
 
  
  
  
  

  

  
  

  
  استاندارد مهارت و آموزشي

  
  
  
  

 ME-DESIG-AND نرم افزار طراح نماي ساختمان به كمك
  
  

  

   عمران برنامه ريزي درسي گروه 
  
  
  

  1/6/1379:تاريخ شروع اعتبار
 0-5/2/2/54/32: استانداردكد 

 

 

 خيابـان-تهـران: و برنامـه ريـزي درسـي       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   4 طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 

اره نظرات خود را درب
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابـان   -تهـران  :برنامـه ريـزي     معاونت پـژوهش و     
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 
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  ME-DESIG- ANDطراح نماي ساختمان به كمك نرم افزار : نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل ت عموميمشخصا
 و طراحي 2درجه رايانه كارور نرم افزار طراحي نماي ساختمان كسي است كه عالوه بر داشتن مهارت كارور 

 .تجاري و اداري بتواند كار با دستورات اين نرم افزار و طراحي كلي نماي ساختمان را انجام دهد

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 

  متناسب با شغل مربوطه :  توانايي جسميداقل ح
   2كارور رايانه درجه   : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت       20           :  آموزش                   دوره طول

  ساعت       8            :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      12          :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت         -        :    كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت         -        :                     پروژهاجراي ـ زمان 

     ساعت     -:              زمان سنجش مهارت            ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25:  )دانش فني(سنجش نظريياز  امت- 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
  نس مرتبط ليسا :حداقل سطح تحصيالت 
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 ME-DESIG- ANDطراح نماي ساختمان به كمك نرم افزار : نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي طراحي نماي خارجي ساختمان هاي مختلف   1
  توانايي تشخيص طراحي به كمك كامپيوتر   2
 HOME MAKE OVERتوانايي ورود به محيط   3

  نتخابي توانايي كار با دستورات ا  4
  توانايي كار با دستورات ترسيمي   5
   ويرايشي نوع اول تتوانايي كار با دستورا  6
  توانايي كار با دستورات نمايشي   7
  توانايي كار با دستورات فايلي در اين برنامه   8
  توانايي كار با دستورات ويرايشي نوع دوم   9
  جي چاپ وتوانايي دريافت خر  10
 HELPا دستورات كمكي توانايي كار ب  11
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 ME-DESIG- ANDطراح نماي ساختمان به كمك نرم افزار : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  5/2  1  5/1 توانايي طراحي نماي خارجي ساختمان هاي مختلف   1

        نما به مربوط آشنايي به اصالحات   1-1

        آشنايي با تركيب رنگها   2-1

        آشنايي و نور پردازي مناسب در روز و شب   3-1

        آشنايي با پرسوناژو المانهاي خارجي   4-1

        آشنايي با انواع سيكهاي نما سازي   5-1

        آشنايي با انواع درها و پنجره ها   6-1

        شه اي در نماهاي شي آشنايي با انواع انعكاسها  7-1

        آشنايي با انواع سايه هاي نما   8-1

        شناسايي اصول طراحي نماهاي خارجي ساختمانهاي مختلف   9-1

  5/2  5/1  1  توانايي تشخيص طراحي به كمك  كامپيوتر   2

        آشنايي با طراحي به كمك كامپيوتر   1-2

        آشنايي و سخت افزار كامپيوتر   2-2

        ديهاي سيستم براي راه اندازي برنامه آشنايي با نيازمن  3-2

        آشنايي با دستگاههاي نمايشي   4-2

        آشنايي با دستگاههاي ورودي   5-2

        آشنايي با دستگاههاي خروجي   6-2

        آشنايي با قالبهاي رايج در برنامه   7-2

        شناسايي اصول روش نصب برنامه   8-2

        ي به كمك كامپيوتر شناسايي اصول روش تشخيص طراح  9-2

  HOME MAKE OVER 5/0  1  5/1توانايي ورود به محيط   3

        شناسايي اصول روش وارد شدن به برنامه  1-3

        آشنايي با صفحه ويرايشي   2-3

        شناسايي اصول كار يا صفحه گرافيكي   3-3
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 ME-DESIG- ANDطراح نماي ساختمان به كمك نرم افزار : نام شغل 

 و ريزبرنامه درسي اهداف 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

       MAIN MENUآشنايي با صفحه   4-3

         HOME STYLEآشنايي با صفحه  5-3

        LIFE STYLEآشنايي با صفحه   6-3

        HOME DESIGNآشنايي با صفحه   7-3

        شناسايي اصول ورود به محيط برنامه   8-3

  5/3  5/2  1  ستورات انتخابي توانايي كار با د  4

        SELECT OBJECTشناسايي اصول كار با فرمان   1-4

        SELECT ONE STORYشناسايي اصول كار با فرمان   2-4

        SELECT TWO STORYشناسايي اصول كار با فرمان   3-4

        SELECT COLORشناسايي اصول كار با فرمان   4-4

        رات انتخابي شناسايي اصول كار با دستو  5-4

  2  5/1  5/0  توانايي كار با دستورات ترسيمي   5

       WALLشناسايي اصول كار با فرمان رسم   1-5

        DOORشناسايي اصول كار با فرمان رسم   2-5

       WINDOW FRAMEشناسايي اصول كار با فرمان رسم   3-5

       ROOFشناسايي اصول كار با فرمان رسم   4-5

        GARAGEول كار با فرمان رسم شناسايي اص  5-5

        شناسايي اصول كار با دستورات ترسيمي   6-5

  5/1  1  5/0  توانايي كار با دستورات ويرايشي نوع اول   6

        آشنايي با فرمانهاي ويرايشي نماي ساختمان   1-6

        BRICKشناسايي اصول كار با فرمان   2-6

        SIDINGشناسايي اصول كار با فرمان   3-6

       PAINTشناسايي اصول كار با فرمان   4-6
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 ME-DESIG- ANDطراح نماي ساختمان به كمك نرم افزار : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        STUCCOشناسايي اصول كار با فرمان   5-6

       ROOFINGشناسايي اصول كار با فرمان   6-6

        MORTAR COLORشناسايي اصول كار با فرمان   7-6

        WALL BODYشناسايي اصول كار با فرمان   8-6

        شناسايي اصول كار و دستورات ويرايش   9-6

  1  5/0  5/0  توانايي كار با دستورات نمايشي   7

        ZOOM INشناسايي اصول كار با فرمان   1-7

        ZOOM OUTشناسايي اصول كار با فرمان   2-7

        ZOOM WINDOWشناسايي اصول كار با فرمان   3-7

       PANشناسايي اصول كار با فرمان   4-7

        شناسايي اصول كار با دستورات نمايشي   5-7

  5/1  1  5/0  توانايي كار با دستورات فايلي در اين برنامه   8

        OPENشناسايي اصول كار با دستور   1-8

        OPEN SAVED HOME دستور شناسايي اصول كار با  2-8

         باز كردن يك نقشه از فايلهاي برنامه -  

        SAVEشناسايي اصول كار با دستور   3-8

         ذخيره كردن يك نقشه -  

        SAVE PRINTشناسايي اصول كار با دستور   4-8

         ذخيره چاپ -  

        NEW IMAGEشناسايي اصول كار با دستور   5-8

        EXITيي اصول كار با دستور خروج از برنامه شناسا  6-8

        شناسايي اصول كار با دستورات فايلي در اين برنامه  7-8
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 ME-DESIG- ANDطراح نماي ساختمان به كمك نرم افزار : نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1   نوع دوم شيويرايتوانايي كار با دستورات   9

        UNDOشناسايي اصول كار با فرمان   1-9

        REDOشناسايي اصول كار با فرمان   2-9

       ROOF TRIMشناسايي اصول كار با فرمان   3-9

        DOOR TRIMشناسايي اصول كار با فرمان   4-9

       GARAGE TRIMشناسايي اصول كار با فرمان   5-9

       COLOR GROUPا فرمان شناسايي اصول كار ب  6-9

        شناسايي اصول كار با دستورات ويرايشي نوع دوم   7-9

  1  5/0  5/0  توانايي دريافت خروجي چاپ   10

        PRINTشناسايي اصول كار با فرمان   1-10

        PRINT SETUPشناسايي اصول كار با فرمان   2-10

       SAVE PRINTشناسايي اصول كار با فرمان   3-10

        PRINT HOMEشناسايي اصول كار با فرمان   4-10

        شناسايي اصول دريافت خروجي چاپ   5-10

  HELP 5/0  5/0  1توانايي كار و دستورات كمكي   11

        HELPشناسايي اصول كار با فرمان   1-11

       INFOشناسايي اصول كار با فرمان   2-11

        HELPشناسايي اصول كار با دستورات كمك   3-11
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 ME-DESIG- ANDطراح نماي ساختمان به كمك نرم افزار : نام شغل 

  مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      رايانه   1

      نرم افزار مربوطه   2

      وسايل كمك آموزشي  3

 

  

 


