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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 

FREEHAND 
  

 ITC/IT/620:کد پودمان 

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

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

  ) لیسانس( محمد نصرالهی  . 3                         )فوق لیسانس(لیلی کاشف .2)       فوق لیسانس( شاهین سید مسگري .   ١
  
  )فوق دیپلم(هاشم تن زده.6       )لیسانس(فرهاد علیکرمی  .5                  ) لیسانس(   مهران محمودیار. 4
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 :مقدمه 
سترش هنر ، صنعت و تجارت بـر کـسی   گگرافیک دامنه وسیعی از فعالیت هاي هنري و تجاري را اشغال کرده است و اهمیت این رشته در      

ا پی گیرانه  رFree Hand در کنار تمام تولیدات خویش ، تولید و تکمیل محصول قدیمی خود Macro Mediaی کمپان. پوشیده نیست 
گیري این نرم افزار در کنار دیگر نرم افزار هاي گرافیکی یـک مجموعـه مـوثر و خـوب از انـواع ابـزار هـا را در اختیـار             یاد.ادامه داده است    

امکان تبادل فایل بین برنامه هـاي گرافیکـی بـه کـاربر اجـازه مـی       . ن وجه به هدف خویش نزدیک شود کاربر قرار می دهد تا بتواند به بهتری   
  .دهد که از قابلیت همزمان همه نرم افزار ها استفاده کند 

  
 

  ) :  عملی –تئوري ( هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزش 
، صـفحه بنـدي مجـالت ، بروشـور هـا و طراحـی سـاده        خلـق آثـار گرافیکـی    آشنایی با نرم افزار فري هند که به کمک آن می توان ضـمن      

  .صفحات وب را نیز انجام می دهد 
  
 

 مشخصات و ویژگیهاي پودمان آموزشی 

  : منابع استفاده شده در تهیه پودمان 
 شرکت ماکرومدیا  
 سایت هاي آموزشی اینترنت  
  پیشرفته  مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات –شوراي عالی انفورماتیک 

  دانشگاه تهران (استانداردهاي مهارتی آموزشی جهاد دانشگاهی( 

 استانداردهاي مهارتی آموزشی شرکت البرز  
              محتواي جدید بازنگري شده :        پودمان طراحی شده 

 ITC/IT/001: کد پیش نیاز پودمان  

  :شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان  .۱
   مند به طراحی با کامپیوتر هستندفراگیرانی که عالق

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

    سال سابقه كار۵، با داشتن حداقل   مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط-    ب .  
     سال سابقه كار۱۰داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس مرتبط، با -   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
 

 2         :      ساعت آموزش نظري– الف

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

  : منابع آموزشی مورد نیاز 
   ساعت ؛ نشر علوم24آموزش فري هند در   -

 
  

 :ابزار ، وسایل و تجهیزات مورد نیاز  .۴

Cd   ویژوالیزر –پروژکتور  پرده دیتا – 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

   مرکز تربیت مربی ITبخش 
 

  :روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران  .۶
  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(

 معرفی نرم افزار  1

 الملن هاي ترسیمی باز و بسته 

   تعریف خاصیت برداريvictories 

 توزیع ادیتور  
 Layout و page setup  

2  1  3  

  برخی از موضوعاتمعرفی روش هاي ترسیم  2

  رنگ آمیزيRectangle و Ellipse  

  روش هايzoom و hand 
0/5  2/5  3  

 روش هاي انتخاب کامل موضوع   3

  روش هايTransform  

  توضیح جداولTransform  

 چرخش و  روش تکثیر در حین جابجاییscale  

0/5  1/5  2  

  2  1/5  0/5  ... و Mixerروش استفاده از پالت هاي رنگ و   4
5    آموزش روش هاي تغییر موضوعات به کمکPush/Pull 

 Reshape area در ابزار free form 
-  1  1  

  Pencil Toolتوضیح   6

  روش هايfree form – variable و calligraphic  
0/5  1/5  2  

  Perspective Tool  -  1  1طرز کار و کاربرد   7
 Text Toolمتن نویسی و   8

 3  2/5  0/5   خل موضوعاتروش نوشتن متن روي منحنی و دا  

  بررسی پالت ها  9
 Text , Objects , Fill , Stroke  
 Document , switches , navigation , tint 

0/5  3/5  4  

 Libraryتوضیح کامل استفاده از   10

 toolbarسفارشی کردن 
1  2  3  

  6  6  -  تمرین گرافیک به طور وسیع در دو نوبت  11

 30 24  6  جمع ساعت 

 
 
 
 


