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 و تصویب  :دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوین محتوا
 2513-53-154-1:  یستگيشاآموزش كد ملي شناسایي 
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 پالك ، ور ای كش ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 

97 

 66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته فناوری اطالعات :

 سيد علي موسوی: مدیر كل دفتر طرح و برنامه های درسي   

 ریزی درسي استان همدانه تخصصي برنامهعليرضا مهرابي: ریيس كميت

 هما والیي:كارشناس برنامه ریزی درسي استان همدان

 آبادی :معاون دفتر طرح و برنامه های درسيرامک فرح

 محمد رضا كنجه مرادی:عضو گروه برنامه ریزی درسي  فناوری اطالعات دفتر طرح و برنامه های درسي

 زی درسي  فناوری اطالعات دفتر طرح و برنامه های درسيمدیر گروه برنامه ری :شهرام شكوفيان

 

 :  شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش 

 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان همدان  -

 مرکز فني و حرفه اي خواهران بنت الهدي تويسرکان -

 مرکز فني و حرفه اي برادران اسدآباد -

 فني و حرفه اي خواهران بیت الزهرا همدان مرکز -

 مرکز فني و حرفه اي خواهران مالير-

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 محتوای علمی-

 مطابق با بازار روز-

 تجهیزات-

 مواد مصرفی-

 ابزار-
 

كليه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای   

 سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانوني است .كشور بوده و هرگونه 
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 شایستگيشغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

 -تلفن ثابت : سال5 مربی نرم افزار کارشناسی ا طهماسبییرسم 1

 09189529145تلفن همراه : 
ایمیل : 

tahmasebi.samira@yaho

o.com 

خیابان -تویسرکان-آدرس :همدان
 باالتر از هالل احمر-شهدا

 
 
 

کارشناسی  سید سجاد حسینی 2
جوي )دانش

 ارشد(

 -تلفن ثابت : سال5 مربی نرم افزار

 09128635960تلفن همراه : 
ایمیل : 

bartar9@yahoo.com 

 اسدآباد-آدرس :همدان
 

 -تلفن ثابت : سال 14 مربی نرم افزار کارشناسی مهري تویسرکانی 3

 09183538861تلفن همراه : 
ایمیل : 

mehri89_toyserkani@ya

hoo.com 

 میدان-رمالی -آدرس :همدان

 جهاد

 
 سمیرا حامیان 4

 
مهندسی  کارشناسی

 تکنولوژي

 نرم افزار

 09381142726 تلفن ثابت : سال 8 مربی

 تلفن همراه :
 ایمیـل : 

hamian.samira@gmail.c

om 
کوچه -خیابان طالقانی-آدرس :همدان

 روانبخش
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اداتاندارد ار اي اي نيا  و تاي         
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 رديدن بي شايستگي هاي موجود در ادتاندارد شغل .  ي يادويري براي نقشي

 نام يك شغل :  
 بي مجموعي اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كي از يك شخص در دطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
غل با مشاغل ديگر در يك اوزه شغلي ، مسئوليت هاا ،  بيانيي اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط ش

 شرايط كاري و ادتاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 اداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رديدن بي يك ادتاندارد آموزشي . 

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 گام ورود بي دوره آموزش انتظار مي رود . اداقل شايستگي ها و توانايي هايي كي از يك كارآموز در هن

 کارورزي:
كارورزي صر ا در مشاغلي ادت كي بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي بي صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

ي كي  رد در محال آماوزش باي صاورت     دارد كي در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجربي شود.)مانند آموزش يك شايستگ
 تئوريك با ادت اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(

 ارزشیابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، لاي  عمبخا    ي، كي شاامل دا   رآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكي يك شايستگي بددت آمده ادت يا خير 

 اي خواهد بود .  ار ي

 صالحیت حرفه اي مربیان : 
 اداقل توانمندي هاي آموزشي و ار ي اي كي از مربيان دوره آموزش ادتاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 .  توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون بي طور موثر و كارا برابر ادتاندارد

 دانش : 
رياوي اند شامل علوم پايي )اداقل مجموعي اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رديدن بي يك شايستگي يا توانايي . كي مي تو

 ، تكنولوژي و زبان  ني باشد . ، زيست شنادي ( ، شيمي ،  ي يك 

 مهارت : 
 شايستگي . ميموالً بي مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . اداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رديدن بي يك توانمندي يا 

 نگرش : 
 مجموعي اي از ر تارهاي عاط ي كي براي شايستگي در يك كار مورد نياز ادت و شامل مهارت هاي غير  ني و اخالق ار ي اي مي باشد .  

 ايمني : 
 ر محيط كار مي شود .مواردي ادت كي عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز اوادث و خطرات د

 توجهات زيست محیطي :

 مالاظاتي ادت كي در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كي كمترين آديب بي محيط زيست وارد وردد.
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 : شایستگياستاندارد آموزش م نا

 Ulead Video Studioبا ویرایش حرفه ای ویدئو

 :شایستگياستاندارد آموزش شرح 

 محسوب اطالعات فناوري حوزه در مرتبط هاي شایستگی از Ulead Video Studioویرایش حرفه اي ویدئو با 

 ،Ulead Video Studioمحیط نرم افزار  شناختاندازي وراهونصباز کارهاي این شایستگی میتوان  شود. می

ها،کار با Transition(،کار با Audio،ویرایش صوت )TimeLineدر وتصاویرفیلمکلیپ هاي منبع،تدوینکردنوارد

را نام برد. این شایستگی با کلیه  خروجیيو تهیه ذخیره پروژه،کردن  Capture(،Titleفیلترها ،ایجاد زیرنویس متن )

 رسانه اي در ارتباط است.مشاغل چند 

 :ورودیویژگي های كارآموز 

 پایان دوره اول متوسطه) پایان دوره را هنمایي(حداقل ميزان تحصيالت : 

 سالمت كامل جسماني و رواني:  و ذهني حداقل توانایي جسمي

 2درجه ICDLرایانه كار   مهارت های پيش نياز :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت 80: طول دوره آموزش       

 ساعت30ی زمان آموزش نظری    :  

 ساعت 50:    ی زمان آموزش عملي 

 ساعت     :كارورزی       زمان ی 

 ساعت     ی زمان پروژه         :

 بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد ( 

 ٪25:  كتبي-

 ٪65 عملي :-

 ٪10اخالق حرفه ای :-

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 ت:حداقل تحصيال

 سال سابقه كار 4كارشناسي رشته كامپيوتر با حداقل 

  سال سابقه كار 2كارشناسي ارشد رشته كامپيوتر با حداقل 
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

و ویرایش فایلهای ویدئویي و تصویری و انتشار فيلم وارد كردن  برایUlead Video Studioبكارگيری نرم افزار

 مي باشد. DVDو  CDبر روی 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Ulead Video Studio User 

 

 

 

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

premiere 

 

 

 

 جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................        عادی و كم آسيب  الف : جزو مشاغل

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

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

 د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 شایستگی آموزشاستاندارد 

 کارها -

 عناوین ردیف

 Ulead Video Studioنرم افزار  شناخت محیطو اندازيراهونصب 1

 کلیپ هاي منبعکردنوارد 2

 TimeLineدر وتصاویرفیلمتدوین 3

 (Audioویرایش صوت ) 4

 هاTransitionکار با  5

 کار با فیلترها  6

 (Titleایجاد زیرنویس متن ) 7

8 Capture  کردن 

 خروجیيو تهیه ذخیره پروژه 9
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 استاندارد آموزش 
ي تحلیل آموزش برگه -  

 عنوان : 

 نرم افزار  و شناخت محیط اندازيراهو نصب
Ulead Video Studio 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 6 8 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    2 دانش :

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 تجهیزات ارتباط با اینترنت

 ارد آموزشیاستاند

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

 دوربین

    آنهاي افزار و ویژگینرمکلی شناخت-

 افزارنصب نرمنحوه -
 افزارنرمپنجره معرفی -
 شناخت منوها -
 هافایل کتابخانهآشنایی با -
 پنجره نمایش-

   

  6  مهارت :

 سازي و اجرا نرم افزارنصب ، فعال-
 بستن نرم افزاراجرا و -

   

 کردن پروژهو بازایجاد -
 کار با پانل تنظیمات و پنجره پیش نمایش -
 time line کار با پانل-

   

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 استفاده و نگهداري صحیح تجهیزات

 بهداشت : ایمنی و 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه

 رعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانه

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت آراستگی محیط کار                   

 جویی در استفاده از مواد مصرفیصرفه

 هاي تر و خشکتفکیک زباله

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش برگه -
 

 عنوان : 

 هاي منبعوارد کردن کلیپ

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2.5 11.5 14 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

    2.5 دانش :

 استفاده در نرم افزار لقابهاي فایلمعرفی -

 در برنامه صوت و متن،  لمعکس،فیواردکردننحوه-

   

 مهارت :

 در برنامه  صوت و متن،  لمیعکس ، ف وارد کردن-
 هاي ویدئوییوارد کردن فیلم ها به کامپیوتر از انواع دستگاه-

 time lineتغییر نمایه هاي مختف -

 تغییر اندازه  فیلم ، عکس و موسیقی-
 ي موجود در نرم افزارستفاده از کتابخانها-

 11.5 

 

 

   

   

   

 نگرش :

 استفاده و نگهداري صحیح تجهیزاتو مدیریت زمان

 رایانه 

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 تجهیزات ارتباط با اینترنت

 استاندارد آموزشی

DVD  آموزشی نرم افزار

 بوطهمر

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

 دوربین

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه-

 رعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانه

 توجهات زیست محیطی :
 رعایت آراستگی محیط کار                   

 تفاده از مواد مصرفیجویی در اسصرفه
 هاي تر و خشکتفکیک زباله

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 TimeLineدر وتصاویرفیلمتدوین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

4 14 18 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 رتبطم توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    4 دانش :

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 تجهیزات ارتباط با اینترنت

 استاندارد آموزشی

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 نراسک

 چاپگر

Microphone 

 دوربین

 Time Lineمفاهیم -

 Story Boardمفاهیم -

   

    Audio Viewمفاهیم -

  14  مهارت :

 Time Lineدرکرن فیلم اضافه-

 ، تصاویر و متن هاي صوتیفایلکردناضافه-

 Time Line هادرکلیپتغییراندازه-

 Time Line هادرکلیپبرش-

 تصویرجدا کردن صدا از  -

 برداري از فیلمعکس -

 Story Boardها در تنظیم کلیپ-

 copy,cut,paste,undo,redoاستفاده از فرامین -

 محیطویرایشیکار با ابزارهاي-

   

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 استفاده و نگهداري صحیح تجهیزات

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه رعایت اصول ارگونومی هنگام کار

 رعایت بهداشت تجهیزات و قطعات رایانه

 توجهات زیست محیطی :

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش برگه -

 

 (Audio )عنوان:ویرایش صوت 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1.5 5.5 7 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 ات زیست محيطيمرتبطتوجه

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    1.5 دانش :

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 تجهیزات ارتباط با اینترنت

 استاندارد آموزشی

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 ایت بردقلم و

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

Microphone 

 دوربین

  Audioکلیپمفاهیم-

  هاي صوتیمفاهیم افکت-

   

  5.5  مهارت :

 Audio Viewو Time Lineنماي   کار روي صوت در-

 وارد کردن صدا از سی دي صوتی-

 ضبط صدا با میکروفون-

 Time Lineکنترل صدا در -

   

    هاي صوتیاستفاده از افکت-

    Surround Sound Mixerکار با پنجره تنظیمات -

    

    

    

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 استفاده و نگهداري صحیح تجهیزات

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی:
           رعایت آراستگی محیط کار         

 جویی در استفاده از مواد مصرفیصرفه

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 عنوان:

 ها Transitionبا کار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 3 4 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زیست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    1 دانش :

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 تجهیزات ارتباط با اینترنت

 استاندارد آموزشی

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

Microphone 

 دوربین

 برد آنها و کارافکتمفاهیم-

 

   

  3  مهارت :

 Transition استفاده از -

 هاافزودن افکت بین کلیپ -

 Transition کار با پنجره تنظیمات -

   

    

    

    

    

    

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 تاستفاده و نگهداري صحیح تجهیزا

 

 ایمنی و بهداشت : 

 می هنگام کار با رایانهرعایت اصول ارگونو-

 توجهات زیست محیطی :
 رعایت آراستگی محیط کار                   

 جویی در استفاده از مواد مصرفیصرفه
 هاي تر و خشکتفکیک زباله

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 کار با فیلترها 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 3 4 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زیست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    1 دانش :

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 تجهیزات ارتباط با اینترنت

 زشیاستاندارد آمو

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

Microphone 

 دوربین

    و کاربرد آن Filterمفاهیم-

  3  مهارت :

 فیلترهاباکار-

 آماده براي فیلترهااز الگوهاياستفاده-

 فیلترهاتنظیماتتغییر-

   

    

    

    

    

    

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 استفاده و نگهداري صحیح تجهیزات

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :
 رعایت آراستگی محیط کار                   

 جویی در استفاده از مواد مصرفیصرفه
  هاي تر و خشکبالهتفکیک ز

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 
 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 (Titleایجاد زیرنویس متن )

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 2 3 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زیست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 ابع آموزشيمصرفي و من

 رایانه    1 دانش :

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 تجهیزات ارتباط با اینترنت

 استاندارد آموزشی

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

Microphone 

 دوربین

 Title مفاهیم-

 

   

  2  مهارت :

 ایجاد زیرنویس متن -

 ي متناستفاده از الگوهاي آماده-

 Titleکار با پنجره تنظیمات -

 افزودن افکت به متن-

   

    هاTitle مجددویرایش-

    

    

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 استفاده و نگهداري صحیح تجهیزات

  ایمنی و بهداشت :

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :
 رعایت آراستگی محیط کار                   

 جویی در استفاده از مواد مصرفیصرفه
 هاي تر و خشکتفکیک زباله

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 ان:عنو

Capture کردن 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 4 6 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زیست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه    2 دانش :

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 

 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 رنتتجهیزات ارتباط با اینت

 استاندارد آموزشی

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

Microphone 

 دوربین

 کردن Captureمفاهیم-

 وسایل استفاده شده  -

   

  4  مهارت :

دوربین و  از قبیلمورد نظر به کامپیوتر  دستگاهکردن متصل-

 یلموبا شیگو

 انتخاب دستگاه مورد نظر-

 ورودينوع فرمتتعیین-

 مسیر ذخیره کردن فایلتعیین-

   

    

    

    

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 استفاده و نگهداري صحیح تجهیزات

 

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :
 عایت آراستگی محیط کار                   ر

 جویی در استفاده از مواد مصرفیصرفه
 هاي تر و خشکتفکیک زباله

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش برگه -

 عنوان:

 خروجیيو تهیه ذخیره پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 4 6 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 توجهات زیست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :

 خروجیهايفرمتانواع-

 نحوه خروجی گرفتن-

 مفاهیم خروجی با کیفیت هاي متفاوت -

 رایانه    2

 پروژکتور

 پرده پروژکتور

Flash memory 
 لوازم التحریر

 تجهیزات شبکه

 هیزات ارتباط با اینترنتتج

 استاندارد آموزشی

DVD  آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 میز رایانه

 صندلی گردان

 وایت برد

 قلم وایت برد

 کاغذ

 اسکنر

 چاپگر

Microphone 

 دوربین

    

  4  مهارت :

 فایل ویدئوییبه صورت پروژهذخیره-

 فایل صوتیبه صورت پروژهذخیره -

 هاي متفاوتیفیتبا ک پروژهذخیره -

 ي خانگیبراي پخش با پلیرها پروژهذخیره-

   

    

 نگرش :

 مدیریت زمان

 دقت در اجراي کار

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی هنگام کار با رایانه-

 توجهات زیست محیطی :
 رعایت آراستگی محیط کار                   

 از مواد مصرفیجویی در استفاده صرفه
 هاي تر و خشکتفکیک زباله

        مدیریت و ارتقاء بهره وري انرژي
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د تجهیزاتبرگه استاندار -  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

 برای دو نفر 1 یا باالتر  5پنتیوم  رایانه 1

 برای كارگاه 1 معمولی اسکنر 2

 برای كارگاه 1 ید یا رنگیسیاه و سف چاپگر لیزري 3

 برای كارگاه 1 ویژه کارگاه پروژکتوردیتا  4

 برای كارگاه 1 ویژه کارگاه پرده دیتا پروژکتور 5

 برای كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهیزات اتصال به اینترنت 6

 برای دو نفر 1 معمولی میکروفن 7

 برای كارگاه 1  فیلمبرداري دوربین 8

 برای كارگاه 1  سیدوربین عکا 9

     

     

     

     

     

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  16تجهيزات برای یک كارگاه به ظرفيت  -
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 برگه استاندارد مواد  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

1 CD برای دو نفر عدد 4 معمولی خام 

 برای هر سيستم عدد 1 داراي اتصال به زمین راههکابل سیار پنج  2

 برای دو نفر برگ 100 معمولی کاغذ 3

 برای كارگاه عدد 5 معمولی ماژیک وایت برد 4

 برای دو نفر عدد 2 معمولی خودکار 5

 برای یک نفر عدد1 کارگاهی لباس کار 6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 16و یک كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء یک نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

 برای یک كارگاه 1 معمولی جعبه کمک هاي اولیه 1

2 Cool disk 4 ی دو نفربرا 1 گیگا بایت یا باالتر 

 برای دو نفر 1 معمولی میز کامپیوتر 3

 برای هر نفر 18 مخصوص کامپیوتر صندلی 4

 برای یک كارگاه 1 معمولی وایت برد 5

6 DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

 برای دو نفر 1 ي جدیدنسخه 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

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

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

1 CD  آموزشیUlead 

Video Studio 

     

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

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

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

 مترجمین

 توضیحات ناشر محل نشر

 Uleadکتـاب آموزشـی    1

Video Studio 

      

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 


