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 و برنامه سازی و محتوا دیکتاب تولسرفصل 

 

 « تولید محتوای الکترونیک» 

 

 یساز پیو کل یبردار ریتصو،  یسینو ویسنار یستگیشا : 701 یریادگیواحد 

 proshow gold version 6.0.3392و  snagit version 13.0. build7115  نرم افزار: نام

 یچند رسانه ا هیپا میمفاه .1

 یسینو ویسنار .2

 شیاز صفحه نما یبردار ریتصو .3

 پیکل شیرایو و ساخت .4
 

 ساز شنیمیان یکار با نرم افزار ها یستگیشا : 701 یریادگیواحد 

 Swish Max 4.0نرم افزار:  نام

 نرم افزار یکیپوسته گراف یو اجرا یطراح .1

 یگذار جلوه .2

 Movie clipبا  ییآشنا .3

 ساخت ماسک نحوه .4

 ساخت دکمه نحوه .5

 آماده اءیبا اش Motion Graphicساخت  نحوه .6
 

 تولید محتوای الكترونیك : 70١واحد یادگیری

 Captivate9 : نام نرم افزار

 ایجاد پروژه .1

 درج اشیا .2

 فیلمبرداری نمایشی .3

 فیلمبرداری تعاملی .4

 ایجاد پیش نمایش .5
 

 آزمون سازی و تولید چندرسانه ای :770واحد یادگیری

 Captivate9 : نام نرم افزار

 ساخت آزمونتنظیمات  .1

 ساخت آزمون .2

 صدور کارنامه .3

 ساخت آزمون های تصادفی .4

 تولید و نشر پروژه .5
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 «سیستم عامل » 

 303واحد یادگیری 

درایور مادربرد و کارت   Windows 10 Enterprise ،PowerISO 5.2  ،Driver Pack Solution 15  ،DVDعناوین اصلی : 

 گرافیك

  ستمیس یراه انداز ماتیانداز و تنظراه یها رسانه جادیا .1

  راه انداز یبا رسانه ها ییآشنا .2

  راه انداز یرسانه ها جادیا .3

  یمجاز ویگرفتن و ساخت درا جیمیبا نرم افزار ا ییآشنا .4

  یمجاز ویگرفتن و ساخت درا جیمینصب نرم افزار ا .5

  ISOآن با قالب  رهیو ذخ ینور سکید یاز رو جیمیا جادیمراحل ا .6

  یمجاز ویفعال کردن درا ریغ .7

  PowerISOعامل با استفاده از نرم افزار  ستمیحافظه فلش به رسانه انداز س لینحوه تبد .8

  ماشین مجازی  یراه انداز .9

  یمجاز نیبا ماش ییآشنا .11

  11 ندوزیدر و Manager  Hyper-V مراحل  فعال کردن .11

  Hyper-V Managerکار با  .12

  یمجاز نیماش جادیا .13

  مادربرد DVD یاز رو ورهاینصب درا .14

  User Accounts یبا حساب کاربر ییآشنا .15

  توان انجام داد یاستاندارد م یکه توسط حساب کاربر یعموم فیوظا .16

  استاندارد یحساب کاربر یها تیمحدود .17

  دیکاربر جد کی جادیمراحل ا .18

  ریبا کاربر مد یحساب کاربر ماتیتنظ .19

 

 303 یریادگیواحد 

 بالاتر ای  Acronis True Image 2015، بالاتر ای Windows 10 Enterprise  ،WinRAR 5.20 عناوین اصلی :

 از اطلاعات     یریگ بانیپشت 

     File History قیاز طر ندوزیاز اطلاعات در و یریگ بانیپشت .1

     Windows Backup قیاز طر ندوزیاز اطلاعات در و یریگ بانیپشت .2

     بانینسخه  پشت ی هیته جیرا ینرم افزارها ریبا سا ییآشنا .3

 با نرم افزار مستقل     بانیپشت ینسخه   هیته .4

     بانینسخه پشت یابیبا  مفهوم باز ییآشنا .5

     File history قیاز طر بانینسخه پشت یاز رو سکیهارد د اتیو محتو وتریاطلاعات کامپ یبارگذار .6

     Windows Backup قیاز طر بانیپشتینسخه  یاز رو سکیهارد د اتیو محتو وتریاطلاعات کامپ یبارگذار .7
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 نرم افزار مستقل     قیاز طر بانینسخه پشت یاز رو سکیهارد د اتیو محتو وتریاطلاعات کامپ یبارگذار .8

     یبا مفهوم  بروز رسان ییآشنا .9

 امل    ع ستمیس یرسان بروز .11

     یکاربرد ینرم افزارها یرسان بروز .11

     یساز فشرده .12

 عامل     ستمیس لهیاطلاعات به وس  یساز فشرده .13

 عامل     ستمیس لهیکردن از حالت فشرده به وس خارج .14

  پرونده فشرده     جادیبا ا 11 ندوزیپوشه ها و پرونده ها در  و یفشرده ساز 

 افزار مستقل    نرم لهیاطلاعات به وس  یساز فشرده .1

 ( پرونده فشرده از حالت فشرده    Extractکردن  ) خارج .2

 افزار مستقل    نرم لهیکردن از حالت فشرده به وس خارج .3

 با استفاده از نرم افزار  دیپرونده جد جادیپوشه ها و پرونده ها و ا یفشرده سازWinrar 

 

 « برنامه سازی» 

 شایستگی حل مساله :107واحد یادگیری 

 Visual Studio  ،Raptorنام نرم افزار: 

 توانایی حل مساله ، تشخیص ورودی ، خروجی و نقشه اجرا .1

 الگوریتمنوشتن  .2

 رسم فلوچارت .3

  IDEآشنایی و بکارگیری محیط  .4

 ارگیری دستورات نمایشکشناخت محیط کنسول و ب .5

 کارگیری دستورات صفحه نمایش و کار با مختصات صفحه نمایش کنسولب .6
 

 شایستگی کار با داده ) کار با انواع داده ، دریافت و نمایش داده( : 107واحد یادگیری 

 Visual Studioنام نرم افزار: 

 ارگیری انواع داده و متغیربک .1

 مقدار دهی مناسب با نوع داده .2

 ()ReadLineاستفاده از متد دریافت داده  و  .3

 TryParseبه کارگیری متد  .4

 تبدیل انواع داده .5

 نمایش داده ها  .6
 

 : شایستگی کار با عملگرها و عبارات 103واحد یادگیری 

 Visual Studioنام نرم افزار: 

 عبارات محاسباتیبکارگیری  .1
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 کارگیری عملگرهای محاسباتیب .2

 بکارگیری عملگرهای انتسابی .3

 کارگیری عملگرهای منطقیب .4
 

  شرطی دستورات با کار شایستگی: 107یادگیری واحد

 Visual Studio :افزار نرم نام

 ساده if شرطی دستوربکارگیری  .1

 if else شرطی دستوربکارگیری  .2

 تایی سه عملگربکارگیری  .3

  else if شرطی دستوربکارگیری  .4

  منطقی - محاسباتی- شرطی دستوراتبکارگیری  .5

 switch ساختاربکارگیری  .6

 


