ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي درﺳﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﻃﺮاح اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﺳﺎز ﺑﺎ
AFTER EFFECTS

ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﻲ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
2513-53-148-1

ﻛﺪ ﻣﻠﻲ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ

1
ﻧﺴﺨﻪ

0 5 3 0 8 5 0 0 0
ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 95/2/4:

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

3

2 1 6 6

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه های درسي

كد ملي شناسايي آموزش شغل 2513-53-148-1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات:
علي موسوي مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي
سيروس سلطاني(سرپرست اداره كل فني و حرفه اي هرمزگان)
عليرضا مهرابي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان
رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي)
گلزار نظري گزيك (معاون آموزش و پژوهش اداره كل فني و حرفه اي هرمزگان)
رضا زارعي معاون آموزش اداره كل استان همدان
فاطمه طاهري(كارشناس آموزش اداره كل فني و حرفه اي هرمزگان)
هما واليي كارشناس پژوهش اداره كل استان همدان
اسما كريمي (رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي فناوري اطالعات بندرعباس)
محمدرضا كنجه مرادي  :عضو گروه برنامه ريزي فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه درسي
شهرام شکوفيان(مديرگروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات)

حوزههاي حرفه اي و تخصصي همکار براي تدوين استاندارد آموزش شغل:
 اداره كل آموزش فني وحرفهاي استان هرمزگان مركز آموزش فني وحرفهاي فناوري اطالعات بندرعباساداره كل آموزش فني و حرفه اي استان همدانمركز آموزش فني و حرفه اي شماره  1استان همدانمركز آموزش فني و حرفه اي بيت الزهرا خواهران همدان -مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران شهرستان نهاوند

فرآيند اصالح و بازنگري :
 محتواي علمي مطابق با بازار روز تجهيزات -ابزار

كلیه حقوق مادی و معنوی اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه ای
كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پیگرد قانوني است .

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسي
تهران  ،خیابان آزادی  ،خیابان خوش شمالي  ،نبش خیابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهای كشور  ،پالك
97
دورنگار

66944117

تلفن 66944120 - 66569907

آدرس الكترونیكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

2

تهیه كنندگان استاندارد آموزش شغل  شايستگي 
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك
تحصیلي

رشته تحصیلي

شغل و سمت

سابقه كار

آدرس  ،تلفن و ايمیل

مرتبط

تلفن ثابت :
1

فاطمه وکیلی

کارشناسی

کامپیوتر

اسما کريمی

کارشناس

الکترونیک

عصمت لشکری

دانشجوی

بندری پور

کارشناس ارشد

نرگس مرادی

لیسانس

مربی

10

تلفن همراه 09391724144 :
ايمیل vakily.fatemeh@gmail.com:
آدرس  :هرمزگان
تلفن ثابت :

رئیس مرکز
2

فناوری

10

اطالعات

تلفن همراه 09179346796 :
ايمیل asma83karimi@gmail.com:
آدرس  :هرمزگان نخل ناخدا فناوری اطالعات
تلفن ثابت :

3

کامپیوتر

تلفن همراه 09173603951 :

مربی

5

مربی

10سال

تلفن ثابت 08133238612:
تلفن همراه 09188508812 :
ايمیل mes.orhee@2013irgromsegran :
آدرس :نهاوند

 9سال

تلفن ثابت 08134232379:
تلفن همراه 09187118186 :
ايمیل zasgarinavid@gmail.com :
آدرس  :همدان,میدان فلسطین فنيی ررفيه ای بیيت
الزهرا

ايمیل esi.lashgari@gmail.com:
آدرس  :هرمزگان نخل ناخدا فناوری اطالعات

4

زهرا عسگری
نويد

لیسانس

نرم افزار
کامپیوتر

نرم افزار
کامپیوتر

مربی

5

تلفن ثابت 081 -34263003 :
6

آرزو عابدی

لیسانس

فناوری
اطالعات

تلفن همراه 09189114699 :
مربی

 14سال

ايمیل aabedi2001@yahoo.com :
آدرس :

3

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز برااي ممكرراد مرودا در م رير ررار را وينرد در ب مري از مروارد اسرتاندارد راهرا اي نيرف ترا
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشاي ياد ياي بااي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
با مجموما اي از وظايف و توانمندي هاي خاص را از يك شخص در سطح مورد نظا انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيا اي شامل مهم تاين مناصا يك شغل از قبيل جايگاه يا منوان شغل  ،رارها ارتباط شغل با مشاغل ديگا در يرك رروزه شرغكي  ،مسرتوهي هرا ،
شااير راري و استاندارد ممكراد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
رداقل زمان و جكسات مورد نياز بااي رسيدن با يك استاندارد آموزشي .
ويژگي كارآموز ورودي :
رداقل شايستگي ها و توانايي هايي را از يك رارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
رارورزي صاها در مشاغكي اس را ب د از آموزش نظاي يا همگام با آن آموزش ممكي با صورت م دود يا با مار صورت مي ياد و ضاورت دارد را
در آن مشاغل خاص م ير واق ي بااي مدتي ت ايف شده تجابا شود(.مانند آموزش يك شايستگي را هاد در م رل آمروزش برا صرورت تتوريرك برا
است اده از مرس مي آموزد و ضاورت دارد مدتي در يك مران واق ي آموزش ممكي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي ادد).
ارزشيابي :
هاآيند جمع آوري شواهد و قماوت در مورد آنرا يك شايستگي بدس آمده اس يا خيا  ،را شامل سا بخش ممكي  ،رتبي ممكي و اخرالق راهرااي
خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
رداقل توانمندي هاي آموزشي و راها اي را از مابيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شايستگي :
توانايي انجام رار در م ير ها و شااير ونا ون با طور مودا و رارا باابا استاندارد .
دانش :
رداقل مجموما اي از م كومات نظاي و توانمندي هاي ذهني الزم بااي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي را مي تواند شامل مكروم اايرا (رياضري ،
هيفيك  ،شيمي  ،زيس شناسي)  ،ترنوهوژي و زبان هني باشد .
مهارت :
رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم بااي ر سيدن با يك توانمندي يا شايستگي  .م موالً با مهارت هاي ممكي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموما اي از رهتارهاي ماط ي را بااي شايستگي در يك رار مورد نياز اس و شامل مهارت هاي غيا هني و اخالق راها اي مي باشد .
ايمني :
مواردي اس را مدم يا انجام ندادن ص يح آن موجب باوز روادث و خطاات در م ير رار مي شود .
توجهات زيست محيطي :
مالرظاتي اس را در ها شغل بايد رماي و ممل شود را رمتاين آسيب با م ير زيس وارد ادد.
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نام استاندارد آموزش شغل: 1
طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS

شرح استاندارد آموزش شغل :
شغل طراح انیمشن ساز با AFTER EFFECTSاز مشاغل روزه فناوری اطالعات محسوب می شود .از
شايستگی های اين شغل می توان به:اصول ررکت در  - AFTER EFFECTSاصول و مبانی  RIGبندی -
آشنايی با ابزار های متحرک سازی و انیمیتینگ  -طراری کاراکتر و آشنايی با ابزار های طراری  RIG -بندی کاراکتر
با روش های مختلف  RIG -بندی صورت کاراکتر  -کار با کی فريم ها و تنظیمات آن  -انیمیشن سازی در رالتهای
متفاوت  -نورپردازی ررفه ای  -تصحیحات رنگی ررفه ای  -ترکیب تصاوير  -کامپوزيت  -کار با دوربین – رندرينگ
اشاره نمود .
ويژگي های كارآموز ورودی :
حداقل میزان تحصیالت  :پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت های پیش نیاز  :كارور افترافكت
طول دوره آموزش :
-طول دوره آموزش

 212 :ساعت

ی زمان آموزش نظری

 56 :ساعت

ی زمان آموزش عملي

 156 :ساعت

ی زمان كارورزی

:

 -ساعت

ی زمان پروژه

:

ساعت

-

بودجه بندی ارزشیابي ( به درصد )
 كتبي %25: عملي %65: اخالق حرفه ای %10:صالحیت های حرفه ای مربیان :

 دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با  2سال سابقه کار مرتبط -دارندگان مدرک کارشناسی با  4سال سابقه کار مرتبط

1 . Job / Competency Description

5

٭ تعريف دقیق استاندارد ( اصطالحي ) :
برنامه  After Effectدر زمینه تلفیق و تركیب تصاوير متحرك همان قدرتي را در اختیار شما قرار مي دهد كه
فتوشاپ در اختیار طراحان قرار مي دهد .در محیط اين برنامه مي توانید ارتباط بین تصاوير ،صداها و فیلم های
متحرك را به دلخواه و با مهارت بر قرار نمايید به كمک اين برنامه مي توانید صداها را وارد كنید تا با حركات
تصاوير اجراء شوند.از اين برنامه به شدت در صنعت تصوير متحرك و فیلم های ويديويي و تیزاژ فیلم ها و تبلیغات
تلويزيوني استفاده مي شود .و بسیاری از شاهكار های سینمايي و تبلیغات تلويزيوني اغلب محصول برنامه  AEيا
همان افتر افكتز است! به عبارتي برنامه  Effects Afterدر زمینه تلفیق و تركیب تصاوير متحرك همان قدرتي را
در اختیاز شما قرار مي دهد كه ابزارهای نقاشي و ترسیمي در اختیار هنرمندان قرار داده اند! فیلم های پرهزينه
هالیوودی همچون  ,Gladiator, Spiderman, Die Hard 4فیلم جنجالي Mrs Smith, Last & .Mr ،300
 , Samurai, Rush Hour 3سری فیلم های  Bladeو فیلم ماتريكس و بالغ بر  350فیلم ديگر هالیوودی همگي
از اين نرم افزار برای جلوه های ويژه ،تیتراژ و میكس ويديويي خود استفاده نموده اند.

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) x:
AFTER EFFECTS ANIMATION

٭ مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :
کارور Premiere
کارور flash
کارور Photoshop
Cinema 4D
کلیه استانداردهای مشابه

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادی و كم آسیب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 
د  :نیاز به استعالم از وزارت كار

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

طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شغل
 -شايستگي ها

2

3

عناوين

رديف

1

نصب AFTER EFFECTS

2

کار با امور اولیه

3

کار در پانل TimeLine

4

کار با اليه ها

5

کار با ابزار

6

کار با  Compositionو Pre-Compose

7

کار با کانال  Alphaو کار با Track Matte

8

ايجاد افکت ها

9

کار با  action scriptو پانل action

10

طراری کاراکتر

11

 Rigبندی کارکتر

12

صداگذاری

13

کار با تصاوير و دوربین ها

14

گرفتن خروجی

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

7

2.
3

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
نصب AFTER EFFECTS

نظری

عملی

جمع

5

5

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز وجديد

5

سیستم عامل بروز وجديد

کاربرد نرم افزار و جايگاه آن در چند رسانه ای

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

نحوه نصب نرم افزار AFTER EFFECTS
نحوه تنظیم کردن اولیه نرم افزار

Cool disk
میز رايانه

5

مهارت :

صندلی گردان
تجهیزات اتصال به اينترنت

نصب و فعال سازی نرم افزار

DVDآموزشی نرم افزار

چیدن اتاق های کاری

مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

 -بکارگیری نرم افزار و امکان نصب

کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری

ايمنی و بهداشت :

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

-رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر

کپسول اطفاء رريق

-

روپوش کار يا لباس کارگاهی

توجهات زيست محیطی :
دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر-
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با امور اولیه

نظری

عملی

جمع

5

5

10

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

5

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

مبانی کلی نرم افزار و ويژگی های آن

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

ساختار کار با نرم افزار

Cool disk

مفهوم محیط کاری

میز رايانه

مفهوم انیمیشن سازی

صندلی گردان

مفهوم فايل های گرافیکی

تجهیزات اتصال به اينترنت
5

مهارت :

DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

ايجاد فايل جديد

DVDديکشنری انگلیسی به

ذخیره فضای کاری و فراخوانی
ورود فايل  psdبه نرم افزار AFTER EFFECTS
ورود فايل به نرم افزار

فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه

ورود فايل  AIبه نرم افزار

چاپگر لیزری

باز کردن پروژه ذخیره شده

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

ذخیره پروژه ايجاد شده

کپسول اطفاء رريق

نگرش

روپوش کار يا لباس کارگاهی

 کار گروهی ،اخالق ررفه ای ،رعايت استانداردهای ررفه ای ،خالقیت ونوآوریايمنی و بهداشت :
 رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوترتوجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

9

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار در پانل TimeLine

نظری

عملی

جمع

6

7

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

6

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

تئوری  objectها

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

تعريف Cti
مفهوم اليه های composition

Cool disk
میز رايانه

مفهوم key frame

صندلی گردان
7

مهارت :

تجهیزات اتصال به اينترنت

بکارگیری درج و ويريش  objectها

DVDآموزشی نرم افزار

استفاده از title/Action

مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به

کار با  objectها

فارسی

بکارگیری TRANSFORM

کتاب آموزشی

استفاده از اليه ها نسبت به زمان

کابل سیار پنج راهه

بکارگیری  key frameو خصوصیات آنها

چاپگر لیزری

نگرش

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

 -کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوری

کپسول اطفاء رريق

-انتخاب رنگ ،کاراکتر مناسب با سوژه

روپوش کار يا لباس کارگاهی

ايمنی و بهداشت :
 رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوترتوجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

10

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با الیه ها

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

10

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

انواع اليه ها و ماسک ها

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

تفاوت انواع اليه ها و ويژگی های ماسک
15

مهارت :

Cool disk
میز رايانه

بکارگیری اليه های solid

صندلی گردان

استفاده از ماسک بر روی اليه solid

تجهیزات اتصال به اينترنت

ايجاد ماسک بر روی سايه

DVDآموزشی نرم افزار

استفاده از ويژگی های ماسک

مربوطه

بکارگیری
add,subtract,intersect,lighten,Different
استفاده از چرخش محتويات اليه در زمان ررکت

DVDديکشنری انگلیسی به
کتاب آموزشی

استفاده از رالت 2.5 D

کابل سیار پنج راهه

بکارگیری null object

چاپگر لیزری

فارسی

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

استفاده از خصوصیات اليه ها ،قفل کردن ،ايجاد فريم

کپسول اطفاء رريق

بررسی ررکات در راستای محورها و Time

روپوش کار يا لباس کارگاهی

استفاده از  blending modeو  3Dکردن اليه
بکارگیری اليه Adjustment
نگرش:
 کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوریاستفاده از اليه و ماسک هاايمنی و بهداشت  - :رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر
توجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

11

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
کار با ابزار

نظری

عملی

جمع

3

10

13

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

3

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

اصول کار با اشکال و ابزار
10

مهارت :

نرم افزار مرتبط بروز وجديد
Cool disk

استفاده از اشکال

میز رايانه

بکارگیری ، penگراديان ها

صندلی گردان

استفاده از ترسیم مربع و مستطیل و ساير اشکال

تجهیزات اتصال به اينترنت

بررسی تغییر مسیر منحنی با شیب ررکت

DVDآموزشی نرم افزار

استفاده از crop selection

مربوطه

بکارگیری Transform

DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

استفاده از ساير ابزارها

کتاب آموزشی

استفاده از ابزار Brush

کابل سیار پنج راهه

نگرش

چاپگر لیزری

 -کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوری

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

ايمنی و بهداشت :

کپسول اطفاء رريق

 -رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر

روپوش کار يا لباس کارگاهی

توجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

12

استاندارد آموزش

زمان آموزش

عنوان :
کار با  Compositionو Pre-Compose

نظری

عملی

جمع

10

15

25

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

10

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

مفهوم اليه Composition

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

مفهوم  Snapapingو ماسک

Cool disk
میز رايانه

مفهوم pre-compose
مبانی رندر گیری

صندلی گردان
15

مهارت :

تجهیزات اتصال به اينترنت

ايجاد اليه composition

DVDآموزشی نرم افزار

افزودن يک فايل ويدوئی به composition

مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به

ويرايش  objectها در پانل Composition

فارسی

رندر گیری از composition

کتاب آموزشی

ايجاد و تکثیر  compositionها توسط فايل ويدئويی

کابل سیار پنج راهه

استفاده از پانل composition

چاپگر لیزری

استفاده از  snappingو mask

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

بکارگیری ابزار mask feather

کپسول اطفاء رريق

استفاده از pre-compose

روپوش کار يا لباس کارگاهی

نگرش
 کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوریايمنی و بهداشت :
 رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوترتوجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

13

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
کار با کانال  Alphaو کار با Track Matte

نظری

عملی

جمع

6

6

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

6

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

انواع کانال

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

مفهوم کانال آلفا

Cool disk
میز رايانه

مفهوم Track matte
6

مهارت :

صندلی گردان

استفاده از کانال آلفا

تجهیزات اتصال به اينترنت

بکارگیری تکنیک آلفا

DVDآموزشی نرم افزار

استفاده از Track matte

مربوطه

بکارگیری تنظیمات و استفاده از Track matte

DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

نگرش
 -کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوری

کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه

ايمنی و بهداشت :

چاپگر لیزری

 -رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء رريق

-

روپوش کار يا لباس کارگاهی

توجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

14

استاندارد آموزش
 -برگهی تحلیل آموزش

زمان آموزش

عنوان :
ایجاد افکت

نظری

عملی

جمع

6

12

14

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

6

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

مفهوم افکت

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

انواع افکت
12

مهارت :

Cool disk
میز رايانه

بکارگیری رالت Motion Blur

صندلی گردان

استفاده از افکت Curves

تجهیزات اتصال به اينترنت

بکارگیری افکت CC Repetile

DVDآموزشی نرم افزار

استفاده از افکت glow

مربوطه

استفاده از افکت tint

DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

بکارگیری Graph Editor

کتاب آموزشی

نگرش

کابل سیار پنج راهه

 -کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوری

چاپگر لیزری

-شناسايی و استفاده صحیح رنگ ها

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

-روانشناسی رنگ ها با توجه به قابلیت آنها

کپسول اطفاء رريق

ايمنی و بهداشت :

روپوش کار يا لباس کارگاهی

 رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوترتوجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

15

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
كار با action script

نظری

عملی

جمع

8

30

38

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

8

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

مبانی شناخت Action script

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

مفاهیم Action script

Cool disk
میز رايانه

اصول برنامه نويسی Action script
30

مهارت :

صندلی گردان

کار با بدنه برنامه

تجهیزات اتصال به اينترنت

استفاده از دستورات ورودی و خروجی

DVDآموزشی نرم افزار

استفاده از دستورات دستورات شرطی و رلقه ها

مربوطه

استفاده از دستورات توابع

DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

استفاده از دستورات آرايه ها

کتاب آموزشی

استفاده از دستورات ايجاد آيتم و درج آن

کابل سیار پنج راهه

وارد کردن فايل action script

چاپگر لیزری

بکارگیری پانل و خصوصیات Action script

جعبه کمک های اولیه با لوازم

نگرش

کپسول اطفاء رريق

 -کار گروهی ،اخالق ررفه ای ،رعايت استانداردهای ررفه ای ،خالقیت و نوآوری

روپوش کار يا لباس کارگاهی

ايمنی و بهداشت :
 رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوترتوجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

16

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
طراحی کاراکتر

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

5

دانش :

رايانه بروز وجديد

 -مفهوم کاراکتر

سیستم عامل بروز وجديد

 -ساختار و ويژگی های کاراکتر

نرم افزار مرتبط بروز وجديد
10

مهارت :
-

طراری اجزای دست وپا

Cool disk
میز رايانه
صندلی گردان

 -طراری اجزای صورت

تجهیزات اتصال به اينترنت

 -طراری اجزای بدن

DVDآموزشی نرم افزار

 -طراری رالتهای مختلف ررکت اجزای بدن

مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به

نگرش
 -کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوری

فارسی
کتاب آموزشی

ايمنی و بهداشت :

کابل سیار پنج راهه

 -رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر

چاپگر لیزری

-

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء رريق

توجهات زيست محیطی :

روپوش کار يا لباس کارگاهی

 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

17

استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
 Rigبندی کاراکتر ها

نظری

عملی

جمع

2

10

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

مفهوم  RIGبندی

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

مفهوم وابستگی اجزا
10

مهارت :

Cool disk
میز رايانه

تصحیح  Anchor pointها

صندلی گردان

اقدام مناسب برای وابستگی اعضا

تجهیزات اتصال به اينترنت

اقدام مناسب برای استخوان بندی

DVDآموزشی نرم افزار

تنظیم خصوصیات  RIGبندی در Action Script

مربوطه

بکار گیری و تنظیم کد Wiggle

DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

نگرش
 -کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوری

کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه

-استفاده صحیح از دوربین ها

چاپگر لیزری

ايمنی و بهداشت :

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

 -رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر

کپسول اطفاء رريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

توجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

18

استاندارد آموزش
زمان آموزش

عنوان :
صدا گذاری

نظری

عملی

جمع

2

10

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

2

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

مفهوم عالمت گذاری رويدادهای صوتی

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

مفهوم خواندن شکل موج های صوتی
10

مهارت :
قرارگیری نشانگر
-

Cool disk
میز رايانه
صندلی گردان

Spotting words in dialogue
و Spotting Beats in Musi

تجهیزات اتصال به اينترنت
DVDآموزشی نرم افزار

بررسی عملیات ساده رياضی مرتبط با صوت در AFTER
 EFFECTSو ايجاد  Click Trackها
بررسی زمانبندی و هماهنگ نمودن صدا با تصوير

مربوطه
DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

انجام  Case study: Cuts and Fadesو Case
 study: Reading TextوStaccato cuts
بررسی تطبیق سرعت فريم ها با ضرب آهنگ موسیقی
بررسی کنترل  Keyframeها توسط موسیقی و تبديل
صوت بهKeyframe
بررسی تنظیم ررکت لب های کاراکتر با توجه به پخش
صدای )  (Lip syncingو طراری ررکات کاراکتر با
توجه به صوت
نگرش

کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه
چاپگر لیزری
جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم
کپسول اطفاء رريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

 کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوریايمنی و بهداشت :
 رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوترتوجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر

19

استاندارد آموزش
زمان آموزش

عنوان :
کار با تصاویر و دوربین ها

نظری

عملی

جمع

5

11

16

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

5

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

تعريف لرزش تصوير

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

مفهوم  Rotoscopingو Roto brush

Cool disk

مفهوم کار با دوربین ها و مفهوم فوکوس

میز رايانه

انواع دوربین و واردهای اندازه گیری دوربین

صندلی گردان

تفاوت بین دوربین  one nodeو two node

تجهیزات اتصال به اينترنت
11

مهارت :

DVDآموزشی نرم افزار

بکارگیری Warp stabilizer vfxو تنظیمات آن

مربوطه

استفاده از  Rot scopingو Refine edge

DVDديکشنری انگلیسی به

استفاده کاربردی از  Refine Edgeو Roto Brush
تغییرپس زمینه و درج صحنه و ايجاد سايه

فارسی
کتاب آموزشی
کابل سیار پنج راهه

تنظیم و ويرايش دوربین ها

چاپگر لیزری

استفاده از دوربین  one nodeو two node

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

ايجاد انیمیشن با دوربین  one nodeو two node

کپسول اطفاء رريق

تغییر عمق تصوير

روپوش کار يا لباس کارگاهی

نگرش
 کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوریايمنی و بهداشت :
 -رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر

توجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر
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استاندارد آموزش
 برگهی تحلیل آموزشزمان آموزش

عنوان :
گرفتن خروجی

نظری

عملی

جمع

5

10

15

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهیزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محیطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

5

دانش :

رايانه بروز وجديد
سیستم عامل بروز وجديد

نحوه تنظیم خروجی

نرم افزار مرتبط بروز وجديد

معرفی نرم افزار Media encoder

Cool disk
میز رايانه

مفاهیم آرشیو کردن
10

مهارت :

صندلی گردان

بکارگیری تنظیمات خروجی

تجهیزات اتصال به اينترنت

رندر اليه خروجی

DVDآموزشی نرم افزار

بکارگیری Media Encoder

مربوطه

ايجاد Add to render

DVDديکشنری انگلیسی به
فارسی

بررسی optionها

کتاب آموزشی

نگرش

کابل سیار پنج راهه

 -کار گروهی،اخالق ررفه ای،رعايت استانداردهای ررفه ای،خالقیت ونوآوری

چاپگر لیزری

استفاده صحیح از دوربین ها

جعبه ی کمکهای اولیه با لوازم

ايمنی و بهداشت :

کپسول اطفاء رريق
روپوش کا يا لباس کارگاهی

 -رعايت ارگونومی هنگام کار با کامپیوتر

توجهات زيست محیطی :
 -دفع صحیح زباله و قطعات مستهلک شده کامپیوتر
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 برگه استاندارد تجهیزاترديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

رايانه

بروز وجديد

1

برای دونفر

2

ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

برای كارگاه

3

پرده ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

برای كارگاه

4

میز رايانه

دونفره آموزشي

1

برای دونفر

5

صندلي گردان

ويژه كامپیوتر

1

برای هر نفر

6

چاپگر لیزری

رنگي يا سیاه وسفید

1

برای كارگاه

7

تجهیزات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

1

برای كارگاه

8

وايت برد

معمولي

1

برای كارگاه

توجه  - :تجهیزات برای يک كارگاه به ظرفیت  15نفر در نظر گرفته شود .

 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

كاغد

معمولي

200برگ

برای دونفر

2

DVDخام

معمولي

6عدد

برای دونفر

3

ماژيک وايت برد

معمولي

 6عدد

برای كارگاه

4

كابل سیار پنج راهه

دارای اتصال زمین

1عدد

برای هرسیستم

5

خودكار

معمولي

2

برای دونفر

6

كابل سیار پنج راهه

دارای اتصال زمین

1عدد

برای هرسیستم

7

روپوش كار يا لباس كارگاهي

كارگاهي

1عدد

برای يک نفر

توجه  - :مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  16نفر محاسبه شود .

 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقیق

تعداد

توضیحات

1

Cool disk

4گیگا بايت ياباالتر

1

برای دونفر

2

نرم افزار سیستم عامل

نسخه های بروز وباالتر

1

برای دونفر

3

نرم افزار مربوطه

نسخه های بروز وباالتر

1

برای دونفر

4

پكیج نرم افزار كامل

نسخه های بروز وباالتر

1

برای دونفر

5

نرم افزار office

نسخه های بروز وباالتر

1

برای دونفر

6

نرم افزار ديكشنری انگلیسي به فارسي

نسخه های بروز وباالتر

1

برای دونفر

7

نرم افزارآموزشي مربوطه

نسخه های بروز وباالتر

1

برای دونفر

توجه - :ابزار به ازاء هر دو نفر محاسبه شود .
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 منابع و نرم افزار های آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

After effects cc

مترجم

مولف

محل نشر

سال نشر

ناشر يا تولید كننده

 ساير منابع و محتواهای آموزشي ( پیشنهادی گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليسال نشر

رديف

نام كتاب يا جزوه

1

After effects cc

مولف  /مولفین

مترجم/
مترجمین

محل نشر

ناشر

توضیحات

lynda

فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

www.adobe.com
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