
 

 ICDLکاربر  : دوره نام

 134743033723337: آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 سالمت کامل: جسماني شرايط حداقل -

 پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنمايي) :تحصيلي مدرك حداقل -

 /زن مرد: جنسيت -

 ندارد  :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت تئوری ( 33 –ساعت عملي  733ساعت )  733  :دوره مدت- 3

 در حوزه فناوری اطالعات . که شامل شايستگي های بكـارگيری سيسـتم، سيسـتم عامـل ،ICDLکاربر  :دوره محتواي-4

گسترده  صـفحهکار بـا Wordکاربردی، کار با اينترنت، استفاده از سيستم عامل کاربردی ،اينترنت کاربردی ، واژه پردازی با ،

،Excel کار با پايگاه دادهAccess و ارائه مطلب باPower point .مي باشد 

 و کاربر رايانه کارور شبكه اينترنتو  کاربر اتوماسيون اداری : :  خـانواده هم يا و مرتبط آموزشي ايدوره ه-5

 ICDLکاربر گواهينامه مهارت   :اعطائي مدرك- 6

 و کاربر رايانهکارور شبكه اينترنت و  کاربر اتوماسيون اداریگذراندن دوره های  : مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 .که کاربردی کامپيوتر و کاربری کامپيوتر را دارند در ارتباط است اين شغل با کليـه مشـاغلي: دوره شغلي اندازهاي چشم-8

 ادارات دولتي و آموزشي: دوره استخدامي اندازهاي چشم-9

 Excelگذراندن دوره های آموزشي پيشنهاد مي گردد متقاضي، دوره های مرتبط با اين حرفه مانند  :ضروري و مهم اطالعات ساير- 11

را نيزآموزش ديده و مدتي را به عنوان کارورز در محيط های کارواقعي  کارور شبكه اينترنتو  کاربر اتوماسيون اداری , پيشرفته

 حضور داشته باشد.

 

 



 

 

 

 

 

 Photoshopدوره:  کارورنام 

 732123333143331کد استاندارد مهارتي و آموزشي: 

 شرايط و معيارهاي پذيرش کارآموز:-1

 سالمت کاملحداقل شرايط جسماني:  -

 : )پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنماييحداقل مدرك تحصيلي -

 مرد /زنجنسيت:  -

 عامل و کار با اينترنتکار با سيستم  :مهارت و دانش پيشنياز-2

 ساعت تئوری ( 70 –ساعت عملي 10ساعت )  03مدت دوره:  - 3

: بكارگيری نرم افزار فتوشاپ،کار با ابزارهای فتوشاپ، کار با پالت اليه ها، ترسيم و نقاشي ، کار با رنگ ، نور و تصاوير، محتواي دوره-4

 چاپ و نمايش ديجيتال مي باشد. کار با فيلترها، کار با پالت ها وآماده سازی فايل جهت

استانداردهای مرتبط با گرافيك کامپيوتری وکليه استانداردهای مرتبط با ديجيتال و  : دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده : -5

 کليه استانداردهای مرتبط با توليد محتوا و کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ای

 Photoshopنامه مهارت کارورگواهي  مدرك اعطائي:- 6

استانداردهای مرتبط با گرافيك کامپيوتری وکليه استانداردهای مرتبط با ديجيتال و کليه استانداردهای  : مسير ارتقاء و تكميل مهارت-7

 مرتبط با توليد محتوا و کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ای

از مشاغل حوزه فناوری اطالعات مي باشد و شامل وظايفي از قبيل بكارگيری نرم Photoshop: کارور  چشم اندازهاي شغلي دوره-8

لت ها اافزار فتوشاپ،کار با ابزارهای فتوشاپ، کار با پالت اليه ها، ترسيم و نقاشي ، کار با رنگ ، نور و تصاوير، کار با فيلترها، کار با پ

 وآماده سازی فايل جهت چاپ و نمايش ديجيتال مي باشد.

مديريت و تنظيمات چاپ،توليد پروژه ،راهبری طرح کسب و Bitmapکار با جداول،کار با تصاوير ،چشم اندازهاي استخدامي دوره: -9

 کار

گذراندن دوره های کليه  پيشنهاد مي گردد متقاضي، دوره های مرتبط با اين حرفه مانند : ساير اطالعات مهم و ضروري: - 11

ك کامپيوتری وکليه استانداردهای مرتبط با ديجيتال و کليه استانداردهای مرتبط با توليد محتوا و استانداردهای مرتبط با گرافي

کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ای را نيزآموزش ديده و مدتي را به عنوان کارورز در محيط های کارواقعي حضور داشته 

 باشد.



 

 

 

 

 

 SSpبا نام دوره:  رايانه کار تدوين فيلم و صدا

 472223033113337 کد استاندارد مهارتي و آموزشي:

 شرايط و معيارهاي پذيرش کارآموز:-1

 نداشتن کوری رنگ و کم شنواييحداقل شرايط جسماني:  -

 : )پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنماييحداقل مدرك تحصيلي -

 : مرد /زنجنسيت -

 رايانه شخصيکارور عمومي  مهارت و دانش پيشنياز:-2

 ساعت تئوری ( 04 –ساعت عملي 734ساعت )  782  مدت دوره:- 3

ضبط و تنظيمات و Realايجاد فايلهای صدای  ، Sound Forgeبرای تهيه انواع ، ويرايش صدا با  Snagitکار با محتواي دوره:-4

 برای تدوين تصاويرPremiereپردازش و ترکيب صدا،کار با  

وکليه استانداردهای مرتبط با ديجيتال  کليه استانداردهای مرتبط با گرافيك کامپيوتری:دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده -5

 و کليه استانداردهای مرتبط با توليد محتوا و کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ای

 SSpفيلم و صدا باگواهينامه مهارت رايانه کار تدوين   مدرك اعطائي:- 6

گذراندن دوره های استانداردهای مرتبط با گرافيك کامپيوتری وکليه استانداردهای مرتبط با ديجيتال  :مسير ارتقاء و تكميل مهارت-7

 و کليه استانداردهای مرتبط با توليد محتوا و کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ای

کسي است که عالوه بر داشتن مهارت کارور عمومي رايانه شخصي SSPر تدوين فيلم و صدا با  : رايانه کاچشم اندازهاي شغلي دوره-8

ضبط و تنظيمات Realايجاد فايلهای صدای  ، Sound Forgeبرای تهيه انواع ، ويرايش صدا با  ، Snagitبتواند از عهده بكارگيری 

 برآيد.برای تدوين تصاوير Premiereو پردازش و ترکيب صدا،کار با  

 : کار در آتليه ها و مراکز کار با فيلم و صداچشم اندازهاي استخدامي دوره-9

پيشنهاد مي گردد متقاضي، دوره های مرتبط با اين حرفه مانند گذراندن دوره های استانداردهای ساير اطالعات مهم و ضروري: - 11

ای ل و کليه استانداردهای مرتبط با توليد محتوا و کليه استانداردهمرتبط با گرافيك کامپيوتری وکليه استانداردهای مرتبط با ديجيتا

 مرتبط با چند رسانه ای را نيزآموزش ديده و مدتي را به عنوان کارورز در محيط های کارواقعي حضور داشته باشد.

 

 



 

 

 

 

 

 

 Corel Drawنام دوره:  کاربر گرافيك رايانه اي 

 131713033773337کد استاندارد مهارتي و آموزشي: 

 شرايط و معيارهاي پذيرش کارآموز:-1

 سالمت کاملحداقل شرايط جسماني:  -

 : )پايان دوره متوسطه اول(پايان دوره راهنماييحداقل مدرك تحصيلي -

 مرد /زنجنسيت:  -

 ICDکاربر  مهارت و دانش پيشنياز:-2

 ساعت تئوری ( 01 –ساعت عملي 741ساعت )  133 مدت دوره: - 3

آميزی موضوعات در  رنگcorel drawمديريت اشياء ،corel drawکار با ابزار های ،corel drawکار با امور اوليه نرم افزار ، محتواي دوره:-4

،corel draw، نگارش متن درcorel draw کار باeffect،ها،کار با جداول،کار با تصاويرBitmap مديريت و تنظيمات چاپ،توليد پروژه ،راهبری

 .ميتوان نام برد corel drawکسب و کار برای کاربر گرافيك رايانه ای با طرح 

وکليه  وکليه استانداردهای مرتبط با گرافيك کامپيوتری webکليه استانداردهای مرتبط با  دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده : : -5

 توليد محتوا و کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ایاستانداردهای مرتبط با ديجيتال و کليه استانداردهای مرتبط با 

 Corel Drawگواهينامه مهارت کاربر گرافيك رايانه ای   مدرك اعطائي:- 6

وکليه استانداردهای مرتبط با گرافيك کامپيوتری وکليه  webگذراندن دوره های کليه استانداردهای مرتبط با  : مسير ارتقاء و تكميل مهارت-7

 اردهای مرتبط با ديجيتال و کليه استانداردهای مرتبط با توليد محتوا و کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ایاستاند

: اين شغل با مشاغل مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل ، طراحي گرافيك و طراحي چند رسانه ای در ارتباط چشم اندازهاي شغلي دوره-8

 است.

 مديريت و تنظيمات چاپ،توليد پروژه ،راهبری طرح کسب و کارBitmap: کار با جداول،کار با تصاوير ،دوره چشم اندازهاي استخدامي-9

گذراندن دوره های کليه استانداردهای مرتبط  : پيشنهاد مي گردد متقاضي، دوره های مرتبط با اين حرفه مانند : ساير اطالعات مهم و ضروري- 11

بط با گرافيك کامپيوتری وکليه استانداردهای مرتبط با ديجيتال و کليه استانداردهای مرتبط با توليد محتوا و وکليه استانداردهای مرت webبا 

 کليه استانداردهای مرتبط با چند رسانه ای را نيزآموزش ديده و مدتي را به عنوان کارورز در محيط های کارواقعي حضور داشته باشد.

 



 

 

 

 

 

 

 

     رايانه اي با فتوشاپنام دوره: کاربر گرافيك 

 131713033713337 کد استاندارد مهارتي و آموزشي:

  :شرايط و معيارهاي پذيرش کارآموز-1

کارآموز بايد از توانايي جسماني خوب مخصوصاً کار با دست برخـوردار بوده و بينايي خوبي داشته باشد و سالمت کامل  حداقل شرايط جسماني: -

 .ه باشدجسماني و رواني را داشت

 .پايان مقطع سوم راهنمايي حداقل مدرك تحصيلي: -

 .در اين دوره هم مردان و هم زنان ميتوانند شـرکت نمايند :جنسيت   

 .مي باشد  icdl اين دوره مهارت  کاربر مهارت و دانش پيشنياز:-2

 ساعت آن عملي است. 340ساعت آن نظری و  10که  ساعت 413 مدت دوره:-3

ها، کار با ابزارهای فتوشاپ ، ترسيم و styleانجام امور مقدماتي هنرهای تجسمي،کار با امور اوليه فتوشاپ و کاربا اليه ها ودوره:محتواي -4

   3dهاوانجام عمليات چاپ و توليد متحرک سازی و طراحي maskها وchannel نقاشي و کاربا رنگ نور و کنتراست تصاوير،کار با

  ،گرافيك کامپيوتری ،ديجيتال،توليد محتوا و چند رسانه ایweb کليه استانداردهای مرتبط با :دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده -5

 .گواهينامه مهارت مربوطه ميشوند کارآموزاني که موفق به قبولي آزمون کتبـي و عملـي مـي شـوند موفـق بـ ه دريافـت :مدرك اعطائي-6

،گرافيك کامپيوتری web در صورت تمايل کارآموز مي تواند جهت ارتقا در دوره های مربوط به استاندارهای :ر ارتقاء و تكميل مهارتمسي-7

 .،ديجيتال،توليد محتوا و چند رسانه ای شرکت کند

    .ی فتوشاپي بپردازدکارآموخته ميتواند در منزل به عنوان مشاغل خانگي به انجام پروژه ها :چشم اندازهاي شغلي دوره-8 

مهارت آموخته ميتواند به عنوان کارگر نيمه ماهر  در  واحدهايي مثل عکاسي ها ، ناشرين کتب ، چاپخانه  :چشم اندازهاي استخدامي دوره-9

 .ها،شرکت های تبليغاتي ، نقاشان هنری و انيميشن ساز ها مشغول به کار شود

 ي در هنگام استفاده سيستم های کامپيوتری رعايت بهداشت فردی:رعايت ايمنساير اطالعات مهم و ضروري-11

 



 

     نام دوره: کاربر اتوماسيون اداري

 131713033703337 کد استاندارد مهارتي و آموزشي:

  :شرايط و معيارهاي پذيرش کارآموز-1

برخـوردار بوده و بينايي خوبي داشته باشد و سالمت کامل کارآموز بايد از توانايي جسماني خوب مخصوصاً کار با دست  :حداقل شرايط جسماني -

 .جسماني و رواني را داشته باشد

 .پايان مقطع سوم راهنمايي حداقل مدرك تحصيلي: -

 .در اين دوره هم مردان و هم زنان ميتوانند شـرکت نمايند :جنسيت -

 اين دوره نياز به مهارت خاصي ندارد مهارت و دانش پيشنياز:-2

 ساعت آن عملي مي باشد. 710ساعت آن نظری و  40ساعت که  133 دوره:مدت -3

  word،powerpoint ،excel،access،one note کار با نرم افزار محتواي دوره:-4

 icdlکاربر دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خـانواده :-5

 .شـوند موفـق بـ ه دريافـتگواهينامه مهارت مربوطه ميشوندکارآموزاني که موفق به قبولي آزمون کتبـي و عملـي مـي  :مدرك اعطائي-6

 .در صورت تمايل کارآموز مي تواند جهت ارتقا در دوره های کاربر نرم افزار اداری و فتوشاپ شرکت کند مسير ارتقاء و تكميل مهارت:-7

    .نجام  امور تايپ ، طراحي جداول  بپردازدکارآموخته ميتواند در منزل به عنوان مشاغل خانگي به ا :چشم اندازهاي شغلي دوره-8 

  .مهارت آموخته ميتواند در قسمت اداری و دبيرخانه  شرکت ها مشغول به کار شود :چشم اندازهاي استخدامي دوره-9

 رعايت ايمني در هنگام استفاده سيستم های کامپيوتری رعايت بهداشت فردیساير اطالعات مهم و ضروري:-11

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مهندس طراح و توسعه دهنده عمومي وب : دوره نام

  107343037113337  :آموزشي و مهارتي استاندارد کد

 :کارآموز پذيرش معيارهاي و شرايط-1

 متناسب با شغل مربوطه: جسماني شرايط حداقل -

 مهندس کامپيوتر : تحصيلي مدرك حداقل -

 گردد. يم هيبانوان ارا یدوره در مراکز ثابت تنها برا نيدر حال حاضر آموزش ا : جنسيت -

 ندارد  :پيشنياز دانش و مهارت-2

 ساعت 414  : دوره مدت- 3

 توانايي ايجاد تغييير و بهينه سازی وب سايتهای اينترنتي و اينترانتي ، توسعه و انتشار سايتهای پس از طي اين دوره کارآموز :دوره محتواي-4

htmlايجاد ، map site  گرافيکي ، طراحيPresentation يك سايت ،توسعه وب با استفاده از جلوه های ويژه DHTML استفاده از ، CSS 

 Script Java برای مديريت اسناد وب ، افزودن گرافيك های پويا در وب ، نوشتن و بر طرف کردن خطاهای مرورگرهای متعدد با استفاده از

Side-Client ی تعاملي برای دريافت اطالعات کاربر ،ايجاد و ارتباط با پايگاه دادهو ايجاد فرمها Sever SQL را داشته باشد. 

 WEB  ،(Web Design fundamental برای طراحي صفحات HTML رنامه نويس زبانب :  هم خـانواده يا و مرتبط آموزشي دوره هاي-5

(HTML0, CSS3) 

 دوره و پس از موفقيت در آزمون تئوری و عملي، گواهينامه  مهارت در اين رشته اعطا ميشود.به کارآموزان در پايان  :اعطائي مدرك- 6

 سايتهای پويا طراحي کنند.   Php , Asp.net, Mvcافراد مهارت آموخته مي توانند با طي دوره هايي نظير  : مهارت تكميل و ارتقاء مسير-7

 و فعاليت در اين شغل ، ميتوان با طراحي سايت کسب درآمد کرد. با توجه به ماهيت کار: دوره شغلي چشم اندازهاي-8

 افراد مهارت آموخته مي توانند در شرکتهای کامپيوتری با فعاليت وب مشغول به کار شوند. : دوره استخدامي چشم اندازهاي-9 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 flashکاروري : دوره نام

 170013037733377: کداستانداردمهارتي وآموزشي

 :شرايطومعيارهاي پذيرش کارآموز-1

 سالمت کامل جسمي و رواني .: حداقل شرايط جسماني -

 فوق ديپلم کامپيوتر يا گرافيك: حداقل مدرك تحصيلي -

 .  در اين دوره هم مردان و هم زنان مي توانند شرکت نمايند: جنسيت -

 بر رايانهيا کار icdlکاربر عمومي رايانه شخصي،کاربر :مهارت ودانش پيشنياز-2

 ساعت مي باشد . 33ساعت و زمان آموزش عملي  71ساعت مي باشد که زمان آموزش نظری  01طول دوره آموزش : مدت دوره– 3

که شامل طرح ها،اشياء،خطوط،متون،دکمه ها و تصاوير متحرک ميباشد،کار flashکار آموز در اين دوره ايجاد و ويرايش اسناد : محتواي دوره-4

 را در بر دارد .flash movieو ارائه خروجي actionscriptبا 

 dreamweaverکارور :دوره هاي آموزشي مرتبط وياهم خـانواده-5

 کارآموزاني که موفق به قبولي آزمون کتبي و عملي مي شوند موفق به دريافت گواهينامه مهارت مربوطه مي شوند .:مدرك اعطائي– 6

آموخته مي تواند در منزل يا در کارگاههای کوچك کارهای نرم افزاری آموخته را انجام داده و  کسب درآمد  کار: چشم اندازهاي شغلي دوره-7

 . کند

اين شغل با کليه مشاغلي که کاربردی کامپيوتر و کاربری کامپيوتر را دارد در ارتباط است و مي توانند درآمد : چشم اندازهاياستخدامي دوره-8

 کسب کنند

در اين دوره هنگام استفاده از رايانه بايستي فاصله مناسب با مانيتور رارعايت کرده وطرز صحيح نشستن بر روی  :مهم وضروري سايراطالعات–9

 صندلي  بسيار مهم است.

 

 

 


