14 19 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 مفهوم تصاوير پرسپكتيو-
 نحوه ايجاد اشكال سه بعدي-
 مفهوم سمبل -
 روشهاي استفاده از افكت ها در موضوعات سه بعدي-

 وزرايانه با تجهيزات كامل بر   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ
 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 
 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان
 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 ل سيار پنج راههكاب

 چاپگر ليزري
 آموزشيروپوش كار

 مهارت :
 كار با  ابزار پرسپكتيو-
 بكارگيري خطوط پرسپكتيو و ويرايش آنها-
 تصاوير سه بعديبررسي سمبل ونحوه ايجاد آن واستفاده در-
 Extrudeحجم دادن به اشيا با افكت -
 Revolveيك حجم سه بعدي با افكت تهيه -
 بعديهاي سه بعدي در موضوعات دو چرخش بررسي ايجاد-
 ايجاد يك متن سه بعدي-

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -
 مهارتهاي آموخته شده جديد

   

 نگرش :
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 دقت، سرعت، درستي انجام كار رعايت استانداردهاي حرفه اي،-
  خالقيت، كارآفريني -
  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 رعايت ارگونومي هنگام كار -ايمني و بهداشت : 

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -محيطي : توجهات زيست
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 اليه و ساخت انواع ماسك  اكار ب عنوان :
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 8 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 و كاربرد آنتعريف اليه  -

 مفهوم پنل اليه  -

 مفهوم اليه و زير اليه  -

 ها و كپي كردن اليه نحوه تغيير ترتيب اليه  -

 نحوه ادغام اليه ها -

 مفهوم اصول رنگ اليه -

 مفهوم نماي ظاهري -

 معرفي انواع ماسك ها -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 مهارت : -

 ايجاد يك اليه جديد و يك زير اليه جديد -

 حذف يك اليه يا يك زير اليه -

 زير اليه كپي از يك اليه يا يك -

 حركت دادن  آيتم ها بين اليه ها و زير اليه ها -

 مخفي كردن اليه ها -

 قفل كردن اليه ها -

 ادغام اليه ها -

 ايجاد ماسك برش دهنده ي اليه -

 ايجاد ماسك شفافيت -

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش  -
 و مهارتهاي آموخته شده جديد
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : كار با اليه و ساخت انواع ماسك 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 ديدگاه مناسب در رابطه با كارانجام كردار و -

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  خالقيت، كارآفريني -

  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

- 

 محيطي : توجهات زيست

 وتر دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپي-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 سمبل ها و نمودار هاكار با عنوان : 
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 10 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 مفهوم سمبل ها -
 symbolism پنل -

 روش هاي ايجاد سمبل -
 چگونگي درج نمودار -
 چگونگي ويرايش نمودار -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ
 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 
 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان
 تصال به اينترنتتجهيزات ا
DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري
 آموزشيروپوش كار

 مهارت :
 كار با سمبل ها -
 symbolismتنظيم ابزار  -

 كار با ابزار تنظيم سمبل ها -
 ايجاد نمودار -
 ويرايش نمودار -

يد شده قبلي بر اساس دانش تكميل اثر گرافيكي تول -
 و مهارتهاي آموخته شده جديد

   

 نگرش :
 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-
  خالقيت، كارآفريني -
  انش كسب شدهدرآمدزايي با استفاده از د-

 ايمني و بهداشت : 
 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست
 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -
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 استاندارد آموزش    

 ي تحليل آموزش  برگه -

 و خروجي گرفتن از پروژه تصاوير عنوان : وارد كردن
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 8 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 Bitmap مفهوم  -

  Placeجاگذاري يك تصوير -

 Linkمعرفي پنل   -
 چگونگي تغيير سايز و كيفيت عكس  -
  Traceمفهوم  -
 live paintنحوه اسفاده از   -
 Save ,Save asنحوه  -
 Exportوم مفه -

 مفاهيم چاپ   -
 معرفي انواع كاغذ براي چاپ -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز
 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد
 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ
 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 
 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان
 تتجهيزات اتصال به اينترن

DVD   آموزشي نرم افزار
 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي
 به فارسي

 اسناد آموزشي
 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري
 روپوش كار

 مهارت : -
   وارد كردن تصاوير -
 Linkكار با  پنل   -
 تبديل تصاوير به بردار  -
 شده Traceويرايش تصاوير  -
 live paintكار با  -
   ي نرم افزاربررسي انواع فرمت هاي ذخيره ساز -
براي   Exportبكارگيري فرمت هاي مختلف  -

 ارسال فايل به ساير نرم افزار ها  
 Packageتهيه  -

 كار با چاپ -

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش  -
 و مهارتهاي آموخته شده جديد
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 استاندارد آموزش    

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ر و خروجي گرفتن از پروژهوارد كردن تصاوي
 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  خالقيت، كارآفريني -

  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

- 

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 آموزش  استاندارد

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 توليد پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 60 65 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 نحوه برنامه ريزي پروِژه -

  نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD  ليسي ديكشنري انگ

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 

 مهارت :

 طراحي انواع لوگو -

 پاكت نامه)-سربرگ-طراحي اوراق اداري(كارت ويزيت-

 طراحي پوستر (تايپوگرافي، تصويرسازي، عكس)-

 طراحي تراكت تبليغاتي-

 طراحي بروشور -

 طراحي بسته بندي-

 ي كتاب كودك(جلد كتاب، متن كتاب)انجام تصوير ساز-

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر و متعلقات آن -
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 استاندارد آموزش         

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

گرافيك  كاربردر  راهبري طرح كسب و كار و توليد پروژه

 Illustratorرايانه اي با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 مفهوم كسب و كار-

 ساختار تهيه كسب و كار-

 نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي -

 illustratorبراي   مراحل انجام يك پروژه-

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 يستم عامل بروزس

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد

 ماژيك  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ

 پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 خودكار

Cool disk 
 ميز رايانه

 صندلي گردان

 تجهيزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 ار پنج راههكابل سي

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 

 مهارت :

 illustratorتهيه فهرستي از مراحل انجام يك پروژه با -

تهيه يك پالن ويژه كسـب و كـار بـراي انجـام پـروژه بـا       -

illustrator 

   

 نگرش :

 كار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 رانجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كا-

 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كار-

  خالقيت، كارآفريني -

  درآمدزايي با استفاده از دانش كسب شده-

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام كار -

 محيطي : توجهات زيست

 دفع صحيح زباله و قطعات مستهلك شده كامپيوتر -

- 
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  تجهيزاتبرگه استاندارد  -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

 براي دو نفر 1 بروز و جديد رايانه 1

 براي كارگاه 1 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور 2

 براي كارگاه 1 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور 3

 براي دو نفر 1 دو نفره آموزشي ميز رايانه 4

 براي هر نفر 1 آموزشي صندلي گردان 5

 براي كارگاه 1 سياه و سفيد يارنگي چاپگر ليزري 6

 براي كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اينترنت 7

 براي كارگاه 1 معمولي وايت برد 8

 توجه : 

ت  - ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي 1ت شود .  6 ه  رفت ر در نظر گ ف  ن

 برگه استاندارد مواد  -

 توضيحات تعداد قيقمشخصات فني و د نام رديف

 براي كارگاه عدد5 معمولي ماژيك وايت برد 1

 براي دونفر برگ100 معمولي كاغذ 2

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولي خام 

 براي دونفر عدد2 معمولي خودكار 4

 براي هرسيستم عدد1 داراي اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5

 براي يك نفر عدد1 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 6

 توجه : 

ت  - ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ه ا د ب 1موا 6 . شود  ه  سب حا ر م ف  ن

   برگه استاندارد ابزار -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

1 Cool disk 4براي دونفر 1 گيگابايت ياباالتر 

 ربراي دونف 1 نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل  نرم افزار 2

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزارهاي مربوطه 3

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد illustratorنرم افزار 4

 براي دونفر 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديكشنري انگليسي به فارسي 5

 نفربراي دو 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

 توجه:

- . شود  ه  سب حا ر م ف ر دو ن ء ه زا ه ا ر ب زا  اب
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