بسمه تعالي

معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد شغل و آموزش
عنوان شغل
کارور indesign
گروه شغلي
فناوری اطالعات
کد ملي شغل

3153-48

تاريخ تدوين استاندارد :
مدت اعتبار استاندارد  :از تاريخ 09/5/1

تا تاريخ 09/5/1

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي
کد ملي تعیین شغل9519-48:
اعضاء کمیسیون تخصصي برنامه ريزی درسي رشته فناوری اطالعات :
-شهرام شكوفیان :مدير گروه برنامه ريزی درسي فناروی اطالعات

حوزه های حرفه ای و تخصصي همكار برای تدوين استاندارد شغل و آموزش :
اداره کل آموزش فني و حرفه ای استان آذربايجان شرقي
دانشگاه آزاد اسالمي

فرآيند اصالح و بازنگری :

محتوای علميمطابقت با بازار روزتجهیزات-ابزار

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي :
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  ،شماره 252
دورنگار

11244666

تلفن

11512266

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تهیه کنندگان استاندارد شغل  /شايستگي
رديف

نام و نام خانوادگي

6

صبا بايرامي آذر

2

فريبا گلزاري كريمي

9

سپيده امامي

آخرين مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

آدرس  ،تلفن و ايميل

سابقه كار مرتبط

تلفن ثابت- :
كارشناسي
ارشد

علوم كامپيوتر

كارشناس
كامپيوتر

تلفن همراه 62911646292 :
 5سال

ايميل :
saba.bairamy@gmail.com
آدرس  :تبريز -خ ولي عصر -رودكي
تلفن ثابت- :

كارشناسي
ارشد

علوم كامپيوتر

كارشناس
كامپيوتر

تلفن همراه 629549616141 :
 5سال

ايميل :
f.golzari_karimi@yahoo.com

آدرس  :تبريز -خ شمس تبريزي -اميرخيز
تلفن ثابت- :
كارشناسي
ارشد

علوم كامپيوتر

كارشناس
كامپيوتر

تلفن همراه 62646516945 :
 5سال

ايميل :
sepideh.emamy@gmail.com
آدرس  :تبريز -شهرك باغميشه-خ ميثاق
تلفن ثابت 64662965959 :

علي ماليي

4

كارشناسي
ارشد

كامپيوتر

مسئول
انفورماتيک

 1سال

تلفن همراه -:
ايميل hasanketabi23@gmail.com :

شركت آذرطالئي
آدرس  :تبريز خيابان بهار

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود .
استاندارد آموزش :
نقشهي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يک شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل  ،كارها ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حووزه شوغلي  ،مسوئوليت هوا ،
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يک استاندارد آموزشي .
ويژگي کارآموز ورودی :
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يک كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
ارزشیابي :
فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يک شايستگي بدست آمده است يا خير  ،كه شامل سه بخش عملي  ،كتبي عملي و اخالق حرفه اي
خواهد بود .
صالحیت حرفه ای مربیان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يک شايستگي يا توانايي  .كه مي تواند شامل علوم پايه ( رياضي ،
فيزيک  ،شيمي  ،زيست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يک توانمندي يا شايستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يک كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد .
ايمني :
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .
توجهات زيست محیطي :
مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.

نام شغل :
کارور indesign
شرح شغل :
كارور  indesignدر حوزه ي فناوري اطالعات بوده و شايستگي هايي از قبيل نصب و اجراي  ،indesignمديريت
صفحات اسناد و كتاب ها ،كار با اشيا و اليه ها و جاي دهي تصاوير ،تنظيمات زمينه و مديريت رنگ  ،آماده سازي و توليد
يک اثر و گرفتن خروجي از سند را عهده دار است .اين شغل با افراد شاغل در مراكز نشريات،تبليغات  ،مجالت و چاپ در
ارتباط است.
ويژگي های کارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :ديپلم كامپيوتر
حداقل توانايي جسمي  :سالمت كامل
مهارت های پیش نیاز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 115ساعت

ـ زمان آموزش نظری

:

55

ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

09

ساعت

ـ کارورزی

:

-

ساعت

ـ زمان پروژه

:

-

ساعت

بودجه بندی ارزشیابي ( به درصد )
آزمون عملي %15 :
آزمون كتبي عملي %25 :
اخالق حرفه اي %66 :
صالحیت های حرفه ای مربیان
 -دارا بودن حداقل مدرك مهندسي كامپيوتر با گرايش نرم افزار

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
ايجاد يك سند و پردازش متن و جای دهي تصاوير و به کارگیری و مديريت رنگ برای طراحي و اجرای صفحات
کتاب،روزنامه ،بروشور

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Indesign user

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار :
الف  :جزو مشاغل عادی و کم آسیب 

طبق سند و مرجع ......................................

ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت 

طبق سند و مرجع ......................................

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 

طبق سند و مرجع ......................................

د  :نیاز به استعالم از وزارت کار 

استاندارد شغل کارور سیلك اسكرين
 شايستگي هاتوانايي ها

رديف

1

بررسي و كاربرد indesign

5

مديريت صفحات اسناد و كتاب ها

9

كار با اشيا و اليه ها و جاي دهي تصاوير

8

انجام تنظيمات زمينه و مديريت رنگ

5

كار با سبک ها،جداول و مسيرهاي برداري

6

ويرايش نهايي و گرفتن خروجي از سناد

7

آماده سازي و توليد يک اثر

4
0
19
11
15

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

بررسي و کاربرد indesign

نظري

عملي

جمع

2

9

66

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -رايانه

 -نماي ظاهري و پنجره هاي indesign

26دقيقه

 -معيار كار با پنجره هاي نمايش سند

26دقيقه

 -ديتا پروژكتور

26دقيقه

 -كپسول آتش نشاني

 نوار ابزار و پنل كنترل -تصاوير و متون در يک سند

26دقيقه

 -معيار ذخيره كردن سند

26دقيقه

 -كليدهاي بازگشت و باز انجام

26دقيقه

 جعبه كمک هاي اوليهنرم افزارadobe indesign

مهارت :
 -نصب indesign

6

-بازكردن يک سند

6

-مخفي نمودن پانل ها در حين انجام كار

6

-وارد نمودن تصاوير و متون در يک سند

6

-به روز كردن آنالين برنامه

6

-تغيير ابعاد و خصوصيات سند در حين انجام كار

2

-ايجاد يک فضاي كار سفارشي

6

 فلش مموري ميز رايانه صندلي رايانه -وايت برد آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

بررسي و کاربرد indesign

نظري

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 رعايت قانون كپي رايتايمني و بهداشت :
 توجه به ارگونومي محيط كار وجود كپسول آتش نشاني در محل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
-

عملي

جمع

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

مديريت صفحات اسناد و کتاب ها

نظري

عملي

جمع

9

62

65

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

دانش :
 معيار كار با سرلوحه معيار ايجاد و بكار گيري متغيرهاي متني مفهوم گليف ها معيار پردازش متن ابزار type مراحل ساخت يک كتاب دو صفحه هامهارت :
 به كارگيري پانل pages افزودن صفحه به سند چرخاندن صفحات -ايجاد يک سرلوحه

مصرفي و منابع آموزشي

 -رايانه

 26دقيقه
 26دقيقه
 26دقيقه
96دقيقه
 96دقيقه
 96دقيقه
 96دقيقه

 ديتا پروژكتور كپسول آتش نشاني جعبه كمک هاي اوليهنرم افزارadobe indesign
6
6
6
6
6

ساخت فهرست مطالبكپي كردن و جابجايي متنتنظيم فاصله ميان كاراكترهاويرايش متن با استفاده از تصحيح خود كارچيدن متن در اطراف تصوير-تنظيم تورفتگي خطوط پاراگراف

6
6
6
6
6

 فلش مموري ميز رايانه صندلي رايانه -وايت برد آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

مديريت صفحات اسناد و کتاب ها

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

نگرش :
 مديريت صحيح صفحاتايمني و بهداشت :
 توجه به ارگونومي محيط كار وجود كپسول آتش نشاني در محل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
-

نظري

عملي

جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

کار با اشیا و اليه ها و جای دهي تصاوير

نظري

عملي

جمع

9

22

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

دانش :
انواع تنظيمات جاي دهي تصاوير
پانل links
مراحل ساخت كادرهاي تركيبي براي جاي دهي تصاوير
معيار متناسب كردن كادر و تصوير
تصاويري تو در تو
انواع اليه ها در indesign
ابزار اندازه گيري
مهارت :
 وارد كردن اليه هاي تصاوير جاي دهي تصاوير و تنظيمات مسيرهاي برشي مديريت تصاوير پيوند داده شده ساخت كادرهاي تركيبيچيدن چند تصوير در يک كادركنترل و تنظيم نحوه نمايش رسم خطوطگروه بندي و تركيب اشيا چرخاندن و اينه كردن تصاوير ايجاد اشيا قالب شده در متن جاي دهي تصاوير بين خطوط متنكار با ابزار اندازه گيري

مصرفي و منابع آموزشي

 -رايانه

 96دقيقه
 96دقيقه
 96دقيقه
 96دقيقه
 26دقيقه
 26دقيقه
 26دقيقه

 ديتا پروژكتور كپسول آتش نشاني جعبه كمک هاي اوليهنرم افزار2
2
6
2
6
2
6
2
9
2
2
2

adobe indesign
 فلش مموري ميز رايانه صندلي رايانه -وايت برد آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

کار با اشیا و اليه ها و جای دهي تصاوير

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

نگرش :
 افزايش كيفيت تصاوير اصليايمني و بهداشت :
 توجه به ارگونومي محيط كار وجود كپسول آتش نشاني در محل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
-

نظري

عملي

جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

انجام تنظیمات زمینه و مديريت رنگ

نظري

عملي

جمع

9

66

26

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
-پروفايل رنگ

 96دقيقه

-معيار رنگ آميزي اشيا

 96دقيقه

-انواع مدلهاي رنگ

 96دقيقه

-معيار تنظيم شدت رنگ

 96دقيقه

 -حاالت تركيب و اختالط اشيا

 96دقيقه

 -نكات تكميلي تنظيم امكانت پانل ها

 96دقيقه

 رايانه ديتا پروژكتور كپسول آتش نشاني جعبه كمک هاي اوليه-نرم افزار

مهارت :
 -سايه زني و تنظيم شدت رنگ ها

2

adobe indesign

-ايجاد جوهرهاي تركيبي

2

 -فلش مموري

 -سنجش رنگ هاي سند قبل از پروسه ي چاپ

6

 -تغيير ويژگي خط دوره

2

 -انداختن سايه زير اشيا

2

 -تغيير ظاهر گوشه هاي كادر تصاوير

2

-حجم دهي و برجسته كردن اشيا

2

-محو كردن لبه هاي شيئي

2

-ايجاد و يا ويرايش يک تم

2

 ميز رايانه صندلي رايانه -وايت برد آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

انجام تنظیمات زمینه و مديريت رنگ
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 بهينه سازي زمينه تصاويرايمني و بهداشت :
 توجه به ارگونومي محيط كار وجود كپسول آتش نشاني در محل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
-

نظري

عملي

جمع

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

کار با سبك ها،جداول و مسیرهای برداری

نظري

عملي

جمع

9

62

65

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -ابزار smooth

96دقيقه

-نقاط عطف

96دقيقه

-معيار تبديل متن به جدول

96دقيقه

 -ساختار جدول

96دقيقه

-سبک اوليه پاراگراف ها

96دقيقه

-انواع سبک و ساختار آن

96دقيقه

 رايانه ديتا پروژكتور كپسول آتش نشاني جعبه كمک هاي اوليه-نرم افزار

مهارت :
 -رسم خطوط ابزاري به كمک ابزار pen

6

-چينش منظم خانه هاي جدول

6

-تغيير و تبديل نقاط يک مسير برداري

6

-چند تكه كردن مسيرهاي برداري

6

 -ميز رايانه

-ساخت جداول

2

 -صندلي رايانه

ويرايش نوشته هاي درون يک جدول -افزودن رنگ زمينه و خط دوره به خانه هاي جدول

6

 -تغيير سبک اوليه پاراگرف ها

2

ايجاد سبک جديد براي پارارگراف
اعمال سريع سبک ها به كمک quick apply

2
6

adobe indesign
 -فلش مموري

 -وايت برد آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

کار با سبك ها،جداول و مسیرهای برداری

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
ايجاد تنظيمات مناسب قالب بندي و خصوصيات ظاهري تصاويرايمني و بهداشت :
 استفاده صحيح از كامپيوتر و نرم افزار adobe indesign توجه به ارگونومي محيط كار وجود كپسول آتش نشاني در محل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
-

نظري

عملي

جمع

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :
ويرايش نهايي و گرفتن خروجي از سناد

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

1

62

69

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

دانش :
 انواع جستجو معيارتنظيمات عمومي pdf معيار افزودن پانوشت به متنانواع فرمت اسناد-انواع تنظيمات advance,security

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

 -رايانه

6
6

 -ديتا پروژكتور

6

 -كپسول آتش نشاني

6

 -جعبه كمک هاي اوليه

6
مهارت :
 غلط گيري امالئي با استفاده از spell checkكار با دستور findياد داشت گذاري در سندگرفتن خروجي از سندpdfكردن اسنادكار با تظيمات عمومي و فشرده سازيگرفتن خروجي براي نشر الكترونيكي گرفتن خروجي در فرمت EPSچا پ كردن يک سندكار با تنظيمات قسمت outputچينش صفحات كناري در درفترچه ها و كتابچه هاساخت بسته از فايل هاي مرتبط با سند

نرم افزار6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

adobe indesign

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :
ويرايش نهايي و گرفتن خروجي از سناد

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محیطي مرتبط

نگرش :
 ذخيره متن اسناد در فرمت هاي مختلفايمني و بهداشت :
 استفاده صحيح از كامپيوتر و نرم افزار adobe indesign توجه به ارگونومي محيط كار وجود كپسول آتش نشاني در محل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
-

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

آماده سازی و تولید يك اثر

نظري

عملي

جمع

5

6

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -مفهوم و انواع گذرها

6

 -انواع چاپ

6

-انواع سيستم استاندارد

6

-پروتكل هاي استاندارد iso

6

-استاندارهاي اندازه گذاري و كاربرد

6

 رايانه ديتا پروژكتور كپسول آتش نشاني -جعبه كمک هاي اوليه

مهارت :

-نرم افزار

 -افزودن آيتم هاي سند به كتابخانه

6

-جاي دهي المان هاي پر تكرار در سند از طريق كتابخانه

6

-ايجاد يک كتابخانه

6

-تنظيم اندازه و موقعيت انديس ها و توان ها

6

 -مديريت وصلينه ها

6

-تنظيم بخش اداره فايل

6

بررسي فرآبند آماده سازي و توليد يک اثر

6

adobe indesign

استاندارد آموزش کارور indesign
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان توانايي :

زمان آموزش

آماده سازی و تولید يك اثر

نظري

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 بهينه سازي فرآيند تبديل طرح به اثر و هدف نهاييايمني و بهداشت :
 استفاده صحيح از كامپيوتر و نرم افزار adobe indesign توجه به ارگونومي محيط كار وجود كپسول آتش نشاني در محل كارگاهتوجهات زيست محيطي :
-

عملي

جمع

 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

6

رايانه با تجهيزات كامل

مشخصات فني و دقیق

CPU Dual Core
حداقل  2گيگابايت رم

تعداد

يک دستگاه

2

ديتا پروژكتور

اداري

يک دستگاه

9

پرينتر

ليزري (سياه و سفيد)

يک دستگاه

4

كپسول آتش نشاني

مخصوص كارگاه

يک دستگاه

5

جعبه كمک هاي اوليه

توجه :
 -تجهیزات برای يك کارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .

يک جعبه

توضیحات

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

6

كاغذ

A4,A3

يک بسته

2

ماژيک

9
توجه :
 -مواد به ازاء يك نفر و يك کارگاه به ظرفیت  15نفر محاسبه شود .

9عدد

توضیحات

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

6

ميز و صندلي

با روكش معمولي

 6عدد هر نفر

2

ماشين حساب

مهندسي

يک عدد هر نفر

9

دستكش

يک عدد هر نفر

4

لباس كار

يک عدد هر نفر

5

نرم افزار

نرم افزار adobe indesign

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .

9عدد dvd

توضیحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

مولف

مترجم

سال نشر

محل نشر

ناشر يا توليد كننده

1

indesign

امید باوری

-

1940

تهران

عابد

5
9

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليرديف

1
5
9

نام كتاب يا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين

محل نشر

ناشر

توضيحات

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
1. http://www.adobe.com/support/indesign/
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

