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 ابراهیم صالحی عمران

 یاریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 انیمیشنبرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه  40/40/8931جلسه تاریخ  دهمینای در نی و حرفهریزی آموزشی دانشگاه فشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: انیمیشندرسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش  8931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال ( 8ماده 

 عالی می شوند قابل اجرا است.

مه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به این برنا (2ماده 

تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و برنامه 

ابالغ  ریزی آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا

 می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  8931-8933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (9ماده 

 دارد.نیاز بازنگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپیده بارانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهدبیر شورای برنامه 

 غالمرضا کیانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهنایب رئیس شورای برنامه 
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 مقدمه -1-1
از شرایط زمان  متأثرسان به شکل خاصی که فرهنگی و هنري ان مسائل در جوامع بشري بنا بر مقتضیات هر دوره از تاریخ

 خود بوده پدیدار شده است.

فراوانی در عینیت بخشیدن به  هايیتقابلهنر هشتم یک دهه پس از اختراع سینما متولد گردید و توانایی و  عنوانبهانیمیشن 

 .آیدیمیک صنعت پرسود به شمار  عنوانبهانسان داشته و امروزه  یاهايرؤدنیاي تخیالت و 

پایه و شالوده  ترینیاصلکه  است «یانماییپوسینماي جهانی،  يیندهآسینماي صنعت »نظران هنري و سینمایی به گفته صاحب

تولیدي  هايفیلم درصد 71 اکنونهم. باشدیم یدشدهتولو متحرک ساختن تصاویر انیمیشنی  یرسازيتصوزیر بنایی آن مهارت 

شوند، این قابلیت بستر بسیار مناسبی براي تخصصی انیمیشن ساخته و بازسازي میبا امکانات سینماي جهان در سطح 

بازار در این زمینه تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا نیز سازد که نهفراهم میانیمیشن  و متخصصین رشته التحصیالنفارغ

مربوطه  هايفیلمآن و نیز همکاري در تولید و بتوانند به کمک  را متصور باشندشغلی کار مناسبی داشته و آینده مطمئن 

 .اسالمی کشور عزیزمان را در سطح جهانی اشاعه دهند –ایرانی  ،فرهنگ غنی

 

 تعریف -1-2

فنی و هنري مطلوب را براي خلق آفرینش و ساخت  هايیتقابلکه  شدهیمتنظاین اساس  انیمیشن بر پیوسته دوره کاردانی

 این رشته ایجاد نماید. یالنالتحصفارغفرآیند کارآفرینی در  یريگشکلو  وکارکسب رونق انیمیشن جهت

 

 هدف -1-3

 روزبهرشته انیمیشن، پرورش استعدادهاي هنري و ایجاد توانمندي و  دوره کاردانی پیوسته برنامه درسی تدوینهدف از 

یک  عنوانبه توانندیمو توانمند این رشته  ادبااستعد یالنالتحصفارغ. باشدیمزه انیمیشن ودر ح مؤثرتربیشتر و  هايیتخالق

 صورتبهحتی  یردولتیغدولتی و  يهاسازمانبدون نیاز به اشتغال رسمی در کارآفرینی و  يهاکارگروهماهر در  کاردان

امل تع اندرکاراندستسازنده و  هايشرکتبا  در داخل بلکه با خارج از کشور نیز تنهانه، درون منازل خوداز خصوصی و 

 داشته باشند. یداشته و براي خود و خانواده خود درآمدزایی مناسب

 

 اهمیت و ضرورت -1-4

ایران بلکه در کل  در کشور عزیزمان تنهانهبسیار روشن  ياندازچشمافق و  و بابسیار نوپا و جدید  يارشتهرشته انیمیشن 

درصد درآمد  93 درمجموع 2116این حوزه که در سال  تابرقدردو آمریکا و ژاپن  ازجمله. کشورهاي زیادي باشدیمجهان 

و کره جنوبی که از تولیدکنندگان پرقدرت و نوپاي این  اندخودکردهدرصد آمریکا( را از آن  43درصد ژاپن و  51)انیمیشن 

سپس  ،ینه کردهرا در داخل کشور نهاد خودابتدا انیمیشن آغاز نموده است،  21و اهم فعالیت خود را از قرن  باشدیمعت صن

حدود  2115در سال در زمینه انیمیشن جنوبی  کره کشور میزان صادرات انیمیشناست  ذکرانیشا. اندبودهبه دنبال صادرات آن 

 .درصد داشته است 1217، رشدي 2114که نسبت به سال بوده میلیون دالر  551146

رشته انیمیشن و دارا بودن اساتید و دانشجویان و در خصوص  الذکرفوق المللیینب هايیلپتانس رغمیعل متأسفانه

که  طورآنفرهنگی و اقتصادي کشور از این رشته  يبرداربهرهکه  رسدمیو توانمند کشوري به نظر  بااستعداد یالنالتحصفارغ

دهاي ملموس و دستاور متأسفانهو  یستنمربوطه در بازار کار  یالنالتحصفارغانتظارات جامعه و  کنندهمرتفع یدوشایدبا

دانشجویی مقاطع مختلف رشته  يهاپروژهدر خروجی  المللیینببا بازارهاي جهانی و  رقابتقابلبازخوردهاي عملی و 
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به نیاز مبرم فراهم نمودن بستري مناسب با تجهیزات الزم در این  تنهانه تواندیمکه این مسئله  شته استجود نداو انیمیشن

 نماید. پذیریهتوجمقاطع مختلف این رشته را نیز  درسی هايبرنامهز جدي به خصوص مربوط باشد بلکه نیا

 

 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5
 برندهاي تجاري يبرا (Motion Graphics) تبلیغاتی هايیانماییپو یدتول -

 انیمیشن هايفیلمتدوین  -

 ي ویژه انیمیشنهاجلوه یدتولو  یطراح -

 (layout)انیمیشن ي زپرداصحنهو  یطراح -

 (story board) مصور فیلمنامه یطراح -

 ید موزیک ویدئو انیمیشنیتول -

 انیمیشنی هايفیلمشخصیت  یطراح -

 ویدئوها موزیک تبلیغات، تیزرهاي اي،یانهراهاي يبازساخت  -

 تلویزیونی سطح زیونی، بیلبوردهايهاي تلویبرنامه میان و سیاسی، اقتصادي، نظامی ياندازهاچشمپیشبرد اهداف و  کمک به -

 شهر

 قابل احرازمشاغل  -1-6
 طرح دهندهارائه طراح لی اوت و استوري برد

 طراح تیتراژ متحرک ساز انیمیشن

 ايبعدي صحنههاي سهاجراگر انیمیشن طراح شخصیت

 طراح و مجري افکت تصویري برددر طراحی استوري کاردانپردازي، طراح فضا و صحنه

 (puppetپاپت )ي انیمیشنی هاعروسکو سازنده اح طر

 يبعدسهانیمیشن  هايفیلمدر سازي متحرک
 تدوینگر فیلم

 ايرایانه دوبعدي هايانیمیشن جراگرا یدکننده فیلم انیمیشنتول

 ايبعدي رایانههاي سهاجراگر انیمیشن (موشن گرافی)یدکننده گرافیک متحرک تولطراح و 

 نگر خطیتدوی طراح محصول

 نویسیدیالوگ انیماتور دستی

 دوبلور انیمیشن ايیانهراانیماتور 

 (موشن کپچر)انیماتور یکسره دیجیتال  طراح سبک و توسعه بصري

 (خروجی گیرنده)رندر نهایی  ايیانهرافضا ساز 

انیماتور دوبعدي ) متحرک ساز در اجراي تکنیک دوبعدي

 (سنتی
 طراح و مجري افکت صوتی

 ايهاي ویژه رایانهطراح و اجرا گر جلوه ايهاي صحنهر و عروسک ساز انیمیشندکو

 ايیانهرامتریال ساز  (کاراکترمن) هاي انیمیشنیطراح شخصیت

 نویسییلمنامهف هاي کوتاه انیمیشننویسنده فیلمنامه

تولیدکننده فیلم کوتاه انیمیشنی )تبلیغاتی، آموزشی و موزیک 

 شن گرافی و...(، مومستند ویدیو،

 ايیانهرامفصل بند 
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 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره تابستانی و یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2کاردانی  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

یک هفته امتحانات هفته آموزش و  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16هر نیمسال شامل 

ساعت در  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  پایان دوره است.

هر واحد درس  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل نیمسال، هر واحد درس عملی و آزمایشگاهی

ساعت در  121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل کارگاهی

 باشد.نیمسال می

 

 وابط و شرایط پذیرش دانشجوض -1-8
 مرتبط و کاردانشي احرفهي فنی و هاشاخه آموختگاندانش -

 ورودي قبولی در آزمون -

 داشتن شرایط عمومی -

 پذیرفته شدن در مصاحبه حضوري -

 

 نظري و عملی )برحسب ساعت(سهم درصد دروس  -1-9

 تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس
درصد )برحسب 

 ساعت(
 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 27 528 33 نظري

  75تا  55 73 1418 38 عملی

  111 111 1936 71 جمع

 

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر داقلح ظر موردن

 13 13 13 عمومی

 4 4 2 عمومی مهارت

 8 11 5 پایه

 41 47 42 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 71 72 68 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم -2
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 انیمیشنرشته  پیوستهکاردانی  دورهجدول دروس عمومی  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 زبان فارسی 1

   48 1 48 3 زبان خارجی 2

3 
 درسییک درس از گروه 

 «اسالم مبانی نظري»
2 32 1 32   

4 
 درسییک درس از گروه 

 «یاسالم اخالق»
2 32 1 32   

   32 32 1 1 بدنییتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 انیمیشنرشته  پیوستهکاردانی  دوره عمومی مهارتجدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملی نظري

1 
ي و مهارت کاوش در فضاي ارسانهسواد 

 مجازي
2 16 32 48   

   48 32 16 2 بازاریابی مجازي 2

   96 64 32 4 جمع

 

 انیمیشنرشته  پیوستهکاردانی  دورهپایه  دول دروسج -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   48 32 16 2 هنرهاي تصویري 1

   32 1 32 2 انیمیشن هايفنو  هاسبک 2

   48 32 16 2 یابی ایدهاصول درام و  3

   48 32 16 2 دستی دوبعدي سازيمتحرک 4

   176 96 81 8 جمع
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 انیمیشن رشته پیوسته کاردانی دورهجدول دروس تخصصی  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   96 96 1 2 کارگاه تصویرسازي 1

 48 32 16 2 تمهیدات سینمایی 2

 –تدوین 

هاي ها و فنسبک

 انیمیشن

 

 48 32 16 2 نقد و تحلیل انیمیشن 3
هاي ها و فنسبک

 انیمیشن
 

 48 32 16 2 نویسی انیمیشن کوتاهفیلمنامه 4
اصول درام و ایده 

 یابی
 

 48 32 16 2 طراحی سبک و توسعه بصري 5

طراحی شخصیت 

هنرهاي –

 تصویري

 

   64 64 1 2 طراحی شخصیت 6

   48 32 16 2 مصور فیلمنامه 7

 48 32 16 2 زيپرداصحنه 8

هنرهاي تصویري 

نویسی فیلمنامه -

 -انیمیشن کوتاه

سبک و طراحی 

 توسعه بصري

 

 96 96 1 2 کارگاه انیمیشن زیر دوربین 9

سازي متحرک

 -دوبعدي دستی

هاي ها و فنسبک

 انیمیشن

 

 96 96 1 2 ايبعدي صحنهسازي سهکارگاه مدل 11
 طراحی شخصیت

 

طراحی 

سبک و 

توسعه 

 -بصري 

کارگاه  

انیمیشن زیر 

 دوربین

11 
بعدي سازي سهکارگاه متحرک

 ايصحنه
2 1 

 

96 

 

96 
سازي مدلکارگاه 

 ايبعدي صحنهسه
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 96 96 1 2 ايسازي دوبعدي رایانهکارگاه مدل 12

طراحی شخصیت 

طراحی سبک و  -

 -توسعه بصري 

سازي متحرک

 دوبعدي دستی

 

13 
سازي دوبعدي کارگاه متحرک

 ايرایانه
2 1 96 96 

سازي مدلکارگاه 

 ايدوبعدي رایانه
 

 96 96 1 2 ايبعدي رایانهسازي سهکارگاه مدل 14

طراحی شخصیت 

طراحی سبک و -

 –توسعه بصري 

ها و سبک 

 هاي انیمیشنفن

 

15 
بعدي سازي سهکارگاه متحرک

 ايرایانه
2 1 96 96 

سازي متحرک

 –دوبعدي دستی 

سازي مدلکارگاه 

 ايي رایانهبعدسه

 

 48 32 16 2 تدوین 16
گذاري صدا

 انیمیشن
 

  یزبان خارج 32 1 32 2 فنیزبان  17

   48 32 16 2 صداگذاري انیمیشن 18

 48 32 16 2 کاربرد موسیقی در انیمیشن 19
صداگذاري 

 انیمیشن
 

   - - - 2 پروژه 21

   1296 1121 176 41 جمع
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 انیمیشنرشته  پیوسته کاردانی دوره جدول دروس اختیاري -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظري

 48 32 16 2 گرافیک متحرک 1

 –تدوین 

 –صداگذاري انیمیشن  

سازي مدلکارگاه 

 –اي دوبعدي رایانه

سازي مدلکارگاه 

 ايبعدي رایانهسه

 

2 
 در وکارکسبتمهیدات 

 یمیشنان
2 16 32 48   

 48 32 16 2 ايهاي رایانهانیمیشن دربازي 3

 -اصول درام و ایده یابی

 -طراحی شخصیت

طراحی سبک و توسعه 

 -بصري 

سازي دوبعدي متحرک 

 دستی

 

   48 32 16 2 انیمیشن مستند 4

 48 32 16 2 شناسی انیمیشنزیبایی 5
هاي ها و فنسبک

 انیمیشن
 

  هنرهاي تصویري 48 32 16 2 نورپردازي 6

   144 96 48 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6* گذراندن 
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 انیمیشن رشته پیوسته کاردانی دوره دروسپیشنهادي بندي  ترمجدول -2-6
 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  96 96 1 2 يتصویرسازکارگاه  1

  48 32 16 2 هنرهاي تصویري 2

  32 1 32 2 انیمیشن هايفنو  هاسبک 3

  48 32 16 2 اصول درام و ایده یابی 4

  48 32 16 2 دوبعدي دستی سازيمتحرک 5

  48 32 16 2 صداگذاري انیمیشن 6

  32 1 32 2 «اخالق اسالمی»یک درس ازگروه درسی  7

  48 1 48 3 فارسیزبان  8

  64 64 1 2 طراحی شخصیت 9

  - - - 19 جمع

 

 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 انیمیشن هايفنو  هاسبک 48 32 16 2 انیمیشننقد و تحلیل  1

 انیمیشن يصداگذار 48 32 16 2 تدوین 2

 طراحی شخصیت 96 96 1 2 ايصحنه بعديسه سازيمدلکارگاه  3

4 
 یک درس ازگروه درسی

 «مبانی نظري اسالم»
2 32 1 32  

 اصول درام و ایده یابی 48 32 16 2 کوتاهانیمیشن  نویسیفیلمنامه 5

  48 1 48 3 زبان خارجی 6

7 
ي و مهارت کاوش در ارسانهسواد 

 فضاي مجازي
2 16 32 48  

 96 96 1 2 کارگاه انیمیشن زیر دوربین 8
 -دوبعدي دستی سازيمتحرک

 انیمیشن هايفنو  هاسبک

 48 32 16 2 طراحی سبک و توسعه بصري 9
 -طراحی شخصیت 

 تصویريهنرهاي 

  - - - 19 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت

 جمع عملی نظري نیازپیش

 48 32 16 2 فیلمنامه مصور 1

2 
 بعديسه سازيمتحرککارگاه 

 ايصحنه
2 1 96 96 

 بعديسه سازيمدلکارگاه 

 ايصحنه

 96 96 1 2 ايرایانه بعديسه سازيمدلکارگاه  3

طراحی  –طراحی شخصیت 

 هاسبک –سبک و توسعه بصري 

 انیمیشن هايفنو 

 96 96 1 2 ايرایانه دوبعدي سازيمدلکارگاه  4

طراحی سبک –طراحی شخصیت 

 سازيمتحرک –بصري و توسعه 

 دوبعدي دستی

 گذاري انیمیشنصدا 48 32 16 2 کاربرد موسیقی در انیمیشن 5

  32 32 1 1 بدنیتربیت 6

 زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 7

  48 32 16 2 بازاریابی مجازي 8

 48 32 16 2 پردازيصحنه 9

-هنرهاي تصویري 

 -انیمیشن کوتاه نویسیفیلمنامه

 ه بصريسبک و توسع

  - - - 17 جمع
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 یمسال چهارمن -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  32 1 32 2 و جمعیتدانش خانواده  1

  48 32 16 2 اختیاري درس 2

 48 32 16 2 تمهیدات سینمایی 3
 -تدوین 

 انیمیشن هايفنو  هاسبک

  48 32 16 2 اختیاري درس 4

 96 96 1 2 ايرایانهدوبعدي  سازيمتحرککارگاه  5
دوبعدي  سازيمدلکارگاه 

 ايرایانه

 96 96 1 2 ايرایانه بعديسه سازيمتحرککارگاه  6

دستی  دوبعدي سازيمتحرک

– 
 بعديسه سازيمدل کارگاه

 ايرایانه

  48 32 16 2 درس اختیاري 7

 - - - 2 پروژه 8

 

 

 

  - - - 16 جمع
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 فصل سوم: سرفصل دروس -3
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 تصویري هنرهايدرس  -3-1

 نوع درس: پایه

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 آن دهندهتشکیلهدف کلی درس: یادگیري و تجربه عملی مباحث پایه درک صحیح تصویر و عناصر 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 4 2 عناصر بصري 1

 4 2 کیفیات بصري 2

 4 2 تمهیدات بصري 3

 8 4 تصویري هنرهايرنگ و کارکرد آن در  امپرسیونیستنظریه  4

 4 2 تصویري هنرهايرنگ و کارکرد آن در  اکسپرسیونیستنظریه  5

 4 2 در هنرهاي تصویري )تجسمی و ویدئویی( بنديترکیبکادر و  6

 4 2 تصویري هنرهايو تناسبات کادر در  هااندازه انواع 7

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار يهامهارت -ب
مختلف  هايزمینهصحیح در  بنديترکیبگیري در جهت شکل هاآنتصویر و انواع روابط  دهندهتشکیلدانستن عوامل 

 هنرهاي تصویري

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 سمت محمدرضا یگانه دوست اوکویرک، استینسون، ویگ، بون، کایتون مبانی هنر، نظریه و عمل

 3931 سروش فیروزه مهاجر جئورگی کپس زبان تصویر

 3951 سروش مسعود سپهر دنیس، اِ، داندیس واد بصريمبادي س

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و  هايجشنوارهتولید انیمیشن، حضور در  هايشرکتاز  ، مباحثه، تکرار و تمرین، بازدیدوتحلیلتجزیهسخنرانی، 

 ...هنري و  هاينمایشگاهمربوط به رشته، بازدید از  هايکارگاهر در انیمیشن، حضو
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

هاي آشنا به مباحث نظري رشته -هاي مجموعه هنرهاي تصویري و طراحیمدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد یکی از رشته

 لویزیون.انیمیشن، سینما و ت
 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

میز کارگاهی و  15داراي  -داراي رایانه و دیتاشو -مترمربع 61مساحت تقریبی:  -نفر 15درس کالس کارگاهی به گنجایش  

 چهارپایه کارگاهی 15
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 انیمیشن هايفن و هاسبکدرس -3-2

 پایه نوع درس:

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 هاي انیمیشنها و فنترین سبکهدف کلی درس: آشنایی با مهم

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 اولیه ایجاد تصویر متحرک هايتالش 1

 - 6 مراحل تولید )سه مرحله( 2

 - 2 دوبعدي سنتی هايتکنیک 3

 - 2 ايدوبعدي رایانه هايتکنیک 4

 - 2 بعدي سنتیسه هايتکنیک 5

 - 2 ايبعدي رایانهسه هايتکنیک 6

 - 2 تلفیقی هايتکنیک 7

 - 2 تجربی هايتکنیک 8

 - 12 مکاتب انیمیشن 9

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 انیمیشن. هايفیلمهاي تولید و شناخت فن ها و مکاتب انیمیشنترین آثار مربوط به سبکترین و رایجهمدانستن م

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1377 بنیاد سینمایی محمد شهبا جان هاالس استادان انیمیشن

 1377 دانشگاه هنر  بهروز غریب پور اعتالتا  هاگامستین انیمیشن، از نخ

 1393 سوره مهر زاده جعفرمهیار  ریچارد تیلور انیمیشن هايتکنیکالمعارف  دایره

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و انیمیشن،  هايجشنوارهتولید انیمیشن، حضور در  هايشرکتبازدید از ، وتحلیلتجزیهسخنرانی، نمایش تصویر و 

 ...هنري و  هاينمایشگاهمربوط به رشته، بازدید از  هايکارگاهحضور در 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پژوهش

  

 ویژگی هاي مدرس

 کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن

  

 درس ات و وسایل موردنیاز درسمساحت و تجهیز

 داراي رایانه و دیتاشو -مترمربع 31مساحت تقریبی:  -نفر 31کالس نظري به گنجایش 
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 اصول درام و ایده یابیدرس  -3-3

 نوع درس: پایه

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 داستان و تبدیل آن به ایده. پردازي ایدهمینه هدف کلی درس: شناخت و تجربه عملی در ز

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 معرفی درام و عناصر داستان 1

 - 2 گوییقصهسبک کالسیک  2

 4 2 ایده یابی هايروشانواع  3

 4 2 اقتباس از آثار ادبی هايشیوه 4

 4 2 عامهنگفره 5

 8 2 اساطیري در ادبیات ایران هايشخصیتبازشناسی  6

 4 2 محتوا بر اساسایده پردازي  7

 8 2 داستان –طرح  –ایده  8

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 (.plotو نگارش طرح ) اياسطورهو ادبیات فولکوریک و  هاداستانایده یابی انیمیشن از میان 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 کتاب آبان تورج سلحشور کارن سالیوان براي انیمیشن کوتاه هاییایده

 1393 سوره مهر محسن سلیمانی جیمز اسکات بل طرح و ساختار رمان

 1391 رسش الییمهرنوش ط آنسن دیبل طرح در داستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه. -آزمون کتبی
 

 ویژگی هاي مدرس

 ادبیات نمایشی. -سینما -کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت 

 داراي رایانه و دیتاشو. -مترمربع 51مساحت تقریبی: 
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 سازي دوبعدي دستیمتحرکدرس  -3-4
 نوع درس: پایه

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 سازي دستیحرکهدف کلی درس: آشنایی و تمرین عملی در زمینه مبانی و اصول مت

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 سازياصول متحرک 1

 - 1 حالت به حالت، مستقیم و ترکیبی() سازيمتحرک هايروش 2

 - 2 سازيدر متحرک بنديزمان 3

 4 2 سازي اشیا و آنتروپومورفیکمتحرک 4

 8 2 ي انسانسازمتحرک 5

 4 2 سازي حیوانمتحرک 6

 4 2 حرکت دوربین 7

 2 2 روتوسکوپی 8

 2 1 مورف 9

 2 8 (Adobe Primiereو  TVPAINTپیشنهادي:  افزارنرم) افزارنرمآموزش  11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 سازي دوبعدي دستیدر متحرک هاآنی عمل کارگیريبهپویانمایی و  گانهدوازدهشناخت اصول 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

بخش نجات هايدانستنی

 انیمیشن
 1397 بنیاد سینمایی فارابی فرناز خوشبخت ریچارد ویلیامز

 در انیمیشن بنديزمان
 -هارولد ویتاکر

 جان هاالس

 -د جواد شبانیسی

 مصطفی خادمی
 1396 مارلیک

 1384 کتاب آبان افشین فریدفریبرز  پرستون بلر سازي )انیمیشن(متحرک

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



26 

 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و انیمیشن، حضور در  هايشنوارهجتولید انیمیشن، حضور در  هايشرکت، بازدید از وتحلیلتجزیهسخنرانی، 

 ، پروژه....هنري و  هاينمایشگاهمربوط به رشته، بازدید از  هايکارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی.
 

 ویژگی هاي مدرس

 کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دستگاه قلم نوري. 15داراي  -داراي رایانه، دیتاشو، اسکنر -میز نور 15داراي  -مترمربع 51مساحت  کالس کارگاهی به
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 تصویرسازيکارگاه درس  -3-5

 تخصصی نوع درس:

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 برداريرنگدستی تصویرسازي و  هايفنملی هدف کلی درس: شناخت و تجربه ع

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 24 - در تولید پویانمایی تصویرسازي هايتکنیکبررسی  1

 24 - جوهر، قیر، آبرنگ، مرکب، اکولین()شفاف  هايتکنیک 2

 24 - (آکریلیک، کالژ، فتومونتاژ، روغنرنگ، پاستل، گواش، نگیر مداد)پوشاننده  هايتکنیک 3

 24 - ، اسمبالژ، اریگامی، مانی گامی(mix mediaتلفیقی ) هايتکنیک 4

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
دستی نظیر زیر دوربین و  يهافندر طراحی کانسپت و  هاآنتصویرسازي و رنگ پردازي و کاربست  هايتکنیکمهارت در 

 ايصحنه بعديسه

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 فاطمی  پورحسنمحسن  تصویرسازي

 میرفرهنگسراي   محمد فدوي فنون تصویرسازي

 دشتی

1395 

 1389 پشوتن انشهره رحمانی الرنس زیگن مبانی تصویرسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت



28 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 آشنا به مباحث رشته انیمیشن -اي تصویري و طراحیهاي مجموعه هنرهمدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یکی از رشته
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 15میز کارگاهی و  15داراي  -داراي رایانه و دیتاشو -مترمربع 61مساحت تقریبی:  -نفر 15کالس کارگاهی به گنجایش 

 چهارپایه کارگاهی.

 



29 

 

 

 

 سینمایی تمهیداتدرس -3-6
 تخصصی نوع درس:

 انیمیشن هايفنو  هاسبک -: تدویننیازپیش

 نیاز: هم

 هدف کلی درس: شناخت اصول و اجراي عملی تروکاژ در فیلم انیمیشن

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 3 نواع آنتعریف تروکاژ و ا 1

 - 3 تاریخچه تروکاژ 2

 - 3 ویژه کالسیک هايجلوه 3

4 
پیشنهادي:  افزارنرم)کروماکی؛ مت پینتینگ، موشن کپچر( ) ايرایانهویژه  هايجلوه

Adobe After Effects) 
7 8 

 24 - ايرایانهاجراي یک تروکاژ  5

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 راي یک یا چند پروژه تروکاژ انیمیشنی به کمک رایانهاج

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اکبر عالمی تمهیدات سینمایی
 

 

مرکز مطالعات و 

 تحقیقات سینمایی
1371 

 1385 سروش الريحمید احمدي  برنارد ویلکی ویژه در تلویزیون هايجلوه

 ویژه با افکت هايجلوهساخت 

فاطمه سلیمانی اقدس، 

 روح اله ذوالفقاري،

سید  علیرضا میر

 خسروشاهی

 

 
 1396 دیباگران تهران

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



31 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و انیمیشن و  هايجشنوارهاز استودیوهاي صدابرداري، حضور در  یدبازد ،وتحلیلتجزیهسخنرانی، نمایش تصویر و 

 پروژه. مربوط به رشته و ...، هايکارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه عملی.
 

 ویژگی هاي مدرس

 ن.هاي ویژه در انیمیشآشنا به مباحث جلوه -کارشناس یا کارشناس ارشد انیمیشن یا سینما
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به دیتاشو -دستگاه رایانه 16سایت رایانه داراي 

 



31 

 

 

 

 انیمیشن تحلیل و نقددرس  -3-7

 تخصصی نوع درس:

 انیمیشن هايفنو  هاسبک: نیازپیش

 نیاز: هم

 انیمیشن هايفیلم وتحلیلتجزیهدانش و مهارت در زمینه نقد و  هدف کلی درس: فراگیري

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 تفاوت نقد با تحلیل 1

 - 1 انواع نقد هنري 2

 - 1 مراحل و شرایط فرایند نقد 3

 4 2 تحلیل و بررسی محتوا در انیمیشن 4

 4 1 نقد محتوا در انیمیشن 5

 4 2 در انیمیشن پردازيشخصیتمنابع تصویري  6

 4 2 در انیمیشن فیلمنامهمنابع  7

 4 2 تحلیل و بررسی حرکت در انیمیشن 8

 4 2 تحلیل و بررسی سبک تصویر در انیمیشن 9

 4 1 تحلیل و بررسی موسیقی در انیمیشن 11

 4 1 صوتی در انیمیشن هايجلوهتحلیل و بررسی صدا و  11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 گذاري بر هر یکآن و نقد و ارزش دهندهتشکیلانیمیشن و بررسی عناصر  هايفیلم وتحلیلتجزیهکسب دانش و مهارت در 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار رناش مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 معین پژمان طهرانیان وارن باکلند آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم

 1396 نشر نی  مجید اسالمی مفاهیم نقد فیلم

 1361  محمد آقاحاججمال  آلن کازبیه، دنیس دونیتو اصول نقد فیلم

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



32 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 تدریس و ارائه درس روش

 وتحلیلتجزیهسخنرانی، مباحثه، نمایش تصویر و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه.
 

 ویژگی هاي مدرس

 ادبیات نمایشی. -سینما –کارشناسی ارشد انیمیشن 
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 داراي رایانه و دیتاشو. -رنف 31ظرفیت  -مترمربع 51مساحت تقریبی 
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 کوتاه انیمیشن نویسیفیلمنامهدرس  -3-8

 تخصصی نوع درس:

 ایده یابیاصول درام و  :نیازپیش

 نیاز: هم

 ر اساس طرح و داستانکوتاه انیمیشن ب فیلمنامهآشنایی دانشجویان با نگارش  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 
 آن گیريشکلو مراحل  فیلمنامهمعرفی 

 نویسیفیلمنامهبررسی واژگان تخصصی معادل 
1 2 

 2 1 نامهیلمفانواع  2

 2 1 انیمیشن و فیلم فیلمنامهتفاوت میان  3

 4 2 فیلمنامهتبدیل داستان به  هايروش 4

 4 2 نامهیلمفعناصر  5

 4 2 مخاطب شناسی 6

 4 2 پردازيشخصیت 7

 4 2 و نریشن نویسیدیالوگاصول  8

 1 2 (Gag) کاريشیرین 9

 2 1 فیلمنامهپیکربندي  11

 2 1 فیلمنامهبازنویسی  11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 کوتاه انیمیشن بر اساس طرح و داستان فیلمنامهارش نگ 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 هنر نو پریسا کاشانیان -علمداري امیر مسعود جفري اسکات انیمیشن نویسیفیلمنامه

دانشگاه  ارا خلیلیس استن هیوارد انیمیشن نویسیفیلمنامه

 هنر

1394 

 1391 ساقی حسین فراهانی مریلین وبر انیمیشن نویسیفیلمنامهراهنماي 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



34 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه.
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ژه.ارائه پرو -آزمون کتبی
 

 ویژگی هاي مدرس

 ادبیات نمایشی. -سینما -ارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشنک
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 داراي رایانه و دیتاشو. -مترمربع 51مساحت تقریبی: 

 



35 

 

 

 طراحی سبک و توسعه بصريدرس  -3-9
 تخصصی درس:نوع 

 هنرهاي تصویري -طراحی شخصیت :نیازپیش

 نیاز: هم

 هدف کلی درس: آموزش و مهارت طراحی و آفرینش فضا و عناصر صحنه در فیلم انیمیشن

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 توضیح و تفاوت سبک و مکتب 1

 - 4 و مکاتب هنري جهان هاسبکبررسی  2

 - 2 هافرهنگدر  هانشانهو  هاسمبلبررسی  3

 4 2 تحقیق و گردآوري آرشیو تصویري )مکان، فرهنگ، زمان( 4

 11 - شدهگردآوريطراحی کانسپت ها بر اساس تصاویر  5

 8 2 هاپویانماییو مکاتب در  هاسبکآنالیز دیداري  6

 11 4 جیطراحی فضاهاي داخلی و خار 7

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 انیمیشن هايفیلممهارت در طراحی فضا و صحنه در 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

طراحی فضا و صحنه در 

 پویانمایی

مرتضی کریمی، نوروز عباسی، 

 توکلی، رسول گورکانیحسن 
 

وزارت 

 وپرورشآموزش
1397 

در  بنديترکیبلی اوت و 

 پویانمایی
 1397 هرمان سید محمد طاهري اد گرتنر

 1393 سمت مریم مجد اورن پارکر، گریک وولف طراحی صحنه

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



36 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و انیمیشن، حضور در  هايجشنوارهتولید انیمیشن، حضور در  هايشرکتاز  خنرانی، تمرین و تکرار، پروژه، بازدیدس

 ...هنري و  هاينمایشگاهمربوط به رشته، بازدید از  هايکارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی.
 

 ویژگی هاي مدرس

 رشناسی ارشد انیمیشن.مدرک تحصیلی: کارشناسی یا کا
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 داراي رایانه و دیتاشو. -میز کارگاهی 15داراي  -مترمربع 51کالس کارگاهی به مساحت 



37 

 

 

 شخصیت طراحیدرس  -3-11

 تخصصی نوع درس:

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 توانایی طراحی و خلق شخصیت براي فیلم انیمیشن درس:هدف کلی 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 4 - مختلف هايتکنیکاصول طراحی شخصیت در  1

 8 - سازيسادهاغراق و  2

 8 - انسانی هايشخصیتطراحی  3

 8 - حیوانی هايشخصیتطراحی  4

 8 - طراحی شخصیت اشیا 5

 8 - ترکیبی هايشخصیتطراحی  6

 8 - مختلف )پرورش شخصیت( هايتیپطراحی  7

 4 - طراحی متعلقات شخصیت 8

 8 - طراحی انواع شیت هاي شخصیت 9

 64 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 تلف انیمیشن.مخ هايتکنیکو  هاداستانخلق و طراحی شخصیت بر اساس 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 طراحی شخصیت در پویانمایی
 مسعودمحمد خیراندیش، نوید 

 ، مریم یگانه، ادریس ارمغانینیا
 

وزارت 

 وپرورشآموزش
1397 

 1392 یدشت میرفرهنگسراي   حمیدرضا امامی یک اتفاق ساده

اصول طراحی شخصیت در 

 پویانمایی
 1391 دشتی میرفرهنگسراي   احسان سپهر

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 64 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  -د

 روش تدریس و ارائه درس

شن، حضور در فیلم و انیمی هايجشنوارهتولید انیمیشن، حضور در  هايشرکتاز  سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه، بازدید

 ...هنري و  هاينمایشگاهمربوط به رشته، بازدید از  هايکارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی.
 

 ویژگی هاي مدرس

 تصویرسازي. آشنا به مباحث رشته انیمیشن. -داراي مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس یاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل موردن

 داراي رایانه و دیتاشو. -میز کارگاهی 15داراي  -مترمربع 51کالس کارگاهی به مساحت 
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 مصور فیلمنامهدرس  -3-11

 تخصصی نوع درس:

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 نوشتاري. فیلمنامهاساس مصور بر  فیلمنامهطراحی  آشنایی دانشجویان با هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 مصور فیلمنامهاصول طراحی  1
 4 2 کمیک استریپ 2

 4 2 مصور فیلمنامهدر  بنديترکیبقواعد  3

 - 1 قاعده خط فرضی 4
 - 1 انواع اندازه نما 5
 - 2 ربینانواع حرکات دو 6
 - 2 انواع زوایاي دوربین 7
 4 1 هاپالن بنديزمان 8

 11 1 طراحی استوري برد 9

 11 2 تهیه استوري ریل 11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 نوشتاري. فیلمنامهمصور بر اساس  فیلمنامهشناخت و توانایی عملی در زمینه طراحی 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کارگردانی داستان
فرانسیس گله 

 باس

  -ينوروزداریوش 

 شیوا زنگنه
 1394 بنیاد سینمایی فارابی

 1391 مارلیک  اصغر فهیمی فر استوري بورد

از کلمه تا تصویر )استوري بورد و 

 (سازيفیلم فرا گرد
 بگلیتر مارسی

 -مسعود مددي

 میترا تیموریان
 1389 سمت

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت



41 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  -د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و انیمیشن، حضور در  هايجشنوارهتولید انیمیشن، حضور در  هايشرکتاز  سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه، بازدید

 هنري و ... هاينمایشگاهه رشته، بازدید از مربوط ب هايکارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 آشنا به مباحث رشته انیمیشن داراي مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تاشوداراي رایانه و دی -میز کارگاهی 15داراي  -مترمربع 51کالس کارگاهی به مساحت 

 



41 

 

 

 

 

 

 پردازيصحنهدرس  -3-12
 تخصصی نوع درس:

 سبک و توسعه بصريراحی ط -انیمیشن کوتاه نویسیفیلمنامه -: هنرهاي تصویرينیازپیش

 نیاز: هم

 انیمیشن پردازيصحنهعملی در زمینه هدف کلی درس: شناخت اصول و مهارت 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 پردازيصحنهاصول و مبانی طراحی  1

 2 1 درصحنه بنديترکیبقواعد  کارگیريبه 2

 4 2 صحنه در انیمیشن بنديالیه 3

 2 4 (field guide)در جدول راهنما  صحنه انیمیشن بنديطرحاجراي  4

 4 2 حرکت دوربین سازيشبیهقواعد  5

 4 2 درصحنهنور و سایه  بنديطرحقواعد  6

 4 2 کلیدي حرکت شخصیت پوزهايطراحی مسیر کنش و  7

 4 2 قواعد پرسپکتیو در طراحی صحنه 8

 6 1 اجراي انیماتیک نهایی 9

 32 16 جمع

 

 خصصی مورد انتظارعمومی و ت هايمهارت -ب
 و طراحی لی اوت براي فیلم انیمیشن درصحنهدانش و مهارت 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

در  بنديترکیبلی اوت و 

 پویانمایی
 اد گرتنر

سید محمد 

 طاهري
 1397 هرمان

 ییطراحی فضا و صحنه در پویانما
 -مرتضی کریمی-نوروز عباسی

 رسول گورکانی-حسن توکلی
 

وزارت 

 وپرورشآموزش

 

1397 

The Art of Layout and 

Storyboarding 
Mark T.Byrne  

Ireland. 

Leixip,Co 

Kildare 
1999 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، پروژهوتحلیلزیهتجسخنرانی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 آشنا به مباحث رشته انیمیشن. -داراي مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 داراي رایانه و دیتاشو. -میز کارگاهی 15داراي  -رمربعمت 51کالس کارگاهی به مساحت 
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 کارگاه انیمیشن زیر دوربیندرس  -3-13

 تخصصی نوع درس:

 انیمیشن هايفنو  هاسبک -دوبعدي دستی سازيمتحرک: نیازپیش

 نیاز: هم

 انیمیشن زیر دوربین هايتکنیک هدف کلی درس: شناخت و تجربه عملی در

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 4 - زیر دوربینتاریخچه و تعریف انیمیشن  1

 4 - زیر دوربین سازيمتحرکاصول  2

 12 - تولیدپیشتهیه ملزومات کارگاهی و  3

 24 - (Dragon Frame پیشنهادي: افزارنرم) افزارنرمآموزش  4

5 
، کات اوت ايماسهانیمیشن زیر دوربین )نقاشی روي شیشه، نقاشی  هايتکنیک

 دستی، سیلوئت انیمیشن(
- 52 

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 انیمیشن زیر دوربین هايتکنیکیادگیري و تجربه عملی در 

 

 (ه مورد منبع فارسی و خارجیحداقل س)منبع درسی  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1393 مهر زاده جعفرمهیار  ریچارد تیلور انیمیشن هايتکنیک المعارفدائره

 هوارد بکرمن درباره انیمیشن چیزهمه
 -مریم کشکولی نیا

 فرناز خوشبخت
 1391 سوره مهر

  سروش منوچهر احمدي نسی. اچ. بارتو هانقاشیبریده  سازيمتحرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

مربوط به  هايکارگاهفیلم و انیمیشن و  هايجشنوارهاز استودیوهاي صدابرداري، حضور در  بازدید ،وتحلیلتجزیهسخنرانی، 

 ، پروژه....رشته و 
 

 رزشیابی درسروش سنجش و ا

 ارائه پروژه عملی.
 

 ویژگی هاي مدرس

 کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 داراي رایانه، دیتاشو، سیستم نورپردازي. -میز نور 15داراي  -مترمربع 51کالس کارگاهی به مساحت 
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 ايصحنه بعديسه سازيمدل کارگاهدرس  -3-14

 نوع درس: تخصصی

 : طراحی شخصیتنیازپیش

 انیمیشن زیر دوربینکارگاه  -طراحی سبک و توسعه بصرينیاز:  هم

 ايصحنه بعديسهساخت مدل شخصیت و دکور در انیمیشن  هايتکنیکو  هامهارت یريفراگ هدف کلی درس:

 و رئوس مطالب سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 12 - )عروسکی، اشیا، خمیري( ايصحنه بعديسه هايتکنیکشناخت  1

 6 - ساخت اسکلت )آرماتور( شخصیت 2

 6 - حجم پردازي شخصیت 3

 18 - پوشش و لباس شخصیت 4

 18 - و بافت شخصیت آمیزيرنگ 5

 18 - کور داخلیطراحی و ساخت د 6

 18 - طراحی و ساخت دکور خارجی 7

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 ساخت و پرداخت شخصیت، ساخت دکور داخلی، ساخت دکور خارجی، ساخت عناصر صحنه )آکسسوآر(

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ايصحنه بعديسهتولید پویانمایی 

سید محمد طاهري، 

سیمین علی عسکري، 

 فهیمه ذبیحی سلطانی

 1397 وپرورشآموزشوزارت  

  مراد علیعبداهلل  هاعروسکدنیاي 
کانون پرورش فکري 

 کودکان و نوجوانان
1389 

 1391 دانشگاه هنر لیال حسین پور تام بري ارتون انیمیشن عروسکی

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 عتتعداد سا



46 

 

 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

مربوط به  هايکارگاهفیلم و انیمیشن و  هايجشنوارهاز استودیوهاي صدابرداري، حضور در  سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه

 ، بازدید...رشته و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 عملی ارائه پروژه
 

 ویژگی هاي مدرس

 کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ابزار  -قفسه کارگاهی -سانتیمتر 211*  151*  91میز کارگاهی صفحه فلزي به ابعاد  4داراي  -مترمربع 71مساحت تقریبی: 

 گوشتی(، رایانه، دیتاشو.نواع پیچچین، اباریک، سیمصنعتی )چکش، میخ، انبردست، دم
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 ايصحنه بعديسه سازيمتحرک کارگاهدرس  -3-15

 تخصصی نوع درس:

 ايصحنه بعديسه سازيمدلکارگاه  :نیازپیش

 نیاز: هم

 ياصحنه بعديسهدر انیمیشن  سازيمتحرکهدف کلی درس: فراگیري مهارت 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 12 - ايصحنه بعديسهشناخت و تمرین اصول نورپردازي در تکنیک  1

 12 - چیدمان و میزانسن 2

 21 - ايصحنه بعديسه سازيمتحرکشناخت و تمرین قواعد  3

 12 - کتیو مرجع حر سازيبازياستفاده از  4

 12 - استفاده از کروماکی و کامپوزیت 5

 16 - (Dragon Frameپیشنهادي:  افزارنرم) افزارنرمآموزش  6

 12 - حرکت دوربین استاپ موشن 7

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 ايصحنه بعديسهدر تکنیک  سازيمتحرکشناخت قواعد و مهارت در نورپردازي و 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ايصحنه بعديسهتولید پویانمایی 

سید محمد طاهري، 

سیمین علی عسکري، 

 فهیمه ذبیحی سلطانی

 
وزارت 

 وپرورشآموزش
1397 

کانون پرورش   علی مرادعبداهلل  هاعروسکدنیاي 

کان و فکري کود

 نوجوانان

1389 

 1391 دانشگاه هنر لیال حسین پور تام بري ارتون انیمیشن عروسکی

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

مربوط  هايکارگاهمیشن و فیلم و انی هايجشنوارهاز استودیوهاي صدابرداري، حضور در  سخنرانی، تمرین و تکرار، بازدید

 ، پروژه...به رشته و 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

ابزار  -قفسه کارگاهی -سانتیمتر 211*  151*  91میز کارگاهی صفحه فلزي به ابعاد  4داراي  -مترمربع 71مساحت تقریبی: 

 ست نورپردازي. -پرده کروماکی -گوشتی(، رایانه، دیتاشوچین، انواع پیچباریک، سیمصنعتی )چکش، میخ، انبردست، دم
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 ايسازي دوبعدي رایانهکارگاه مدلدرس  -3-16

 تخصصی نوع درس:

سازي متحرک- طراحی سبک و توسعه بصري -: طراحی شخصیتنیازپیش

 دوبعدي دستی

 نیاز: هم

 ايسازي با تکنیک دوبعدي رایانههدف کلی درس: آموزش مهارت متحرک

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 2 - ايرایانهي دوبعد سازيمتحرکآشنایی با  1

 4 - (TOONBOOMو  Mohoهاي افزارنرم) دوبعدي افزارهاينرممعرفی  2

 21 - ابزار طراحی کاربرد 3

 21 - اجرا و ریگ کاراکتر 4

 21 - بر اساس کانسپت گراندبکساخت فضا و  5

 12 - تصویري هايافکتکاربرد  6

 11 - سازيمتحرکگرافیکی و  افزارهاينرمتعامل  هايروش 7

 8 - خروجی 8

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 ايرایانهدر تکنیک دوبعدي  سازيمتحرکشناخت قواعد و مهارت در 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ايرایانه سازيمتحرک
ارمغانی، مصطفی حسینی،  ادریس

 اسماعیل مسکرانیان، حسن توکلی

 

 

وزارت 

 وپرورشآموزش
1397 

Learning Anime studio Chad Troftgruben  

 
PACKT 2114 

Anime Studio: The Official 

Guide Kelly L.Murdock 
 

 
Cengage 

Learning PTR 
2118 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت
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 (ادگیري مطلوب درسشرایط آموزشی و ی)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 اي.افزارهاي دوبعدي رایانهکارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن، آشنا به نرم
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به دیتاشو -دستگاه رایانه 16نه داراي سایت رایا

 



51 

 

 

 

 ايسازي دوبعدي رایانهکارگاه متحرکدرس  -3-17
 نوع درس: تخصصی

 ايرایانهدوبعدي  سازيمدل کارگاه :نیازپیش

 نیاز: هم

 ايرایانهیشن دوبعدي در تکنیک انیم سازيمتحرکهدف کلی درس: فراگیري مهارت 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 9 - بازنگري و اصالح ریگ 1

 9 - سازي اشکال سادهمتحرک 2

 15 - ویژه دوبعدي هايجلوه 3

 12 - انسانی کاراکترهايسازي متحرک 4

 12 - کسازي حاالت چهره و لیپ سینمتحرک 5

 12 - کامپوزیت 6

 9 - حرکات دوربین 7

 12 - افزارنرمسازي فریم به فریم در متحرک 8

 6 - سازيخروجی متحرک 9

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب

 ايرایانههاي دوبعدي افزارنرمبا کمک  سازيمتحرک

 

 (خارجیحداقل سه مورد منبع فارسی و )منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 ايرایانه سازيمتحرک
ادریس ارمغانی، مصطفی حسینی، 

 اسماعیل مسکرانیان، حسن توکلی
 

وزارت 

 وپرورشآموزش
1397 

Learning Anime studio Chad Troftgruben  PACKT 2114 
Anime Studio: The Official 

Guide Kelly L.Murdock  Cengage 

Learning PTR 
2118 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 اي.وبعدي رایانهافزارهاي دکارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن، آشنا به نرم
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به دیتاشو -دستگاه رایانه 16سایت رایانه داراي 
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 ايرایانه بعديسه سازيمدل کارگاهدرس  -3-18

 تخصصی نوع درس:

 انیمیشن هايفنو  هاسبکتوسعه بصري، : طراحی شخصیت، طراحی سبک و نیازپیش

 نیاز: هم

 ايرایانه بعديسه افزارنرمشخصیت و ریگ بندي و فضاسازي در  سازيمدلهدف کلی درس: فراگیري مهارت 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 12 - ام ترکیبی سادهسازي احجمدل -CGI 1تعریف و تاریخچه  1

2 
 -( Maya- 3D MAXپیشنهادي:  افزارنرمبعدي )سه افزارهاينرممعرفی 

 سازي فضا بر اساس کانسپتمدل
- 14 

 12 - مکانیکی هايسازهسازي مدل 3

 14 - انسانی کاراکترهايسازي مدل 4

 15 - ریگ و اسکین کاراکتر )بدن و چهره( 5

 15 - تکسچر و متریال 6

 8 - نورپردازي 7

 6 - خروجی 8

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 ايبعدي رایانهافزار سهسازي فضا در نرمسازي شخصیت و ریگ بندي آن و مدلمهارت مدل

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 کلید آموزش  علی حیدري Maya بعديسهیمیشن کلید ان

 کاراکتر انیمیشن با گامبهگامآموزش 

Maya 
 جین چوي -جی

 -مرتضی متواضع 

 نغمه سروران

موسسه فرهنگی 

هنري دیباگران 

 تهران

 

    علی نوروزي فرد MAYA آموزشی -فرهنگ کاربردي 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF&select-author=author-exact
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، پروژهسخنرانی، تمرین و تکرار
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 ايبعدي رایانهافزارهاي سهمسلط به نرم -مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به دیتاشو -دستگاه رایانه 16سایت رایانه داراي 
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 ايبعدي رایانهسازي سهکارگاه متحرکدرس  -3-19

 نوع درس: تخصصی

 ايرایانه بعديسه سازيمدلکارگاه  -دوبعدي دستی سازيمتحرک :نیازپیش

 نیاز: هم

 ايرایانه بعديسه سازيمتحرکهدف کلی درس: فراگیري قواعد و تجربه عملی 

 وزشی و رئوس مطالبسرفصل آم -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 14 - بازنگري و اصالح ریگ و اسکین -بعديسازي سهتشریح متحرک 1

 11 - سازي احجام سادهمتحرک 2

 14 - مکانیکی هايسازهسازي متحرک 3

 16 - انسانی کاراکترهايسازي متحرک 4

 12 - و لیپ سینکسازي حاالت چهره متحرک 5

 12 - کامپوزیت 6

 11 - حرکات دوربین 7

 8 - سازيخروجی متحرک 8

 96 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 .ايرایانه بعديسههاي انیمیشن افزارنرمانواع مدل در  سازيمتحرکمهارت 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبععنوان 

 1397 کلید آموزش  علی حیدري Maya بعديسهکلید انیمیشن 

 کاراکتر انیمیشن با گامبهگامآموزش 

Maya 
 جین چوي-جی

 -مرتضی متواضع

 نغمه سروران

موسسه فرهنگی 

هنري دیباگران 

 تهران

 

    علی نوروزي فرد MAYA آموزشی -فرهنگ کاربردي 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 1 تعداد ساعت

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF&select-author=author-exact
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 دریس و ارائه درسروش ت

 سخنرانی، تمرین و تکرار، پروژه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 ايبعدي رایانهافزارهاي سهمسلط به نرم -مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به دیتاشو -رایانه دستگاه 16سایت رایانه داراي 
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 تدویندرس  -3-21 

 نوع درس: تخصصی

 : صداگذاري انیمیشننیازپیش

 افزارنرمنیاز: هدف کلی درس: فراگیري قواعد تدوین نظري و مهارت کار با  هم

 ايرایانه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 محتوا ریز ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 آن هايسبکتعریف تدوین و  1

 2 1 عناصر تدوین 2

 6 3 اصل تداوم و انواع آن در تدوین 3

 4 2 هاانتقالانواع  4

 2 1 ویدئویی هايخروجیو  هافرضپیشانواع  5

 5 11 (Adobe Primiereپیشنهادي:  افزارنرمتخصصی ) افزارنرمآموزش  6

 2 1 اصالح رنگ و نور 7

 2 1 سینک صدا و تصویر 8

 2 1 تصویري هايافکت 9

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 دکوپاژ داستان و تدوین و صداگذاري فایل ویدئویی

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 فن تدوین فیلم
 -کارل رایتس

 گوین میالر
 1396 سروش وازریک درساهاکیان

 1396 صداوسیمادانشکده   احمد ضابطی جهرمی تدوین )تدوین تداومی( هايفن

 Adobe آموزش جامع

premiere pro CS6 & CC 
 1391 ناقوس  غزل قندچی طهرانی

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (یادگیري مطلوب درس شرایط آموزشی و)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکراروتحلیلتجزیهسخنرانی، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه.
 

 ویژگی هاي مدرس

 افزار تدوینمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن، سینما، کارگردانی. مسلط به نرم
 

 درس وسایل موردنیاز درسمساحت و تجهیزات و 

 نفر. 16سایت رایانه به گنجایش  -دو فضاي مجزا: کالس نظري داراي رایانه و دیتاشو
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 فنیزبان درس  -3-21

 نوع درس: تخصصی

 زبان خارجی :نیازپیش

 نیاز: هم

 واژگان و اصطالحات تخصصی و کاربردي انگلیسی در انیمیشن هدف کلی درس: یادگیري

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 ايبررسی زبان در دستورهاي رایانه 1

2 
بعدي، موشن هاي نوین مرتبط با پویانمایی )پرینترهاي سهبررسی زبان در فناوري

 ...(کپچر و
4 - 

 - 2 ابزارهاي تخصصی تولید انیمیشن 3

 - 8 تدوین چارت عوامل تولید انیمیشن به زبان تخصصی )اینفوگرافی( 4

 - 2 سازي محصوالت انیمیشنتجاري 5

 - 4 هانام جشنوارهجستجو و ثبت 6

 - 4 هاي مرجعمآخذ شناسی متون تخصصی انیمیشن در سایت 7

 - 2 پویانماییدیالوگ و جمالت معروف  8

 - 4 اصطالحات تخصصی زبان فنی سینما و تلویزیون و انیمیشن 9

 - 32 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 خواندن و درک مطالب آموزشی انیمیشن به زبان انگلیسی،

 انیمیشن. افزارهاي تخصصی انیمیشن، دانستن اصطالحات تخصصی واحدهاي تولیددرک و تشخیص واژگان نرم

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 سمت  مسعود اوحدي کبیر انگلیسی براي دانشجویان رشته سینما

انگلیسی براي دانشجویان رشته 

 تلویزیون، عکاسی، تآتر
 1396 سمت  مسعود اوحدي کبیر

 1391 جامعه نو  فرناز خوشبخت 2 و 1شن فرهنگ جامع انیمی

 

 

 

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد
 32 تعداد ساعت

32 

1 
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 وتحلیلتجزیهنمایش محتوا و  -سخنرانی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه کار پژوهشی -آزمون کتبی
 

 ویژگی هاي مدرس

 هاي انیمیشن، سینما و تلویزیون.آشنا به مباحث نظري رشته -زبان انگلیسی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 داراي رایانه و دیتاشو -مترمربع 31مساحت تقریبی:  -نفر 31کالس نظري به گنجایش 
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 انیمیشن صداگذاريدرس  -3-22

 تخصصی نوع درس:

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 توانایی صداگذاري روي فیلم و انیمیشنشناخت کارکرد صدا در  هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 انواع صدا و کاربرد آن در انیمیشن 1

 2 1 اصول ضبط صدا )محیط باز و استودیو( 2

 2 1 آشنایی با مبانی صوت 3

 2 1 صدا افزاريسختمعرفی تجهیزات  4

 2 1 ساخت استودیوي صدابرداري خانگی 5

 6 12 (Adobe Auditionپیشنهادي:  افزارنرمتخصصی ) افزارنرمآموزش  6

 2 1 آموزش کار با میکسر 7

 4 2 ضبط دیالوگ و نریشن 8

 2 1 ضبط موسیقی 9

 2 1 صوتی خالقه هايجلوهخلق  11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 افزارنرمدر انیمیشن و توانایی صدابرداري و صداگذاري روي فیلم انیمیشن به کمک  هاآنفراگیري انواع صدا و کاربرد 

 ايرایانه

 

 (بع فارسی و خارجیحداقل سه مورد من)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی  مرتضی دهنوي صدابرداري نوین

و صدابرداري  تصویربرداري

 تلویزیونی هايبرنامه

 

 -مجید قربانی فر

 اصغر آبگون
 1397 وپرورشآموزشوزارت  

 1391 طرح آینده  صفا دلعلی  مبانی مهندسی صدا

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 16 تعداد ساعت

32 

32 
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، پروژه، بازدید.وتحلیلتجزیهسخنرانی، تمرین و تکرار، 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 ، صدابرداري، تولید سیما.کارشناسی یا کارشناسی ارشد انیمیشن، تدوین
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استودیو صدا -دیتاشو -دستگاه رایانه 15سایت رایانه داراي 
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 کاربرد موسیقی در انیمیشندرس  -3-23

 نوع درس: تخصصی

 انیمیشن صداگذاري: نیازپیش

 یاز:ن هم

 هدف کلی درس: فراگیري مباحث نظري موسیقی و کاربرد آن در انیمیشن 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 ریتم و تمپو 1

 4 2 سازشناسی و رنگ صدا 2

 4 2 موسیقی کالسیک ایرانی هايمقامو  هاگامشناخت  3

 4 2 و مکاتب موسیقی هاسبکحلیل شناخت و ت 4

 2 1 اصول و قواعد انتخاب موسیقی براي فیلم انیمیشن 5

 4 2 موسیقی در انیمیشن ژانرهايآشنایی و تحلیل  6

 2 1 روانشناسی موسیقی 7

 2 1 به کمک موسیقی پردازيشخصیت 8

 4 2 فضاسازي نمایشی به کمک موسیقی 9

 4 2 موسیقی گذاري روي انیمیشن 11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 شناخت مفاهیم موسیقی و مهارت فضاسازي نمایشی به کمک موسیقی و انتخاب موسیقی مناسب براي فیلم انیمیشن.

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 چشمه حسین یاسینی راجر کیمی ین وسیقیدرک و دریافت م

نظري و عملی موسیقی  هايبنیان

 فیلم

محمدرضا آزاده فر و 

 دیگران
 1393 سوره مهر 

 1379 فارابی بنیاد سینمایی  نوريخواجهشاهرخ  موسیقی فیلم

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت

https://shahreketabonline.com/products/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://shahreketabonline.com/products/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و انیمیشن  هايجشنوارهید از استودیوهاي صدابرداري، حضور در ، پروژه، بازدوتحلیلتجزیهسخنرانی، تمرین و تکرار، 

 ...مربوط به رشته و  هايکارگاهو 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 آهنگسازي. آشنا به مباحث موسیقی فیلم و انیمیشن. -کارشناسی یا کارشناسی ارشد موسیقی
 

 درس و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 مجهز به دیتاشو. -مجهز به پیانو یا کیبورد -کالس نظري و سایت رایانه
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 پروژهدرس  -3-24

 تخصصی نوع درس:

 آخر ترم: نیازپیش

 نیاز: هم

 ه و ساخت فیلم کوتاه کامل انیمیشنهی پروژدهدف کلی درس: توانایی سازمان

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

1 

توجیه انجام دقیق مراحل  –برگزیدن استاد راهنما و مشاور  -مقدمه توجیهی تولید 

حدودیت فن آزادي ارائه و عدم م –اداري )ارائه موضوع، کسب تائید، معرفی( 

)انیمیشن داستانی، موشن گرافیکس، بازي، مستند انیمیشن، موزیک انیمیشن، 

 - - انیمیشن تبلیغاتی، موشن کمیک و ...(

 مرحله پروژهبهرفع اشکاالت مرحله –نظر مشاوره و تبادل 2

 ثانیه 111تحویل پروژه نهایی انفرادي با سقف  3

 قل سه داور به عهده گروهتعیین حدا -برگزاري جلسه دفاع  4

 - - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 دهی پروژه و ساخت فیلم کوتاه کامل انیمیشنکسب مهارت در سازمان

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 دروس متما در شدهمعرفی منابع مجموعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 2 1 تعداد واحد
 1 1 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  -د 

 روش تدریس و ارائه درس

 و بازبینی توسط استاد راهنما ترمطولانجام پروژه توسط دانشجو در 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 برگزاري جلسه دفاع، قضاوت و ارائه پروژه عملی.
 

 ویژگی هاي مدرس

 اس یا کارشناس ارشد انیمیشنکارشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس
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 گرافیک متحرکدرس  -3-25
 اختیاري نوع درس:

 -ايرایانهدوبعدي  سازيمدلکارگاه  -انیمیشین صداگذاري -: تدویننیازپیش

 ايرایانه بعديسه سازيمدلکارگاه 

 نیاز: هم

 )موشن گرافیکس( هدف کلی درس: فراگیري طراحی و تولید پروژه

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 معرفی تاریخچه موشن گرافیکس 1

 4 2 موشن گرافیکس هايزمینه 2

 2 1 موشن گرافیکس آموزشی 3

 2 1 شن گرافیکس تبلیغاتیمو 4

 2 1 تلویزیونیموشن گرافیکس هاي  5

 2 1 موشن کمیک 6

 4 2 طراحی استوري برد در موشن گرافیکس 7

 14 7 (بعديسهیا  دوبعدياجراي یک موشن گرافیکس ) 8

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 حرکگرافیک مت هايپروژهطراحی و تولید انواع 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  –ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 فاطمی  حمید صادقیان حی گرافیک متحرکطرا

 1396 کتاب آبان حسینی اصغرعلی جان کراسنر طراحی گرافیک متحرک

حرکت در ارتباط تصویري، موشن 

 سگرافیک

 -هاشیخ مریم ناز

 ید رهنمارش 
 1392 کتاب آبان 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و  هايجشنوارهتولید انیمیشن، حضور در  هايشرکتاز  ، پروژه، بازدیدوتحلیلتجزیهسخنرانی، تمرین و تکرار، 

 ...هنري و  هاينمایشگاهشته، بازدید از مربوط به ر هايکارگاهانیمیشن، حضور در 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
 

 ویژگی هاي مدرس

 ارتباط تصویري -گرافیک -کارشناسی ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتاشو -دستگاه رایانه 15سایت رایانه داراي 
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 در انیمیشن وکارکسبتمهیدات درس  -3-26

 اختیاري نوع درس:

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 انیمیشن هدف کلی درس: فراگیري تهیه رزومه هنري، دمو و ارائه و عرضه آثار

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 خچه و اصول اقتصاد خرد و کالنتاری 1

 - 1 اقتصاد هنر 2

 6 1 رزومهو شیوه نگارش ساختار  3

 1 6 (demoساخت دمو ) 4

 2 4 (protfoplioتهیه و تدوین پرتفولیو ) 5

 2 2 سیناپس نویسی 6

 6 3 فن بیان و زبان بدن 7

 pitching 1 2ارائه و  8

 2 2 (freelanceبازاریابی مجازي )بازاریابی سنتی و  9

 2 1 انیمیشن هايبازارچهشناخت  11

 2 1 معرفی انجمن صنفی هنرمندان انیمیشن ایران و قواعد عضویت در آن 11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 اي آثار انیمیشن.تهیه و ارائه رزومه عملی، طرح توجیهی، سیناپس و بازاریابی و عرضه حرفه

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 نخبه سازان رسول میرزایی موسوي میرا فورنیر و دیگران رزومه نویسی يهاسبکفنون و 

 برایان تریسی بازاریابی
 -ژان بقوسیان

 بنفشه عطرسانی 
 1395 کلید آموزش

رند شخصی هنر بازاریابی خود )ب

 تأثیرگذاريارائه متقاعدسازي 

 (جذابیت شخصی

 1394 بازاریابی  انوش ترابی

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 روش تدریس و ارائه درس

مربوط به  هايکارگاهو فیلم و انیمیشن  هايجشنوارهاز استودیوهاي صدابرداري، حضور در  سخنرانی، مباحثه، پروژه، بازدید

 رشته
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه.
 

 ویژگی هاي مدرس

 MBA-بازاریابی -مدیریت -کارشناس ارشد انیمیشن
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به رایانه و دیتاشو. -مترمربع 51مساحت تقریبی  -کالس نظري
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 ايیانهرا يهايبازانیمیشن در درس  -3-27
 نوع درس: اختیاري

طراحی سبک و توسعه -طراحی شخصیت -اصول درام و ایده یابی: نیازپیش

 سازي دوبعدي دستیمتحرک -بصري

 نیاز: هم

 ايرایانه سازييبازهدف کلی درس: فراگیري ساخت و تولید 

 رفصل آموزشی و رئوس مطالبس -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 3 - ایده یابی و نگارش بازي نامه 1

 3 - توسعه روایی و تدوین چارت بازي 2

 6 - طراحی سبک بصري )کانسپت( 3

 18 - (Unityپیشنهادي:  افزارنرم) افزارنرمدر  سازييباز 4

 6 - سازيمتحرک 5

 6 - )اسکریپت( یسیکد نو 6

 6 - صداگذاري و خروجی 7

 48 - جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 اي.ایده یابی، توسعه بصري و تولید بازي رایانه

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 ناقوس  علیرضا صدیقی -درضا الجورديمحم unityبا  سازييباز

 1397 همشهري  مسعود کوثري و دیگران اي )مجموعه مقاله(رایانه هاييباز

 1397   شقایقی يمحمدمهد ايرایانه هاييباز یشناسسبک

 

 

 

 

 

 

 
 

 یعمل نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشی  –د 

 ویژگی هاي مدرس

مسلط به ساخت و تولید  -ايرایانه هاييبازکارشناسی ارشد  -افزارنرمکارشناسی ارشد  -د انیمیشنکارشناسی ارش

 ايرایانه هاييباز
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتاشو -دستگاه رایانه 15سایت رایانه داراي  
 

 روش تدریس و ارائه درس

فیلم و انیمیشن و  يهاجشنواره، بازدید از استودیوهاي صدابرداري، حضور در لوتحلییهتجزسخنرانی، تمرین و تکرار، 

 ، پروژه...مربوط به رشته و  يهاکارگاه
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ارائه پروژه عملی
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 انیمیشن مستنددرس  -3-28

 ختیارينوع درس: ا

 :نیازپیش

 نیاز: هم

 هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با انیمیشن مستند و سازوکارهاي تولید و عرضه آن

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 سینماي مستند تعریف و تاریخچه 1

 - 2 نددر سینماي مست هايبندطبقهشیوه هاو  2

 4 - فیلم مستند و بازتاب واقعیت 3

 - 4 تاریخچه مستند انیمیشنی در ایران و جهان 4

 - 2 نظري انیمیشن مستند هايینهزم 5

 - 2 گونه شناسی انیمیشن مستند 6

 6 - کاربردهاي عملی انیمیشن مستند 7

 - 2 مخاطب شناسی انیمیشن 8

 6 - تصویر واقع نماي دیجیتالی 9

 16 2 ارائه پروژه انیمیشن مستند –احل فنی تولید انیمیشن مستند مر 11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 ارائه پروژه انیمیشن مستند -توانایی فنی و آشنایی دانشجویان با انیمیشن مستند و سازوکارهاي تولید و عرضه آن 

 

 

 (ارسی و خارجیحداقل سه مورد منبع ف)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1387 ماتیکان  یمقامقائمرخساره  انیمیشن مستند

 هنر سینما
 -دیوید بوردول 

 کریستین تامسون
 1377 نشر مرکز فتاح محمدي

The AnimatedDocumentary Gunnar Strom  AnimationJournal 2113 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (رایط آموزشی و یادگیري مطلوب درسش)استانداردهاي آموزشی  –د 

 ویژگی هاي مدرس

 سینمایی و انیمیشن يهارشتهکارشناس ارشد کارگردانی / 
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به رایانه و دیتاشو. -مترمربع 51مساحت تقریبی  -کالس نظري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، تمرین و تکرار، آموزش عملی،يامباحثهبررسی کارگردانی فیلم، سخنرانی آموزشی،  ونقد نمایش فیلم پرسش و پاسخ، 

 موردي، پروژه و بازدید، مطالعه پژوهش گروهی،
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی، ارائه پروژه عملی.
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 انیمیشن یشناسییبایز درس -3-29
 اختیاري نوع درس:

 انیمیشن هايفنو  هاسبک: نیازپیش

 نیاز: هم

 و کاربرد آن در تولید انیمیشن شناسییباییزو  هافنهدف کلی درس: آشنایی با 

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 روش تحقیق 1

 2 1 رم و محتواف 2

 2 1 ساختار 3

 2 1 میزانسن 4

 2 1 و مواد کار در انیمیشن بنديیبترکطراحی، خط، شکل، رنگ، نور، بافت،  5

 2 1 اغراق (دیزاین و کانسپت)طراحی زمینه  6

 4 2 (چهره، لباس و پوشش)طراحی شخصیت  7

 4 2 (خصیتتناسب و هماهنگی وسایل صحنه با طراحی ش)طراحی وسایل صحنه  8

9 

 حرکت:

بیانی و  يهاحالتفردي و شخصیتی در  هايیژگیوبیان ) هایتشخصحرکت 

 نوع حرکت، حرکات خاص در بازیگري (هااشاره ياچهره

انواع نماها؛ نماي متوسط، نماي  بنديیبترک)حرکت دوربینی: دوربینی ثابت 

ختلف م يهافنو دوربین در  هایتشخص، حرکت متحرکیندوربنزدیک، 

 (انیمیشن

4 8 

 4 2 و حرکت يبندزمان: ارتباط يبندزمان 11

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 و کاربرد آن در تولید انیمیشن شناسیزیباییو  هایکتکنآشنایی با 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 ل انتشارسا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 384 صداوسیمادانشکده  اردشیر کشاورزي یسفرد ینمو ر انیمیشن شناسیزیبایی

 شناسیزیباییبر  ايمقدمه

 انیمیشن

 388 زمان  بهزاد خداپرستی

 383 بنیاد سینمایی فارابی شهرزاد اکرمی - سارا سعیدان مورین فرنیس درحرکتهنر 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (یادگیري مطلوب درس شرایط آموزشی و)استانداردهاي آموزشی  –د 

 ویژگی هاي مدرس

 یانماییپوکارشناس ارشد انیمیشن، تصویر متحرک و 
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به رایانه و دیتاشو. -مترمربع 51مساحت تقریبی  -کالس نظري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، پژوهشی، مطالعه مورديياپروژهاه سخنرانی، مباحثه، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگ
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هايیطمحانجام کار در  (و رفع غیب یابییبع)شفاهی، حل مسئله، آزمون شناسایی  يهاپرسشآزمون کتبی، 

، رعایت ريپذییتمسئول)عینی و انشایی، مشاهده رفتار  يهاپرسش، هاساختهدست، تولید نمونه کار، انواع شدهسازيیهشب

 یخود سنجتحقیقاتی،  هايیتفعال، گزارش هاطرحو  پوشه مجموعه ارائه مقاالت ...(و  ياحرفهاخالق 
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 نورپردازيدرس  -3-31

 اختیاري نوع درس:

 هنرهاي تصویري: نیازپیش

 نیاز: هم

 نوري مختلف هايیفیتباکنایی با اصول کار نورپردازي و گرفتن عکس و تصویر هدف کلی درس: آش

 سرفصل آموزشی و رئوس مطالب -الف

 ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملی نظري

 3 2 آشنایی با مفهوم کلوین 1

 3 2 آشنایی با نور گرم وسرد 2

 3 2 آشنایی با نورها و منابع نوري مختلف 3

 3 2 ایی با فیلترهاي نوري مختلفآشن 4

 2 1 و رفلکتورهاي مختلف هایهپاآشنایی با  5

 3 2 آشنایی با دیمر و نورهاي قابل تنظیم 6

 3 2 آمبیانسینورهاي اصلی و فرعی  7

 3 2 مختلف نورسنجی يهادستگاهآشنایی با  8

 9 1 مختلف نوري شرایط تحت برداريیلمف و عکاسی یکار عمل 9

 32 16 جمع

 

 عمومی و تخصصی مورد انتظار هايمهارت -ب
 نوري مختلف هايیفیتباک برداريیلمف و یرتصواصول کار نورپردازي، گرفتن عکس،  مهارت در

 

 
 

 (حداقل سه مورد منبع فارسی و خارجی)منبع درسی  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 جرالد میلرسون اتکنیک نورپردازي در تلویزیون و سینم
 –حمید احمدي الري 

 فواد نجف زاده

دانشکده 

 صداوسیما
369 

 371 سروش حمید احمدي الري ریموند فیلدینگ ویژه يهاجلوهو  برداريیلمفتکنیک 

 برداريیلمف هايیندورب
ماریو رایموند و 

 سوتو
 ع.شجاع نوري

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
369 

 

 

 

 

 

 عملی نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس)موزشی استانداردهاي آ -د 

 ویژگی هاي مدرس

 کارشناس ارشد انیمیشن، عکاسی و هنرهاي تجسمی
 

 درس مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به رایانه و دیتاشو. -مترمربع 51مساحت تقریبی  -کالس نظري
 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، پژوهشی، مطالعه مورديياپروژهر، کارگاه، آزمایشگاه سخنرانی، مباحثه، تمرین و تکرا
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 هايیطمحانجام کار در  (و رفع غیب یابییبع)شفاهی، حل مسئله، آزمون شناسایی  يهاپرسشآزمون کتبی، 

، رعایت پذیريیتمسئول)رفتار عینی و انشایی، مشاهده  يهاپرسش، هاساختهدست، تولید نمونه کار، انواع شدهسازيیهشب

 یخود سنجتحقیقاتی،  هايیتفعال، گزارش هاطرحو  پوشه مجموعه ارائه مقاالت ...(و  ياحرفهاخالق 
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 هاپیوست
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 یکپیوست 

حداقل() یمیشنانکاردانی پیوسته  دورهتجهیزات استاندارد موردنیاز   

 تعداد تصویر مشخصات فنی نام وسیله ردیف

 دوربین 1
Camera 

DSLR  دوربین عکاسی

دوربین  SX721دیجیتال مدل 

 عکاسی دیجیتال

 

4 

 دستگاه

 رابط لنز 2

لنز دوربین  دهندهتطبیق

Camera lens adapters 
بین لنز و بدنه دوربین  ياحلقه

 نوع مرغوب
 

 عدد 4

 لنز 3

 Normal Lensز نرمال لن

نوع  51داراي زاویه نرمال 

 مرغوب

 

 عدد 4

داراي  Wide Lensلنز واید 

 زاویه درجه باز نوع مرغوب

 

 عدد 4

نوع  Tele Lensلنز تله 

خاصی از لنز که قابلیت 

دور را  يهافاصلهفوکوس 

  دارد. نوع مرغوب

 عدد 4

4 

فالش  کنندهپخش

دوربین 
Camera flash 

diffuser 

 121 – 81اکتا باکس چتري 

سانتی متر مخصوص 

رو دوربین جهت  يهافالش

ایجاد نوري نرم، داراي یک 

  عدد دیفیوزر و کاور حمل

 عدد 4
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 میز 5

 Workstationمیز کارگاهی 

مخصوص کارگاه عروسکی 

وسط بدون شیب میز 

 161*211آزمایشگاهی اندازه 

 91 – 81سانتی متر و ارتفاع 

  سانتی متر فلزي

4 

 دستگاه

میز مخصوص ترسیم 
Drawing Board 

( با پایه قابل تنظیم یکشنقشه)

 MDFجنس رویه مالمینه و 

 سانتی متر 91*75ابعاد 
 

16 

 دستگاه

 فالش دوربین 6

ی بازیابی سریع، باتري زمان

فالش با  351لیتیومی، ظرفیت 

حداکثر قدرت، داراي المپ 

 باقدرتمدلینگ ال اي دي، 

واتی و وزن  76خروجی فالش 

گرم به همراه باتري،  561

  HSS یتباقابل

 عدد 4

 میز نور 7

 Animationمیز نور انیمیشن 

Light box  متناسب با اندازه

تنظیم زاویه  یتباقابل A4کاغذ 

 همراه با شیشه گردان

 

16 

 دستگاه

میز نور رسامی 
Photographic table 

اسکلت پروفیل با رویه مالمینه 

 مدل ایستاده ايیشهشو 

 

16 

 دستگاه
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8 
پروژکتور 

 Dataروشنایی 

Projection 

پروژکتور روشنایی پروژکتور 

LED وات 51بی توان مهتا 

 

4 

 دستگاه

 پروژکتور روشنایی پروژکتور

LED  وات 51آفتابی توان 

 

4 

 دستگاه

قلم نوري  9
Digital pen 

A4 –  نوع مرغوب با باالترین

 رزولوشن

 

16 

 دستگاه

11 
 یشنماصفحه

(Monitor) 

 اینچ 24اندازه  LEDمانیتور 

 

3 

 دستگاه

 ,TVپالسما  یشنماصفحهپنل 

color plasma 51 اینچ 

 

3 

 دستگاه

 پویشگر 11

 ,scannerاسکنر رایانه 

computer A3  قابلیت

 یکرواسکن 
 

5 

 دستگاه

 چاپگر 12

لیزري  وسفیدیاهسچاپگر 
printer, black and 

white 

 A4، سایز چاپ: کارهتک

برگ،  151ظرفیت سینی کاغذ: 

 وسفیدیاهسنوع چاپ: 

برگ در  18سرعت چاپ: 

 611*611دقیقه، وضوح: 
DPI 

 

3 

 دستگاه
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 ,Printerچاپگر لیزري رنگی 

colored  یشنماصفحهداراي 

LCD  برگ در  4قابلیت چاپ

 دقیقه
 

1 

 هدستگا

3 

 نورافکنچراغ 
Light, white 

LED 

projector 

سفید توان  LED نورافکن

 وات 211

 

عدد  2

 المپ

14 
 Mobile تاپلپ

computer, 

laptop 

( نمایشگر تاپلپرایانه همراه )

 HDاینچی از نوع  1116

LED  با تفکیک تصویر

 C721pپیکسل  366*768

 DDR3گیگابایت رم  2داراي 
 

16 

 دستگاه

15 
 یسکهاردد

Hard disk, 

External 

ترابایت، قابلیت بک آپ  2

 ، ضد آبضدضربهگیري، 

 

16 

 دستگاه

16 
پایه دستگاه 

 پروژکشن

 سقفی نوع مرغوب

 جنس: فلزي

 

3 

 دستگاه

باند پخش صدا  17

Speaker 

ی سیستم صوتی الکترونیک

 21پخش صداهاي  یتباقابل

 بلیدس 87هرتز و حساسیت 

 

1 

 دستگاه
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18 
 پرده پروژکتور

Projector 

Screen 

داراي ریموت  داریهپاسقفی یا 

 کنترل

 

5 

 دستگاه

19 
و وسایل  هاچراغ

 روشنایی

چراغ فرنل، داراي عدسی با 

 متحدالمرکز یرهداشیارهاي 

 

3 

 دستگاه

 یا سهمی( پارابولیک) چراغ پار

 المپ چند صورتبهشکل 

 تایی( 6 ،36،12،9،7و  64)

واتی در دو نوع  1111یا  651

در ایران  الیت تنگستن و دي

  .به ژوپیتر معروف هستند

1 

 دستگاه

 چراغ آرک الیت استار چراغ

HMI  يهاصحنهبراي 

جی و روز براي کنترل نور خار

 W2511و کنتراست 
 

1 

 دستگاه

مهتابی  LED چراغ خورشیدي

قدرت تابش فراوان،  5/5وات 

 با تنوع رنگی مصرفکم

 

1 

 دستگاه

چراغ  Redhead چراغ

واتی  811تنگستن هالوژن 

است  چندمنظورهجلوباز و 

وات  2111و  1111 باقدرت

  همراه نور زردرنگ

1 

 دستگاه
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 چراغ رومیزي 21

آفتابی اداري داراي  LED نور

 7221یک وات،  -گیره فنري

 ولتاژ

 

 عدد 4

مهتابی اداري داراي  LED نور

 7221یک وات،  -گیره فنري

 ولتاژ

 

 عدد 4

 ,Dimmer دیمر 21

digital with, 

دیمر دیجیتال با امکان تنظیم 

 5توان  DMX دستی و

 manual and یلوواتک

DMX, power 5 KW, 

 

2 

 دستگاه

22 
ویدئو پروژکتور 

Data 

Projection 

فیلم و عکس  کنندهپخش

 LED ویدئو پروژکتور المپ

 رزولوشناالترین ببا 

 

5 

 دستگاه

23 
 یدکلصفحه

 کیبورد

داراي  سیمیبرایانه  یدکلصفحه

و حروف  مدیایمولتکلیدهاي 

 انگلیسی و فارسی
 

16 

 دستگاه

 پیستوله 24

هاي مخصوص پاشیدن یستوله

ذرات ریز قابل  صورتبه

اتصال به کمپرسور، براي 

 سطوح یپاشرنگ
 

1 

 دستگاه

 و استند یهپاسه 25

یه نگهدارنده دوربین انیمیشن پا

عمودي داراي دو نور جانبی 

 41×36صفحه  کنترلقابل

فاصله  ییرتغمتر قابلیت  سانتی

دوربین تا صفحه و تنظیم نور 

درجه روي  361در حالت 

  یشنماصفحه

16 

 دستگاه
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 ,Easelنقاشی فلزي  یهپاسه

metal, و کم جا  حجمکم

 71×111 (رتابلپ)قابلیت حمل 

 سانتیمتر

 

16 

 دستگاه

نقاشی چوب روسی،  یهپاسه

 ارتفاع ،61در  61سطح اتکا 

متر،  2تا  ارتفاعو قابل  151

نگهداري بوم  یتباقابلبوم گیر 

 11، وزن حدود 121تا عرض 

 کیلو با ایستایی عالی
 

4 

 دستگاه

ي تاشو دوربین فلز یهپاسه

تنظیم ارتفاع و تحمل  یتباقابل

کیلوگرم، داراي حداکثر  4وزن 

سانتیمتر،  211تا  151ارتفاع 

 61ارتفاع در حالت جمع شده 

سانتی متر به باال، جنس بدنه 

  آلومینیوم و منیزیم

4 

 دستگاه

 ماوس رایانه 26

رابط  یمباسماوس اپتیکال 

 کلید 3داراي 

 

 عدد 16

 4سیم داراي اماوس اپتیکال ب

 کلید

 

 عدد 16

 Head هدست 27

set 
 دار یکروفونمهدست 

 

 عدد 16
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 هدست استریو

 

 عدد 16

 میکروفون بیسیم دستی میکروفون 28

 

 عدد 1

 پایه نصب 29

دیواري نصب تلویزیون پایه 

LCD و LED Stand, 

LED and LCD 

television wall  قابل تنظیم

 نوع مرغوب

 

 عدد 3

31 
پایه نگهدارنده 

 ,Standمانیتور 

monitor 

پایه نگهدارنده ارگونومیک 

 ergonomicمانیتور 

support  قابل تنظیم نوع

 مرغوب

 

 عدد 3

 نچپا 31

پانچ دستی متوسط سوراخ 

 کننده کاغذ، دو سوراخه

 

4 

 دستگاه

 پانچ دستی فوالدي

 

4 

 دستگاه

 Long یکباردم 32

nose pliers 

با دسته عایق جنس  یکباردم

 سانتیمتر 15فوالدي 
 

 عدد 4

 Pliersانبردست  33

ه عایق جنس انبردست با دست

 21 – 15فوالدي با طول 

  سانتیمتر

 عدد 4
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34 
 Wire چینیمس

cutter 

با دسته عایق جنس  چینیمس

 سانتیمتر 15فوالدي 

 

 عدد 4

35 
-Self انبر قفلی

grip pliers 

C  15شکل، فوالدي با طول 

 سانتیمتر نوع مرغوب

 

 ددع 4

36 
سیم لخت ُکن 

Wire stripper 

اتوماتیک جنس فوالدي با طول 

 4تا  1٫25سانتیمتر از نمره  15

 نوع مرغوب
 

 عدد 4

 چکش 37

 511فوالدي  کشیخمچکش 

 Hammer, withگرمی 

claw 
 

 عدد 4

 یکسرچکش دسته چوبی، 

باریک فوالدي  یکسرتخت 

 ,Hammer گرمی 211

wooden handle  

 عدد 4

 برچوباره  38

، انعطافقابلجنس ورق فوالد 

دنده درشت دسته چوبی یا 

 سانتیمتر 35طول  پالستیکی
 

 عدد 4

 ییموارهکمان  39
جنس کمان فلزي با دسته 

 سانتیمتر 28چوبی، دهانه 

 

 عدد 4

 متر تجاري 41

جمع شدن  یتباقابلفلزي 

خودکار همراه گیره نگهدارنده 

متر  51انعطاف طول  یرقابلغ

 نوع مرغوب
 

 عدد 4

41 

جاي سوزن 
Needle 

holder, 

magnetic 

 رومیزي مغناطیسی و پالستیکی

 

 عدد 4
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42 
فیلترهاي رنگی 

 نور

رنگ و نور  کنندهیمتنظ

لترهاي نمایش ویدئویی، در فی

زرد، سبز، آبی، قرمز،  يهارنگ

  نارنجی

یک 

 مجموعه

 المپ 43

مهتابی و  SMD هالوژن المپ

 ,Halogen lampآفتابی 

SMD daylight  7توان 

و  3نوع سرپیچ  221وات ولتاژ 

5 GU  

 عدد 2

دو الکترود، داراي  HMI المپ

 5611تا  5511ي رنگ دما

 کلویندرجه 

Hydrargyrum Metals 

 )ید( Iodine و یخاکفلزات 
 

 عدد 2

فلورسنت روشنایی  المپ

 ,Fluorescent lampآفتابی

tubular, sunlight white 

وات داراي دو نور سرد  41

  نارنجی -سفید و نور گرم زرد

 عدد 4

بابی مهتابی و آفتابی ح المپ
LED Light Emitting 

Diode  یک چراغ قرمزرنگ

 يهادستگاهدر درون 

 يهارنگالکترونیکی در 

، توان آمپر 121مختلف، حبابی 

 وات 31

 

 عدد 4

 کمد 44
کمد )فایل فلزي یا چوبی( 

 براي نگاهداري لوازم آموزشی

 

 

45 
 یارپریز برق س

Electric 

outlet 

 دارارت یراهسهریز برق سیار پ

، متر 5،دوشاخهبا کلید و کابل 

 with earthولت  251

connection with plug 

and cable and wire 5 m  

3 

 دستگاه
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پریز برق سیار چهارخانه ارت 

 5،دوشاخهدار با کلید و کابل 

 with earthولت  251، متر

connection with plug 

and cable and wire 5 m  

3 

 دستگاه

46 
 کنندهپخشفیلتر 

 Lightنور 

Diffusion 

 يهاورقهاز  نازکییهالز جنس ا

، کاغذ کالک یا یشهشپشم

پوستی که بر روي چراغ یا در 

تا از  گیرندیمبرابر آن قرار 

تابش مستقیم نور جلوگیري 

 کند. مرغوب
 

 عدد 2

47 

مجموعه ابزار 

ارائه نور 

Presentation 

light boxes 

 يزنبورکاهنده نوري 

(LightReduction)  کاستن

از شدت نور بدون تغییر در 

 معموالًرنگ و کلوین، تیره و 

  خاکستري، مرغوب

 عدد 1

 Soft– 81×121سافت باکس 

Box  يامحفظهبزرگ از 

جنس پارچه یا پالستیک  سبتاًن

 شودیمکه بر روي چراغ نصب 

و آن را به یک پروژکتور با نور 

 .کندیمنرم تبدیل 
 

 عدد 1

 Shaderدریچه شیدر 

بر روي منبع  يامسدودکننده

 یدهجهتنور براي تنظیم و 

 نور
 

 عدد 2

 ياپارچه يامحفظه مه نورخی

براي تجمع نور و ایجاد نور 

در  خصوصاًنرم و مالیم، 

عکاسی از اشیاي براق و 

  .جواهرات کاربرد دارد

 عدد 1

براي محدود کردن و  سه چترکا

 حیهتمرکز نور بر روي نا

و جلوگیري از  چتر مرکزي

انعکاس نور در فضا نوع 
 

 عدد 1
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 مرغوب

 هاکنندهمنعکس 48

 مات سانتیمتر داریهپابازتابه 

91*179 

 

 عدد 2

 براق يهابازتابه
impact reflector panel 

 179*91سانتیمتر 

 

 عدد 2

 کیف 49

کیف لوازم نورپردازي از جنس 

پالستیکی شامل  يالفافه

، هارابط، هاالمپفیلترها، 

 ... و، باتري هاالمپ
 

 عدد 2

، مقاوم در تاپلپکیف رایانه 

برابر ضربه، آب، برزنتی یا 

 اینچی 16٫4تا  15٫6چرمی 

 

 عدد 16

عددي  24کیف لوح فشرده، 

 متریلیم 121×145اندازه 

 

 عدد 3

 اسکلت 51

 فوالدي –اسکلت برنجی 

Puppet Armatures  از

 گردهايیلهمقطعات برنج و 

از  يهااسکلتو  فوالدآهن یا 

جنس  تماماً (فوالدي –پیچی )

  فوالد قطعات

 عدد 16

 عنوانبهسکلت مفصلی چوبی ا

 مدل طراحی

 

 عدد 16

 موقلم 51

 Paintتخت نقاشی  يموقلم

brushes  با دسته چوبی یا

  يهابرگهدر اندازه و  کیپالستی
 عدد 16



92 

 

 یک صورتبهمختلف و 

 مجموعه

 Paint ياگربهزبان  يموقلم

brush  چوبی یا پالستیکی در

 صورتبهمختلف و  يهااندازه

 عهیک مجمو
 

 عدد 16

 يموقلمگرد و بلند،  يموقلم

 Watercolorآبرنگ 

brushes  یا پالستیکی چوبی

مختلف و  يهااندازهدر 

 هیک مجموع صورتبه

 
 عدد 16

ر( مخزندا)خودکاري  يموقلم

چوبی یا پالستیکی در 

 صورتبهمختلف و  يهااندازه

 هیک مجموع

 
 عدد 16

، چوبی یا سر کج يموقلم

 يهااندازهپالستیکی در 

 کی صورتبهمختلف و 

 مجموعه
 

 عدد 16

بادبزنی، چوبی یا  يموقلم

 يهااندازهپالستیکی در 

یک  صورتبهمختلف و 

  همجموع

 عدد 16

52 
قلم خراش 
Scratch 

brushes 

قلم کرتاکالر طرح چوب با سر 

فلزي براي خراشیدن سطوح 

 هر نوع اثر هنري
 

1 

 موعهمج

 کاردک 53

مایمري، فلزي دسته چوبی 

 يهااندازهبراي نقاشی در 

با  هاآنمختلف با تنوع در سر 

 توجه به شکل
 

1 

 مجموعه

 ضدزنگاردک صفحه فلزي ک

با دسته چوبی یا  انعطافقابلو 

 تیز براي رنگ لبهپالستیکی با 

  و ... يکاربتونهگذاري و یا 

 عدد 16
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 يهااندازهکاردک پالستیکی در 

 هاآنمختلف با تنوع در سر 

 عهمجمو صورتبه

 

16 

 مجموعه

54 
 یکاردست

Cutter, 

handle 

در ابعاد بزرگ  يموکت برتیغ 

تعویض تیغ،  یتباقابلو متوسط 

  فوالديجنس تیغه 

عدد  16

 از

 هراندازه

تعویض تیغ،  یتباقابللمی ق

، ضدزنگجنس تیغه فوالدي 

  نوع مرغوب
 عدد 16

 ینهآ 55
ابعاد متوسط  داریهپاینه مقعر آ

 غوبرنوع ماز 

 

 عدد 3

 قدي دیواري آیینه 56

سانتیمتر،  61×211قدي با ابعاد 

تخت و بدون اعوجاج 

بر روي دیوار یا  نصبقابل

متحرک، با ایستایی  داریهاپ

 مطمئن، نوع مرغوب
 

 عدد 3

 افزارنرم 57

دوبعدي  يسازمتحرکبراي 

Anime studio(Moho) 

Toon Boom Adobe 

After - TV 

PaintEffects  

 عدد 16

لوح 

 فشرده

 يبعدسهبراي طراحی فضاهاي 

 Dragonموشن  و استاپ

frame 
 

 عدد 16

لوح 

 فشرده

Edius-Adobe Premiere 

ویرایش و ساخت  افزارنرم

 ویدئو

 

 عدد 16

لوح 

 فشرده

متفرقه  ییافزارهانرم

برد،  فضاسازي، استوري)

 يافزارهانرمطراحی شخصیت، 

  گرافیکی یا عکس، فتوشاپ

 عدد 16

لوح 

 فشرده
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Photoshop)...Adobe 

Audition 

58 
ریموت کنترل 

Remote 

control 

ریموت کنترل ویدئو پروژکتور 

 دوربین اتاق کنفرانس

 

 عدد 3

ریموت کنترل دوربین براي 

 ثبت فریم به فریم تصاویر
 

 عدد 4

دستگاه منگنه  59

Stapler 

دستی سوزن بزرگ، نوع 

 بمرغو

 

16 

 دستگاه

 Hubهاب  61

تینیوم پالس پورت پال 8

 يهاشبکه يبرپا ساز منظوربه

 port 8 ,کامپیوتري

platinum plus, model 

KI-813H3+, brand 

KDT  

 عدد 2

 شارژر 61
 ,Charger شارژر همراه

portable (Power bank) 

 آمپریلیم 18211ظرفیت 

 

 عدد 5

 صندلی 62

 Chair, studyصندلی چوبی 

wooden  هاکالسصندلی 

 سانتی 41× 42مطالعه ابعاد 

 متر
 

16 

 دستگاه

با میز  طرفهیکصندلی ترکیبی 

 41× 42ابعاد ) هاکالسصندلی 

 (سانتیمتر
 

16 

 دستگاه

ن پشتی صندلی گردان مدل بدو

 ,Seat فلزي گاهیمننشجنس 

swivel, Model without 

back 
 

16 

 دستگاه
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 یهپاسه 63

 ,Stand ه پرچم نوريپای

telescopic flag,  تلسکوپی

 m متر 61جنس فوالدي طول 

material STEEL, 

length 61  

 عدد 2

ایه بازویی نورافکن داراي پ

ایی جهت نگهداري لوازم بازوه

و  هاجهتنورپردازي در 

متنوع، جنس  يهاارتفاع

  فوالدي

 عدد 2

64 
وایت برد 

Board, wall 

white 

 211*111 متحرک ابعاد داریهپا

 یريقرارگ لبهسانتیمتر داراي 

 کنپاکتختهماژیک و 

 

3 

 دستگاه

 ,Board دیواري برد یتوا

magnetic whiteboard 
سانتیمتر داراي  211*111ابعاد 

قرارگیري ماژیک و  لبه

  کنپاکتخته

3 

 دستگاه

65 

دریل ماشین مته 

(Drilling 

machines) 

، موتور حجمکمسبک و 

 نظامسهوات،  751 پرقدرت

، دکمه متريیلیم 11چکشی 

کلید در حالت روشن،  قفل کن

ضد  گردچپو  گردراستکلید 

 صورتبهغبار، قرارگیري آچار 

 خشابی بر روي کابل
 

1 

 دستگاه

66 
صفحه آهن 

 مشبک

 2 باضخامتمتر  2 ×1

 متریلیم

 

 عدد 4

 اسبک یا خرک 67

 مینی خرک فلزي یا چوبی ابعاد

سانتیمتر کاربرد در  41*51

 کارگاه طراحی

 

16 

 دستگاه
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 گیره نگهدارنده 68

 Crocodileسوسماري 

Clamp راي نصب منابع نور ب

 بر روي دیوار
 

4 

 دستگاه

گیر خرچنگی کاربرد  گیره لوله

به شکل  متریلیم 91-25لوله 

 Gو به دو C حرف انگلیسی

منظور  عموماًوجود دارند، 

 يالوله شبکهبستن نور به 

 يهالبهو یا بستن نور به سقفی 

 .روندیمکار  میز به

 

2 

 دستگاه

 Barکلگی چندکاره فلزي 

Flash همراه فالش دوربین ،

است و قابلیت نصب نورهاي 

مستقیم بر روي  طوربهکوچک 

دوربین و ایجاد نور تخت 

 .جلویی را دارد
 

4 

 دستگاه

 - ملکا ابزارجعبه 69

 

 جعبه 1

71 

انواع فیلترهاي 

رنگی و 

 نور کنندهاصالح

- 

 

 سري 3

 - آرماتور فلزي 71

 

 عدد 11
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 پیوست دو

حداقل() یمیشنانرشته  کاردانی پیوسته دورهمشخصات استاندارد مدرس موردنیاز   

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

 قطعم
سابقه تدریس و تجربه 

 کاري
 نام دروس مجاز به تدریس

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

  *  زبان انگلیسی 1

آشنا به مباحث نظري 

هاي انیمیشن، سینما رشته

 و تلویزیون

 English زبان تخصصی

for the students of 

Animation 

2 

مجموعه 

هنرهاي 

تصویري و 

 طراحی

* *  

احث نظري آشنا به مب

هاي انیمیشن، سینما رشته

 و تلویزیون.

 مبانی هنرهاي تصویري
Fundations of 

Pictorial Arts 
 کارگاه تصویرسازي

illustration 

3 

انیمیشن 

)تصویر 

 متحرک(

* *   

هاي ها و تکنیکسبک

 انیمیشن

Schools and 

Techniques of 

Animation 
 تمهیدات سینمایی )تروکاژ(

Special Effects 
 نقد و تحلیل انیمیشن

Criticism and 

Analysis of 

Animation 

 اصول درام و ایده یابی

Principles of Drama 

and Idea 
 نویسی انیمیشن کوتاهفیلمنامه

Script Writing for 

Animation 
 طراحی سبک و توسعه بصري

Concept Design and 

Visual Development 
 طراحی شخصیت

Character Design 
 فیلمنامه مصور

Storyboard 
 پردازيصحنه

Layout 
سازي دوبعدي دستی متحرک

2D Traditional 
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Animating 
 انیمیشن زیر دوربین

 ايبعدي صحنهسازي سهمدل

Modeling in Stop 

Motion 
بعدي سازي سهمتحرک

 ايصحنه

Animating in Stop 

Motion 
 ايسازي دوبعدي رایانهمدل

Modeling in 2d 

Animation 
سازي دوبعدي متحرک

 ايرایانه

Animating in 2D 

Animation 

 ايبعدي رایانهسازي سهمدل

Modeling in CG 3D 

Animation 

بعدي سازي سهمتحرک

 ايرایانه

Animating in CG 3D 

Animation 

 تدوین

Edit 
 ايرایانه هاييدربازانیمیشن 

Animation in CG 

Games 
 ککارگاه گرافیک متحر

(Motion Graphics) 

 Soundsکارگاه صدا 

 تهیه و ارائه رزومه

Resome, Demo and 

Portfolio 
 پروژه

Final Project 
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4 
سینما 

 )کارگردانی(
* *   

 )تروکاژ( تمهیدات سینمایی

Special Effects 
نقد و تحلیل انیمیشن 

Criticism and 

Analysis of 

Animation 

 اصول درام و ایده یابی

Principles of Drama 
and Idea 

 نویسی انیمیشن کوتاهفیلمنامه

Script Writing 

for Animation 

 Edit تدوین

   *  ادبیات نمایشی 5

 نقد و تحلیل انیمیشن
Criticism and 

Analysis of 

Animation 
 اصول درام و ایده یابی

Principles of Drama 

and Idea 
 نویسی انیمیشن کوتاهفیلمنامه

Script Writing for 

Animation 

طراحی شخصیت    * * تصویرسازي 6

Character Design 

7 
مهندسی 

 افزارنرم
 *  

مسلط به ساخت و تولید 

 ايهاي رایانهبازي

 ايرایانه هاييدربازانیمیشن 

Animation in 

 

CG Games 

8 
هاي بازي

 ايرایانه
 *  

مسلط به ساخت و تولید 

 ايهاي رایانهبازي

 ايرایانه هاييدربازمیشن انی

Animation in CG 

Games 

9 

ارتباط 

تصویري 

 )گرافیک(

 *   
کارگاه گرافیک متحرک 

(Motion Graphics) 

 Soundsکارگاه صدا    * * صدابرداري 11

 Soundsکارگاه صدا    * * تولید سینمایی 11

   * * تدوین 12
 Soundsکارگاه صدا 

 

13 
موسیقی 

 )آهنگسازي(
* *  

آشنا به مباحث موسیقی 

 فیلم و انیمیشن.
 کاربرد موسیقی در انیمیشن

Music in Animation 
 تهیه و ارائه رزومهآشنا به مباحث موسیقی   *  مدیریت 14
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 Resome, Demo and فیلم و انیمیشن.

Portfolio 

  *  بازاریابی 15
آشنا به مباحث موسیقی 

 فیلم و انیمیشن.

 تهیه و ارائه رزومه

Resome, Demo and 
Portfolio 

16 MBA  *  
آشنا به مباحث موسیقی 

 فیلم و انیمیشن.

 تهیه و ارائه رزومه
Resome, Demo and 

Portfolio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


