
  

 

   

  ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

  ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

  

  شغلاستاندارد آموزش 

 ECDL CADكارور 
 

 

 

 

  گروه شغلي

  فناوري اطالعات

  شغل كد ملي آموزش

1 0002113504 6 6 1 2 

شناسه  نسخه

 شايستگي

 سطح شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-08 

 83/2/1: تاريخ تدوين استاندارد 

1-
63

/60
/1/

2
 



  1

  ECDL CADكارور  :نام شغل    
   خالصه استاندارد 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

   :شغل مشخصات عمومي
اين دوره .  مي باشدIT يك مهارت از مهارت هاي بين المللي و مناسب ECDL CADدوره مهارت كارور 

 ECDL CAD V1.0 تدوين شده است كه درحال حاضر نسخه شماره يك آن با عنوانECDLتوسط بنيان 
 كارآموز را قادر مي سازد تا توانايي هاي ECDL CADمدول . مد نظر است كه آخرين نسخه آن مي باشد

 ها و اجراء و يا تغيير و اصالح آن به Object مانند ايجاد و خلق CADبرد ابعاد استاندارد خود را در كار
 ها و اجراء است تا از اين طريق بتواند چاپ Objectهمچنين كارآموز قادر به تغيير ويژگيهاي . نمايش بگذارد

 CAD در كاربرد ابعاد پيشرفته در اين مهارت الزم است كارآموزان مهارت خود را. و پالت اسناد را انجام دهد
 ها از ديگر برنامه هاي كاربردي به Object كردن Insert مانند CADبا بكارگيري نرم افزارهاي كاربردي 

 در سطح دو بعدي را CADاين كارآموز پس از طي دوره آمادگي كار در سطح طرح هاي اوليه . نمايش بگذارد
 ها، موسسات و كارخانجات درحد كاربر دو بعدي مي تواند در خواهد داشت و به عنوان يك كاربر در شركت

همچنين اين كاربر مي تواند امور مربوط به تهيه چاپ يا پالت نقشه ها اقدام به . اختيار تيم هاي طراحي باشد
 .همچنين آماده شركت در دوره هاي پيشرفته تا سطوح باال باشد. همكاري در تيم هاي مربوطه نمايد

   : ورودي كارآموزويژگي هاي 
  ديپلم: ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني: توانايي جسميحداقل 

 ICDL 2رايانه كار درجه  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :آموزشي  دوره طول
  ساعت     48          : آموزش                   دوره طول

  ساعت    16          :              ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     32        :                ـ زمان آموزش عملي

  ساعت      -         : كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت      -          :                 پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت     -:            زمان سنجش مهارت            ـ

  :  كارآموزروش ارزيابي مهارت 
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط : حداقل سطح تحصيالت
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  ECDL CADكارور  :نام شغل    
  فهرست توانايي هاي شغل 

 ان تواناييعنو رديف

 CADتوانايي كار با موارد اوليه   1

   Adjust Settingsتوانايي انجام   2
  Document Exchangeتوانايي   3
   يك سند Viewingتوانايي   4
  Element و Objectتوانايي ساختن   5
 Annotationتوانايي ساختن   6

   ها  Element و Object، حذف و كنترل توانايي انتخاب  7
   ها Element و Objectنايي تغيير دادن توا  8
   ها Objectتوانايي تغيير خصيصه هاي   9
   كردن Print كردن و Plontتوانايي   10
  توانايي تنظيم محيط سند   11
   ها Element و Objectتوانايي ساخت ديگر   12
  توانايي مرور و چاپ سند   13
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  ECDL CADكارور  :نام شغل    
 برنامه درسي  اهداف و ريز

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  CAD  1  2  3توانايي كار با موارد اوليه   1

         در جامعه CAD/CAMآشنايي با مفهوم و كاربرد   1-1
        CADشناسايي اصول بازكردن و بستن يك برنامه كاربردي   2-1
        دشناسايي اصول بازكردن يك يا چند سن  3-1
        شناسايي اول ايجاد يك سند جديد  4-1
 هاي مشخص و templateشناسايي اصول ايجاد يك سند با استفاده از   5-1

  موجود 
      

        شناسايي اصول ذخيره يك سند بر روي يك محل يا درايو   6-1
        شناسايي اصول ذخيره يك سند تحت نام ديگر  7-1
         اسناد باز  كردن بينSwitchشناسايي اصول   8-1
        در دسترس Helpشناسايي اصول استفاده از   9-1
        شناسايي اصول بستن يك سند   10-1

  Adjust Settings  1  2  3توانايي انجام   2

         هاي نمايش صفحه Modeشناسايي اصول تغيير بين   1-2
        Magnification / Zoomشناسايي اصول بكارگيري ابزارهاي   2-2
        Named Viewsسايي اصول استفاده از شنا  3-2
        Panشناسايي اصول بكارگيري ابزار   4-2
         نوارهاي ابزار Hide built-in , Display شناسايي اصول  5-2

  Display ، Hide Objects شناسايي اصول  6-2
)Turning Layers/levels . on , off(  

      

  Document Exchange  1  2  3توانايي   3

         dxf و Iges, Stepناسايي اصول ذخيره يك سند در انواع ديگر مانند ش  1-3
شناسايي اصول ذخيره يك سند در يك فرمت كه متناسب براي ارسال   2-3

   باشد Web Siteدر 
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  ECDL CADكارور  :نام شغل    
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         كردن يك سند Exportشناسايي اصول   3-3
         كردن يك سند Importشناسايي اصول   4-3

  3  2  1   يك سند Viewingتوانايي   4

   هاي پيش فرض مانندViewشناسايي اصول استفاده از   1-4
) Named Views/Saved Views (  

      

 Model هاي متفاوت در سند مانند Viewشناسايي اصول دستيابي به   2-4

Space و Layouts و Model View و Paper View   
      

         redrawشناسايي اصول كار با ابزار   3-4
  Element  1  2  3 و Objectتوانايي ساختن   5

 ها به سند مانند Element و Objectشناسايي اصول اضافه كردن انواع   1-5
Arc , Circle , line و Hatch   

      

براي ساختن ) Snap(ها  Objectمكان روي شناسايي اصول بكارگيري   2-5
Object ها و Element ها   

      

  Annotation   1  2  3توانايي ساختن   6

        شناسايي اصول درج متن   1-6
        Dimensionsشناسايي اصول اضافه كردن   2-6
        GDTشناسايي اصول بكارگيري   3-6
         ها Symbolشناسايي اصول درج   4-6

  3  2  1   هاElement ها و Objectخاب، حذف و كنترل توانايي انت  7

         Selectionشناسايي اصول مديريت مجموعه   1-7

         ها از يك سند Element ها و Objectشناسايي اصول حذف   2-7

 ها در يك سند و Element ها و Objectشناسايي اصول كپي كردن   3-7
  بين اسناد باز

      

  

 



  5

  ECDL CADكارور  :نام شغل    
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

 ها در يك سند و بين Element ها و Objectشناسايي اصول انتقال   4-7
  اسناد باز

      

         ها Element ها و Object كردن Rotateشناسايي اصول   5-7

  3  2  1   هاElement ها و Objectتوانايي تغيير دادن   8

 هاي Object ها با استفاده از Object كردن Trimشناسايي اصول   1-8
  ديگر

      

         هاElement ها به ديگر Element كردن  Extendشناسايي اصول   2-8

         هاObject كردن Mirrorشناسايي اصول   3-8

         هاObject كردن Scaleشناسايي اصول   4-8

         Fill و Chamferشناسايي اصول انجام   5-8

  9  6  3   هاObjectتوانايي تغيير خصيصه هاي   9

        Objectشناسايي اصول تغيير خصيصه هاي اليه براي   1-9
        شناسايي اصول تغيير رنگ و نوع خط   2-9
        شناسايي اصول تغيير سبك ابعاد   3-9
         براي اشياء متني Fontشناسايي اصول تغيير سبك   4-9
        ش اشياء متني شناسايي اصول ويراي  5-9

        شناسايي اصول ويرايش ابعاد   6-9

  3  2  1   كردن Print كردن و Plotتوانايي   10

         كردن يك قسمت از سند Print كردن و Plotشناسايي اصول   1-10

         كردن كل سند Print كردن و Plotشناسايي اصول   2-10

  3  2  1  توانايي تنظيم محيط سند   11

         Level و layerاصول ساختن و تعريف شناسايي   1-11

        شناسايي اصول تعريف و تنظيم سبك ابعاد   2-11
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  ECDL CADكارور  :نام شغل    
 اهداف و ريز برنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول تعريف و تنظيم سبك متن   3-11

        ك خط شناسايي اصول تنظيم نوع و سب  4-11

        شناسايي اصول تنظيم رنگ   5-11

  6  4  2   ها Element ها و Objectتونايي ساخت ديگر   12

         Splineشناسايي اصول رسم   1-12

         Ellipseشناسايي اصول رسم   2-12

        Cell و blockشناسايي اصول تعريف   3-12

         در يك سند Cell و block شناسايي اصول درج   4-12

 به يك Attributes , Dataشناسايي اصول اضافه كردن اطالعات مانند   5-12
block و Cell  

      

         Object از يك Array و Patternشناسايي اصول ساختن   6-12

         library در سند از يك Element و Objectشناسايي اصول درج يك   7-12

        هاي كاربردي  از ديگر برنامه Objectشناسايي اصول درج يك   8-12

         Hyperlinksشناسايي اصول درج   9-12

  3  2  1  توانايي مرور و چاپ سند   13

        Cell و block براي اطالعات خارج از tableشناسايي اصول ايجاد   1-13
        شناسايي اصول اندازه گيري فواصل و ناحيه ها   2-13
        Part Listشناسايي اصول ساختن   3-13
         Layout و Sheetايي اصول تنظيم رسم شناس  4-13
        Borderشناسايي اصول اضافه كردن   5-13
        Titel Blockشناسايي اصول اضافه كردن   6-13
        Part Listشناسايي اصول اضافه كردن   7-13
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  ECDL CADكارور  :نام شغل    
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

تعداد ارهشم رديف مشخصات فني

 1   باالتر با مشابه IIكامپيوتر پنتيوم  8 

 2  سيستم عامل 8 

 CAD  3نرم افزار  8 

 Plotter  4چاپگر و  8 

 5  پوستر  8 

 6  اساليد  8 

 8 CD ها و اسناد ECDL CAD   7 
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