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 سیدر يها برنامه و حطر فترد:  تصويب و امحتو ينوتد بر رتنظا
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 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

پالك ، ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2ماره ، ساختمان ش، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 

97 

66569900 – 9تلفن                  66944117دورنگار       

Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

: سيدر ييزر برنامه تخصصي نكميسيو ءعضاا

رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي-                               علي موسوي مدیر کل دفتر طرح و برنامه هاي درسي

سمنان             مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان : ابراهيم محمودي  -تهران                     مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان حميد رضا خانپور:-

: معاون آموزش و پژوهش و برنامه ريزي استان سمنانسيد حسين شاهچراغ -همدان                     ستانمدير كل آموزش فني و حرفه اي اعليرضا مهرابي :  -

رضا زارعي: معاون آموزش و پژوهش و برنامه ريزي استان همدان -                                  خواهران شهريار itماجده آذر بويه:رئيس مركز پيشرفته -

 جمشيد رحيمي :رئيس اداره آموزش فني و حرفه اي استان همدان -: رئيس اداره آموزش فني و حرفه اي استان سمنان              ريانعليرضا ذوالفقا -

هما والئي: كارشناس پژوهش و آموزش فني و حرفه اي استان همدان -: كارشناس پژوهش و آموزش فني و حرفه اي استان سمنان     مراد علي باقري -

روه برنامه ريزي فناوري اطالعات دفتر طرح و محمد رضا كنجه مرادي : عضو گ        -  م شکوفیان مدیر گروه برنامه ریزي درسي دفتر طرح و برنامه هايشهرا-

  برنامه درسي

رفه اي استان هرمزگان فني و ح گلزار نظري :معاون آموزش و پژوهش–سیروس سلطاني:سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان هرمزگان -

اسماء کریمي :رئیس مرکز آموزش فني و حرفه اي استان هرمزگان  -فاطمه طاهري : کارشناس آموزش فني و حرفه اي استان هرمزگان              -

:آموزش شغل اردستاندا ينوتد ايبر رهمكا تخصصي و ايحرفه يهازهحو
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان -                                               ه اي استان سمناناداره كل آموزش فني و حرف -

(11)مركز شماره  نهاوندآموزش  فني و حرفه اي مركز خواهران   -                          الزهرا( 6آموزش  فني و حرفه اي مركز خواهران مهديشهر )  -

(  19شهريار)مركز شماره آموزش  فني و حرفه اي مركز خواهران   -تهران   ل آموزش فني و حرفه اي استان اداره ك -

و سيماي مركز سمنان صدا-موسسه راد فيلم    - 

                     
:  ينگرزبا و حصالا يندآفر

محتواي علمي-

تجهيزات-

نيازبازاركار-

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

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

 خانوادگينام و نام  ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 

رشته 

 تحصيلي
 شغل و سمت 

سابقه كار 

 مرتبط
 آدرس  ، تلفن و ایميل

1 
جواد صفايی 
 كوچکسرايی

 دكتري
مهندسی برق و 

 قدرت

عضو هیئت علمی 
رئیس -دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد 
 شهمیرزاد

 سال 10

 09128323753تلفن همراه:
 j_safaee@yahoo.com ايمیل:

دانشگاه آزاد اسالمی -شهمیرزاد-آدرس:سمنان
 واحد شهمیرزاد

 كارشناسی امیرحسین دائیان 2
مهندسی 
 مکاترونیک

 -تدوينگرصدا وسیما
مدرس دانشگاه 
 صنعتی شاهرود

 سال 10

ايمیل:
amirhossein.daeian@yahoo.co

m 

نبش -مديران شرقی -آدرس:سمنان
 موسسه رادفیلم-رديبهشت ششما

 مديريت كارشناسی مجید بشارتی راد 3

كارمند صدا و 
سیماي استان 

مدير  –سمنان 
مسئول موسسه 

 فیلم سازي رادفیلم

 سال 24

 
نبش -مديران شرقی -آدرس:سمنان

 موسسه رادفیلم-ارديبهشت ششم

 كارشناسی معصومه غنیان 4
مهندسی 

كامپیوتر سخت 
 افزار

فناوري مربی  
 اطالعات

 سال 5

 02333627272تلفن ثابت:
 mm.ghanian@gmial.comايمیل: 

مركز آموزش فنی –مهديشهر -آدرس: سمنان
 و حرفه اي خواهران مهدي شهر

5 

 

 

 فاطمه وكیلی

 

 

 

 

 

 كارشناسی
 كامپیوتر

 

 

 مربی
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 تلفن ثابت :

 09391724144تلفن همراه : 
 ايمیل :

vakily.fatemeh@gmail.com 

 آدرس : هرمزگان

 
 

6 
عصمت لشکري بندري 

 پور

دانشجوي 

 كارشناس ارشد
 5 مربی كامپیوتر 

 تلفن ثابت :

 09173603951تلفن همراه : 
 esi.lashgari@gmail.comايمیل :

 آدرس : هرمزگان نخل ناخدا فناوري اطالعات
 
 

 يريتمد كاردانی تهمینه دوست محمدي 7
فناوري مربی  

 اطالعات
 سال 10

 02333627272تلفن ثابت:
ايمیل:

dostmohamadi56@gmail.com 

مركز آموزش فنی  -مهديشهر -آدرس: سمنان
 و حرفه اي خواهران مهدي شهر

 
 

mailto:amirhossein.daeian@yahoo.com
mailto:amirhossein.daeian@yahoo.com
mailto:mm.ghanian@gmial.com
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 شایستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 

رشته 

 صيليتح
 شغل و سمت 

سابقه كار 

 مرتبط
 آدرس  ، تلفن و ایميل

 كارشناسی نرگس مرادي 8
مهندسی 

تکنلوژي نرم 
 افزار

 سال 10 مربی

 تلفن همراه : 
مركز آموزش فنی و  -نهاوند  -آدرس: همدان 

 حرفه اي خواهران نهاوند

 كارشناسی صديقه پرو 9
مهندسی 

تکنلوژي نرم 
 افزار

 سال 5 مربی

 09193699707اه:تلفن همر
آدرس:انديشه شهرک صدف انتهاي خیابان 

 خواهران شهريار 19توحید مركز شماره 

 كارشناسی رودابه بیت سیاح 10
مهندسی 

كامپیوتر نرم 
 افزار

 سال 5 مربی

 09358647963تلفن همراه:
آدرس:انديشه شهرک صدف انتهاي خیابان 

 خواهران شهريار 19توحید مركز شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاریف : 

 استاندارد شغل : 
 مورد نیاز براي عملکرد موثر در محیط كار را گويند در بعضی از موارد استاندارد حرفه اي نیز گفته می شود. مشخصات شايستگی ها و توانمندي هاي

 استاندارد آموزش : 
 ي يادگیري براي رسیدن به شايستگی هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

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

 شرح شغل : 
ها ، شرايط كاري بیانیه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلی ، مسئولیت 

 و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 ل زمان و جلسات مورد نیاز براي رسیدن به يک استاندارد آموزشی . حداق

 ویژگي كارآموز ورودی : 
 حداقل شايستگی ها و توانايی هايی كه از يک كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود . 

 كارورزی:
عملی به صورت محدود يا با ماكت صورت می گیرد و ضرورت دارد كهه در آن   كارورزي صرفا در مشاغلی است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش

کس می مشاغل خاص محیط واقعی براي مدتی تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يک شايستگی كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريک با استفاده از ع

 شامل بسیاري از مشاغل نمی گردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتی در يک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و

 ارزشيابي : 
 اي خواهد بود .  كتبی عملی و اخالق حرفه، عملی بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگی بدست آمده است يا خیر 

 صالحيت حرفه ای مربيان : 
 دوره آموزش استاندارد انتظار می رود . حداقل توانمندي هاي آموزشی و حرفه اي كه از مربیان

 شایستگي : 
 توانايی انجام كار در محیط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، ، فیزيهک  ايهه )رياضهی   حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهنی الزم براي رسیدن به يک شايستگی يا توانايی كه می تواند شامل علوم پ

 ، تکنولوژي و زبان فنی باشد .  (، زيست شناسیشیمی 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم براي رسیدن به يک توانمندي يا شايستگی . معموالً به مهارت هاي عملی ارجاع می شود . 

 نگرش : 
 یاز است و شامل مهارت هاي غیر فنی و اخالق حرفه اي می باشد .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفی كه براي شايستگی در يک كار مورد ن

 ایمني : 
 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفی كه براي شايستگی در يک كار مورد نیاز است و شامل مهارت هاي غیر فنی و اخالق حرفه اي می باشد .  

 توجهات زیست محيطي :
 د كه كمترين آسیب به محیط زيست وارد گردد.مالحظاتی است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شو
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 :شغل زشموآ اردستاندا منا

 برای تدوین EDIUSسازنده چند رسانه ای با 

 :شغل زشموآ اردستاندا حشر

اشد . از شايسهتگی ههاي ايهن شهغل     براي تدوين در حوزه فناوري اطالعات می ب EDIUSسازنده چند رسانه اي با 

و نصهب   EDIUSی مراحل تدوين فیلم، بررسی فرمت هاي تصويري، نصب و تنظیمهات اولیهه نهرم افهزار     بررستوان می

، TIME LINEپالگین هاي مربوطه، بررسی محیط برنامه و مديريت فايلها ، كپچر كردن صدا و تصوير، كار با پنجره 

نويسی،  خروجی گرفتن از پروژه را نام بهرد.  صدا گذاري و تنظیمات مربوطه، عنوان ، transitionكار با افکت ها ،كار با 

 اين شغل با كلیه مشاغل چندرسانه اي مرتبط می باشد.

 : ورودی زمورآكا یها یژگيو

 پایان دوره راهنمایيت : تحصيالان قل ميزاحد

 توانایي كار با كامپيوترنایي جسمي : اقل تواحد

   ICDL2رایانه كار ارد : ستانداین ز اپيش نيای هارت مها

 : زشموآ دوره لطو

 ساعت       96        زش : مول دوره آطو

 ساعت       28   ی : نظرزش مون آمای ز

 ساعت       68    : عملي زشمون آمای ز

 ساعت      -              رورزی : كان ماز -

 ساعت     -         عملي : وژه پرن ماز -

 ( صددر به)  شيابيارز یبند جهدبو

 

 % 25ی : نظرن موآز -

 % 65عملي :ن موآز -

 %10ای :حرفه ق خالا -

 :نمربيا ای حرفه یها صالحيت

 

 ، نرم افزار و سایر شاخه های مرتبط با علوم كامپيوتر با حداقل دو سال سابقه كار ITدارندگان مدرك كارشناسي -

 سال سابقه كار  4كامپيوتر با حداقل ، نرم افزار و سایر شاخه های مرتبط با علوم  ITدارندگان مدرك كارداني -
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 ( :  صطالحيا)  اردستاندا قيقد تعریف ٭

ي مختلف يکی از برترين نرم افزارهاي گرافیکی كار روي فیلم جهت میکس و مونتاژ فیلمها EDIUSنرم افزار 

كز جهانی، شبکه هاي در مرا  EDIUSكاربرد اديوس آنقدر زياد هست كه از نرم افزارمیباشد. شهرت، محبوبیت و

 .كاربرد داشته و مورد استفاده قرار میگیرد …ديو هاي گرافیکی و فیلم سازي و وزيونی كشور )صدا و سیما(، استيتلو
 
 
 

 ( : جهاني مشابه تصطالحاا و)  اردستاندا نگليسيا حصطالا ٭
EDIUS USER 

 

 

 

 

 

  : اردستاندا ینا با مرتبط یها شتهر و هااردستاندا ترین مهم ٭

 PREMIEREاستاندارد كارور 

  SSPاستاندارد رایانه كار تدوین فيلم و صدا با 
 
 
 
 
 
 

 : ركا سختي سطح و شناسي سيبآ جهت از شغلي اردستاندا هجایگا ٭

 ...................................... مرجع و سند طبق   سيبآ كم و دیعا مشاغل وجز:  لفا

 ...................................... مرجع و سند قطب   سخت نسبتاً مشاغل وجز:  ب

 ...................................... مرجع و سند طبق   آور نیاز و سخت مشاغل وجز:  ج

  ركا وزارت از مستعالا به زنيا:  د
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 شغل زشموآ اردستاندا
  ها شايستگی 

 عناوين رديف

 بررسی مراحل تدوين فیلم 1

 بررسی فرمت هاي تصويري 2

 و نصب پالگین هاي مربوطه EDIUSنصب و تنظیمات اولیه نرم افزار  3

 ها  بررسی محیط برنامه و مديريت فايل 4

 كپچر كردن صدا و تصوير 5

 TIME LINEكار با پنجره  6

 كار با افکت ها  7

 transitionكار با  8

 صدا گذاري و تنظیمات مربوطه 9

 نويسی عنوان 10

 خروجی گرفتن از پروژه  11
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 استاندارد آموزشي 

 عنوان : 

 ررسي  مراحل تدوین فيلم ب
 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 4 9 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 هیزات كامل بروزرايانه با تج   5 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی به

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    مفاهیم و تعاريف تدوين-

    اهمیت تدوين در امر فیلم سازي -

    مراحل تدوين فیلم  -

    تداوم و زمان در تدوين-

    ويژگی تدوين خطی ، معايب تدوين خطی -

    ويژگی تدوين غیر خطی، مزايا تدوين خطی -

  4  مهارت :

    editingتدوين،مونتاژ،  -

    اجرامرحله اسمبلی )گزينش نماها (-

    اجرا مرحله راف كات )تدوين اولیه(-

    اجرا مرحله فاين كات )تدوين نهايی(-

     continuity editingاجرا تدوين تداومی -

    continuity editing dis-اجرا تدوين غیر تداومی-

 نگرش :
 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-
 خالقیت، كارآفرينی -

  ایمني و بهداشت :
 بودن دست ها هنگام كار با قطعات عاري از الکتريسیته -
 نومی در هنگام كار با رايانه رعايت ارگو-

 توجهات زیست محيطي : 

 جداسازي قطعات معیوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها به محیط زيست-
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 استاندارد آموزشي 

 : عنوان 

 بررسي فرمت های تصویری
 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

4 1 5 

 نگرش ،  ايمنی دانش ، مهارت ،

 توجهات زيست محیطی مرتبط

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   4 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

لی گردان میز رايانه ،صند

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی به

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    انواع كیفیت ها و فرمت هاي تصويري  -

    PAL_NTSC_SECAMاستانداردهاي تصويري  -

    رزولوشن تصوير -

    4:3 _ 16:9نبه هاي مختلف نسبت ظاهري تصوير ج -

    مفهوم كدک زمانی -

    مفهوم كدک ها -

    فرمت هاي ورودي براي نرم افزار اديوس -

  1  مهارت :

    بکارگیري فرمت هاي ورودي براي نرم افزار اديوس -

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 م كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كارانجا-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-
 خالقیت، كارآفرينی -

 ایمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام كار با قطعات عاري از الکتريسیته -
 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي : 

شهري و تحويل آنها به  كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله هايي قطعات وجداساز-

 محیط زيست
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 استاندارد آموزشي 

  عنوان :

 و نصب پالگين های مربوطه EDIUSنصب و تنظيمات اوليه نرم افزار 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

3 6 9 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط ست محيطيتوجهات زی

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   3 دانش:

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 جهیزات اتصال به اينترنت،ت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی به

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    و ورژن هاي مختلف آن و ذكرتفاوت ها EDIUSمعرفی نرم افزار -

    معرفی حداقل سخت افزار مورد نیاز -

    EDIUSهاي پیش نیاز و كمکی معرفی نرم افزار -

    معرفی انواع پورت هاي ورودي آنالوگ و ديجیتال -

و  HDنحوه ي تنظیم خصوصیات يک پروژه از طريق استاندارد  -
SD (NTSC,PAL  ) 

   

    اهمیت پالگین و كاربرد آن-

  6  مهارت :

    EDIUSنصب نرم افزار  -

    project settingsپنجره  ايجاد پروژه جديد و تنظیم -

    ediusدر  after effectsكار باپالگین هاي قابل اجراي -

    new blueكار با پالگین هاي -

    briosكار با پالگین -

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره 

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 دهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كاررعايت استاندار-
 خالقیت، كارآفرينی -

 ایمني و بهداشت :

 ست ها هنگام كار با قطعات عاري از الکتريسیته بودن د--
 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي :

 اي شهري و تحويل آنها به محیط زيستجداسازي قطعات  و كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله ه -
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 استاندارد آموزشي 

  ن:عنوا

  بررسي  محيط برنامه و مدیریت فایلها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 6 8 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ه با تجهیزات كامل بروزرايان   2 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD ديکشنري انگلیسی به 

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    MONITORنحوه ي كار با پنجره  -

    BINنحوه ي كار با پنجره  -

    PALETTEنحوه ي كار با پنجره  -

    TIME LINEنحوه ي كار با پنجره  -

    EDIUSنحوه ي كار با نوار منوي برنامه  -

  6  مهارت :

    MONITORبکارگیري پنجره  -

براي وارد نمودن ، مرتب كردن ،ايجاد  BIN(بکارگیري پنجره  -
 تغییرات اولیه در كلیپها (

   

    effectبکارگیري پالت  -

    informationبکار گیري پالت  -

    markerبکار گیري پالت  -

    ادغام پالتها -

    يريبکار گیري تراک هاي تصو -

    بکارگیري تراک هاي صوتی -

     TITTLEبکارگیري تراک هاي  -

    بکارگیري كلیدهاي دستورات و ابزارها -

    كار با محور زمان -

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 فه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كاررعايت استانداردهاي حر-
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 استاندارد آموزشي 

  عنوان:

  بررسي  محيط برنامه و مدیریت فایلها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

   

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي :

و كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله هاي شههري و تحويهل آنهها بهه     جداسازي قطعات  -

 محیط زيست
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 ي موزشآاستاندارد  

 عنوان : 
 كپچر كردن صدا و تصویر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 4 5 

 نگرش ،  ایمني ، مهارت ، دانش

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   1 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    معرفی انواع كارت كپچر -

    DVو  HDمعرفی انواع ورودي و خروجی ها در كپچر -

    کات ايمنی و ضروري در اتصال دستگاهها به سیستمن -

  4  مهارت :

    كار با تنظیمات عملکردي كپجر-

    كار با تنظیمات دستگاه براي شروع كپچر-

دسته بندي و تنظیم  دستگاه هاي مختلف متصل به سیستم در  -
 نرم افزار

   

    كپچر مستقیم از وبکم و میکروفن متصل به سیستم-

 نگرش :
 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-
 خالقیت، كارآفرينی -

 ایمني و بهداشت :

 بودن دست ها هنگام كار با قطعات عاري از الکتريسیته  -
 ت ارگونومی در هنگام كار با رايانهرعاي-

 توجهات زیست محيطي :

جداسازي قطعات  و كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويهل آنهها بهه     -

 محیط زيست
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 استاندارد آموزشي 

   عنوان :

 TIME LINEپنجره  كار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

3 12 15 

 نگرش ،  ایمني مهارت ،دانش ، 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   3 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی به

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    TIME LINEكلید هاي پنجره  -

    خط ويرايش  و محور زمان -

    ديد در محور زمان نحوه ي تغییر بزرگی محور-

    نحوه ي تنظیمات مربوط به تراک ها -

    فريم هاي كلیدي -

    نحوه ي تنظیمات مربوط به ويرايش كلیپ ها -

  12  مهارت :

    TIME LINEكار با كلید پنجره  -

    كار با خط ويرايش  و محور زمان -

    تغییر بزرگی محور ديد در محور زمان -

    TIME LINEتنظیم نمايش پنجره  -

    مخفی كردن تراكها  -

    افزودن و حذف تراكها  -

    تغییر نام تراكها  -

    قفل كردن تراكها  -

    بکارگیري فريم هاي كلیدي -

    ويرايش كلیپ ها  -

    ويرايش نقاط وردي خروجی -

    ت يک كلیپوسرع   DURATIONتغییر دادن زمان  -

SET OUT – SET IN -     

OVER WRITE – INSRET  -    

TIME REMAP -    

    فريزكردن  -
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 استاندارد آموزشي 

   عنوان :

 TIME LINEپنجره  كار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

   

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

يزات ، ابزار ، مواد تجه

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-
 خالقیت، كارآفرينی -

 

 ایمني و بهداشت : 

 بودن دست ها هنگام كار با قطعات  عاري از الکتريسیته -
 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي :

جداسازي قطعات  و كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنهها بهه    -

 محیط زيست
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 استاندارد آموزشي 

 عنوان : 

 كار با افكت ها

 زمان آموزش

 جمع ملیع نظري 

3 9 12 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   3 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 ژكتوركاغذ، پرده ديتا پرو

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی به

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    نحوه كار با افکت هاي پر كاربرد -

    انحوه كار  با فیلتره -

    نحوه استفاده  ازكروماكی -

  9  مهارت :

     بکار گیري افکتها -

    تغییر پارامترهاي يک افکت  -

    پوشاندن چهره  filter regionبکار گیري فیلتر  -

    جدا كردن رنگ از تصوير filter chrominanceبکار گیري فیلتر   -

    كار با جلوه كروماكی-

    با پالگین هاي مريوطه كار-

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره 

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

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

 خالقیت، كارآفرينی -

 ایمني و بهداشت : 

 گام كار با قطعات بودن دست ها هنعاري از الکتريسیته  -
 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي :

جداسازي قطعات  و كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنهها بهه محهیط     -

 زيست
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 استاندارد آموزشي 

  عنوان:

  TRANSITIONكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 7 9 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   2 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   امخ 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی

 به فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

     transitionمفهوم  -

    transitionنحوه دسترسی به پارامترهاي  -

    over lapفهوم فريم م -

  7  مهارت :

     بکار گیري روشهاي مختلف ايجاد ترانزيشن در بین كلیپها -

    presetsبکار گیري بخش  -

    optionsبخش بکار گیري  -

    key framesبخش بکار گیري  -

    generalبخش  بکار گیري -

     infoبخش  بکار گیري -

    frame over lapتنظیم  -

    كار با پالگین هاي مربوطه -

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره 
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-
 خالقیت، كارآفرينی -

  ایمني و بهداشت :

 بودن دست ها هنگام كار با قطعات ريسیته عاري از الکت -
 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي :

جداسازي قطعات  و كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها  -
 به محیط زيست
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 استاندارد آموزشي 

  :عنوان

  و تنظيمات مربوطهصدا گذاری 

 مان آموزشز

 جمع عملی نظري 

3 4 7 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   3 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 اغذ، پرده ديتا پروژكتورك

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی به

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 روپوش كار

    EDIUSنحوه جدا كردن كانال هاي صوتی در  -

    monoكانال صوتی  -

    كانال صوتی استريو -

    audio mixerپنجره  -

    نحوه تنظیمات پیشرفته صدا-

  4  مهارت :

    monoبکار گیري كانال صوتی  -

    بکار گیري كانال صوتی استريو -

     audio mixerتنظیم صدا با استفاده از  -

    تصويري از يکديگر و بالعکس جدا سازي فايل صوتی و -

Chanel map - ،Chanel processing ،Chanel 

locking 

   

    اعمال افکت بر روي صدا-

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره -نگرش :

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 نجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی ا-
 خالقیت، كارآفرينی -

 بودن دست ها هنگام كار با قطعات عاري از الکتريسیته  - ایمني و بهداشت :

 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

جداسازي قطعات  و كابل ههاي معیهوب و خهراب رايانهه از      -توجهات زیست محيطي :

 زباله هاي شهري و تحويل آنها به محیط زيست
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 استاندارد آموزشي 

  عنوان:

 عنوان نویسي  

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 10 11 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   1 دانش :

 سیستم عامل بروز

 روزنرم افزارهاي مرتبط ب

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان 

 ،تجهیزات اتصال به اينترنت

DVD   آموزشی نرم افزار

 مربوطه

DVD  ديکشنري انگلیسی به

 فارسی

 اسناد آموزشی

كابل سیار پنج راهه، چاپگر 

 لیزري

 ارروپوش ك

    نحوه ايجاد متن -

    title mixerپنجره  -

  10  مهارت :

    titleايجاد  -

    title mixerكار با پنجره -

    title mixerتنظیم مشخصات ظاهري پنجره -

    نصب نرم افزار فارسی نويس و ايجاد متن فارسی-

    ويرايش متن تايپ شده  -

    ايجاد افکت متنی -

    افزودن سايه و روشهاي ويرايش آن  -

    استفاده از شفافیت و گراديان بر روي متن  -

    ايجاد تیتراژ و زير نويس و اعمال حركت به متن -

    كار با پالگین هاي مربوطه-

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره 
 بطه با كارانجام كردار و ديدگاه مناسب در را-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-
 خالقیت، كارآفرينی -

  ایمني و بهداشت :

 بودن دست ها هنگام كار با قطعات عاري از الکتريسیته  -
 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي :

وب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها جداسازي قطعات  و كابل هاي معی -
 به محیط زيست
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 استاندارد آموزشي 

  عنوان:

 خروجي گرفتن از پروژه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 5 6 

 نگرش ،  ایمني دانش ، مهارت ،

 مرتبط توجهات زیست محيطي

تجهيزات ، ابزار ، مواد 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رايانه با تجهیزات كامل بروز   1 :دانش 

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهاي مرتبط بروز

 وايت برد، ماژيک  وايت برد

 ديتا پروژكتور

 كاغذ، پرده ديتا پروژكتور

DVD   خام 

 Cool disk خودكار

میز رايانه ،صندلی گردان ،تجهیزات 

 اتصال به اينترنت

DVD  آموزشی نرم افزار مربوطه 

DVD انگلیسی به  ديکشنري

 فارسی

 اسناد آموزشی

 كابل سیار پنج راهه، چاپگر لیزري

 روپوش كار

و مقايسه كیفیت و  blu-rayو  DVDمعرفی انواع -
 گنجايش آنها

   

    نحوه تنظیمات نهايی براي گرفتن خروجی-

  5  مهارت :

    فشرده سازي صدا و تصوير  -

- Render- كردن    

    تنظیم خروجی -

    خروجی گرفتن از چندين سکانس به طور همزمان -

    DVDايجاد مالتی مديا و ايجاد خروجی بر روي  -

 نگرش :

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره 
 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-
 خالقیت، كارآفرينی -

  ایمني و بهداشت :

 بودن دست ها هنگام كار با قطعات عاري از الکتريسیته  -
 رعايت ارگونومی در هنگام كار با رايانه-

 توجهات زیست محيطي :

جداسازي قطعات  و كابل هاي معیوب و خراب رايانه از زباله هاي شهري و تحويل آنها  -
 به محیط زيست
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  برگه استاندارد تجهيزات -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

 برای دو نفر 1 بروز و جدید رایانه 1

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه دیتا پروژكتور 2

 برای كارگاه 1 ویژه كارگاه پرده دیتا پروژكتور 3

 برای دو نفر 1 دو نفره آموزشي ميز رایانه 4

 برای هر نفر 1 آموزشي صندلي گردان 5

 برای كارگاه 1 سياه و سفيد یارنگي چاپگر ليزری 6

 برای كارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اینترنت 7

 برای كارگاه 1 معمولي وایت برد 8

 نفر در نظر گرفته شود .  16تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 برگه استاندارد مواد  -

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

 برای كارگاه عدد5 معمولي ماژیك وایت برد 1

 برای دونفر برگ100 معمولي كاغذ 2

3 DVD  برای دونفر عدد4 معمولي خام 

 برای دونفر عدد2 معمولي خودكار 4

 برای هرسيستم عدد1 دارای اتصال زمين كابل سيار پنج راهه 5

 برای یك نفر عدد1 كارگاهي گاهيروپوش كار یا لباس كار 6

 نفر محاسبه شود . 16مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفيت  -توجه : 

   برگه استاندارد ابزار -                  

 توضيحات تعداد مشخصات فني و دقيق نام ردیف

1 Cool disk 4برای دونفر 1 گيگابایت یاباالتر 

 برای دونفر 1 سخه های بروز و جدیدن سيستم عامل  نرم افزار 2

 برای دونفر 1 نسخه های بروز و جدید نرم افزارهای مربوطه 3

 برای دونفر 1 نسخه های بروز و جدید Officeنرم افزار 4

 برای دونفر 1 نسخه های بروز و جدید نرم افزار دیكشنری انگليسي به فارسي 5

 برای دونفر 1 های بروز و جدید نسخه نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 6

 نفر محاسبه شود . دوابزار به ازاء هر  -توجه : 
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 سایر منابع و محتواهای آموزشي ) پيشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلي   -

 سال نشر نام كتاب یا جزوه ردیف
مولف / 

 مولفين

 مترجم/

 مترجمين

محل 

 نشر
 توضيحات ناشر

       ابع معرفی شده از سازمانمن 1

2 EDIUS_700_Users_Guide-

EN 
USER 

GUIDE 
     

        

 

 

 

 

 

 

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

 توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار ردیف

كلیه جزوات وكتب آموزشی نرم  1

 افزار اديوس

   

     

 

 

 

 

 

 

 رست سایت های قابل استفاده در آموزش استانداردفه

 ردیف عنوان

www.grassvallery.com 1 
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