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 ICDLکلیات سرفصل 

 مفاهیم پایه فناوري اطالعات و ارتباطات .1

 )Windows 7(استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها  .2

 اینترنت .3

4. Word 
5. Excel 
6. Access 
7. PowerPoint 

 

  

  

 1ICDLکلیات سرفصل 

 Word 
 Excel 
 Access 
 PowerPoint 

   )عمومی(هاي آموزشی و مهارتی سرفصل دوره

95زمستان- مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان  

ICDL 

)فشرده(1درجه  

ICDL 

گانه کامپیوتر هاي هفت مهارت  

)فشرده(   
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 افزار نرم یکل طیمح با ییآشنا 

 ماتیتنظ نوار و ابزارها با ییآشنا 

 ترفندها و ها هیال آموزش  

 و ویپرسپکت اصالح ،  یمیقد ریتصاو اصالح مرتبط، نا عناصر حذف ، ریتصاو روتوش( عکس اصالح آموزش (... 

 ينور اصالحات انجام )adobe , levels, curve و (. . . 

 مثل( ییا حرفه يها لتریف از استفاده آموزش adobe camera raw( 

 يریتصو يها فرمت و یرنگ يها دسته آموزش 

 

 

            

  
  راه اندازي وب سایتتهیه الزامات  
 نصب وردپرس و پیکربندي  
 ها و مطالب سایت نوشته  
 هاي وب سایت  رسانه  
 ها بهینه سازي تصاویر و فایل  
 هاي مختلف وب سایت  برگه  
 مدیریت نظرات  
 ها مدیریت هرزنامه  
 شورت کدها  
 ها ها و دکمه فرم  
 نصب و مدیریت قالب وب سایت  

 طراحی وب سایت بدون برنامه نویسی

افزار نرم  

Photoshop 
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 هاي ضروري افزونه  
 ها سیمدیریت کاربران و دستر  
 تنظیمات و ابزارها  
 مقدمات بهینه سازي براي گوگل  
 پشتیبان گیري  
 ویرایشگر حرفه اي  
 هاي اجتماعی وردپرس و شبکه  
 مقدمات افزایش امنیت  
 هاي اجتماعی  یکپارچه سازي با شبکه  
 خودکارسازي مدیریت سایت  
 تبدیل وب سایت به وب سایت چندزبانه  

  

  

  
  از سخن مدیریت ترس -١

  افزایش اعتماد به نفس -2

  شیوایی کالم -3

  رسایی صدا -4

  زبان بدن -5

  آموزش گام به گام گویندگی -6

  تست صدا در استودیو -7

  آموزش اصول ارتباط موثر -8

  گویندگی و فن بیان
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 استعدادیابی و معرفی هنرجویان به حوزه رسانه نیز صورت خواهد گرفت فن بیان در دوره: تذکر.  

  

  

  
  چرا باید بنویسیم؟      -1
  چه چیزي را باید بنویسیم؟      -2

  چگونه باید بنویسیم؟      -3
  آشنایی با چند قالب نگارشی و تفاوت آن ها با یکدیگر      -4

  . خوانش، نقد و بررسی چند متن     -5

  دگی خالقنآشنایی مقدماتی با نویس     -6

  آشنایی و تمرین مشق نوشتن     -7

  هاي کالسینوشته -آثار دیگران: نقد و بررسی آثار     -8
  ... و
             
  
  
  
  

  .در این دوره مسائل پیشرفته سرفصل دوره مقدماتی بیان خواهد شد

  

  
 زهیانگ جادیا نحوه و زهیانگ جادیا-1

 کار و کسب يها دهیا خلق نحوه-2

 فرد در تیریمد و يریگ میتصم قدرت جادیا-3

)پیشرفته(نویسندگی  

  )مقدماتی( نویسندگی
 

اشتغال زایی با 
 مشاغل خانگی
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 کار و کسب در ينواور و  خالق یابیبازار جادیا-4

 یخانگ کار و کسب در مناسب بازار شناخت-5

  منطقه  مشاغل سبد در موجود یخانگ مشاغل شناخت-6

  

  

  
  

 کشور اقتصاد رونق در یسنت طب نقش

 
 :اول جلسه

 آن، از استقبال لی،دالیسنت طب یمعرف

 .جهان در ییدارو اهانیگ و یسنت طب یمال گردش آمار

 :دوم جلسه

 ،یاهیگ ي،داروهاییدارو اهانیگ

 یطب کاربرد پر محصول چند یمعرف

 :سوم جلسه 

 یاهیگ محصوالت به ياقتصاد نگاه

 :چهارم جلسه

 یاهیگ محصوالت به ياقتصاد نگاه

 :پنجم جلسه

 یاهیگ محصوالت به ياقتصاد نگاه

 :ششم جلسه

 ها یدنینوش و غذاها

 :هفتم جلسه

  درآمدزایی با گیاهان دارویی
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 واناتیح و پرندگان

 :هشتم جلسه

 يبند جمع

 

 

 

  
 

 
 
 

 :يبعد سه يمحتوا دیتول آموزش

 ندیفرا يریادگی نیهمچن و Zbrush و 3Ds Max جمله از يبعد سه یطراح نهیزم در مطرح يافزارها نرم يریادگی با دوره نیا در
 تا شد خواهد موجب که آورد دیخواه بدست پرسود عرصه نیا در تیفعال مورد در یجامع اطالعات ،يریتصو يمحتوا کی دیتول

 .دیباش داشته را نهیزم نیا در مستقل کار و کسب جادیا ییتوانا

 :کار بازار

 جادیا با خودگردان و مستقل بصورت تا داشت خواهند را تیقابل نیا دوره، نیا يریفراگ از پس افراد. مستقل بصورت تیفعال شروع -
 .بپردازند درآمد کسب به ان سبب به و محتوا دیتول به يباز و شنیمیان دیتول يها گروه

 با ییآشنا و دوره گذراندن از پس افراد:یعمران/يمعمار يها پروژه انجام -.يبعد سه يمحتوا یطراح يها ویاستود در استخدام -
 .باشند داشته درآمد کسب يمعمار يها پروژه انجام با توانندیم ،یاصول یطراح میمفاه

  :سرفصل دوره

 افزارها نرم نیا در محتوا دیتول یتخصص میمفاه و Zbrush  و 3Ds Max افزار نرم طیمح با ییآشنا -

 يمدلساز هیاول اصول و نیقوان با ییآشنا -

 ها کننده اصالح پنل با ییآشنا -

 سخت سطوح یطراح اصول آموزش -

آموزش تولید محتواي سه بعدي 
 )انیمیشن، بازي(
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 نرم سطوح یطراح اصول آموزش -

 اجسام به یده بافت آموزش -

 پروژه یخروج و نگیرندر و ينورپرداز آموزش -

 ...) و لیاتوموب( کیارگان ریغ اجسام يساز متحرك آموزش -

 ...)و واناتیح ، انسان( کیارگان اجسام يساز متحرك آموزش -

 روهاین و يا ذره ستمیس از استفاده يها کیتکن آموزش-

 ...و شنیمیان ،يمعمار از اعم يبعد سه يها پروژه مختلف انواع انجام آموزش-

 .گرفت خواهد صورت پروژه کی ساخت روند قالب در ها آموزش
 

 

 

 

 

 :يبعد دو يمحتوا دیتول آموزش

 به توانیم نمونه نیا از. هستند يریتصو يمحتواها انواع نیپرطرفدارتر از امروزه يدوبعد يریتصو يمحتواها د،یدانیم که همانطور
 و دیتول به After effects و Photoshop يها افزار نرم يریفراگ با دوره، نیا در. کرد اشاره نیرید نیرید ای شکرستان شنیمیان

 .پرداخت میخواه يبعد دو يمحتوا کی دیتول اصول یبررس

 :کار بازار

 با و کرده محتوا دیتول جادیا به شروع مستقل بصورت دیتوانیم دوره، در شرکت از پس: مستقل گروه قالب در تیفعال به شروع -
 .دیباش داشته درآمد کسب آن انتشار

 صورت رگزاریتاث و رایگ اریبس حال نیع در و يبعد دو وهیش به ونیتلوز در امروزه غاتیتبل اکثر: یغاتیتبل يها شرکت در استخدام -
 .است اریبس نهیزم نیا در يا حرفه افراد يبرا ها شرکت نوع نیا در یشغل يها فرصت لذا. ردیگیم

  .مایس و صدا در استخدام -

  :سرفصل دوره

 افزارها نرم نیا در محتوا دیتول یتخصص میمفاه و after effects و Photoshop افزار نرم طیمح با ییآشنا -

آموزش تولید محتواي دو بعدي 
  )انیمیشن(
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 محتوا دیتول شیپ هیاول اصول و نیقوان با ییآشنا -

 افزارها نرم ماتیتنظ و يکاربرد دستورات با ییآشنا -

 مختلف يبعد دو يها مدل یطراح اصول آموزش -

 ییویدیو داتیتول در نور و رنگ اصالح آموزش -

 کیارگان ریغ اجسام يساز متحرك آموزش -

 کیارگان اجسام يساز متحرك آموزش -

 پروژه از گرفتن یخروج آموزش -

 

 

 

  

  

  :مقدماتیدوره 

 تعریف مقدار -تعریف جریان برق-مبانی الکتریسیته-معادالت ابعادي-گیري و واحدها اندازه-مبناي استدالل ریاضی و فیزیک
 اختالف پتانسیل -شدت جریان -الکتریسیته و واحد آن

 قطعات الکتریکیها و  مفهوم توان در دستگاه -قانون اهم 

 ها خازن-قوانین تونن و نورتن-اصل سوپرپوزیسیون-ها، قوانین کیرشهف شبکه 

 کش محاسبه رسم منحنی لگاریتم، خواص لگاریتم، مقیاس لگاریتم، خط 

 سکالرهاي برداري و ا ادامه شارژ خازن، تابع اولیه، سایر موارد استعمال تابع اولیه، معادالت دیفرانسیل، جریان متناوب، کمیت 

 مشخصات دیود براي حاالت مختلفهاي آن، یکسوسازي،  دیود، مشخصه 

 کننده هد کننده، پایداري حرارتی، تقویت ترانزیستور، امیتر مشترك، کلکتور مشترك، چند نمونه تقویت 

 آمپلیفایرکننده تقویت ، 

 منبع تغذیه و طراحی آن 

  ،مقاومت ظاهري خازنبحث درباره منبع تغذیه، عبور جریان متناوب از خازن 

 اعداد موهومی 

  طراحی الکترونیک

 )مقدماتیدوره (
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 محاسبه مقاومت خازن، مثال محاسبه مدار باالگذر 

 سازها، پل وین ها، نوسان کننده محاسبه چند مدار خازنی دیگر، فیدبک و اثر آن در تقویت 

 هاي قدرت کننده تقویت 

 مغناطیس 

 محاسبه ترانس و اتوترانس 

 منابع تغذیه سوییچینگ 

 مصرف هاي فلورسنت کم المپ 

 رفع اشکاالت 

  :دوره تکمیلی

o رادیو مدوالسیون FM , AM  

o تلویزیون 

o اسیلوسکوپ 

o مولدهاي سیگنال 
o SWEEP GENERATOR,WOUBLER 

  


