
 9901-1( کد رایانه ای :314)رشته گرافیک کامپیوتری–جدول دروس عمومی و شایستگی های فنی و غیر فنی 

 دامنه محتوایی ردیف
 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1
 2 3تعلیمات دینی )دینی ،قرآن و اخالق ( 2 2تعلیمات دینی )دینی ،قرآن و اخالق ( 2 1تعلیمات دینی )دینی ،قرآن و اخالق (

 1 3عربی ، زبان قرآن  1 2عربی ، زبان قرآن  1 1عربی ، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 --- --- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان های خارجی 3

4 
 دروس :خوشه 

 مطالعات اجتماعی
 2 تاریخ معاصر 2 علوم  اجتماعی 2 جغرافیای عمومی و استان شناسی

5 
 خوشه دروس :

 انسان و سالمت

 2 3تربیت بدنی  2 2تربیت بدنی  2 1تربیت بدنی 

 2 انسان و محیط زیست --- ---
 2 سالمت و بهداشت

 3 آمادگی دفاعی

6 
 خوشه دروس :

 های زندگی انسان و مهارت
--- --- 

تفکر و سواد  -2هنر -1درس انتخابی)

 رسانه ای(
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس :

 شایستگی های غیر فنی

 2 اخالق حرفه ای 3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی 2 الزامات محیط کار

--- --- 
کاربرد فناوری های  -1درس انتخابی )

 تولید (مدیریت  -2نوین 
2 --- --- 

8 

شایستگی های فنی و 

 کارگاهی

 استاندارد مهارت و دروس

 ف.هـ( -83/11-7گرافیک کامپیوتری)

 3سنوات   1138کل ساعات آموزشی 
 12 ف.هـ( -83/11-7گرافیک کامپیوتری) 12 ف.هـ( -83/11-7گرافیک کامپیوتری) 12

 ف.هـ( -83/11-3کاربر رایانه )

 185کل ساعات آموزشی 
6 

 -9/01-83طراحی گرافیکی رنگی)

 ف.هـ(

 129کل ساعات آموزشی 

4 
 ف.هـ( -83/11-4تایپ رایانه ای)

 129کل ساعات آموزشی 
3 

 -8/01-83طراحی گرافیکی سیاه و سفید)

 ف.هـ(

 169کل ساعات آموزشی 

5 --- --- --- --- 

 33 جمع ساعات آموزشی 36 جمع ساعات آموزشی 36 جمع ساعات آموزشی

 ساعت بعد از اتمام پایه دوازدهم در تابستان اجرا خواهد شد . 240* کارورزی به میزان 



  رشته گرافیک کامپیوتری منابع و محتوای آموزشی جدول 

 9901 ای رایانه کد  3-10-106-314شماره رشته مهارتی 

 دوازدهم و یازدهم ، دهم:  پایه     تجسمی های هنر:  گروه زیر    هنر:  گروه   زمینه : خدمات 

استاندارد 

 دروس مهارتی
 منابع

طراحی 

گرافیکی سیاه 

 و سفید

 )از کتاب درسی شاخه فنی و حرفه ای(1طراحی 

 3662: درس شماره352/92:  کد با 

 (56الی  31فصل دوم )صفحه 

 تالیف :فریبا شاپوریان

 358/21:  کد با( ای حرفه و فنی شاخه درسی کتاب از) مبانی هنر های تجسمی

 (پنج فصل اول 92بخش اول ) صفحه یک الی 

 تالیف : دکتر عبدالمجید حسینی راد

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

طراحی 

گرافیکی 

 رنگی

 358/21:  کد با( ای حرفه و فنی شاخه درسی کتاب از) مبانی هنر های تجسمی

 (از فصل پنجم الی یازدهم173الی  93بخش دوم ) صفحه 

 تالیف : دکتر عبدالمجید حسینی راد

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

 کاربر رایانه

 612/19( )از کتاب درسی شاخه کار دانش(با کد:7سیستم عامل مقدماتی)ویندوز

 تالیف: رضا سهرابی، مهرنوش نوبخت

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

 تایپ رایانه ای

Word 2007:612)از کتاب درسی شاخه کار دانش(با کد 

 ماهینی  اشتری مریم – تالیف : فرناز ریاحی کلج

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

گرافیک رایانه 

 ای *

 

 سال

 دهم 

 612/4:کد   طراح امور گرافیکی با رایانه

 10الی  4(صفحه 1بخش اول )فقط واحد کار 

 292الی  148( صفحه  سومبخش دوم )واحد کار پانزدهم الی بیست و 

 غالمی پور – رضایی -قاسمی – تالیف :محمدی

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

 کارگاه گرافیک

 تالیف : علی عابدی

 ناشر : نشر اختران

 در سال اول تدریس شودو بروشور و کاتالوگ  اوراق اداری ، از این کتاب طراحی نشانه و انواع آن 

 سال

 یازدهم

 612/4:کد   طراح امور گرافیکی با رایانه

 415الی  296الی بیست و هشتم ( صفحه بیست و چهارم بخش دوم )واحد کار 

 غالمی پور – رضایی -قاسمی – تالیف :محمدی

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

 612/6:  کد     CorelDraw کاربر

 104الی  1صفحه  4الی  1واحد کار 

 تالیف : محمد عباسی

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :



 کارگاه گرافیک

 تالیف : علی عابدی

 ناشر : نشر اختران

 تدریس شود دومدر سال  بسته بندی ، پوستر و تقویم از این کتاب طراحی 

 دوازدهمسال 

 612/6:  کد     CorelDraw کاربر

 362الی  104صفحه  13الی  5واحد کار 

 تالیف : محمد عباسی

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

 475پایه و اصول صفحه آرایی)از کتاب درسی شاخه فنی و حرفه ای( با کد :

 تالیف :کامران افشار مهاجر

 ایران درسی های کتاب نشر و چاپ شرکت  ناشر :

 کارگاه گرافیک

 تالیف : علی عابدی

 ناشر : نشر اختران

 تدریس شودسوم در سال   جلد کتاب ، طراحی جلد سی دی و گرافیک محیطیاز این کتاب طراحی 

    ینهدوز و عامهل سیسهتم پایهه بهر رایانهه کاربر مهارتی استاندارد Xp منسهو  و بهودن قهدیمی دالیهل بهه کهه اسهت 

 . کنند استفاده 7 ویندوز  عامل ازسیستم  اران گرامی برای تدریسهمک است بهتر عامل سیستم این شدن

    شد خواهد برگزار هفته در ساعت 12 سال هر  ای رایانه گرافیک مهارتی درس . 

    موجهود  اسهتاندارد اسهاس بهر شهده پیشهنهاد کتهاب 4 محتهوای از سهوم سال ماه خرداد در استاندارد این کلی آزمون

 انجام پذیرد.

   برای مهارت گرافیک رایانهه ای در سهال دههم آمهوزش نهرم افهزار  photoshop گرافیکهی امهور طراحهی  از کتهاب 

 و  اداری اوراق ، آن انهواع و نشهانه طراحهی سهاعت در هفتهه4از کتهاب کارگهاه گرافیهک  و هفتهه در ساعت 8  رایانه با

 و اشهکال رفهع از بعهد دسهتی صهورت بهه یافتهه انجهام  گرافیکهی ههای پهروهه و تمرینات تدریس و کاتالوگ و بروشور

  .شود داده آموزش عمالً فتوشاپ افزار نرم در آن اجرای ی نحوه ، تایید

  در سال یازدهم واحد کار بیسهت و چههار الهی بیسهت و هشهت کتهاب طهراح امهور گرافیکهی بها رایانهه در نوبهت اول و

 طراحهی   گرافیهک کارگهاه کتهاب از و . شهود تهدریس دوم نوبهت در دراو کهرل کهاربر کتهاب چههار الی یک واحد کار 

 . شود تدریس   تقویم و پوستر ، بندی بسته

    ب کهاربرکتها از  سوم سال در CorelDraw   اصهول و پایهه کتهاب و هفتهه  در سهاعت شهش ، 13الهی  5واحهد کهار 

کارگهاه گرافیهک طراحهی جلهد کتهاب ، طراحهی جلهد  باز کتهادر هفته نیهز   ساعت 2و هفته در ساعت 2 آرایی صفحه

 و گرافیهک کارگهاه کتهاب محتهوای مهرور نیهز سهاعت 2 .  شهود تهدریس سهوم سهال در سی دی و گرافیک محیطهی 

رافیکی با رایانه و انجام پروهه ههای گرافیکهی از مرحلهه ی ایهده پهردازی، اتهود و اجهرای آن بهه صهورت دسهتی گ طراح

 و نحوه اجراء در محیط های نرم افزاری کرل دراو و فتوشاپ آموز ش داده شود .

    نهرم افهزار هههای   دادن قههرار معیهار  ابهزار بها را گرافیکههی ههای فعالیهت و پههروهه خواهشهمندیم محتهرم همکهاران از

 هههای کتههاب در شههده ذکههر ی افههزار نههرم  کههار محههیط و فههرامین فقههط صههرفا اینکههه نههه کننههد تههدریس  کههامویوتری

  فرمایند تدریس را  پیشنهادی
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