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

 فناوري اطالعات: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  

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

ناسي ارشدكارش حميد رضا خراساني 3 سال 16 مربي نرم افزار   

سال 20 مدير.مربي آموزشگاه نرم افزار كارشناسي مرضيه عابد پور 4  

علي خسروي  5 سال 12 مربي فناوري اطالعات كارشناسي   

سال 10 مدير مربي آموزشگاه طراحي وب كارشناس اصغر طاهري 6  

سال 10 مربي 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  
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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 

با كـد     InDesign گرافيك رايانه اي با بررسي و تحت عنوان كاربر 216640531180001 با كد   INDESIGNكارور  آموزش 

 مورد تائيد قرار گرفت .  732120530080001

 

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 طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  حرفه سازمان آموزش فني و 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
 استاندارد آموزش : 

 هاي موجود در استاندارد شغل.  به شايستگيي يادگيري براي رسيدن  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،   ل ديگـر در يـك حـوزه شـغلي، مسـئوليت     ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، كارها  ارتباط شغل با مشاغ 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.  ره آموزش انتظار ميهايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دو 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

 آموزش به صورت تئوريـك  د در محلكه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فر
 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  اخالق حرفـه كتبي عملي و ، عمليبخش  ه، كه شامل سآوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 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 : 

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

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

 مهارت : 
 شود.  ي عملي ارجاع ميها حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي. معموالً به مهارت

 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. مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي

 محيطي :توجهات زيست 

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

 InDesignگرافيك رايانه اي با  كاربر

 :استاندارد آموزش شغلشرح 

 ميتوان شايستگي هاي اين  شغل از  ميباشد.اوري اطالعات حوزه فن از مشاغل InDesignكاربر گرافيك رايانه اي با 

،مديريت صفحات اسناد،رسم اشكال و اشيا،مديريت اشكال و اشيااستفاده از Indesignپيكر بندي و كار با محيط 

يك پروژه   ساختو كاربرد آن در صفحه آرايي ،مديريت رنگ و زمينه،كار با جدول ، Masterمتن،كار با 

Interactive  خروجي گرفتن از پروژه و توليد پروژه ،راهبري طرح كسب و كار  براي طراح گرافيك رايانه اي با،

Indesign  در  نه اي و توليد محتوا و چند رساتبليغات ،مجالت و چاپ ,نشريات  مشاغلكليه ا .اين شغل بنام بردرا

 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   250:                           طول دوره آموزش 

 ساعت    54   ـ زمان آموزش نظري               :      

 ساعت  196ـ زمان آموزش عملي                :        

 ساعت             ـ زمان كارورزي                       :   

  ساعت        ـ زمان پروژه                            :      

 بندي ارزشيابي( به درصد )  بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي : اخالق حرفه -

1Bاي مربيان : هاي حرفه صالحيت 

  كارشناس رشته كامپيوتر يا گرافيكحداقل تحصيالت :

  InDesignسابقه مرتبط با نرم افزارسال  4سال سابقه اجرايي و يا 2حداقل 

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

و  چاپدر صنعت  افزار نرماست. اين  ادوبيساخت شركت  نشر روميزي ◌ٴ رايج در زمينه كامپيوتري ي رنامهبيك 

اي در قالب صفحات  ردآوردن و كنار هم قراردادن متون و عناصر نگارهرود و صورت كلي براي گ بكار مي آرايي صفحه

رود. از اين  هاي تصويري بكار نمي است و عمدتاً بصورت مستقيم براي نگارش و ويرايش متون و نيز ايجاد و تغيير فايل

 .كنند ها استفاده مي تبليغاتي و مانند آن هاي برشور، ها سررسيد، كتابها، مجالتسازي  افزار بيشتر در آماده نرم

وف، ايجاد توان تنظيم حر آرايي است كه از آنها مي نگاري و صفحه هاي بسياري در حروف ديزاين داراي قابليت اين

، ابزار براي تنظيم دقيق قرارگيري عناصر گرافيكي، قابيلت استخراج (typographic styles) هاي حروف سبك

افزار مانند  بندي را نام برد. اين نرم ها، كادرها و صفحه هاي ستون هاي متنوع و تنظيم اندازه خودكار اطالعات از فرمت

سازي روند  را براي آسان PDF هاي كت آدوبي، قابليت ايجاد فايلافزارهاي طراحي گرافيك ساخت شر ساير نرم

 .ها براي چاپ يا پخش در اينترنت را دارا است سازي طرح آماده

 
 
 اصطالح انگليسي استاندارد(اصطالحات مشابه جهاني) : ٭

Computer graphic user with InDesign 
 
 تاندارد : هاي مرتبط با اين اس ترين استانداردها و رشته 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
 

 

 ار :شناسي و سطح سختي ك جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب ٭

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

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

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

 د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
 

 

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/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C
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/%DA%86%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 استاندارد آموزش شغل 

 شايستگي  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

2B1 3Bبا محيط  كاربندي و پيكرIndesign 4B7 5B13 6B20 

7B2 8B9 مديريت صفحات اسنادB5 10B20 11B25 

3 12B13 رسم اشكال و اشياB5 14B19 15B24 

4 16B17 مديريت اشكال و اشياB6 18B21 19B27 

5 20B21 استفاده از متنB4 22B10 23B14 

6 
24B كار باMaster 25 كاربرد آن در صفحه آرايي  وB4 26B10 27B14 

7 28B29 مديريت رنگ و زمينهB4 30B9 31B13 

8 32B 33 كار با جدولB4 34B10 35B14 

9 
36Bيك پروژه  ساخت Interactive 37B4 38B10 39B14 

10 40B  41 خروجي گرفتن از پروژهB2 42B3 43B5 

11 44B 45 توليد پروژهB5 46B65 47B70 

12 48B راهبري طرح كسب و كار  براي طراح گرافيك رايانه اي باIndesign 49B4 50B6 51B10 

 250 196 54 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 
 Indesignبا محيط  كارپيكر بندي و 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

7 13 20 

52Bايمني ،نگرش مهارت، ،دانش 

 محيطي مرتبط توجهات زيست

53Bموادابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 هاي نرم افزار پنجره و مفهوم نماي ظاهري  -
 سند نمايش هاي پنجره با كار معيار -
 كنترل پنل و ابزار نحوه تنظيمات نوار -
و ايجاد فضاي كاري چگونگي كار با فضاهاي كاري مختلف  -

 سفارشي

 چگونگي ايجاد صفحات و انواع كاربرد آن-
 Bleed,Slug,Marginمفهوم -

 چگونگي استفاده از خط كش و خطوط راهنما-
 روشهاي مختلف بزرگ نمايي روي صفحات-
 روشهاي استفاده از الگوها-

 رايانه -   
 ديتا پروژكتور -
 كپسول آتش نشاني -
 جعبه كمك هاي اوليه -
 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -
 ميز رايانه -
 صندلي رايانه -
 وايت برد آموزشي -

 مهارت :
 نصب و راه اندازي نرم افزار -
 سند  يك بازكردن-

 ايجاد سند-
 كار انجام حين در ها پانل نمودن مخفي -
 ايجاد يك فضاي كاري سفارشي-

 بكارگيري خطوط راهنما و تغيير آنها پس از ايجاد سند-
 يير تنظيمات سند پس از ايجادبررسي چگونگي تغ-
 Gap-Pageبكارگيري ابزار هاي -

 بررسي تنظيم حاشيه و ستون بندي صفحات-
 استفاده از الگوها-

پياده سازي يك اثر گرافيكي بر اساس دانش و مهارتهاي -
 آموزش داده شده تاكنون
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 Indesignبا محيط پيكر بندي و كار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

54Bايمني ،نگرش مهارت، ،دانش 

 محيطي مرتبط توجهات زيست

55Bموادابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

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

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 دهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستي انجام كاررعايت استاندار-

 خالقيت، كارآفريني -

 

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 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 :

 مديريت صفحات اسناد

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 20 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

56B موادابزار  ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 جابجايي و كپي صفحات-پاك كردن-روش اضافه كردن-

  Pageنحوه استفاده از پانل -

 چند سندمديريت همزمان  -

 چگونگي انتخاب صفحات -

 رايانه   

 ديتا پروژكتور -

 كپسول آتش نشاني -

 جعبه كمك هاي اوليه -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -

 مهارت :

 در مديريت صفحات  Layoutبكارگيري منوي -

 Pageبكار گيري پانل -

اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و تكميل -

 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 -

 داشت :ايمني و به

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 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 :

 رسم اشكال و اشيا 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 19 24 

 ايمني  ،رش نگ مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 چگونگي استفاده از ابزار هاي رسم شكل -

 و تفاوت آن با شكل  Frameمفهوم  -

 مسيرروش ايجاد -

 چگونگي ورود تصاوير به نرم افزار-

 رايانه-   

 ديتا پروژكتور -

 كپسول آتش نشاني -

 عبه كمك هاي اوليهج -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -

 مهارت :

بكارگيري ابزارهاي رسم شكل و ويراش آنها از نوار -

Control 
 و وارد كردن تصاوير در آن ها  Frameبكارگيري -

 Direct Selectionبررسي ابزار وابزارترسيم بكارگيري -

 Smooth , Eraserبكارگيري ابزار -

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-

 رستي انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، د-

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 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 : 

 مديريت اشكال و اشيا 

 

 موزشزمان آ

 جمع عملي نظري 

6 21 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 روشهاي انتخاب اشيا-

 مفهوم اليه و انواع آن-

 در ويرايش اشيا   Objectچگونگي استفاده از منوي -

 شيا و اشيا ء تركيبيمراحل ساخت كادر,فريم و ا-

 تصاوير دهي جاي تنظيمات كاربرد انواع-

 تصوير و كادر كردن متناسب مفهوم معيار-

 Linkمفهوم و كاربرد پانل -

 رايانه-   

 ديتا پروژكتور -

 كپسول آتش نشاني -

 جعبه كمك هاي اوليه -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -
 مهارت :

 اشيا  Transformبررسي -

 رسم فريم و اشكال-

 objectكار با منوي -

 اشيا جايگزيني-تغييرشكل-حذف-جابجايي-انتخاب-

 بررسي گروه كردن و قفل كردن اشيا-

 ايجاد گوشه هاي فانتزي-

 بكارگيري افكت براي اشيا -

 بررسي جانمايي تصاوير در كادر-

 كادر يك در تصوير چند چيدن-

 شده داده پيوند تصاوير مديريت-

 در ساخت اشيا و كادر تركيبيpathfinderبكارگيري -

 تنظيمات خط دور-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مديريت اشكال و اشيا 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 يست محيطي مرتبطتوجهات ز

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت:

 Linkكار با پانل -

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -

 مهارتهاي آموخته شده جديد

    

 نگرش :

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

 كار انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با-

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

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :

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

 ي تحليل آموزش  رگهب -

 عنوان : 

 استفاده از متن 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 چگونگي استفاده  از ابزار متن-

 نحوه انداختن متن روي مسير-

 ليف مفهوم گ-

 Tabsمفهوم -

 مفهوم فريم متني-

 نحوه ويرايش متن-

 نحوه كاربرد سبك هاي متن-

 مفهوم قالب بندي و تنظيمات آن-

 رايانه-   

 ديتا پروژكتور -

 كپسول آتش نشاني -

 جعبه كمك هاي اوليه -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -

 مهارت :

 بكارگيري پانل كاراكتر و پاراگراف در ويراش متون-

 براي كاراكتر و پاراگراف ها   styleتهيه سبك و-

 در تايپ متن Tab,glyph,bulletبكارگيري -

 بررسي متن روي مسير و تنظيمات آن-

 بررسي حالت هاي مختلف چيدمان متن و اشيا -

 كار با فريم هاي متني-

 يتنظيمات قالب بند-

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 : 

 استفاده از متن 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 مواد ،ابزار  ،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 -

 

 ايمني و بهداشت :

 يانهرعايت اصول ارگونومي هنگام كار با را -

 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 : 
 و كاربرد آن در صفحه آرايي master كار با 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 ت زيست محيطي مرتبطتوجها

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 masterمفهوم -

 هاي گوناگون براي صفحات  masterچگونگي ساخت -
 نحوه ايجاد شماره صفحه -
 نحوه ايجاد فهرست مطالب-
 نحوه ايجاد كتاب-
 نحوه چاپ فصل ها و كتاب ها -
 نحوه كار با بخش ها در فصول -

 ايانهر-   
 ديتا پروژكتور -
 كپسول آتش نشاني -
 جعبه كمك هاي اوليه -
 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -
 ميز رايانه -
 صندلي رايانه -
 وايت برد آموزشي -

 مهارت :
 و تنظيمات آن Masterبكارگيري -

 masterايجاد شماره صفحه با استفاده از -

 ايجاد فهرست مطالب و تنظيمات آن-
 افزودن پانويس ها-
 ايجاد راهنماي موضوعي-
 ايجاد فهرست مطالب-
 چاپ فصل ها و كتاب ها-
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 -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و كاربرد آن در صفحه آرايي masterكار با  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   
 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 طتوجهات زيست محيطي مرتب

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 

 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 : 

 نه مديريت رنگ و زمي

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 9 13 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 RGB,CMYKمفهوم مدل هاي رنگ -

 رنگ مفهوم پروفايل -

 رنگ شدت نحوه تنظيم-

 رايانه-   

 ديتا پروژكتور -

 نشاني كپسول آتش -

 جعبه كمك هاي اوليه -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -

 مهارت :

 Color,swatchبكارگيري پانل -

 ايجاد يك شيب رنگ-

 تركيبي جوهرهاي ايجاد -

 دوره خط ويژگي تغيير-

نش و تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دا-

 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 -

 ايمني و بهداشت :

 ر با رايانهرعايت اصول ارگونومي هنگام كا -

 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 : 

 كار با جدول  

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،جهيزات ت

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 جدول ساختار -

 جدول به متن تبديل معيار -

 چگونگي استفاده از سبك در جدول-

 رايانه-   

 ديتا پروژكتور -

 كپسول آتش نشاني -

 جعبه كمك هاي اوليه -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -

 مهارت :

 جداول و تنظيمات آن ساخت-

 جدول يك درون هاي نوشته ويرايش-

 جدول هاي خانه به دوره خط و زمينه رنگ افزودن -

 بكارگيري سبك در جدول-

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -

 مهارتهاي آموخته شده جديد

   

 نگرش :

 ه اي، اصول و فنون مذاكرهكار گروهي،اخالق حرف-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

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

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :

 هلك شده كامپيوتر و متعلقات آن دفع صحيح زباله و قطعات مست -

 
  



 18 

 استاندارد آموزش  

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

   Interactiveساخت يك پروژه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 10 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ش :دان

 interactiveمفهوم  -

 interactiveاستاندارد طراحي يك سند  -

 Hyperlinkمفهوم -

 رايانه-   

 ديتا پروژكتور -

 كپسول آتش نشاني -

 جعبه كمك هاي اوليه -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -

 مهارت :

 Interactiveيك فايل بررسي نحوه ايجاد -

 Hyperlinkبكارگيري -

 animationبكارگيري  -

 transitionبكارگيري -

 بكارگيري دكمه و ساخت فرم-

 Interactiveبررسي خروجي فايل هاي -

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -

 مهارتهاي آموخته شده جديد

   

 نگرش :

 ول و فنون مذاكرهكار گروهي،اخالق حرفه اي، اص-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

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

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :

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

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :

   وارد و صادر كردن محتواي سند 

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 3 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 Save,Save asنحوه  -

 Exportمفهوم  -

 انواع روشهاي وارد كردن اسناد-

 روشهاي وارد كردن تصاوير گرافيكي-

 مفهوم اصول چاپ-

 مفاهيم اوليه صفحه آرايي-

 انواع كاغذ براي چاپ -

 استاندارد طراحي بروشور-

 استاندارد طراحي كاتالوگ-

 استاندارد طراحي كتاب و مجله-

 مفاهيم مربوط به وب-

 يانهرا-   

 ديتا پروژكتور -

 كپسول آتش نشاني -

 جعبه كمك هاي اوليه -

 نرم افزار -

adobe indesign 
 فلش مموري -

 ميز رايانه -

 صندلي رايانه -

 وايت برد آموزشي -

 مهارت :

   كار با  انواع فرمت هاي ذخيره سازي نرم افزار -

براي ذخيره   Exportبكارگيري فرمت هاي مختلف  -

 رسال فايل به ساير نرم افزار ها  سازي و  ا

 packageبكارگيري  -

 PDFبررسي تنظيمات يك فايل -

 وارد كردن تصاوير گرافيكي-

 بررسي سند قبل از چاپ-

 تنظيم فرم كتاب-
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 استاندارد آموزش

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان :

 وارد و صادر كردن محتواي سند   

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت:

 انتخاب گزينه هاي چاپ-

 كاليبره كردن رنگ-

 صادر كردن  وب-

تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و -

 مهارتهاي آموخته شده جديد

    

 نگرش :

 ار گروهي،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكرهك-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

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

 خالقيت، كارآفريني -

 ايمني و بهداشت :

 رعايت اصول ارگونومي هنگام كار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :

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

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 توليد پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 65 70 

 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

 اتصال به اينترنتتجهيزات 

DVD   آموزشي نرم افزار

 مربوطه

DVD   ديكشنري انگليسي

 به فارسي

 اسناد آموزشي

 كابل سيار پنج راهه

 چاپگر ليزري

 روپوش كار

 

 مهارت :

   تهيه يك بروشور -

   تهيه يك پوستر -

   تهيه يك كاغذ كادو -

 تهيه يك كاتالوگ   -

 Interactiveتهيه يك سند  -

 آرايي مجله و كتاب انجام صفحه-

   

 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 -

- 

 ت زيست محيطي :توجها

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

- 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

راهبري طرح كسب و كار در طراح گرافيك رايانه اي با  

 اينديزاين

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

4 6 10 

 نيايم  ،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  -

 indesignبراي   مراحل انجام يك پروژه -

 رايانه با تجهيزات كامل بروز   

 سيستم عامل بروز

 بروز نرم افزارهاي مرتبط

 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 :

ــا    - ــروژه ب ــك پ ــل انجــام ي ــتي از مراح ــه فهرس تهي

illustrator 
تهيه يك پالن ويژه كسب و كار براي انجام پروژه با  -

illustrator 

   

 نگرش :

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

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

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

 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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  برگه استاندارد تجهيزات -

 توضيحات تعداد قمشخصات فني و دقي 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 مشخصات فني و دقيق نام رديف

 براي كارگاه عدد5 معمولي دماژيك وايت بر 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 : 

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

   برگه استاندارد ابزار -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام رديف

1 Cool disk 4دونفر يبرا 1 گيگابايت ياباالتر 

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد سيستم عامل  نرم افزار 2

 دونفر يبرا 1 بروز و جديدنسخه هاي  نرم افزارهاي مربوطه 3

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد Indesignنرم افزار 4

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

 دونفر يبرا 1 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

 توجه:

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