بسمه تعالی
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسی

استاندارد آموزش شایستگی

کارور Photoshop
گروه شغلي
فناوری اطالعات
کد ملي آموزش شایستگي
3115-15-111-1

تاریخ تدوین استاندارد 49/6/1 :

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسي

کد ملي شناسایي آموزش شایستگي 3115-15-111-1 :
اعضاء گروه تخصصي برنامه ریزی درسي :رشته فناوری اطالعات
علي موسوی
رامک فرح آبادی
ارژنگ بهادری
زهرا زماني زنوز
شهرام شكوفيان:مدیر گروه برنامه ریزی درسي فناوری اطالعات

حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوین استاندارد آموزش شایستگي :
 اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان های ایالمشرکت یكتا ارتباط ایالم

فرآیند اصالح و بازنگری :
 محتوای علمي مطابق با بازار روز تجهيزات مواد مصرفي -ابزار

کليه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای
کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران – خيابان آزادی  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 3سازمان آموزش فني و
حرفهای کشور  ،پالك 314
دورنگار

66499116

آدرس الكترونيكي Daftar_tarh@irantvto.ir :

تلفن 66164466 – 4

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

شایستگي
سابقه کار
مرتبط


آدرس  ،تلفن و ایميل

1

حميدرضا افسرده

کارشناسي

نرم افزار

مدیر عامل

11

12873677391
hamidr@afsorde.com
ایالم ،خ ملك الشعرا بهار ،ك هفتم

3

حميد هواسي

کارشناسي ارشد

قدرت

مؤلف کتاب

13

12826119988
havuacy@yahoo.com
ایالم ،خ تجریان ك سوم

5

شمس الدین

کارشناسي ارشد

گرافيک

مدیر

91

12133412227
Shams_alamto@yahoo.com
ایالم ،خ خرمشهر ،ك شهيد نادري

12

12138411816
Khani_reza@yahoo.com
ایالم ،بلوار دانشجو ،كوي اساتيد

12862641187
Armoon44@yahoo.com
كرمان ،بلوار جمهوري اسالمی

اداره كل آموزش فنی و حرفه اي

مسئول

غيابي

کانون
آموزش

عضو هيئت

9

رضا خاني

دکترا

زبان

علمي

انگليسي

دانشگاه
مسئول
ASD

6

1

الهام آرمون

کارشناسي

نرم افزار

کارشناس

18

6

علي درویشي

کارشناسي

صنایع

6

شهره جهاني

اداره

کارشناسي ارشد کارگرداني
انيميشن

مدرس
دانشگاه

6

12193717762
Shohreh_jahani@yahoo.com
تهران خ آزادي خ خوش

تهيه کنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

8

بيتا رهنمای

کارشناسي ارشد

فناوری

مؤلف کتاب

زربيجاری

شایستگي
سابقه کار
مرتبط

4

محمد رضا نقيبي

کارشناسي ارشد

16

مهناز عباسي

کارشناسي

نرم افزار

11

الهام نقوی

کارشناسي

نرم افزار

آدرس  ،تلفن و ایميل

14

12192611339
rahnama_bita@yahoo.com
شهریار خ وليعصر

14

12197146292
naghibirah@yahoo.com
شهریار خ وليعصر

مربي

6

12871919996
abbasimahnaz99@yahoo.com
شهریار خ وليعصر

مربي

6

12194234942
ghasedak02002@yahoo.com
شهریار خ وليعصر

اطالعات

فناوری



مؤلف کتاب

اطالعات

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگی ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وویناد در بع ای از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نيا وفتاه
می شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي یادويري براي رسيدن به شایستگی هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یک شغل :
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص كه از یك شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترین عناصر یك شغل از قبيل جایگاه یا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یك حوزه شغلی  ،مسئوليت هاا ،
شرایط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به یك استاندارد آموزشی .
ویژگي کارآموز ورودی :
حداقل شایستگی ها و توانایی هایی كه از یك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود .
کارورزی:
كارورزي صرفا در مشاغلی است كه بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماكت صورت مای ويارد و وارورت
دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعی براي مدتی تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یك شایستگی كه فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوریك با استفاده از عكس می آموزد و ورورت دارد مدتی در یك مكان واقعی آموزش عملی ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمی وردد).
ارزشيابي :
فرآیند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه یك شایستگی بدست آمده است یا خير  ،كه شاامل ساه بخا عملای  ،كتبای عملای و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه ای مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشی و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .
شایستگي :
توانایی انجام كار در محيط ها و شرایط ووناوون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسيدن به یك شایستگی یا تواناایی  .كاه مای تواناد شاامل علاوم ایاه
(ریاوی ،في یك  ،شيمی  ،زیست شناسی )  ،تكنولوژي و زبان فنی باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگی بين ذهن و جسم براي رسيدن به یك توانمندي یا شایستگی  .معموالً به مهارت هاي عملی ارجاع می شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفی كه براي شایستگی در یك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فنی و اخالق حرفه اي می باشد .
ایمني :
مواردي است كه عدم یا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار می شود .
توجهات زیست محيطي :
مالحظاتی است كه در هر شغل باید رعایت و عمل شود كه كمترین آسيب به محيط زیست وارد وردد.

نام استاندارد آموزش شایستگي:
كارور Photoshop
شرح استاندارد آموزش شایستگي :
كارور  Photoshopاز شایستگی هاي حوزه فناوري اطالعات محسوب می شود .كارهاي این شایستگی مواردي مانند
نصب نرم اف ار  ،Photoshopتنظيمات نرم اف ار ،استفاده از اب ار و امكانات جهت ویرای

و مونتاژ و روتوش تصاویر و

ساخت الگوهاي صفحات وب و چاپ هستند .این شایستگی با كليه مشاغل و شایستگی هاي چند رسانه اي ،مشاغل
مدیر طراحی ،مهندس تج یه و تحليل و طراحی ورافيك در ارتباط است.
ویژگي های کارآموز ورودی :
حداقل ميزان تحصيالت  :پایان دوره راهنمایي
حداقل توانایي جسمي و ذهني  :سالمت کامل جسماني و رواني
مهارت های پيش نياز  :کاربر عمومي رایانه شخصي یا  ICDLدرجه دو یا کاربر رایانه
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 83ساعت

ی زمان آموزش نظری

:

31

ساعت

ی زمان آموزش عملي

:

 11ساعت

ی زمان کارورزی

:

 --ساعت

ی زمان پروژه

16 :

ساعت

بودجه بندی ارزشيابي ( به درصد )
 کتبي %31 : عملي %61: اخالق حرفه ای %16:صالحيت های حرفه ای مربيان :

حداقل تحصيالت :كارشناسی رشته هاي ورافيك یا كامپيوتر
حداقل  9سال سابقه اجرایی و یا  4سال سابقه آموزشی مرتبط با نرم اف ار Photoshop

 تعریف دقيق استاندارد (اصطالحی) :
بكارويري نرم اف ار  Photoshopدر جهت روتوش ،مونتاژ و ساخت  Bannerها Interface ،ها ،تصاویر
هنري و عكاسی و ني ارائه خروجی  Digitalو یا چا ی مورد نظر در حرفه هاي مرتبط با این شغل.

 اصطالح انگليسی استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهانی) :
 : Bridgeنرم اف اري جانبی جهت بازوشایی اسناد مربوطه كه همراه با  Photoshopنصب می وردد.
 : Color Profileارتباط رنگ هاي چاپ و نمای آنها در صفحه نمای .
 : Blend Modeنحوه تركيب رنگهاي دو یا چند الیه.

 مهم ترین استاندارها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
كليه استانداردهاي چند رسانه اي و ورافيكی

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسيب شناسی و سطح سختی كار :
الف  :ج و مشاغل عادي و كم آسيب

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

ب  :ج و مشاغل نسبتاً سخت

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

ج  :ج و مشاغل سخت و زیان آور

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

د  :نياز به استعالم از وزارت كار 

استاندارد آموزش شایستگی
 كارهاردیف

عناوین

1

كار با اسناد ورافيكی

3

كار با اب ار انتخاب و مرور

5

كار با اب ار برش و تغيير شكل

9

ایجاد اشكال برداري

1

كار با الیه ها

6

تصحيح رنگ

6

چاپ دیجيتال

8

بكارويري فيلترها

4

روتوش تصاویر

16

مونتاژ كردن

11

متحرك سازي

1

13
15
19
11

Vctor

3.

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

كار با اسناد ورافيكی

دان

نظري

عملی

جمع

8

8

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

رایانه

8

Color Profile -

روژكتور
رده روژكتور

 تنظيمات مانيتور -خط ك

خودكار

ها و راهنماها

Flash memory
مي رایانه

 تنظيمات Bridge -تنظيمات بازوشایی اسناد PDF

صندلی وردان

 -قالب هاي اسناد ورافيكی

وایت برد

( شامل  PDF ,GIF , JPEGو ) ...

قلم وایت برد

 تنظيمات Save for Web8

مهارت :

كاغذ

 -چيدن الت ها و ذخيره ف اي كاري

اسكنر

 -ایجاد سند ورافيكی جدید

چا گر

 بازوشایی اسناد ورافيكی موجود كار با نرم اف ار Bridge ذخيره اسناد ورافيكینگرش :
 بكارويري تنظيمات رنگ جهت تطابق بيشتر نمایایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

و چاپ

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :
كار با اب ار مرور و انتخاب

زمان آموزش
نظري

عملی

جمع

9/2

2/2

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه

9/2

روژكتور

 -الت Navigator

رده روژكتور

 -اب ارهاي انتخاب

خودكار

 تنظيمات Marqueeمهارت:

2/2

Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان

 -انجام ب رونمایی یك تصویر

وایت برد

 Scrolling -و Panning

قلم وایت برد

 -استفاده از Magic wand

كاغذ

 -انتخاب با استفاده از Polygonal lasso

اسكنر

 -انتخاب با استفاده از Marquee

چا گر

 اف ودن ،برداشتن و اشتراك محدوده هاي انتخاب ذخيره و بازیابی خطوط انتخابنگرش :
 انتخاب بهترین اب ار با توجه به موووعایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

كار با اب ار برش و تغيير شكل

دان

نظري

عملی

1

8

جمع

4

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

رایانه

1

روژكتور

 انواع تغيير شكل تنظيمات اب ار Cropمهارت :
 كار با اب ار Move تغيير شكل محدوده هاي انتخاب و الیه ها تغيير شكل با استفاده از تغيير مقادیر نوار اب ار Options استفاده از اب ار Crop استفاده از اب ار Slice -كار با اب ار Slice Select

رده روژكتور
8

خودكار
Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد
كاغذ
اسكنر

نگرش :
 انتخاب بهترین اب ار با توجه به موووعایمنی و بهداشت :
رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

ایجاد اشكال برداري

دان

نظري

عملی

1

4

جمع

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

رایانه

1

روژكتور

 فواید اشكال برداري اب ار  shapeو دستور Fillمهارت :
 استفاده از اب ار  Shapeو Custom Shape ساختن مسير با استفاده از اب ار Pen اف ودن و حذف نقاط یك مسير تغيير یك شكل با استفاده از اب ار Arrow) Direct Selectionو (Path Selection

رده روژكتور
4

خودكار
Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد

 -اشتراك ،برداشتن ،اف ودن و تركيب مسيرها

كاغذ

 -ساختن محدوده انتخاب با استفاده از مسير و بالعكس

اسكنر

نگرش :
 انتخاب بهترین اب ار با توجه به موووع انتخاب رنگ مناسب با توجه به شكل مورد نظرایمنی و بهداشت :
رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

كار با الیه ها

دان

نظري

عملی

8

6

جمع

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

رایانه

8

 -مفاهيم الیه هاي  Adjustmentو Fill

روژكتور
رده روژكتور

 مفهوم و كاربرد الیه متن -تنظيمات  Opacityو Fill

خودكار
Flash memory

  Belend Modeهاي  Normalو Dissolve Belend Mode -هاي Darkening

مي رایانه

 Belend Mode -هاي Lighteninig

صندلی وردان
وایت برد

 Belend Mode -هاي  Overlayتا Hard Mix

قلم وایت برد

 Belend Mode -هاي  Differenceتا Luminosity

 -اصول وروه بندي و نام وذاري الیه ها

كاغذ

 -تنظيمات مقادیر Blend if

اسكنر

مهارت :
 ساختن الیه كار با الیه متنی تغيير ترتيب الیه ها ساختن یك Clipping Mask ادغام الیه ها مدیریت الیه ها كار با  Layer Groupها -استفاده از Blend Mode

6

چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نظري

كار با الیه ها
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 كار با Advanced Blending ساختن یك  Knockoutاز یك الیه اعمال  Drop Shadowو Inner Shadow اعمال  Outer Glowو Inner Glow اعمال Bevel and Emboss اعمال Stain -اعمال وش

الیه

 اعمال Stroke ذخيره و اعمال  Styleهانگرش :
 انتخاب بهترین اب ار با توجه به موووع انتخاب رنگ مناسب با توجه به شكل مورد نظر انتخاب بهترین سبك قلم مورد نيازایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی-

عملی

جمع

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

تصحيح رنگ
نظري

عملی

9

4

جمع

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دان :
 تنظيم تصحيح خودكار سطح رنگ انواع مد رنگ تنظيمات تصحيح رنگ در Curvest تنظيمات رنگ در Hue/Saturation تنظيمات Match Colorمهارت :
 كار با Levels استفاده از Curves كار با Variations كار با Color Balance انتخاب و بكارويري مد رنگ تغيير رنگ و انتخاب وستره رنگ در Hue/Saturation انتخاب رنگ در Brightness/contrast كار با Replace Color تطبيق رنگ با استفاده از Match Colorنگرش :
 بكارويري و تصحيح رنگایمنی و بهداشت :
رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

رایانه

9

روژكتور
رده روژكتور
خودكار
4

Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد
كاغذ
اسكنر
چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

چاپ دیجيتال
نظري

عملی

جمع

9/2

2/2

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دان :
 آماده سازي مانيتور تنظيمات رنگ مناسب كار با انواع چا گرها تنظيمات چاپ در Photoshopمهارت :
 آماده سازي چا گر رنگی و سياه و سفيد باز كردن فایل مقصد روفایل در Photoshop ایجاد و نصب روفایل سفارشی برچسب وذاري تصاویر با روفایل Adobe RGB آزمای رنگ ي تنظيمات چا گر ارزیابی چاپ نمایشینگرش :
ندارد
ایمنی و بهداشت :
-رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانه

توجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

رایانه

9/2

روژكتور
رده روژكتور
خودكار
2/2

Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد
كاغذ
اسكنر
چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

بكارويري فيلترها
نظري

عملی

جمع

1/2

4/2

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دان :
 مفهوم فيلترها انواع فيلترها كاربرد فيلترها ل وم كاربرد هر فيلتر براي منظوري خاصمهارت :
 استفاده از فيلترهاي Sharpen استفاده از فيلترهاي Blur استفاده از فيلترهاي Noise استفاده از فيلترهاي Distort استفاده از فيلترهاي Render اعمال فيلترهاي مختلف بر روي یك الیه استفاده از اب ار اعمال تغييرات در Liquify استفاده از اب ار  Reconstructجهت بازورداندن ج ئيات ذخيره و بازیابی Wireframe Meshes كار با  Maskها در Liquefyنگرش :
 كاركرد فيلترها براي ایجاد بهترین تصویرایمنی و بهداشت :
رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

رایانه

1/2

روژكتور
رده روژكتور
خودكار

4/2

Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد
كاغذ
اسكنر
چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

روتوش تصاویر
نظري

عملی

جمع

1/2

7/2

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دان :
 مي ان روشنایی ،مي ان تيروی و Contrastكاربرد اب ارهاي روتوش تنظيمات اب ار روتوشمهارت :
 استفاده از اب ار  Sharpen ، Blurو Smudage استفاده از اب ار  Burn ، Dodgeو Sponge كار با اب ار Stamp استفاده از اب ار Healing Brush تصحيح قرم ي چشم جایگ ینی رنگ و tone كار با تصاویر سياه و سفيد استفاده از تكنيك مات كردن هموارسازي  toneو نگاشت تونالنگرش :
تصحيح و بازسازي تصاویر
ایمنی و بهداشت :
 رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

رایانه

1/2

روژكتور
رده روژكتور
خودكار
7/2

Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد
كاغذ
اسكنر
چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

مونتاژ كردن
نظري

عملی

9

6

جمع

3

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دان :
 ایجاد ماسك كاربرد ماسك ها كاربرد اب ار Brush ایجاد و كاربرد Actionمهارت :
 ایجاد یك ماسك الیه بكارويري ماسك ها در تركيب الیه ها استفاده از الت  Channelsو تركيب  Channelها استفاده از Variationsدر جهت بهبود یك ماسك ترميم لبه یك ماسك با استفاده از Inner Glow تنظيم سطح رنگ یك  Channelرنگ استفاده از اب ار  Dodgeو Burnجهت ساختن ماسك ترميم ماسك ها با استفاده از اب ار Brush ترميم لبه یك ماسك با استفاده از Inner Shadow اجراي فرمان Actionنگرش :
 استفاده صحيح ماسك ها در تركيب الیه هاایمنی و بهداشت :
رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

رایانه

9

روژكتور
رده روژكتور
خودكار

6

Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد
كاغذ
اسكنر
چا گر

استاندارد آموزش
 بروهي تحليل آموزشعنوان :

زمان آموزش

متحرك سازي در photoshop

دان

نظري

عملی

1

9

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

:

رایانه

1

 -انواع متحرك سازي

روژكتور

 متحرك سازي الیه هامهارت :

رده روژكتور
9

 ایجاد تصاویر به صورت الیه هاي جداوانه چيدمان تصاویر متحرك سازي تصاویر -نمای

جمع

خروجی متحرك سازي

نگرش :
 خلق تصاویر متحركایمنی و بهداشت :
رعایت اصول اروونومی در هنگام كار با رایانهتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح س ماندها و وایعات كارواهی

خودكار
Flash memory
مي رایانه
صندلی وردان
وایت برد
قلم وایت برد
كاغذ
اسكنر
چا گر

 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

رایانه

نتيوم  2یاباالتر

1

براي دو نفر

9

دیتا روژكتور

ویژه كارواه

1

براي كارواه

8

رده دیتا روژكتور

ویژه كارواه

1

براي كارواه

4

مي رایانه

دو نفره آموزشی

1

براي دو نفر

2

صندلی وردان

آموزشی

1

براي هر نفر

6

چا گر لي ري

سياه و سفيد یارنگی

1

براي كارواه

7

تجهي ات اتصال به اینترنت

خطوط مناسب اتصال

1

براي كارواه

3

وایت برد

معمولی

1

براي كارواه

2

اسكنر

داراي قابليت استفاده در شبكه

1

براي كارواه

توجه  -:تجهيزات برای یک کارگاه به ظرفيت  11نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

ماژیك وایت برد

معمولی

2عدد

براي كارواه

9

كاغذ

معمولی

111برگ

براي دونفر

8

 DVDخام

معمولی

4عدد

براي دونفر

4

خودكار

معمولی

9عدد

براي دونفر

2

كابل سيار نج راهه

داراي اتصال زمين

1عدد

براي هرسيستم

6

رو وش كار

كارواهی

1عدد

براي هرنفر

7

CD

حاوي نرم اف ار Photoshop

1عدد

براي هرنفر

3

Flash memory

حداقل 9 GB

1عدد

براي هرنفر

توجه  -:مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفيت  11نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

 DVDنرم اف ارهاي photoshop

بروز و جدید

1

براي دونفر

9

 DVDآموزشی نرم اف ار

نسخه هاي جدید و بروز

1

براي دونفر

photoshop

توجه  - :ابزار به ازاء هر دو نفر محاسبه شود .

 منابع و نرم اف ار هاي آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

1
9

عنوان منبع یا نرم اف ار

مولف

مترجم

--- Lesa Snider Photoshop CS2
--- Peter Bauer Photoshop CS2

سال نشر

ناشر یا توليد كننده

محل نشر

O’Reilly
Wiley

9111
9111

FOR Dummies

 سایر منابع و محتواهاي آموزشی ( يشنهادي وروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیردیف

نام كتاب یا ج وه

سال نشر

مولف /

مترجم/

محل

مولفين

مترجمين

نشر

ناشر

توويحات

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان
http://www.adobe.com/

1

http://photoshoptutorials.ws/

9

http://luxa.org/

8

http://photoshopcontest.com/tutorials/photoshop-tips.html

4

http://pshero.com/

2

فهرست معرفی نرم اف ارهاي سودمند و مرتبط
( عالوه بر نرم اف ارهاي اصلی )
ردیف

عنوان نرم اف ار

تهيه كننده

آدرس

توويحات

1

Bridge

Adobe

---

همراه با نرم اف ار
نصب می شود

