كتاب همراه هنرجو
رشتۀ فتوـ گرافیک
گروه فرهنگ و هنر

شاخه فنی و حرفه ای
پایه دوازدهم
دورۀ دوم متوسطه

1

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
نام کتاب :کتاب همراه هنرجو (رشتۀ فتو ـ گرافیک) 212594 -
پدیدآورنده :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف :دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش

شناسه افزوده برنامهریزی و تألیف :خدیجه بختیاری ،سمیه نسیماصفت ،محمد غفوری ،محمد نوروزی،سید  نیما
پورحسینیجورشری ،سعید باباوند ،محمدرضا طهماسب پور ،مهدیه  سادات مدرسی،
ماندانا منوچهری و فرح محبوبی(بخش تخصصی) احمد رضا دور اندیش ،حسن آقا بابایی،
مهدی اسماعیلی ،ابراهیم آزاد ،محمد کفاشان و افشار بهمنی (بخش مشترک) (اعضای
آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع:

شناسه افزوده آماده سازی:
نشانی سازمان:
		
ناشر:
		
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

شوراي برنامهريزی و تألیف)

ادارۀ ّ
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری)  ـ زهرا راست نسب (صفحه آرا)
تهران:خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  4آموزش  و  پرورش  (شهیدموسوی)
تلفن 9:ـ  ، 88831161دورنگار  ،88309266 :کد پستی1584747359 :
وب گاه www.chap.sch.ir :وwww.irtextbook.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران  :تهران ـ کیلومتر  17جادۀ مخصوص
کرج ـ خیابان( 61داروپخش) تلفن 5:ـ ،44985161دورنگار،44985160 :
صندوق پستی139 :ـ 37515
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ اول 1397

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاههای مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص،
تبدیل ،ترجمه ،عکسبرداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون
کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.

شابک 978 - 964 - 05 - 3227 -0

ISBN 978 - 964 - 05 - 3227-0

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید ،از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
س سِ ّره ّ
الشریف)
امام خمینی ِّ
(قد َ

3

فهرست

فصل 1
شایستگی های پایه فنی1................................................................................
فصل 2
یادگیری مادام العمر (اصطالحات فنی  ،آموزش مهارت های کار با رایانه
و اطالعات فنی)15...........................................................................................
فصل 3
استاندارد ،فرمول و روابط27.............................................................................
فصل 4
اجزای فناوری و تجهیزات 41........................................................................
فصل 5
ایمنی ،بهداشت و ارگونومی61...........................................................................
فصل 6
شایستگی های غیرفنی 67..................................................................................
منابع 76.................................................................................................................

سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی ،تألیف و در
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است .این کتاب شامل
بخش های١ :ـ شایستگی های پایه ٢ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات ٣ـ دانش فنی ،اصول،
قواعد ،قوانین و مقررات ٤ـ فناوری ها ،استانداردها و تجهیزات  ٥ـ ایمنی ،بهداشت و ارگونومی  ٦ـ شایستگی های
غیرفنی است.
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:
دروس خوشه شایستگی های
پایه مانند ریاضی و…)
دروس خوشه شایستگی های
غیرفنی (مانند الزامات محیط
کار و…)

برای کدام
دروس

دروس خوشه شایستگی های
فنی مانند (دانش فنی پایه،
کارگاه ١٢ـ  ١و…)
یک کتاب برای کل دوره متوسطه
پس از استقرار کامل نظام جدید
قطع رقعی

کتاب همراه
هنرجو

اصطالحات ،مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن
تنظیمات دستگاه ها

کاهش وابستگی به کتب درسی در
کارهای عملی

هدف

جدول های کاربردی

توسعه حرفه ای

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه
محوری

ویژگی کتاب

روابط و فرمول ها

استانداردها و کدها

هنگام ارزشیابی و امتحانات
هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف
اصلی

دارای بخش های مستقل از کتاب
درسی

ایمنی بهداشت و ارگونومی

زمان استفاده
توسط هنرجو

هنگام یادگیری

بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری
ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل
استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

اجزاء

کمک به تحقق یادگیری مادامالعمر
کاهش حجم کتاب درسی
پیوند دادن دروس مختلف رشته
اشاعه فرهنگ استفاده از منابع
اطالعاتی

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای پایه دوازدهم تدوین شده است .بنابراین تا پایان دوره
متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی ،در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

دروس شایستگی در رشتههای فنی و حرفهای

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای
دروس شایستگی پایه:

1
4
5
6

 4مدیریت تولید
 5اخالق حرفه ای

ریاضی ١و٢و٣
زیست شناسی
شیمی
فیزیک

دروس شایستگی های فنی:

 1دانش فنی پایه
 2دانش فنی تخصصی
 3شش کارگاه تخصصی  ٨ساعته
در پایههای ١٠و١١و١٢
 9کارآموزی

دروس شایستگی غیرفنی:

 1الزامات محیط کار
 2کارگاه نوآوری و کارآفرینی
 3کاربرد فناوری های نوین
ساختار دروس فنی و حرفه ای
درس

1

پودمان

2

3

4

5

شایستگی

هر درس شایستگی ،شامل  ٥پودمان است که هر پودمان نیز شامل  ١یا
 ٢شایستگی (واحد یادگیری) میباشد.
در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
ارزشیابی هر پودمان بهصورت مستقل انجام میشود و اگر در پودمانی
نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجددا ً ارزشیابی میشود.

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي
انجام دادن درست كار در زمان درست با روش درست را شايستگي گويند.
به توانايي انجام كار بر اساس استاندارد نيز شايستگي گويند.
شايستگي بايستي بر اساس تفكر ،ايمان  ،علم ،عمل و اخالق باشد.
در انجام كارها به صورت شايسته بايستي به خدا ،خود ،خلق و خلقت
همزمان توجه داشت.
انواع شايستگي عبارتست از :عمومي  ،غيرفني و فني (پايه و تخصصي)
هدف آموزش و تربيت كسب شايستگي ها است.
جهت درك و عمل براي بهبود مستمر موقعيت خود ،بايد شايستگي ها
را كسب كرد.
همواره در هدف گذاري ،يادگيري و ارزشيابي ،تأکید بر کسب شایستگی
است.

شایستگی (کل)

عناصر (اجزاء)

علم

ایمان
شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است

عمل

اخالق

تفکر

اجزا و عناصر به صورت جداگانه
شایستگی نیست
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فصل 1
شایستگیهای پایه فنی

1

ریاضی
مربع
A=L2
e = 2. L

A=L.b

L2 + b 2

=
e

A=L.b

A=L.b

L1 + L 2
2

= Lm

A = l m .b
L1 + L 2
.b
2

=A

L.b
2

=A

D+d
2

طول ضلع
قطر
مساحت

ارتفاع
طول ضلع
مساحت
قطر
عرض
طول
مساحت

طول
عرض
مساحت
مساحت
طول قاعده بزرگ
طول قاعده بزرگ
طول متوسط
عرض
مساحت
طول قاعده
ارتفاع

L
e
A

لوزی
b
L
A

e

مستطیل

b
L
A

متوازی االضالع
l
b
A

A

ذوزنقه

L1
L2
Lm
b

A

مثلث

L
b

حلقه دایره ای
= dm

A=π.dm.b
π 2
) (D − d 2
4

=
A

).(D + d

=
U

مساحت
قطر خارجی
قطر داخلی
قطر متوسط
عرض

A
D
d
dm
b

بیضی

π .D.d
4

2

=A

مساحت
قطر بزرگ
قطر کوچک
محیط

A
D
d
U

مکعب
AO=6L2

مساحت
طول ضلع
حجم

V=L.b.h
)AO=2.(L.b + L.h + b.h

عرض
ارتفاع
مساحت
طول قاعده
حجم

Au=π.d.h

مساحت جانبی
ارتفاع
حجم
مساحت

V=L3

π.d 2
.h
2
π.d 2
= A0
π.d.h + 2
4

=V

L.b.h
3

=V

b2
4

h 2s +

=
L1

L2
4

h2 +

=
hs

d2
+ h2
4
π.d.h s
=
2
π.d 2 h
.
4 3

=
hs
AM

ارتفاع
ارتفاع وجه
عرض قاعده
طول یال
طول قاعده
حجم

حجم
قطر
ارتفاع
طول یال
مساحت جانبی

AO
L
V

b

مکعب مستطیل

h
AO
L
V

Am

استوانه

h
V
AO

h

هرم منتظم

hs
b
L1
L
V

V

مخروط

d
h
hs
AM

=V

کره

A0=π.d2
π.d 3
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=V

مساحت
حجم
قطر کره

AO
V
d

3

نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px

y = ax3

(p >0)

(a >0)

y = log bx

y = ax2 + bx + c

x2 = 4py

y = ax4

(a >0)

(p >0)

(a >0)

y = a sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = ax2 + bx + c

(a <0)

x2 y2
=
=1
a2 b2

y = bx

(b >1)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

x2 + y2 = a2

y2 x2 1
==
==
a2 b2

y = b-x

(b >1)

y = a tan x
(a >0)

4

حد تابع
=
=lim f (x) A
اگر ⇐ lim g(x) B.
x →a
x →a

=
 lim[k.fو lim k k
=
=(x)] k.
lim f (x) k.A.
x →a

x →a

x →a

= ])lim[f (x) ± g(x
lim f (x) ± lim g(x) =±
A B
x →a

x →a

x →a

=
lim[f (x).g(x)] [lim
=
f (x)].[lim g(x)] A.B
x →a

B ≠0

x →a

x →a

f (x) lima f (x) A
=→ lim= x
)x →a g(x
lim g(x) B
x →a

lim p(x) = p(a).

x →a

⇒ چند جملهای باشد

)p(x

lim[f
=
(x)]k [lim
=
f (x)]k A k .
x →a

x →a

پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها
تابع  fو یک نقطۀ  aاز دامنۀ آن را درنظر بگیرید .گوییم تابع  fدر نقطۀ  aپیوسته است ،هرگاه
حد  fدر  aموجود باشد و
)lim f (x) = f (a

x →a

در غیر این صورت گوییم تابع  fدر نقطۀ  aناپیوسته است .اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود
پیوسته باشد ،آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع
 نشان دهندۀf ′(a) ، در این صورت. از دامنۀ خود مشتق پذیر باشدa  در نقطۀf فرض کنید تابع
 a 

f (a) 

. استM = 

M

f (a )
θ

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ

tan θ = f ′(a )

a

مشتق تابع
m tan = lim

f (x1 + h) − f (x1 )
h

f ′(x) = lim

f (x + h) − f (x)
h

h →0

h →0

f(x) =k

f ′(x) =0.

f(x) =xn

f ′(x) =nxn-1

f(x) =k.g(x)

f ′(x) =k.g′(x)

f(x) =u(x) ± v(x)

f ′(x) =u′(x) ± v′(x).

f(x) =u(x).v(x)

f ′(x)=u(x).v′(x)+v(x).u′(x).

f(x) =u(x)/v(x)

f ′(x) =

y=f [g(x)]

dy
= f ′[g(x)].g ′(x).
dx

v(x).u ′(x) − u(x).v′(x)
[v(x)]2

.
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زیست شناسی
هیدرات کربن
اسید نوکلئیک

گلوکز

نشاسته

نشاسته در کلروپالست

نوکلئوتید

دی ان ای

کروموزوم

آمینواسید

پلی پیتید

پروتئین انقباضی

اسید چرب

چربی

سلول های چربی

پروتئین

واحد سازنده

درشت مولکول

ساختار سلولی

لیپید

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

سازمان بندی یاخته ها
یاخته
		
عصبی

خونی

		
ماهیچه ای

بافت
پوست

مغز

گوارش

انتقال مواد

کلیه

قلب

اندام

استخوانی

خونی

غضروف

عصبی

ماهیچه ای

استخوان

دستگاه
عصبی

تنفس

اسکلتی

موجود زنده
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جانوران
بی مهرگان

اسفنج ها

کیسه تنان شانه داران

پهن

مهره داران

کرم ها

نرم تنان

لوله ای

حلقوی

بند پایان

خارتنان

ماهی ها

سخت پوستان

دوکفه ای ها شکم پایان

خزندگان

دوزیستان

هزارپایان

عنکبوتیان

پرندگان

حشرات

سر پایان

تصویر گروه های اصلی جانوران
جدول فهرست منابع طبیعی
نوع منبع

موضوعات

منابع گیاهی

جنگل ها و مراتع و کشاورزی

منابع جانوری

حیات وحش و دامپروری

منابع میکروبی

مجموعه قارچ ها و باکتری ها

منابع جوی

مدت زمان دریافت نور ،شدت نور خورشید ،دما ،شدت باد ،رطوبت ،ابرناکی و انواع بارش

منابع آبی

آنواع آب :سفره های آب زیر زمینی ،چشمه ها ،روان آب ها ،آبگیرها ،دریاچه ها ،دریاها و اقیانوس ها

منابع خاکی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه ،تپه ،دره و دشت

منابع کانی

فلزات و سنگ های قیمتی

منابع فسیلی

نفت ،گاز و زغال سنگ

منابع انسانی

تمام افراد جامعه
کوهستان ها
مرتع ها

خشکی
جنگل ها

انواع
اکوسیستم

بیابان ها

آبی

دریاها
رودخانه ها

8

پستانداران

زیست شناسی در مورد انسان
ناحیة حسی
بخش آهیانه

ناحیة حرکتی
پا
بازو
دست
لب ها
زبان
دهان

پا
بازو
دست
لب ها
بخش پیشانی

بخش گیجگاهی

بخش پس سری

مراکز قشر مخ

بزرگ سیاهرگ فوقانی(زبرین)

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

سرخرگ ششی
آئورت

شبکه مویرگی شش راست

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

4

3

6
1

دهلیز چپ

دریچة سینی سرخرگ آئورت

5

دریچة دو لختی
بطن چپ

2

بطن راست

سیاهرگ ششی
دهلیز راست
دریچة سینی سرخرگ ششی
دریچة سه لختی

آئورت
شبکه مویرگی پایین بدن

بزرگ سیاهرگ تحتانی(زیرین)

شکل باالگردش خون را در بدن نشان می دهد .شماره 3،2و 4آغاز و پایان گردش ششی و  5 ،1و 6
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.
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جناغ سینه
دنده ها
بازو

بازوی قوی در ورزشهای قدرتی (وزنهبرداری)

ساعد

ساعد بلند در ورزشهای پرتابی (بسکتبال)

مچ دست

مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها
انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

باالتنه

انگشتان

لگن
خاصره

لگن بزرگ و قوی در ورزشهای قدرتی

ران

ران قوی در ورزشهای رزمی
کشکک محکم در ورزش فوتبال

کشکک

ساق بلند در ورزش شنا

ساق

مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها

مچ پا

انگشتان
خطوط نازک تر

انگشتان قوی در دو میدانی

تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش
دندریت
دستگاه گلژی
میتوکندری
هستک

هسته
آکسون
غالف شوان
غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

ساختمان نرون
10

پایین تنه

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

ضریب انبساط حجمی چند مایع در
دمای حدود 20ᵒ C

گرمای ویژه J/kg. K

ماده

جیوه

0/18 × ١٠-3

آب

0/27 × ١٠

گلیسیرین

0/49 × ١٠-3

آلومینیوم

روغن زیتون

0/70 × ١٠-3

برنج

380

پارافین

0/76 × ١٠-3

نوعی فوالد (آلیاژ آهن با  %2کربن)

450

بنزین

-3

1/00 × ١٠

فوالد زنگ نزن

490

اتانول

-3

1/09 × ١٠

چوب

1356

استیک اسید

١1/0 × ١٠-3

گرانیت

790

بتون

800

بنزن

١2/5 × ١٠-3

شیشه

840

کلروفرم

١2/7 × ١٠

یخ

2220

جیوه

140

اتانول

2430

آب دریا

3900

آب

4187

عناصر جامد

ماده

ضریب انبساط طولی 1
k

-3

جامدهای دیگر

-3

استون

١4/3 × ١٠

-3

آمونیاک

24/5 × ١٠-3

مایعات

اتر

١6/0 × ١٠

-3

سرب

128

تنگستن

134

نقره

236

مس

386
900

* تمام نقاط غیر از یخ در دمای 20ᵒC
چگالی برخی مواد متداول
ماده

ماده

)ρ(kg/m3

)ρ(kg/m3

یخ

0/917 × 103

آب

1/00 × 103

آلومینیوم

2/70 × 103

گلیسیرین

1/26 × 103

آهن

7/86 × 103

اتیل الکل

0/806 × 103

مس

8/92 × 103

بنزن

0/879 × 103

نقره

10/5 × 103

جیوه

13/6 × 103

سرب

11/3 × 103

هوا

1/29

اورانیوم

19/1 × 103

هلیم

1/79 × 10-1

طال

19/3 × 103

اکسیژن

1/43

پالتین

21/4 × 103

هیدروژن

8/99 × 10-2

داده های این جدول در دمای صفر درجه ( )0ᵒCسلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده
جرم ( )kgجسم

جرم ()kg

جسم
عالم قابل مشاهده

 1×١٠52انسان

7×101

کهکشان راه شیری

 7×١٠41قورباغه

1×10-1

خورشید

 2×1030پشه

1×10-5

زمین

 6×1024باکتری

ماه
کوسه

-15

1×10

 7/34×1022اتم هیدروژن

1/6×10-27

 1×10الکترون

9/11×10

-31

3

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده
ثانیه

بازۀ زمانی

5×1017

سن عالم
سن زمین

17

1/43×10
2×109

میانگین عمر یک انسان

3/15×107

یک سال
یک روز

8/6×10

زمان بین دو ضربان عادی قلب

8×10-1

4

واحدهای اندازهگیری انگلیسی
 1واحدهای اندازهگیری طول
()mmمیلیمتر  )cm(=25/4سانتیمتر )in( =2/54اینچ 1
( )inاینچ )ft( =12فوت 1
( )cmسانتیمتر  )in( ≅ 90اینچ  )ft(=36فوت  )yd( =3یارد 1
( )mمتر  )in( =1609/344اینچ  )ft(=63360فوت  )mil( =5280مایل خشکی 1

( )mمتر  ≅ 1853فوت  ≅ 6080مایل دریایی 1
مایل خشکی  ≅ 1/15مایل دریایی 1
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فیزیک
اندازه گیری و دستگاه بینالمللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها
کمیت

نام یکا

نماد یکا

طول

متر

m

جرم

کیلوگرم

kg

زمان

ثانیه

s

دما

کلوین

K

مقدار ماده

مول

mol

جریان الکتریکی

آمپر

A

شدت روشنایی

کندال (شمع)

cd

یکای فرعی
کمیت

یکای SI

یکای فرعی

تندی و سرعت

m/s

m/s

2

2

شتاب

m/s

m/s

نیرو

نیوتون ()N

kg.m/s

فشار

پاسکال ()Pa

kg/ms2

انرژی

ژول ()J

kgm2/s2

2

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده
طول m

جسم

2/8×1021

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان
فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره

طول زمین فوتبال

9×101

4×10

طول بدن نوعی مگس

-3

5×10

9×10

اندازه ذرات کوچک گرد و خاک

1×10-4

16

یک سال نوری
شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید

15

1/50×1011

فاصله میانگین ماه از زمین

3/84×108

فاصله میانگین زمین

6/40×10

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین

6

7

جسم

طول m

3/6×10

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده

1×10-5

اندازه بیشتر میکروب ها

0/2-2×10-6

قطر اتم هیدروژن

1/06×10-10

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)

1/75×10-15
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فصل 2

یادگیری مادام العمر (اصطالحات فنی  ،آموزش
مهارتهای کار با رایانه و اطالعات فنی)
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فرهنگ اصطالحات و واژه ها
انتزاعی
رنگ های افزایشی
شرکت تبلیغات
آگهی تبلیغاتی
زیبایی شناسی
دیافراگم
لیتوگرافی آبرنگ نما
چاپ آبرنگ نما
مدیر هنری
نسخه هنرمند
پس زمینه
از راست یا چپ شروع شدن سند برای صفحهآرایی فارسی یا التین
چاپ بدون حاشیه
چاپ برجسته
برندینگ
غلتک
بازتاب
بروشور
مرورگر
نوعی مغار مخصوص حکاکی روی فلز
ابزار صیقلی کننده در برخی از شیوه های حکاکی
حروف چاپ خطاطانه
نورسنج در دوربین
دوربین
حکاکی روی فلز
لیتوگرافی رنگی
کلیشه یا قالب
مشتری
چاپ با استفاده از روش تکه چسبانی
  شناسنامه کتاب
ستون ها
ستون
طراح تبلیغاتی
16

Abstract
Additive Color
Advertising agency
Advertising
Aesthetic
Aperture
Aquatint lithography
Aquatint
Art director
Artist proof
Back ground
Binding
Bleed print
Block printing
Branding
Brayer
Brightness
Brochure
Browser
Burin
Burnisher
Calligraphic typeface
Camera Metering Modes
Camera
Chalcography
Chromolithography
Cliche
Client
Collagraph
Colophon
Column
Column
Commercial artist

مفهوم
نسخه
هویت سازمانی
توری  45درجه
کاترپالتر
حروف تزئینی
آموزش طراحی
تاریخ طراحی
کارگاه طراحی
حروف چینی کامپیوتری
زمان بارگذاری
حکاکی مستقیم با قلم سوزنی روی فلز
کتاب الکترونیکی
ایجاد برجستگی در نسخه چاپی با استفاده از قالب حکاکی شده
از چوب فلز یا سنگ
شیوه حکاکی به روش گود روی فلز
پرس مخصوص حکاکی روی فلز
شیوه حکاکی غیرمستقیم روی فلز
فالش اکسترنال
نمایش صفحات سند به صورت صفحات روبه رو
پیکر ،تصویر
هنرهای زیبا
پرس تخت
چاپ فلکسوگرافی
صفحه آرایی شناور
واضح سازی
فرم
شکل ،فرم ،قالب
دیوارنگاره ،فرسک
نقوش هندسی
چسب
راه کاغذ
طراح گرافیک
مغار
خطوط راهنما

Concept
Copy
Corporate ldentity
 lineــ Cross
Cutter platter
Decorative typeface
Design education
Design history
Design studio
Digital typesetting
Download
Drypoint
E-book
Embossment
Engraving
Etching press
Etching
External flash
Facing Page
Figure
Fine arts
 bed pressــFlat
Flexography
Fluid layout
Focus
Form
Form
Fresco
Geometric pattern
Glue
Grain paper
Graphic designer
Graver
Grid
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Grid
Gutter
Halftone Cell

Halftone
Hand lettered
Hosting
Idea
Ideograph
Illuminating
Illuminator
Illusration
Illustrator
Imagesetter
Image
Impression
Indel Board
Information Architecture
Information Technology
Intaglio Press
Intaglio
Intensity
Interactive
ISO
Italic typeface
Kelvin
Key image
Lable
Layout
Layout
Leaser Printer
Lift ground
Light and shade
Linocut
Lithography

صفحه شطرنجی
فاصله بین ستون ها
سلول هافتن
هافتُن
حروف دست نویس
میزبانی
ایده
اندیشه نگار
تذهیب
تذهیب گر
تصویرسازی
تصویرساز
ایمیجستر
تصویر
اثر چاپ شده از یک کلیشه
مقوای پشت ِکرِم یا زرد
معماری اطالعات
فناوری اطالعات
گراوور
حکاکی گود معادل کالکوگرافی
میزان شدت رنگ
تعاملی
ایزو
حروف ایتالیک
کلوین
تصویر کلید
برچسب
لی اوت
صفحه آرایی
چاپگر لیزر
حکاکی غیرمستقیم روی فلز
تیره و روشن
حکاکی روی لینوائوم
لیتوگرافی
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و نشاندهندة تعداد نقطه ها (هافتن ها)
در خطي به طول يك اينچ مي باشد.
تنظیم حاشیه ها
حاشیه
مِتا دی تا
یکی از شیوه های غیرمستقیم حکاکی روی فلز
المپ مدلینگ فالش
مدوالر
تک سطر
تک چاپ
ناوبری
نوسنگی
دوره نوسنگی
چاپ افست
فاصله توری سیلک با سطح چاپ شونده
رنگ روغن
دوره کهن سنگی
منابع آنالین
وضوح
جهت قرارگیری کاغذ به صورت عمودی و افقی
اندازه صفحه
بسته بندی
پارینه سنگی
پنل (دیواره)
پنتون
پاپیروس
کاغذ پوستی
پرسپکتیو
عکاسی
چاپ مسطح
عکاس
انتقال فتومکانیکی تصویر روی پلیت در حکاکی روی فلز
تصویرنگار
عکاسی صریح

 line perinchمخفف Lpi
Margins
Margin
Meta-data
Mezzotint
Modelig light
Modular
Monoline
Monoprint
Navigation
Neolithic
New stone age
Offset printing
 contactــOff
Oil paint
Old stone age
Online recourse
Opacity
Orientation
Page size
Pakaging

Paleolithic
Panel
Pantone
Papyrus
Parchment
Perspective
Photograph
Photographic
Photography
Photogravure

Pictograph
Picturealist
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رنگدانه
پالن
پوینت
پورت فولیو
تک چهره
چهره پردازی
پوستر
سفالگری ،کوزه گری
اصلی
رنگ
َ
تصاویر چاپی
صنعت چاپ
چاپ دستی ،چاپ هنری
چاپ
تناسب ،نسبت
ناشر
پانچ ،قالب فوالدی
تبلیغ شخصی
خودنگار
تصویر برجسته ،لترپرس
بند
چاپ کاهشی
روش تنظیم کاغذ و کلیشه برای انطباق صحیح رنگ ها
چاپ برجسته
دقت وضوح
واکنش گرا
خط کش
چاپ با استفاده از توری
زوائد تزئینی حروف ،سریف
چاپ شابلونی
سرور
ورق کاغذ
شاتر
نشانه ،عالمت
چاپ سیلک اسکرین
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Pigment

Plan
Point
Portfolio
Portrait
Portrature

Poster
Pottery
Primary
Printing images
Printing industry
Printmaking
Print
Proportion
Publisher
Punch
selfــ promotion
 selfـ portrait
Raised image
Ream
Reduction print
Registration
Reliet
Resolution
Responsive
Ruler
Scrrnprinting
Serif
Serigraphy
Server
Sheet
Shutter
Sign
Silk screen printing

سیلک    اسکرین
پیش طرح
عکاسی لحظه ای
حالل
دوصفحه پیوسته
اسکویی جی
اسنسیل
تصاویر خطی
فالش استودیویی
نماد ،نشانه
ارکان نوشتاری
متن
صفحه عنوان
بالشتک
طراح حروف چاپی
حروف چینی
حروف چاپی
حروف نگاری
یونیفورم
طراحی کاربر محور
استفادۀ آسان کاربر
نرم افزار برداری
هنرهای تجسمی
ارتباط بصری
تأثیر بصری
غیرنوشتاری (بصری)
نقاشی دیواری
رنگ های آمن وب
میزان «سفیدی»
وایرفریم
حکاکی روی چوب
سیلوگرافی (چاپ برجسته)

Silkscreen
Sketch
Snap Shot
Solvent
Spread
Squeegee
Stencil
Stick figures
Studio flash
Symbol
Textual
Text
Title page
Tompon
Type designer
Typesetter
Type

YhpargopyT
Uniform
User Center Design
User friendly
Vector
Visual arts
Visual comunication
Visual impact
Visul
Wall painting
Web Safe Colors
Whiteness
Wireframe
Woodcut
Xylography
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فرهنگ اصطالحات کاغذ
کناره

قسمتی از کاغذ یا مقوا که دارای ابعاد نسبتاً زیادی است را کناره می گویند که می توان در کارهای چاپی دیگر
از آن استفاده کرد.

پرت
(دور ریز) کاغذ

قسمت هایی از کاغذ که عملیات چاپ روی آن صورت نمی گیرد و بدون استفاده است را ِپرت می گویند.

گرماژ

گرماژ نشان دهنده وزن یک متر مربع از آن نوع کاغذ می باشد.

ورق

ماشین های چاپ بر اساس حداکثر اندازه کاغذ یا مقوای قابل چاپ نام گذاری می شود که به آن ورق می گویند.
مانند :ماشین سه و نیم ورقی ( 90در )60

پوشال

به کاغذ هایی که در مراحل مختلف چاپ و صحافی از اطراف کار برش می خورد گفته می شود.

فرهنگ لغت صحافی
جلد
عطف
جا ناخونی
شیرازه
آستر بدرقه
روکش

پوشش نگهدارنده
قطر کتاب است و با توجه به تعداد فرم (صفحه های کتاب) و گرماژ کاغذ تغییر می کند.
تو رفتگی در روی جلد نزدیک به عطف
برای زیبایی و پوشاندن فرم ها ،در قسمت عطف چسبانده می شود.
متن را به جلد می چسباند ،از کاغذ 150 ، 120 ،100گرمی یا مقوا استفاده می شود.
برای زیبایی ،حفاظت از جلد

باند روکش

در کتاب های نفیس اطالعات کتاب یا دفاتر به صورت یک نوار پهن دور کتاب قرار می گیرد.

متن ،بدنه یا

صفحات اصلی کتاب

مغزی
ملیله یا نوار نشان
کلیشه

روبانی باریک که از زیر شیرازه به عطف نصب می شود و برای نشان صفحه های کتاب از آن استفاده می کنند.
طرح به صورت برجسته روی یک قطعه فلز آلومینیوم توسط کلیشه سازی ساخته می شود .و برای طالکوبی یا داغی
از آن استفاده می شود.

قنداق

درآخرین مرحله آماده سازی متن کتاب برای توجلد ریزی است که پارچه یا کاغذ نازکی را به عطف می چسبانند.

مشته

برای کوبیدن و پرس کردن ناحیه چسب زنی مانند چکش از آن استفاده می شود.

اسکل

یک تکه چوب با لبه های نرم برای تاکردن و فرم دهی لبه ها استفاده می شود.

لب پنجه
فرم
سنجاق نشان
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جهتی که کاغذ وارد ماشین چاپ میشود ،یک سانت از لبه کاغذ یا مقوا است که در این ناحیه چاپ صورت نمیگیرد.
چیدمان طرح برای گرفتن پلیت و چاپ بر اساس تیراژ و نوع دستگاه چاپ
برای گونیا کردن کاغذ برای چاپ انجام می شود توسط رنگ روی کاغذ مشخص می شود.

جدول واژگان پایه و کلیدی طراحی وب
تعداد  > tag .اصلی HTML

توضیح

< > tag

نمایندۀ نوع سند می باشد.

< > ! Doctype

بیان کنندۀ اینکه سند از نوع  HTMLاست.

< > html

بیان کنندۀ اطالعات در مورد سند است.

< > head

نمایندۀ عنوان صفحه است.

< > title

نمایندۀ بدنۀ اصلی سند است.

< > body

نمایندۀ تیتر و سوتیتر ( h1بزرگ ترین تیتر و  6 hکوچک ترین سوتیتر می باشد).

<  > h6یا < >h1

نمایندۀ پاراگراف می باشد.

<>p

به وجودآورندۀ یک خط صاف در بین مطلب یا پاراگراف است.

< > br

نمایندۀ تغییر مشخص در متن و محتوا می باشد.

< > hr

کاربر آن را نمیبیند و فقط برای شخص طراح و به عنوان توضیح قابل دید و استفاده است.

< > ! .......

جدول واژگان پایه و کلیدی طراحی وب
Browser
css

مرورگر ـ جست وجوگر :اپلیکیشنی که دسترسی و مشاهده سایت بر روی صفحۀ
اسکرین رایانه را امکان پذیر می کند.
( )Cascading Style Sheetمؤلفۀ نمایش بصری صفحه

Demography

شناخت و رده بندی مخاطب هدف براساس ویژگی ها و مختصات

Fluid layout

صفحه آرایی شناور که جهت طراحی واکنش گرا استفاده می شود و به معنی نوعی
صفحه آرایی است که به طور سیال و شناور قابلیت تغییر در ابزار الکترونیکی
متفاوت را دارد.

Home page

صفحۀ اصلی یا صفحۀ خانه ـ صفحۀ مادر در وب سایت که سایر صفحات به آن
لینک می شود.

HTML

«زبان نشانه گذاری هایپرتکست» ( .)Hypertext Markup languageبلوک های
سازندۀ صفحۀ وب
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information
Architectur

معماری اطالعات که همانند نقشه یک ساختمان مکان هر صفحه و زیر صفحه را
در سایت مشخص می کند.

ISP

«سرویس خدمات اینترنت» ( .)Internet Service Providerکه امکان دسترسی
به سِ ر ِور را امکان پذیر می کند.

IT

فناوری اطالعات ()Information Technoligy

Menu Button
Meta data

فراداده اطالعاتی که در  Headerصفحه جای می گیرد.

Mock up

شبیه سازی کامل طرح اولیه به کار نهایی

Navigation
Primary color
Proposal

ناوبری یا «  منو» سایت که نشان می دهد دارای چند صفحۀ اصلی می باشد.
رنگ اصلی یا رنگ مادر در طراحی سایت
پیشنهاد کار برای ارائه به مشتری

Resolution

وضوح تصویر که با واحد  dpiسنجیده می شود .در فضای مجازی از 72 dpi
استفاده می شود که وزن باالیی نداشته باشد.

Responsive

طراحی واکنش گرا ،نوعی طراحی وب است که قابلیت نمایش بر روی ابزار
الکترونیکی متفاوت را به طور یکسان ایجاد می کند.

Script

مولدی برای تولید صفحات وب می باشد که توسط برنامه ای خاص تولید می شود
و با زبانی دستوری به رایانه دیکته می شود.

Server

سِ ر ِور :رایانه در دربرگیرندۀ فایل های صفحات وب

User

کاربر ـ شخصی که از سیستم استفاده می کند.

User friendly
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دکمه های منو صفحۀ وب

صفحات وب که قابلیت استفاده آسان کاربر را دارد.

W3

 ،World Wide Webسازمان جهانی وب که استانداردهایی تعیین کرده که طراحان
وب جهت طراحی وبسایتهای قابل دسترس و موفق باید از آن پیروی کنند.

Wire frame

وایر فریم طرح خطی ساده همانند نقشه ساختمان است و جهت نمایش و
جایگیری ارکان صفحه وب در طرح اولیه به کار گرفته می شود.
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کلیدهای میانبر و کاربردی در نرم افزار ایندیزاین
آوردن خط کش

Ctrl+R

آوردن و بردن خط راهنمای خط کش

Ctrl+H

آوردن تصویر

Ctrl+D

آوردن پالت کاراکتر

Ctrl+T

ارسال یک فایل

Ctrl+E

گروه کردن

Ctrl+G

از گروه خارج کردن
انتخاب تمامی اطالعات

Ctrl+A

باز کردن کاغذ (صفحۀ کار) جدید

Ctrl+N

باز کردن فایل

Ctrl+O

بزرگ نمایی

++Ctrl

کوچک نمایی

-+Ctrl

به اندازۀ صفحه درآوردن

Ctrl+O

بستن فایل

Ctrl+W

بستن نرم افزار

Ctrl+Q

به زیر بردن اطالعات

[+Ctrl+Shift

به رو بردن اطالعات

]+Ctrl+Shift

پرینت کردن

Ctrl+P

بریدن (از صفحه بریدن)

Ctrl+X

کپی کردن

Ctrl+C

چسباندن (به صفحه آوردن)

Ctrl+V

حرکت را به عقب برگرداندن

Ctrl+Z

لغو حرکت به عقب برگشتن

Ctrl+Shift+Z

قفل کردن اطالعات
باز کردن قفل اطالعات

Ctrl+L
Ctrl+Alt+L

ذخیره کردن

Ctrl+S

همۀ خطوط راهنما را پنهان کردن

;+Ctrl

همۀ خطوط راهنمار را پنهان کردن
آوردن پالت پاراگراف بندی

W
F11

آوردن پالت رنگ

F6

آوردن پالت الیه ها

F7

آوردن پالت ضخامت
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Ctrl+Shift+G

F10

فصل 3
استاندارد ،فرمول و روابط
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انواع کاغذهای چاپ عکس و قطع های استاندارد آن
1ـ  Metallicمتالیک
متالیک دو نوع می باشد ساده و وی سی نوع ساده آن در تمام دستگاه قابل نصب می باشد ولی نوع
وی سی آن تنها در دستگاه هایی که سیم لیزر دارد قابل نصب است.
متالیک گران ترین نوع کاغذ می باشد چون تراکم نقره در آن زیاد است و عموماً برای کارهای
صنعنی؛ منظر؛ پرتره هایی که توسط عکاسان حرفه ای عکسبرداری می شود مورد استفاده می باشد.
نوع  VCآن دو بعدی می سازد و ماندگاری آن طوالنی است.
2ـ  Silkسیلک
سیلک یا ابریشمی نوعی دیگر از کاغذهای عکاسی می باشد .این کاغذ نسبت به نوع قبلی تراکم
کمتری دارد ولی کنتراست عالی دارد شکل ظاهری آن بافت درشت دارد که با دست لمس
می شود و عموماً آتلیه های خوب از این نوع کاغذ استفاده بیشتری می کنند که در چاپ برگه های
ژورنال بسیار زیبا خواهد بود.
3ـ  Lasterالستر
یا مخملی از نوع سه میباشد که به علت کم بودن تراکم نقره ،جزئیات را خوب نمایش نمیدهد
عموماً مصرف زیادی در ایران دارد در واقع این کاغذ برای عکسهای کم کیفیت ساخته شده است.
4ـ  Glossyگلوسی یا براق
یکی از پرکاربردترین کاغذهایی است که در چاپ عکسهای پرسنلی ،پاسپورتی ،برگههای ژورنال
عروس مورد استفاده قرار میگیرد .برای اینکه به یاد بیاورید کدام است ،از گذشته تا حال عکسهایی
که در آلبوم میبینید و دارای سطحی براق هستند به گلوسی یا براق معروف میباشند .این کاغذ
برای چاپ با اغلب پرینترهای جوهرافشان موجود در بازار خوانایی داشته و مشکلی ندارد ،پس
میتوانید استفاده نمایید.
جدول اندازه های استاندارد کاغذ

50  ×   60

40  ×   60

30  ×   60

30  ×   40

20  ×   30

20  ×   25

16  ×   21

13  ×   18

10  ×   15

9  ×   12

70  ×   100

60  ×   90

50  ×   70

جدول انتخاب قدرت تفکیک (رزولوشن) برای چاپ
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چاپ روی کاغذ عکاسی

 300 dpiتا 254

چاپ با پرینتر رومیزی

 300 dpiتا 150

چاپ با پالتر

 100 dpiتا 80

چاپ با پالتر در ابعاد چند متری

 50 dpiتا 25

تعدادی ازشرکت های تولید کننده کاغذهای
چاپ و تحریر
سه سکهCoin 3...............................................................................................................................................
قوSinar Royal.................................................................................................................................................
موریمMoorim.................................................................................................................................................
شینهوArtone...................................................................................................................................................
تحریرکرونCrown..........................................................................................................................................
تحریرInfinity -App......................................................................................................................................

کاغذ و مقوای گالسه به دو صورت مات و براق:
هانسل Honsol.................................................................................................................................................
موریمMoorim.................................................................................................................................................
شینهوArtone...................................................................................................................................................
نیو کرونNew crown....................................................................................................................................
نویا Nevia..........................................................................................................................................................
کاغذ و مقوای پشت طوسی و سفید:

هانسل Honsol.................................................................................................................................................
اژدها Shinpoong.............................................................................................................................................
ببری Seha..........................................................................................................................................................
اسبیWhite horse..........................................................................................................................................

پاندا
بنفش

کاغذ صنعتی کرافت:

کرافت لی اندمنLee And Man.................................................................................................................
دایهانDaehan..................................................................................................................................................
Asia Paper.....................................................................................................................................................
Infinity.............................................................................................................................................................

تعدادی از کشورهای تولید کننده کاغذ :اندونزی ،کره ،چین ،برزیل ،پرتغال و ایران.
نحوۀ خرید کاغذ و مقوا :از طریق سایت های خرید و فروش ،در اینترنت بازار اصلی خرید و فروش
انواع کاغذ و مقوا در تهران خیابان ظهیر االسالم است.

29

مواد مورد استفاده در انواع کاغذها و مقواها
خصوصیات

انواع مقوا

مواد اولیه آن اغلب از پوشال و ضایعات کاغذ است.

خاکستری
چوبی

مواد اولیه آن از چوب سفید است.

کاهی

مواد اولیه آن از کاه همراه با مواد قلیایی پتاسیم پخته می شود.

چرمی

مواد اولیه آن از الیاف چوب قهوه ای رنگ تهیه می شود.

کاغذ و مقواهای ویژه

خصوصیات

صفحات سفت

مواد اولیه آن الیاف آسیاب نشده چوب است .این نوع مقوا برای پوسترهای خیلی بزرگ مورد مصرف دارد.
مواد اولیه آن را مواد سلولزی ،کاغذهای باطله وکرک های ریسندگی که از مواد خالص ساخته شده اند

مقوای سفت

تشکیل می دهد.
که به نام مقوای نمدی هم معروف است و بیشتر برای بازسازی لینولئوم ،فرش و پوشه مورد استفاده

مقوای نرم

قرار می گیرد.
این نوع مقوا در ابعاد بسیار بزرگ تولید می شود و برش آن معموالَ با اره چوب انجام پذیر خواهد بود.

مقوای دم پالت

سبک وزن و همانند نئوپان های نازک می باشد.
مقواهای پالستیکی ،ورق های فویل و کاغذها ،مقواهای فانتزی در نقش و نگارهای مختلف ،در

کاغذهای پالستیکی

گراماژهای مختلف و ابعاد مختلف قابل عرضه می باشند .کاغذهای پشت چسب دار (مات و براق)
ترانسپارنسی هم جزء کاغذ و مقوای مخصوص هستند .کاغذهای اوراق بهادار که دارای واترمارک های
مختلف هستند نسبت به نیاز مصرف سفارش داده می شوند.

جدول مفاهیم رنگ ها
رنگ

مفهوم

قرمز

هیجان ،عشق ،اشتیاق ،نفرت ،خون ،طعم ،حرارت ،تحرک ،جنبش ،تحریک ذائقه؛

نارجی

دوستی ،آشنایی ،انرژی ،باصرفه ،فعال ،شادی ،خورشید ،خالقیت ،مهربانی ،تحریک ذائقه؛

زرد

انرژی ،شادی ،اعالم خطر ،ورزش؛

سبز

طبیعت ،محیط زیست ،رشد و نمو ،ثروت ،علم ،رفاه؛

آبی
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آسمان ،دریا ،رشد عقلی ،هوش ،ارتباط و پیام رسانی ،اطمینان ،آرامش؛
رنگ آبی طبق آمارهای جهانی وب ،مورد پسند عامۀ مردم جهان می باشد و با هیچ فرهنگی مغایرت ندارد.

بنفش

گل ،عطر ،تجمل ،رنگ سلطنتی ،رمانتیک ،راز و نیاز؛

سفید

پاکی ،نور ،سبکی ،خلوص ،تقوا ،همچنین رنگ سفید بهترین رنگ برای پس زمینه می باشد.

سیاه

قدرت ،جال ،شکوه ،توانایی ،جامعیت.

کادر طالیی و کاربرد آن در عکاسی
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ژرفانمایی یا پرسپکتیو در عکاسی ()Perspective
پرسپکتیو دانش و هنر نمایش یک منظره سه بعدی در یک صفحه دوبعدی است و شرایط
محیطی و خطای دید در آن مؤثر است .پرسپکتیو انواع گوناگونی دارد که به پرسپکتیو خطی
و جوی تقسیم می شود .پرسپکتیو خطی نیز دارای انواع نقطه ای ،دو نقطه ای و چندنقطه ای
است .همچنین شیوه های ترسیم پرسپکتیو گوناگون است که می توان به شیوه های ایزومتریک،
دیمتریک ،کاوالیر و ...اشاره کرد .در عکاسی برای ایجاد یا اصالح پرسپکتیو از انواع لنزها (تله،
واید ،زوم و )..استفاده می شود.

با استفاده از تکنیک های پرسپکتیو می توان حس عمق را تشدید نمود.

 1پرسپکتیو خطی ()Linear Perspective
 2پرسپکتیو مسیر مستقیم ()Rectilinear Perspective
 3نقاط تالقی در پرسپکتیو
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نقطه تالقی (فرار)

در یک پرسپکتیو ممکن است بیش از یک نقطه تالقی ( )Vanishing Pointsقابل تشخیص باشد.
بر همین اساس پرسپکتیو را می توان بر اساس تعداد نقاط تالقی که در تصویر قابل تشخیص
می باشد تقسیم بندی نمود:
 1پرسپکتیو تک نقطه ای
 2پرسپکتیو دو نقطه ای
 3پرسپکتیو سه نقطه ای

نمونه ای از پرسپکتیو دو نقطه ای و نمایش خطوط همگرا در آن
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نمونهای از پرسپکتیو دو نقطهای و نمایش خطوط همگرا در آن

نمونهای از پرسپکتیو سه نقطهای و نمایش خطوط همگرا در آن
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عوامل مؤثر در ایجاد پرسپکتیو
1ـ تغییر در فاصله کانونی لنز

در این تصویر دو دوربین عکاسی و سوژه در موقعیت ثابت و فاصله کانونی لنز متغیر است.

وقتی فاصله سوژه و پس زمینه ثابت است ،لنزهای با فاصله کانونی کوتاه تر حس عمق بیشتری
ایجاد می کند.

2ـ تغییر زاویه دید دوربین عکاسی

نما از سمت چپ سوژه

نمای روبه رو

نما از سمت راست سوژه

با تغیر زاویه دوربین عکاسی به سمت جپ و راست ،پرسپکتیو تغییر یافته است.

35

پرسپکتیو اندازه ()Size Perspective
اثر کاهندگی ()Diminishing Effect

نمونه ای از تکنیک اثر کاهندگی در ایجاد پرسپکتیو (تصویر راست) و پرسپکتیو اندازه (تصویر چپ)

پرسپکتیو حجمی ()Volume Perspective
پرسپکتیو هم پوشانی ()Overlap perspective

نمونه ای از پرسپکتیو هم پوشانی (تصویر راست) و پرسپکتیو حجمی (تصویر چپ)
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جوی
پرسپکتیو هوایی یا ّ

()Aerial or Atmospheric perspective
پرسپکتیو ارتفاع ()Heigh perspective

نمونه ای از پرسپکتیو جوی (تصویر راست) و پرسپکتیو ارتفاع (تصویر چپ)

پرسپکتیو در عکاسی معماری
در عکاسی معماری ایجاد پرسپکتیو مسیر مستقیم ( )Rectilinear perspectiveاهمیت زیادی دارد.

زاویه دید دوربین از روبه رو

زاویه دید دوربین از پایین

نمایش نحوه تغییر در پرسپکتیو تصویر در اثر تغییر زاویه دید دوربین
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یک نمونه لنز تیلت ـ شیفت و تأثیر آن بر روی اصالح پرسپکتیو تصویر

عکس های پانوراما
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39

40

فصل 4
اجزای فناوری و تجهیزات
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انواع تراز

انواع کیف های دوربین عکاسی
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انواع دوربین
 1دوربین های قطع بزرگ
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 2دوربین های قطع متوسط

 3دوربین های قطع کوچک

 4سایر دوربین ها

45

انواع فیلتر ها و کاربرد آنها در عکاسی

UV

46

فیلتر زرد

فیلتر قرمز

با فیلتر UV

بدون فیلتر UV

RED

با فیلتر UV

بدون فیلتر UV

بدون فیلتر UV

با فیلتر UV
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بعد از استفاده از
فیلتر CPL

قبل از استفاده از
فیلترCPL

با فیلتر UV

بعد از استفاده از
فیلتر ستاره

بدون استفاده از فیلتر ستاره
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بعد از استفاده از
فیلتر UV

قبل از استفاده از
فیلتر UV

بدون فیلتر UV

با فیلترپوالریزه

بدون       فیلترپوالریزه
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انواع چاپگرها (پرینترها)
 1چاپگر جوهرافشان
 2چاپگر لیزریB/W
 3چاپگر لیزری رنگی
 4چاپگر عکاسی
 5چاپگر چند منظوره
 6چاپگر با فرمت بزرگ
 7چاپگر ضربه ای ماتریس نقطه ای
 8چاپگر حرارتی
 9چاپگر قلمی
 10چاپگر بازبینی
 11چاپگر صنعتی
 12چاپگر نشانه گذاری و کارت
 13چاپگر بارکد
 14چاپگر برچسب
چند مورد مهم در مورد چاپگرها عبارت اند از:
رنگ:
چاپگرها در دو دسته رنگی و سیاه و سفید وجود دارد.
50

فناوری چاپگرها
چاپگرها از نظر فناوری چاپ به دو نوع جوهرافشان و لیزری تقسیم می شوند.

چاپگر جوهرافشان

چاپگر لیزری
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معرفی انواع لنزها
وایدانگل (مثال 28mm :برای دوربین )135
نرمال (مثال 50mm :برای دوربین )135

انواع لنز بر اساس
فاصله کانونی

تله فتو (مثال 105mm :برای دوربین )135

فاصله کانونی متغیر (زوم)
واید زوم (مثال35mm :ـ 16برای دوربین )135
استاندارد زوم (مثال70mm :ـ 24برای دوربین )135
تله زوم (مثال200mm :ـ 70برای دوربین )135

لنز نرمال :لنزی است که زاویه دید آن معادل چشم انسان است و فاصله کانونی آن حدودا ً به
اندازه قطر کادر حسگر یا فیلم دوربین است که برای هر دوربین متفاوت است .در جدول زیر
تعدادی از فرمت های رایج دوربین و لنز نرمال آنها آمده است.
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فرمت دوربین

ابعاد حسگر یا فیلم

فاصله کانونی لنز نرمال

)APS-C (Canon

22/2 × 14/8 mm

28 mm

)APS-C (Nikon

23/6 × 15/7 mm

28 mm

(135 )Full frame

24 × 36 mm

50 mm

(120 )6 × 4/5

56 × 42 mm

75 mm

(120 )6 × 6

56 × 56 mm

80 mm

(120 )6 × 7

56 × 68 mm

90 mm

(120 )6 × 9

56 × 84 mm

105 mm

لنز نرمال

لنز زاویه باز
Wide angle

لنز زاویه بسته
Tele foto

لنزماکرو
Macro
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نام انوع لنزها و فاصله کانونی آنها
سوپر واید Super Wide

کمتر از 20 mm

زاویه واید Wide

حد فاصل 24 mmـ  35 mm

لنز نرمال Normal

50 mm

تله Tele

حد فاصل 300 mmـ  80 mm

سوپرتله Super Tele

بیشتر از 300 mm

لنززوم
Zoom lenz

لنزاصالح پرسپکتیو
Tilt shift

لنزچشم ماهی
Fish eye

ساختمان داخلی لنزها و عدسیهای به کار رفته در آنها
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اطالعات نوشته شده روی انواع لنزها

مشخصات اختصاری لنزهای شرکت کانن
 SـEF

لنزهای ویژه بدنههایی با سنسور  Cـ  APSیا غیر فول فریم
لنزهای این سری با استفاده از عدسیهایی از جنس فلورايت دوم و آسفريكال و ( UDمیزان تفرق نور بسیار پایین)

L

ساخته شده بهترین کیفیت ساخت را شامل میشود و با رینگ قرمز رنگی از باقی لنزها جدا شدهاند .این سری را
 Luxuryمینامند.

AF

سیستم فوکوس خودکار

MF

فوکوس دستی

A/M

سیستم هم زمان فوکوس دستی و خودکار جهت تنظیم دقیقتر فوکوس بنا به تشخیص عکاس

EF

لنزهای الکترونیک فوکوس کانن که با همه بدنههای  EOSسازگار میباشد.

IS

سیستم کاهش لرزش که به عکاسان هنگام عکاسی روی دست بسیار کمک مینماید.

UMS

مخفف  Ultra Sonic Motorکه در واقع سیستم فوکوس اتوماتیک سریع و بیصداست.

STM

سیستم جدید فوکوس سریع مخفف  Stepper Motorکه در تصویربرداری بسیار مؤثر عمل میکند.

TS -E

لنزهایی با قابلیت جابه جایی محور عمودی و افقی جهت کنترل اعوجاج و پرسپکتیو
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مشخصات اختصاری لنزهای شرکت نیکون
C

کنترل محدوده محوی تصویر مستقل از تغییر عمق میدان ،مخصوص لنزهای پرتره

DX

لنزهای ویژه بدنههایی با سنسور  APSـ  Cیا غیرفول فریم

VR

کاهش اثرات لرزش دوربین معادل سه درجه سرعت سریع تر شاتر

PC

اصالح پرسپکتیو به وسیله چرخش و جابه جایی افقی و عمودی لنز نسبت به بدنه دوربین جهت
کنترل پرسپکتیو اعوجاج

D

انتقال دادههای فاصله تا موضوع از لنز به بدنه جهت استفاده از روش های پیشرفته اندازه گیری
سه بعدی و استفاده در عملکردهای پیشرفته فالش

ED

عدسی های با ضریب شکست و تفرق نوری بسیار کم برای کاهش تجزیه رنگ و افزایش
کنتراست تصویر حتی در دیافراگمهای باز

G

مشابه لنزهای  Dولی فاقد رینگ دیافراگم بر روی لنز .کنترل دیافراگم از طریق بدنه انجام میشود.

IF

عمل فوکوس بدون تغییر طول لنز و فقط با حرکت داخلی عدسیها انجام می شود.

SWM

لنزهای مجهز به موتور حلقوی که باعث میشود فوکوس با سرعت و دقت بیشتر و نیز با صدای
کمتر انجام شود.

ASP

عدسیهای غیر کروی که باعث شفافیت بیشتر و تقلیل کج نمایی به وسیله رفع اختالل حاصل
از عدم تمرکز نورهای عبور کرده از بخش های مختلف عدسی در یک نقطه میباشد.

CRC

حرکت مستقل گروههای مختلف عدسیها در لنز در حین فوکوس برای افزایش دامنه و بهبود
عملکرد فوکوس به خصوص در فاصله نزدیک

RF

نوع خاصی از لنزهای  IFکه برای عمل وضوح یابی فقط عدسیهای عقبی حرکت می کنند .بدان
جهت که این گروه از عدسی ها اصوالً سبک تر و کوچکتر هستند ،عمل فوکوس سریع تر و نرمتر
انجام می شود .

SIC

پوشش های پیشرفته روی عدسی ها که باعث کاهش هاله و درخشش های ناشی از انعکاس
نور در لنز به واسطه تابش مستقیم نور در لنز می شوند .این نوع پوشش در حال حاضر در تمام
لنزهای  AFبه کار می رود .

M/A

قابلیت تبدیل وضوح یابی دستی و وضوح یابی اتوماتیک به یکدیگر با جا به جا کردن سوئیچ روی
لنز

N

استفاده از پوشش نانو کریستال برای کاهش قابل توجه انعکاس های داخلی عدسی ها که به نحو
بسیار مؤثری از ایجاد هاله (فلیر) و شبح در لنز جلوگیری می کند.

FX

نام قطع کامل یا فول فریم برای دوربین های  DSLRبرابر با قطع  35میلی متری در دوربین های
فیلمی

56

مشخصات اختصاری لنزهای شرکت سیگما
ASP

اصالح خطای کروی ـ آسفریکال

APO

اصالح انحراف رنگی با شیشههای تفرق نوری کم

OS
HSM

لرزش گیر تصویر
موتور فوکوس سریع و بیصدا

RF

سیستم فوکوس گروه انتهایی و سریع

IF

عمل فوکوس بدون تغییر طول لنز

CONV

قابل استفاده با مبدلهای سری آپو جهت افزایش فاصله کانونی با امکان انتقال اطالعات اکسپوژر

EX

بهترین ساختار اپتیکی و مکانیکی لنزهای این شرکت

DG

لنزهایی با دیافراگم بازتر و امکان حداقل فاصله فوكوس DC

DC

لنزهایی برای دوربینهایی با صفحه حساس کراپدار یا  APSـ C

مشخصات اختصاری لنزهای شرکت تامرون
HID

لنزهایی با شیشههای تفرق نوری پایین جهت کاهش انحراف رنگی

ASL

لنزهایی با اصالح خطای کروی

Di
Di II
IF
LAH LD
LD
MACRO

لنزهایی که برای دوربینهای دیجیتال طراحی شدهاند تا به خوبی دوربینهای فیلمی اثر بخش باشند .این لنزها در
دوربینهای دیجیتال و آنالوگ قابل استفاده است.
لنزهایی برای دوربینهای غیر فول فریم دیجیتال یا  APSـC
فوکوس داخلی
عناصر ترکیبی غیر کروی
کاهش انحراف رنگی در لنزهای تله فوتو و انتهای رنج واید انگل
لنزهایی با امکان حداقل فاصله فوکوس

SP

لنزهایی با بهترین ساختمان مکانیکی و اپتیکی در این برند

VC

لرزش گیر تصویر

XR

حفظ ارزش دیافراگم

ZL

امنیت لنز با قفل فاصله کانونی

قطر دهانه لنز
شکل دایره ای که روی آن خط خورده (∅) نشانه اندازه قطر دهنه لنز شما می باشد که بر اساس
میلی متر نمایش داده می شود .این عدد زمانی که می خواهید برای لنزتان فیلتر یا  capتهیه کنید،
اهمیت پیدا می کند.
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انواع قاب و شاسی عکس و ضخامت آن

58

انواع آلبوم برای عکس های دیجیتال

59
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فصل 5
ایمنی ،بهداشت و ارگونومی
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ايمني
سردرد
تورم گلو و
سرماخوردگی

خستگی
مزمن

مشکالت
    جسمی
ناشی از
استرس طوالنی

سوزش
معده

ضعف سیستم
ایمنی (ابتالی دائمی به
انواع بیماریها)

دردهای
عضالنی و
استخوانی

ریزش مو

تپش قلب (خطر
سکته در سنین باال)

اثرات فیزیکی استرس بر بدن
افسردگی
عدم لذت از
زندگی

گوشه گیری

مشکالت روانی
ناشی از استرس طوالنی

بدبینی

بی حوصلگی

بی اشتیاقی به کار
احساس ناامیدی
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پرخاشگری

اثرات روانی استرس بر بدن

مشکالت جسمی
(مثل لکنت زبان)

ترس (از شکست یا
انتقاد)

عدم اعتماد
به نفس
تغذیه

دالیل فردی ایجاد
استرس

مشکالت خانوادگی
داشتن مسئولیت
بیشازحد توان

بد بینی

خجالتی بودن

لرزش اندام ها
بی اشتهایی

تغییر دمای بدن

بی خوابی

نشانه های
استرس

سردرد

دردهای عضالنی

بی حوصلگی
پرخاشگری
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ارگونومی
ارگونومی :بهکارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی،
بهداشت ،تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهرهوری میشود.

در کارهای نشسته ،ارتفاع سطح کار باید
در حدود آرنج باشد.

ب ـ کار سنگین
الف ـ کار سبک
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

اثر وضع ّیت بدن( پشت خم شده) روی ستون فقرات

جابه جایی و گذاشتن اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)
1

9
8

7
5

6
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4

3

2

بلندکردن و جابه جایی اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)

وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
65
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فصل 6
شایستگی های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی
دبیران

هنرآموزان

معاون آموزشی

هنرآموزان

سرپرست
کارگاه (الف)

انباردار

سرپرست
کارگاه (ب)

استاد کار

سرپرست
کارگاه (ج)

معاون فنی

مدیر هنرستان

امور فرهنگی

کتابخانه

معاون پرورشی

نمازخانه

متصدی امور
رایانه

معاون اجرایی

دفتردار
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا ،خود ،خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در
انجام آنها باید علم ،عمل ،ایمان ،تفکر و اخالق را همراه کرد.
عمومی

فنی (پایه و تخصصی)

غیر فنی
انواع

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

عناصر

شایستگی

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق
ارتباط با خلقت

عرصه

روح جمعی و مشارکت در کار

مسئولیت
پذیری

ابعاد اخالق کار

صداقت

گذشت

اصول
اخالقی

دلسوزی

روابط سالم و انسانی در محل کار
پشتکار و جدیت در کار
دلبستگی و عالقه به کار

تنها منافع خود را
مرجع نمی داند.

به دیگران حق
تصمیم گیری می دهد

خوش قول و
وقت شناس است

به نظر دیگران
احترام می گذارد

به حقوق دیگران
احترام می گذارد

به قوانین اجتماعی
احترام می گذارد

در فعالیت های
اجتماعی مشارکت
می کند

برای ارزش های
اجتماعی احترام
قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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دلسوز و رحیم هستند
رویکرد حمایتی دارند
به احساسات دیگران توجه می کنند
مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند
در مصائب و مشکالت دیگران شریک می شوند
ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

برخي از كليدهاي زندگي شغلي و حرفه اي
 1عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
 2كسي كه در راه كسب روزي حالل براي خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.
 3بهترين درآمدها سود حاصل از معامله نيكو و پاك است.
 4پاكيزه ترين مالي كه انسان صرف مي كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
 5امانت داري ،بي نيازي مي آورد و خيانت ،فقر مي آورد.
 6بهره آور ساختن مال از ايمان است.
 7هركس ميانه روي و قناعت پيشه كند نعمتش پايدار شود.
 8در ترازوي عمل چيزي سنگين تر از ُخلق نيكو نيست.
 9اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكي بهتر است.
 10كسي كه مي خواهد كسبش پاك باشد ،در داد و ستد فريب ندهد.
 11هر صنعتگري براي درآمد زايي نيازمند سه خصلت است :مهارت و تخصص در كار ،اداي امانت
در كار و عالقمندي به صاحب كار.
 12هر كس ريخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را فقير كند.
 13زماني كه قومي كم فروشي كنند ،خداوند آنان را با قحطي و كمبود محصوالت عذاب مي كند.
 14به راستي خداي متعال دوست دارد هر يك از شما هر گاه كاري مي كند آن را محكم و استوار كند.
 15تجارت در وطن مايه سعادتمندي مرد است.
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر
در شغل و حرفه
به عنوان عضوی از نیروی كار ماهر كشور در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛
متعهد می شوم :
مسئولیت پذیری ،درست کاری ،امانت داری ،گذشت ،انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.
کار خود را با تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق در عرصه های ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت
به صورت شایسته انجام دهم.
در تعالی حرفه ای ،یادگیری مداوم  ،مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیتهای
حرفهای خویش کوشا باشم.
مصالح افراد ،مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.
از بطالت ،بیكاری ،اسراف ،ربا ،کم فروشی ،گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز كنم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای  ،آنچه برای خود می پسندم ،برای دیگران هم بپسندم و آنچه
برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
از کار ،تولید ،کاال ،سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
برای مخلوقات هستی ،محیط زیست و منابع طبیعی كشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.
از حیا و عفت ،آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم.
همواره در حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران در محیط كار تالش نمایم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح  ،حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ،
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.
و از خداوند متعال میخواهم در پیمودن این راه بزرگ ،بینش مرا افزون ،ارادهام را راسخ و
گامهایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
خاک

10

خواص شیمیایی و بهسازی خاک
آب ،خاك ،گیاه -گروه كشاورزی و غذا

خواص آب
منابع آب
کشت و نگهداری گیاهان
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
ترسیم با دست آزاد

10

تجزیه و تحلیل نما و حجم
نقشهكشی فنی رایانهای -گروه برق و رایانه

ترسیم سهنما و حجم
ترسیم با رایانه
نقشهکشی رایانهای
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مكانیك

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مواد و فراوری

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
ترسیم فنی و هندسی

10

نقشههای ساختمانی
نقشهكشی فنی رایانهای -معماری و ساختمان ترسیم های سه بعدی
خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی
کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه
خلقهنری ،زبان بصری و هنر طراحی
طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

10

طراحی و زبان بصری -گروه هنر

نقطه ،خط و طراحی خطی
سطح ،شکل و حجم ،به کار گیری اصول ترکیببندی در خلق آثار هنری
نور و سایه در هنرهای بصری ،رنگ و كاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پایه

درس

10

ریاضی 1

پایه

درس

پودمان ها
حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت های متناسب
کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره
مدل سازی برخی وضعیت ها به کمک معادله درجه دوم
تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمک ریشه گیری
مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی یک زاویه
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پودمان ها
به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل
مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

11

ریاضی 2

مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه
حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها
تحلیل وضعیتها به کمک مفاهیم آماری
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به کارگیری برخی تابعها در زندگی روزمره
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم حد
12

ریاضی 3

10

فیزیك

مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابعها
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم مشتق
به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها
به کارگیری مفاهیم ،کمیت ها و ابزار اندازه گیری
تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره
مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها
تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده
تحلیل جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی
به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی
تحلیل فرایندهای شیمیایی

11

شیمی

مقایسه محلول ها و کلویید ها
به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی
به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پایه

درس

10

زیست شناسی

پودمان ها
تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده
بررسی ساختار ویروس ها ،باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها
معرفی و چگونگی رده بندی جانوران
معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان
تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها
پایه

درس

10

الزامات محیط كار

11

كاربرد فناوری های نوین

11

مدیریت تولید

11

كارگاه نوآوری و كارآفرینی

12

اخالق حرفهای

پودمان ها
تحلیل محیطکار و برقراری ارتباطات انسانی
تحلیل عملکرد فناوری در محیطکار
به کارگیری قوانین در محیط کار
به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیطکار
مهارت کاریابی
به کارگیری سواد فناورانه
تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات
تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوتركیب
به کارگیری انرژی های تجدید پذیر
تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول
تولید و مدیریت تولید
مدیریت منابع تولید
توسعه محصول جدید
مدیریت كیفیت
مدیریت پروژه
حل خالقانه مسائل
نوآوری و تجاری سازی محصول
طراحی كسب و كار
بازاریابی و فروش
ایجاد كسب و كار نوآورانه
امانت داری
مسئولیت پذیری
درستکاری
رعایت انصاف
بهره وری
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