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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
  11/3519شغل : آموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 3ه ، ساختمان شمار، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي    –تهران 

350 

 11510099 – 0تلفن                                                     11044111دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 

 

 

 :اطالعات يفناوراعضاء کميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته 

 العات شهرام شكوفيان: مدير گروه برنامه ريزي فناوري اط

 

 

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

 

 استان ايالم يو حرفه ا ياداره کل آموزش فن -

 شرکت يكتا ارتباط ايالم -

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 محتواي علمي -

 مطابق با بازار روز -

 تجهيزات  -

 مواد مصرفي -

 ابزار  -
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   شايستگي    شغلآموزش تهيه کنندگان استاندارد 

 و نام خانوادگينام  رديف
آخرين مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه کار 

 مرتبط
 ايميل تلفن و، آدرس  

 12873677391 11 مدير عامل نرم افزار کارشناسي حميدرضا افسرده 1
hamidr@afsorde.com 

 الم، خ ملک الشعرا بهار، ک هفتم اي

کارشناسي  حميد هواسي 3

 ارشد

 12826119988 11 مولف کتاب قدرت
havuacy@yahoo.com 

 ايالم، خ تجريان، ک سوم
 

شمس الدين  9

 غيابي

کارشناسي 

 ارشد

مدير مسئول  گرافيک

 کانون

39 12133412227 
Shams_alamto@yahoo.com 
 ايالم، خ خرمشهر، ک شهيد نادري

 

 

 
آموزش زبان  دکترا رضا خاني 4

 انگليسي

عضو هيئت 

 علمي دانشگاه

15 12138411816 
Khani_reza@yahoo.com 
 ايالم، بلوار دانشجو، کوي اساتيد

 ASD 1 12862641187مسئول  نرم افزار کارشناسي الهام آرمون 5
Armoon44@yahoo.com 
 کرمان، بلوار جمهوري اسالمي

  18 کارشناس اداره صنايع يکارشناس علي درويشي 1
اداره کل آموزش فنيي و ررفيه اي   

 ايالم

 :تلفن ثابت       1
 تلفن همراه : 

 ايميل : 
 آدرس :
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 تعاريف : 
 د شغل : استاندار

 سيتاندارد ررفيه اي نييف وفتيه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کيار را ووينيد در بع يي از ميوارد ا    
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادويري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام يک شغل :  
 از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  به مجموعه اي

 شرح شغل : 
هيا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک روزه شغلي ، مسئوليت 

 رد مورد نياز شغل . شرايط کاري و استاندارد عملك

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يک استاندارد آموزشي . 

 ويژگي کارآموز ورودي : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 :يکارورز
رد و ضيرورت  يي و يا با ماکت صورت مي يبه صورت محدود  يا همگام با آن آموزش عملي يکه بعد از آموزش نظر است يصرفا در مشاغل يکارورز

د در محيل آميوزش بيه صيورت     که فر يستگيک شايف شده تجربه شود.)مانند آموزش يتعر يمدت يبرا يط واقعيدارد که در آن مشاغل خاص مح
 وردد.( ياز مشاغل نم ياريند و شامل بسيبب يآموزش عمل يک مكان واقعيدر  يد مدتآموزد و ضرورت دار يبا استفاده از عكس م کيتئور

 ارزشيابي : 
کتبيي عمليي و اخيالق    ، عمليي  بخي    ه، که شيامل سي  فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يک شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررفه

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .رداقل 

 شايستگي : 
 توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط ووناوون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
شايستگي يا توانايي . کيه ميي توانيد شيامل عليوم )اييه )       رداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يک 

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيفيک رياضي 

 مهارت : 
 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يک توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 فتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يک کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق ررفه اي مي باشد .  مجموعه اي از ر

 ايمني : 
 مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط کار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 يت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد وردد.مالرظاتي است که در هر شغل بايد رعا
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 :  1شغلاستاندارد آموزش نام 

 Photoshopکارور 

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

ار نصب نرم افف وظايفي از قبيلاطالعات محسوب مس شود.  يفناور روزهمشاغل از  Photoshopکارور 

Photoshop ،تصاوير و  و روتوش مونتاژ و ويراي  استفاده از ابفار و امكانات نرم اففار جهت ، تنظيمات نرم اففار

ارتباط اين شغل با مشاغل مدير طراري ، مهندس تجفيه و تحليل و  .دارددر بررا  و چاپ صفحات وب يساخت الگوها

 طراري ورافيک در ارتباط است.

 : وروديويژگي هاي کارآموز 

 کامپيوتر يا گرافيک ديپلمفوق حداقل ميزان تحصيالت : 

 سالمت کامل جسماني و روانيحداقل توانايي جسمي و ذهني : 

انهي  کاربر رادرجه  ICDLا يرايانه شخصي  يکاربر عموم مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 دو

 ساعت 13ره آموزش                    :  

 ساعت 31  ـ زمان آموزش نظري               :

 ساعت  51 ـ زمان آموزش عملي                :

 ساعت  -- کارورزي                       :زمان ـ 

 ساعت 19  ـ زمان پروژه                            :

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %35  : کتبي -

 %15  عملي : -

 %19  حرفه اي : اخالق -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 ورافيک يا کامپيوتررداقل تحصيالت: کارشناسي رشته هاي 

 Photoshopنرم اففار   مرتبط باسال سابقه آموزشي  4سال سابقه اجرايي ويا 9رداقل 

                                                 
1   . Job / Competency Description 

طول دو

يا  
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 ( :  اصطالحي)  استاندارد دقيق تعريف ٭

 

و  ير هنريها، تصاوInterfaceها، Bannerو ساخت  هت روتوش، مونتاژدر ج Photoshopبكارگيري نرم افزار 

 مرتبط با اين شغل. يمورد نظر در حرفه ها يو يا چاپ Digital يو نيز ارائه خروج يعكاس

 

 ( : جهاني مشابه اصطالحات و)  استاندارد انگليسي اصطالح ٭

 

Bridgeراه با جهت بازگشايي اسناد مربوطه که هم يجانب ي: نرم افزارPhotoshop گردد. ينصب م 

Color Profile: چاپ و نمايش آنها در صفحه نمايش. يارتباط رنگ ها 

Blend Mode :دو يا چند اليه. ينحوه ترکيب رنگها 

 

 :  استاندارد اين با مرتبط هاي رشته و استانداردها ترين مهم ٭

 

 

 

 

 

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

 

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم 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 کار    
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                        9شغلآموزش استاندارد 

 8شايستگي ها -

 عناوين رديف

 کار با اسناد ورافيكي 1

 کار با ابفار انتخاب و مرور 3

 برش و تغيير شكلکار با ابفار  9

4برداريايجاد اشكال  4
 

 کار با اليه ها 5

 تصحيح رنگ 1

 چاپ ديجيتال 1

 بكارويري فيلترها 1

 روتوش تصاوير 0

 مونتاژ کردن 19

11  

13  

19  

14  

15  

 

                                                 
2 .

 Occupational     
3
 . Competency 

4
 . Vector 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

  کار با اسناد ورافيكي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 8 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

- Color Profile 2/1   

   2/1 ات مانيتورتنظيم -

   92/1 ها و راهنماها ک  خط -

   Bridge 2/1تنظيمات  -

   PDF 92/1تنظيمات بازوشايي اسناد  -

 قالب هاي اسناد ورافيكي -

 و ... ( JPEG ،GIF ،PDF) شامل: 

2/1   

   Save for Web 2/1تنظيمات  -

    مهارت :

  2/1  چيدن )الت ها و ذخيره ف اي کاري -

  2/1  ايجاد سند ورافيكي جديد -

  2/1  بازوشايي اسناد ورافيكي موجود -

  Bridge  1کار با نرم اففار  -

  2/1  ذخيره اسناد ورافيكي -

 نگرش :

 بكارويري نتظيمات رنگ جهت تطابق بيشتر نماي  و چاپ -

 ايمني و بهداشت : 

 انهرعايت اصول اروونومي هنگام کار با راي -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 کار با ابفار مرور و انتخاب

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2/9 2/2 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   Navigator 2/1)الت  -

   1 ابفار انتخاب -

   Magic wand 2/1تنظيمات  -

   Marquee 2/1تنظيمات  -

    مهارت :

  1  يربفرونمايي يک تصوانجام  -

- Scrolling  وpanning  2/1  

  Magic wand  2/1استفاده از  -

  polygonal lasso  1انتخاب با استفاده از  -

  Marquee  2/1انتخاب با استفاده از  -

  1  اففودن، برداشتن و اشتراک محدوده هاي انتخاب -

  1  ذخيره و بازيابي خطوط انتخاب -

 نگرش :

 و بهداشت :  ايمني

 رعايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 کار با ابفار برش و تغيير شكل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 8 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،هيزات تج

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   2/1 انواع تغيير شكل -

   Crop 2/1تنظيمات ابفار  -

    مهارت :

  Move  2/1کار با ابفار  -

  2/1  انتخاب و اليه ها يتغيير شكل محدوده ها -

  Options  2/1تغيير شكل با استفاده از تغيير مقادير نوار ابفار  -

  Crop  92/1استفاده از ابفار  -

  Slice  2/1استفاده از ابفار  -

  Slice Select  72/1کار با ابفار  -

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 ايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانهرع -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 بردارياشكال ايجاد 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

1 2 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 رفي و منابع آموزشيمص

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   2/1 برداريفوايد اشكال  -

   Fill 2/1 و دستور Shapeابفار  -

    مهارت :

  Custom Shape  1و  Shapeاستفاده از ابفار  -

  Pen  1ساختن مسير با استفاده از ابفار  -

  2/1  اففودن و رذف نقاط يک مسير -

 Arrowتغيير يک شكل با استفاده از ابفار  -

 (Direct Selection  وPath Selection ) 

 2/1  

  1  اشتراک، برداشتن، اقفودن و ترکيب مسيرها -

  1  ه از مسير و بالعكسساختن محدوده انتخاب با استفاد -

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 کار با اليه ها

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 7 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط وجهات زيست محيطيت

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   Fill 2/1و  Adjustmentمفاهيم اليه هاي  -

   Fill 92/1 و Opacityتنظيمات  -

- Blend Mode هايNormal  وDissolve 92/1   

- Blend Mode هايDarkening 92/1   

- Blend Mode هايLightening 92/1   

- Blend Mode هايOverlay  تاHard Mix 92/1   

- Blend Mode هايDifference  تاLuminosity 92/1   

   2/1 ه هااصول وروه بندي و نام وذاري الي -

   Blend if 2/1تنظيمات مقادير  -

    مهارت :

  92/1  ساختن اليه -

  92/1  تغيير ترتيب اليه ها -

  Clipping Mask  92/1ساختن يک  -

  92/1  ادغام اليه ها -

  2/1  هاLayer Groupکار با  -

  Blend Mode  2/1استفاده از  -

  Advanced Blending  2/1کار با  -
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   2/1  از يک اليه Knockoutساختن يک  -

  Inner shadow  2/1و  Drop Shadowاعمال  -

  Inner Glow  2/1و  Outer Glow اعمال -

  Bevel and Emboss  2/1اعمال  -

  Stain  2/1اعمال  -

  1  تغيير )وش  اليه -

  Stroke  2/1اعمال  -

  2/1  هاStyleاعمال  ذخيره و -

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 تصحيح رنگ

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ست محيطيتوجهات زي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   2/1 تنظيم تصحيح خودکار سطح رنگ  -

   Curves 2/1تصحيح رنگ در تنظيمات  -

   Variations 92/1تصحيح رنگ در تنظيمات  -

   Hue/Saturation 92/1گ در تنظيمات رن -

   Match Color 2/1تنظيمات  -

    مهارت :

  Levels  2/1کار با  -

  Curves  2/1استفاده از  -

  Variations  2/1کار با  -

  Color Balance  2/1کار با  -

  Hue/Saturation  92/1تغيير رنگ در  -

  Hue/Saturation  92/1 انتخاب وستره رنگ در  -

  Replace Color  2/1کار با  -

  Match Color  1تطبيق رنگ با استفاده از  -

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 چاپ ديجيتال

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2/9 2/2 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   2/1 سازي مانيتور آماده

   2/1 رنگ مناسب اتتنظيم

   Photoshop 1تنظيم چاپ در 

   2/1 رفظ جفييات سايه

    مهارت :

  2/1  سازي کارواه چاپ آماده

  2/1  سازي چا)گر جوهر افشان آماده

  Photoshop  1باز کردن فايل مقصد )روفايل در 

  2/1  ايجاد و نصب )روفايل سفارشي

  Adobe RGB  2/1وذاري تصاوير با )روفايل  برچسب

  2/1  آزماي  رنگ

  2/1  )ي  تنظيمات چا)گر

  2/1  ارزيابي چاپ آزمايشي

  1  اي چاپ با استفاده از يک آزمايشگاه ررفه

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 فيلترها بكارويري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2/1 2/4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،ت تجهيزا

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   Unsharp mask 2/1عملكرد  -

   Smart Blur 2/1و  Smart Sharpenعملكرد  -

   Liquify 2/1 در ابفارتنظيمات  -

    مهارت :

  Sharpen  2/1 ياستفاده از فيلتر ها -

  Blur  2/1 ياستفاده از فيلتر ها -

  Noise  2/1 ياستفاده از فيلتر ها -

  Distort  92/1 ياستفاده از فيلتر ها -

  Render  92/1 ياستفاده از فيلتر ها -

  1  يهمختلف بر روي يک ال ياعمال فيلتر ها -

  Liquify  2/1استفاده از ابفار اعمل تغييرات در  -

  92/1  جفئيات يجهت بازوردان Reconstructاستفاده از ابفار  -

  Wireframe Meshes  2/1ذخيره و بازيابي  -

  Liquify  92/1ها در Maskکار با  -

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 کار با رايانهرعايت اصول اروونومي هنگام  -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 

 ي تحليل آموزش  بروه -

 عنوان : 

 روتوش تصاوير

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2/9 2/7 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد قلم

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

   2/1 (Highlights و Shadows ،Midtonesميفان تيروي ) -

   Adjustment 2/1اليه هاي  -

   Healing Brush 2/1تنظيمات  -

   1 تكنيک هاي وضوح )يشرفته -

    مهارت :

  1  تصحيح قرمفي چشم -

  Smudge  1و  Blur ،Sharpenاستفاده از ابفار  -

  Sponge  2/1و  Dodge ،Burnاستفاده از ابفار  -

  Stamp  1کار با ابفار  -

  Healing Brush  2/1استفاده از ابفار  -

  tone  2/1جايگفيني رنگ و  -

  1  اه و سفيدکار با تصاوير سي -

  1  استفاده از تكنيک مات کردن -

  2/1  و نگاشت تونال toneهموار سازي  -

  2/1  استفاده از اشياي هوشمند -

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :
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 استاندارد آموزش 

 زش ي تحليل آمو بروه -

 عنوان : 

 مونتاژ کردن

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 6 3 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه    دان  :

 )روژکتور

 )رده )روژکتور

 خودکار

Flash memory 

 ميف رايانه

 وردان يصندل

 بورد وايت

 وايت بورد لمق

 کاغذ

 اسكنر

 چا)گر

- Channel  1 ماسکرنگ جهت ايجاد   

   1 تصاوير استوديو و محلي -

    مهارت :

  2/1  ک ماسک اليهي ايجاد -

  1  بكارويري ماسک ها در ترکيب اليه ها -

  2/1  هاChannelو ترکيب  Channelsاستفاده از )الت  -

  2/1  در جهت بهبود يک ماسک variationsاستفاده از  -

  Inner Glow  2/1ترميم لبه يک ماسک با استفاده از  -

  1  رنگ Channelتنظيم سطح رنگ يک  -

  1  جهت ساختن ماسک Burn و  Dodgeاستفاده از ابفار  -

  Brush  2/1ترميم ماسک ها با استفاده از ابفار  -

  Inner Shadow  1ز ترميم لبه يک ماسک با استفاده ا -

 نگرش :

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت اصول اروونومي هنگام کار با رايانه -

 توجهات زيست محيطي :
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  بروه استاندارد تجهيفات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 مشخصات )يشنهادي: رايانه 1

 GHz 2.4)ردازنده: 

 RAM :2GBرافظه 

 500MB: يخال رد اقل رافظه

 ”19صفحه نماي : 

11  

     

  11  ميف رايانه 8

  11  رايانه يصندل 

  1 بسته به شرايط و نور محيط کارواه )روژکتور 

  1 و )روژکتور بسته به محيط کارواه )رده )روژکتور 

  1  وايت بورد 

 نفر 5به ازاي هر  9 قابليت استفاده در شبكه يدارا اسكنر 

 نفر 5به ازاي هر  9  چا)گر 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات براي يک کارگاه به ظرفيت  -
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 بروه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  د تعدا مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 CD نرم اففار  يراوPhotoshop 15  

 Flash memory  2رد اقلGB 15  

  A4 1999 کاغذ 

  1 وايت برد قلم 

  99  خودکار 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 15ت و يک کارگاه به ظرفيمواد به ازاء يک نفر  -
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  بروه استاندارد ابفار  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 --    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 توجه : 

 به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .ابزار  -
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 منابع و نرم اففار هاي آموزشي ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم اففار رديف

1 Photoshop CS5 Lesa Snider -- 2010  O’Reilly 

9 Photoshop CS5 

FOR Dummies 

Peter Bauer -- 2010  Wiley 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) )يشنهادي وروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جفوه رديف

 مترجمين

 ضيحاتتو ناشر محل نشر
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

 رديف عنوان

Http://www.adobe.com/ 1 

http://photoshoptutorials.ws/ 2 

http://luxa.org/ 3 

http://photoshopcontest.com/tutorials/photoshop-tips.html 4 

http://pshero.com/ 5 

 6 

 7 

 
8 

 9 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست معرفي نرم اففارهاي سودمند و مرتبط 
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 ) عالوه بر نرم اففارهاي اصلي ( 

 

 توضيحات آدرس تهيه کننده عنوان نرم اففار رديف

1 Bridge Adobe --  همراه با نرم اففار نصب

 شود. يم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


