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 بسمه تعالی

  تولید محتوا و انیمیشندیپلم دروس 

 

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 واحد درس واحد درس واحد درس
 2 3ديني  تعليمات 2 2ديني  تعليمات 2 1ديني  تعليمات

 1 3زبان قرآن  عربي ، 1 2عربي  1 1عربي 

 2 3فارسي  2 2فارسي  2 1فارسي 

 2 علوم اجتماعي 2 2زبان خارجه  2 1زبان خارجه 

 2 تربيت بدني 2 ريختا 2 جغرافيا

 2 سالمت و بهداشت 2 2تربيت بدني  2 1تربيت بدني 

 2 الزامات محيط کار
انسان و محيط 

 زيست
 3 آمادگي دفاعي 2

 2 1رياضي 

 –درس انتخابي)هنر 

تفکر و سواد رسانه 

 ای(

2 
مديريت خانواده و 

 سبک زندگي
2 

- - 
کارگاه نوآوری و 

 کارآفريني
 2 اخالق حرفه ای 2

- - 

درس انتخابي 

)کاربرد فناوری 

 –های نوين 

 مديريت توليد(

3 - - 

 آزاد(فنی و حرفه ای دروس فنی ) گذراندن در آموزشگاه های 

 9 کاربر رايانه 
محتوای توليد کننده 

 الکترونيکي عمومي
18 

محتوا ساز آموزش 

 الکترونيک
8 

کاربر نرم افزار 

 اداری
7 - - 

کاربر گرافيکي 

 محتوای آموزشي
11 

شهروند الکترونيک 

E Citizen 
 ساعت 240 کارورزی - - 2

 37  38  33 جمع
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 دروس پایین در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای برگزار می شود

 کاربر رایانه 

 ساعت آموزشي 300

 مفاهيم اوليه و اساسي کامپيوتر، کار با سيستم عامل ويندوز، کار با اينترنت، شناخت شبکه وتوليد پروژه

 ساعت آموزش عملي 219ساعت آموزش نظری و  81

 

 کاربر نرم افزار اداری

 ساعت آموزشي 230

 E Citizenشهروند الکترونيک 

 ساعت آموزشي 77

 

 کننده محتوای الکترونیکی عمومیتولید 

 ساعت آموزشي 570

 Photoshop کار با نرم افزار 

Adobe Animate کار با نرم افزار  

Arc Soft Media Converterکار با نرم افزار تبديل فرمت های فيلم 

Adobe Audition  ايجاد و ويرايش فايل های صوتي 

 توليد پروژه 

 

 

 

 محتوا ساز آموزش الکترونیک

 ساعت آموزشي 250
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 captivateکار با نرم افزار

 (auto play) توليد خروجي از پروژه 

 توليد پروژه

 

 کاربر گرافیکی محتوای آموزشی

 ساعت آموزشي 350

illustratorکار بار نرم افزار 

 anime studio proکار با نرم افزار 

 

 

 

 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد معین
www.moein-academy.ir 

مهندس میثم نظری مشاوره با  

4247 4247 086  

3122 256 0912  

www.moein-academy.ir

