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 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
   مرکز تربیت مربی و پژوهشهاي علمی و فنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ٧-۵فرم 

  ITفناوري اطالعات :  عنوان رشته آموزشی 
 

                                                                             :عنوان پودمان آموزشی 

FLASH 
  

 ITC/IT/640:کد پودمان 

  : تاریخ تصویب
  بعد از دو دوره اجرا : تاریخ باز نگري

   ماه  18:تاریخ اعتبار اولیه 
  :اسامی اعضاء کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان 

  ) لیسانس( محمد نصرالهی  . 3                         )فوق لیسانس(لیلی کاشف .2)       فوق لیسانس( شاهین سید مسگري    .1
  
  )فوق دیپلم(هاشم تن زده.6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی  .5                  ) لیسانس(   مهران محمودیار. 4
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 :مقدمه 

ایـن تـصاویر   . از مهمترین شاخه هاي دانش کامپیوتري طراحی با یک نرم افزار ، تولید تصاویر ، آفرینش صفحات وب و خلق انمیشن است   
این نـرم افـزار یکـی از    . برخوردار باشند ا براي اینکه قابلیت ارسال از طریق اینترنت را داشته باشند باید از ویژگی خاص   و متحرك سازي ه   

  . تواناترین و پیشرفته ترین نرم افزار هاي موجود در زمینه طراحی و ساخت تصاویر متحرك کامپیوتري است 
  
 

  ) :  عملی –ي تئور( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 
  . آشنا شود و بتواند از آن در طراحی صفحات پیشرفته وب استفاده کندFLASHفراگیر با محیط و کاربرد نرم افزار 

  
 

 مشخصات و ویژگیهاي پودمان آموزشی 

  : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 
 شرکت ماکرومدیا  
 سایتهاي آموزشی اینترنت  
  دانشگاه صنعتی شریف - ناوري اطالعات و ارتباطات پیشرفته مرکز ف–شوراي عالی انفورماتیک  
  دانشگاه تهران (استانداردهاي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی( 

  
                     محتواي جدید بازنگري شده   :        پودمان طراحی شده 

 ITC/IT/550: کد پیش نیاز پودمان  

  :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .۱
   فراگیرانی که عالقمند به طراحی صفحات وب با استفاده از انیمیشن هاي ساده و زیبا هستند 

 :ویژگیهاي مدرس جهت اجراي پودمان  .۲
  . سال سابقه كار۲ مدرك تحصيلي دكتراي مرتبط، با داشتن حداقل -  الف          

    سابقه كار سال۵، با داشتن حداقل   مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط-    ب .  
     سال سابقه كار۱۰ مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط، با داشتن حداقل-   ج .  
    سال سابقه كار۱۵مدرك تحصيلي فوق ديپلم مرتبط، با داشتن حداقل -    د . 

 .هر یک از موارد ذکر شده با نظر شوراي آموزشی مرکز براي تدریس انتخاب خواهد شد
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 ساعت  30                :  مدت پودمان آموزشی  .۳
 

 6    :         ساعت آموزش نظري– الف

     24    :        ساعت آموزش عملی –ب 
  ساعت        30:                جمع ساعات آموزش پودمان -ج 
  

  : منابع آموزشی مورد نیاز 
   .1383نشر غزال ،  ترجمه لواسانی ، فاطمه سادات ، MXکرمن ، فیلیپ ؛ خودآموز ماکرو مدیا فلش  -

 
 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .۴

Cd   ویژوالیزر – پرده دیتا پروژکتور – دیتا پروژکتور –– کتاب -آموزشی  

  :امکانات و تسهیالت فیزیکی 
   LAN شبكه –ميز و صندلي مناسب –كامپيوتر مناسب به تعداد كافي – موزشي آكالس

  
  : محل اجراي دوره  .۵

  ربیت مربی  مرکز تITبخش 
 

  :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  .۶
  آزمون الکترونیکی - کارگاه ها و پروژه هاي اجرایی  – ارزشیابی پایان دوره –ارزیابی طی دوره 
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 :سرفصلهاي آموزشی پودمان 

  نظري  عناوین توانایی  ردیف
  )ساعت(

  عملی
  )ساعت ( 

  جمع
  )ساعت(

1  

 Flashآشنایی با محیط 
 مقدمھ  
  آشنایي با اصول اولیھ كاربرد نرم افزارflash 
  آشنایي با ابزار ھايpencil  ، Line ، arrow و shape object  
  آشنایي با منوي فایل  
  آشنایي با منويedit 

1:00  1:30  2:30  

2  

  و چند مفهوم دیگرSymbolsآشنایی با 

  مفھومsymbols و توجھ بھ سھ نوع graphical , button , move clip  
  مفھومgroup 
  آشنایي با اجزايmenu bar 
  اجزاي مختلفtool box 
  آشنایي با منوھايedit و view 

1:00  1:30  2:30  

3  

 Time Lineآشنایی با محیط 

  آشنایي با فریم ھا  
 نحوه ساخت انیمشن  
  آشنایي با الیھ ھا و نحوه كاربرد آن  
  آشنایي با پنجره ھايstatus bar و movie properties 
  آشنایي باlibrary  
  آشنایي با منوھايmodify و view  
  نحوه ویرایشsymbol 

-  2:00  2:00  

4  

 movie clip symbolآشنایی با 
  آشنایي باmovie clip 
  آشنایي باmotion tween  
  نحوه ساخت انیمیشن با استفاده ازsymbol 
  آشنایي باguide layer  
  آشنایي با منوي ھايmodify, edit ,insert 

  

-  2:30  2:30  

5  

 آشنایی با چند پنل

  آشناي با پانل ھايmixer,instance   
  آشنایي باframe layer 
  نحوه ساختmask 
  ساخت انیمیشن با استفاده ازgraphical symbol 

1:00  2:30  3:30  

6  

  movie clip و Buttonآشنایی با سمبل هاي 

  آشنایي با دستوراتon , stop , goto   
  با كاربرد دستورات براي ساخت انیمسشن بصورت آشنایيmovie clip 
  نحوه ساخت انواع منو  
 استفاده از دستورات getURL 

1:30  2:30  4:00  

7  

 نحوه ایجاد قابلیت حرکت در بین منوها

 نحوه ظاھر شدن منو ھا بھ صورت آبشاري  
  ساختmulti media 
  آشنایي با منويtext و پانل character 

 

-  3:00  3:00  

8  
 Window و Controlآشنایی با منوهاي 

  آشنایي با پانلlibrary و character 
  آشنایي با دستوراتset property و set variety   

1:00  3:00  4:00  
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 If, target, tell 
    صورت   clip movie , buttonنحوه ساخت انیمیشن با استفقاده از دستورات و ب

 graphicalو 
  نحوه نام دھي بھmovie clipدر  و كاربرد آن game 

9  

 movie clipآشنایی با دستورات 
 Load movie clip 
 Duplicate movie clip 
 Drag movie clip 
  آشنایي با دستوراتmouse , show, hide 
  نحوه ساخت scroll bar 

1:00  3:00  4:00  

10  

 flash playerآشنایی با 
  آشنایي با منوھايfile , view 
 آشنایي با دستورات fs command , hit – test, onclipevent  
  كاربرد دستورات در ساخت دكمھ  
  نحوه ساختgame با استفادھورات hit-tes  
  آشنایي با پانلinstance 

00:30  2:30  3:00  

  30  24  6  ساعت جمع  
 
 
 
 


