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کاردانش          دوم پایه و دوره تحصیلی:     )فتوشاپ( گرافیک رایانهعنوان کتاب :    ****  سال تحصیلی
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 عنوان درس هفته ماه
 

 هدف کلی آموزش صفحه

ر 
مه

 

 آشنایی باهنرجویان ومعرفی خود.  اول

قابلیت وتوانایی نرم افزار فتوشاپ حداقل 

امکانات نصب،آشنایی بافضاهاوقسمتهای 

 مختلف محیط کار

 

 طریقه نصب و تنظیمات نرم افزار مورد نظر   

 

 یادگیری مراحل نصب

آشنایی باعوامل زیان آوروعوارض کاربارایانه  دوم 

 سیستموحداقل امکانات موردنیاز 

 

 رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار 841

آشنایی با نوار دستورها واختیارات وجعبه  سوم

 ابزار ویک صفحه جدید

 

 توانایی آماده سازی و بکارگیری ابزار فتوشاپ 851

نحوه مرتب سازی پنجرهونحوه استفاده از  چهارم

ابزاروپالت ها و اتودزدن آرم ولوگو شرکت 

 انتخابی

 

 شناخت ابزار و محیط کار نرم افزار 855

ن 
آبا

 

توانایی  8امتحان تئوری وکنفرانس گروه  اول

 وشناخت فرمتها مدیریت فایلهاوباز کردن آن

 

 توانایی تشخیص فایلها 811

ونحوه  انواع ابزارهای انتخابی وکاربرد هریک دوم 

 کپی کردن وچسباندن اجراآرم ولوگو

 

ها و ابزارهای انتخاب در  توانایی مدیریت فایل 871

 فتوشاپ

وادامه کنفرانس  81امتحان تئوری درس  سوم

آشنایی با Transform وکاربرددستور

 سایز فایل و وضوح تصویر

 

 توانایی تشخیص و بکارگیری انواع اندازه وچرخش  815



 چهارم

آشنایی با پیکسل ووضوح تصویروسایزو ادامه 

کارت  وکارعملی ست اداریدستورها

 ویزیت،سربرگ،پاکت

 

 انواع نرم افزارگرافیک وعوامل موثردرکیفیت تصویر 891

  ارزشیابی
 

 آزمون کتبی و عملی  

ذر
آ

 

 87امتحان تئوری واحد  کنفرانس اول

توانایی کارباالیه نحوه تنظیم وترتیب وحذف  

 تغییر

  

بتوانندیک فایل الیه باز ومتن واستایل وپالت الیه  181

 استفاده کنندهارا 

 

ایجادگروه کردن الیه ها، ویرایش غیرتخریبی  دوم 

وکاربرد  الیه وپالت پاراگراف ومدهای رنگی

 Historyویژه پالت

 89و81امتحان تئوری واحد

 

وانواع مدل توانایی کار با الیه ها و عملیات رنگ ها  111

 های رنگ

کسواستفاده از خط کشواندازه اسکن کردن ع سوم

وخطوط راهنماوخطوط شبکه  گیری

 وکارعملی درست کردن کاغذکادوای

 

توانایی مدیریت تصاویر و کار با  اسکنررابشناس 154

  ندمسیرها 

نحوه تبدیل محدوده انتخاب شده به  چهارم

وتبدیل الیه  مسیروبااستفاده ازابزار

shapeبه الیه معمولی  

 

 رابه مسیرتبدیل کندبتوانند یک محدودانتخاب  111

ی 
د

 
 برگزاری ژوژمان وبرگزاری امتحان تئوری  اول

 

 بررسی توانایی های هنرجویان 

 امتحانات پایان ترم اول                                                                               ارزشیابی فصلی

 

 

بهمن 
وآموزش ساخت توانایی کارباکانالها وماسکها اول 

 پوستر

 

 بارگذاری کانالهاوتغییرآنهاوایجادتوانایی  114

 ماسکهای سریع

 



 12وامتحان تئوری واحد کنفرانس دوم 

توانایی ویرایش تصاویروآشنایی بابزارهای 

 روتوش مانند وصله ومحو کردن وغیره

 ادامه پوستر ولی آت آن

 

  روتوشآشنایی  191

 colorکاربرد دستورهای  سوم

Balanc,contrast,Hue,

…… 

و  Focusآشنایی با ابزار روتوش و 

.روتوش عکس ابزارهای تغییر درجه رنگ 

 قدیمی

 

 آشنایی انواع دستورها وابزارها برای روتوش وغیره 603

 14امتحان تئوری از واحد چهارم

 توانایی  بکارگیری فیلترها

تصاویری راانتخاب کرده وروش انواع فیلترها 

 رااعمال کنند

 

 

214  
آشنایی با  محیط فیلترهاآشنایی با 

-Liquify-Blur-sharpenفیلترها:

artistic  

 توانایی بکارگیری فیلترها

ند
سف

ا
 

 ادامه فیلترها واعمال فیلتر روی تصاویر اول

-sketch-Distortآشنایی با:

Stylize pixelate – Render  

 وطراحی لیبل سی دی بااستفاده فیلتر 

 

توانایی ودرست کردن لیب ویرایش تصاویر 

 بکارگیری فیلترها ل

و ایجاد  Actionآشنایی و استفاده از پالت  دوم 

و اجرای آن ایجاد و ذخیره و بارگذاری 

Action ها 

 

 

 ها Actionاستفاده از  251

 وادامه  Automateآشنایی با دستور های  سوم

 کارهای عملی که گفته شده

 

 ها Actionاستفاده از  255

   واحد15تا  81تئوری از واحدامتحان  چهارم



 

ن 
ردی

رو
ف

 

 تبریک آغاز سال جدید باموفقیتهای بیشتر سوم

 مروری بردرسهای داده شده

که عید انجام برگزاری ژوژمان عملی کارهای 

 داده اند

بابرگزاری ژوژمان بلعث میشودهنرجویان درمورد  

 کارهم دیگر انتقاد می کنند 

 چهارم

 

تصحیح حیطه رنگ و اصول کاربردی چاپ و 

 چاپ تصاویروتفاوتهای مدای رنگی

 

 عملیات چاپ در فتوشاپ  211

وبتوانند عمل  چاپ یک تصویر را درفتوشاپ 

 انجام دهند                                   

ت
هش

دیب
ار

 

 

 72امتحان تئوری واحد اول

 

 giftساخت جعبهطراحی 

 آزمون کتبی و عملی  

 

 gift انواعتوانایی ساخت  293

همراه رنگ آمیزی شده   giftادامه دوم 

 درفتوشاپ

 

  

 امتحان تئوری کل کتاب فتوشاپ سوم

  

 توانایی درتئوری 

 برگزاری ژوژمان نهایی به صورت نمایشگاه چهارم

 

 نشان دادن توانایی هنرجویان درآخرسال تحصیلی 

 

خ
 دردا

 

 

 امتحانات پایان ترم دوم  ارزشیابی پایانی

 
 


