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  دفتر طرح و برنامه های درسی نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :

 2513-53-146-1شایستگی :  آموزش کد ملی شناسایی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسی

 97  پالك، ای کشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالیخيابان آزادی   ،تهران 

 66941250تلفن                                                                              -دورنگار       

 Daftar_tarh@irantvto.irآدرس الكترونيكی : 

 

 اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات :

 سيد علي موسوي: مدير كل دفتر طرح و برنامه هاي درسي  

 ريزي درسي استان همدانعليرضا مهرابي: رييس كميته تخصصي برنامه

 هما واليي:كارشناس برنامه ريزي درسي استان همدان

 اون دفتر طرح و برنامه هاي درسيآبادي :معرامک فرح

 محمد رضا كنجه مرادي:عضو گروه برنامه ريزي درسي  فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 مدير گروه برنامه ريزي درسي  فناوري اطالعات دفتر طرح و برنامه هاي درسي :شهرام شکوفيان

 

 

 ارد آموزش شايستگي :  حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همکار براي تدوين استاند

 اداره كل فني و حرفه اي استان همدان -

 مركز فني و حرفه اي خواهران بيت الزهرا همدان -

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

 محتواي علمي-

 مطابق با بازار روز-

 تجهيزات-

 مواد مصرفي-

 ابزار-
 

ی و حرف ه ای  کليه حقوق مادی و معنوی این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فن  

 کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادی و معنوی از آن موجب پيگرد قانونی است .
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   شايستگی    شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگی ردیف
آخرين مدرك 

 تحصيلی
 شغل و سمت تحصيلیرشته 

سابقه كار 
 مرتبط

 ايميل تلفن و، آدرس  

 كارشناسی سميرا حاميان 1
مهندسی 

تکنولوژي نرم 
 افزار

 سال 8 مدرس كامپيوتر

 09381142726تلفن همراه : 
ايميل : 

hamian.samira@gmail.co

m 
آدرس : خ طالقانی ك بيراملويی 

 ساختمان پرستو
 

 كارشناسی زهرا راميشانی 2
سی فناوري مهند

 اطالعات
 سال 3 مدرس كامپيوتر

 09386970944تلفن همراه : 
ايميل : 

ramishani.z666@gmail.c

om 
 شاهد ك مدنیآدرس : خ 

 سال 3 مدرس كامپيوتر مهندسی كامپيوتر كارشناسی ارشد مريم حاميان 3

 تلفن همراه : 
09365464462 

 ايميل :
Shima.hami@yahoo.com  

 آدرس : 
 متري ايستگاه فدك 12م بيمه 

 سال 4 مدرس كامپيوتر مهندسی كامپيوتر كارشناسی ناهيد راميشانی 4

 تلفن همراه : 
09185926669 

 ايميل :
n.ramishani@Yahoo.Com  

 آدرس : 
 اعتماديه شرقی
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد اداتاندارد ار اي اي نيا  و تاي         
 .مي شود

 رد آموزش : استاندا
 ي يادويري براي رديدن بي شايستگي هاي موجود در ادتاندارد شغل .  نقشي

 نام يک شغل :  
 بي مجموعي اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كي از يك شخص در دطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك اوزه شغلي ، مسئوليت هاا ،   بيانيي اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه

 شرايط كاري و ادتاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 اداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رديدن بي يك ادتاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 ايي هايي كي از يك كارآموز در هنگام ورود بي دوره آموزش انتظار مي رود . اداقل شايستگي ها و توان

 كارورزي:
كارورزي صر ا در مشاغلي ادت كي بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي بي صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

جربي شود.)مانند آموزش يك شايستگي كي  رد در محال آماوزش باي صاورت     دارد كي در آن مشاغل خاص محيط واقيي براي مدتي تيريف شده ت
 تئوريك با ادت اده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.(

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ي، كي شاامل دا  ادت يا خير   رآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكي يك شايستگي بددت آمده

 اي خواهد بود .  ار ي

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 اداقل توانمندي هاي آموزشي و ار ي اي كي از مربيان دوره آموزش ادتاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 .  كارا برابر ادتانداردتوانايي انجام كار در محيط ها و شرايط ووناوون بي طور موثر و 

 دانش : 
اداقل مجموعي اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رديدن بي يك شايستگي يا توانايي . كاي ماي تواناد شاامل علاوم )اياي )       

 ، تكنولوژي و زبان  ني باشد . ، زيست شنادي ( ، شيمي ،  ي يك رياوي 

 مهارت : 
 سم براي رديدن بي يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً بي مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . اداقل هماهنگي بين ذهن و ج

 نگرش : 
 مجموعي اي از ر تارهاي عاط ي كي براي شايستگي در يك كار مورد نياز ادت و شامل مهارت هاي غير  ني و اخالق ار ي اي مي باشد .  

 ايمني : 
 حيح آن موجب بروز اوادث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردي ادت كي عدم يا انجام ندادن ص

 توجهات زيست محيطي :

 مالاظاتي ادت كي در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كي كمترين آديب بي محيط زيست وارد وردد.
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 :  1ستگیشای استاندارد آموزش نام 

 Anime Studio Pro ر وكار

 :ی شایستگ استاندارد آموزششرح 

وظايفی از . اين شايستگی  اطالعات محسوب می شودفناوري  ز مشاغل مرتبط در حوزهيکی ا Anime Studio Pro كارور
ساخت كالبد  ،هاي مختلفساخت ويدئو با فرمت ،اضافه كردن افکت هاي خاص به انيميشن ،ساخت انيميشن با كيفيت باال قبيل

سه بعدي از  ءساخت اشيا ،سازي فيزيکیشبيه ، HD واز وارد و خارج كردن فايل ويدئ پشتيبانی ، بر پايه تکنولوژي انيميشن
تركيب  ،هاي سخنگوصيتساخت شخ ،هاي دو بعدي و سه بعديتركيب انيميشن ،ضبط كليپ صدا ،هاي وكتور دو بعدياليه

حوزه و شايستگی هاب مشاغل كليه با  شايستگی اين  .دارد اليه بندي در هنگام كار بر روي پروژهو نويدئو و صوت و انيميش
 در ارتباط است.و چند رسانه اي گرافيک 

 : ورودیویژگی های کارآموز 

 پایان دوره اول متوسطه) پایان دوره را هنمایی(حداقل ميزان تحصيالت : 

 روانی و جسمانی کامل سالمت:  و ذهنی حداقل توانایی جسمی

 2درجه   ICDLرایانه کار: مهارت های پيش نياز 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   80                    طول دوره آموزش:

 ساعت  18                 زمان آموزش نظری:

 ساعت   62                  زمان آموزش عملی:

 ساعت  -                       کارورزی: زمان   

  ساعت -                             زمان پروژه: 

 بودجه بندی ارزشيابی ) به درصد ( 

 ٪ 25:  کتبی -

 ٪65عملی : -

 ٪10 اخالق حرفه ای : -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 حداقل تحصيالت:

 سال سابقه کار 4کارشناسی رشته کامپيوتر با حداقل 

 سال سابقه کار 2تر با حداقل کارشناسی ارشد رشته کامپيو

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 



 5 

 
 

 

 

 

 

 

 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحی ( :  ٭

فيلم های و توليد انيميشن  در زمينه ساخت و افزارها نرم ترین یقو و بهترینیكی از  Anime Studio Pro افزار منر

صاویر فلش، طراحی بازی های تاین نرم افزار با محيطی ساده امكانات بسياری را برای ساخت  کارتونی می باشد.

 Smith  شرکت دهد. این نرم افزار کاربردی محصولی از در اختيار کاربر قرار میهای سبک کالسيک ، کارتونکوچک

Micro.می باشد 
 
 
 

 :دارد ) و اصطالحات مشابه جهانی (اصطالح انگليسی استان ٭

user  Anime Studio Pro  

 

 

 ای مرتبط با این استاندارد: مهم ترین استانداردها و رشته ه ٭

 Toon Boom Studioنرم افزار 

 apple motionنرم افزار 

 adobe after effectsنرم افزار 

 Go Animateنرم افزار 

 Xtranormal  نرم افزار

   Wideo     نرم افزار

 

 جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسيب شناسی و سطح سختی کار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................       کم آسيب  الف : جزو مشاغل عادی و 

 طبق سند و مرجع ......................................               ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت   

 ........طبق سند و مرجع ................................          ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

          د :  نياز به استعالم از وزارت کار     
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                        2شايستگی آموزش استاندارد 

 3كارها   -

 عناوين رديف

 Anime Studio Proافزار  راه اندازي و تنظيمات اوليه نرم  نصب و 1

 بزارهاي ترسيما 2

 زمانی نوار و اليه ها 3

 Style و Layer Settings پنل هاي با پيشرفت هنري انجام 4

 يک شخصيت كارتونی متحرك سازي  5

 (ايجاد يک كتابخانه از اكشن ها و موجوديت ها )اشياء 6

 متحرك سازي شخصيت ها 7

 anime studioاسناد در  صدور، ويرايش و انتشار 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

  ل آموزشی تحلي برگه -

 عنوان :

  Anime Studio Proندازي و تنظيمات اوليه نرم افزارنصب و راه ا

 

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5 6 11 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 Flash memory   5 دانش :

كامل  IV كامپيوتر پنتيوم
 يا باالتر

 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

CD , DVD خام 
 لوازم التحرير

 و كاربرد آن  Anime Studio Proمعرفی -

 معرفی امکانات  مورد نياز جهت نصب نرم افزار -
 64بيتی و  32با نسخه هاي  معرفی اجراي نرم افزار -

 بيتی ويندوز

 معرفی محيط كلی نرم افزار-

 Preferences) )  تنظيماتپنجره  معرفی-

   

   

   

   

   

  6  مهارت :

    Anime Studio Proم افزار نصب نر-

    (library)ايجاد پوشه محتويات -

 (startup)اجراي فايل راه انداز -

 Preferencesدر  Options كار با  -
 Preferencesدر   web uploads با  كار  -
 Preferencesدر  Editor Colors كار با   -
 Preferencesدر  Gui Colors كار با   -
 ديريت اسنادايجاد و م-
 (project settingsتنظيمات پروژه)-

   

   

   

   

   

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 ، درستی انجام كاررعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت-

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت - ايمنی و بهداشت :

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي -توجهات زيست محيطی :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

  مبزارهاي ترسيا

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 5/12 5/13 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 Flash memory   1 دانش :

كامل  IVكامپيوتر پنتيوم 

 يا باالتر

 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ژكتور و پردهديتا پر

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشی 

 استانداردآموزشی

 لباس كار

CD , DVD خام 

 لوازم التحرير

    كار با ماوس در برابر ترسيم توسط تبلت معرفی-

     برداري و راستري گرافيک هاياساس  معرفی-

  5/12  مهارت :

    ابزارهاي ترسيم و پركردنیكار با -

    Add Point ترسيم اَشکال و خطوط با ابزار -

    Freehand ترسيم آزاد با ابزار -

    Draw Shape ايجاد اَشکال كامل با ابزار -

 Curvature تنظيم خميدگی ها با ابزار -

 Transform Points ا ابزاراصالح نقاط ب -

 Select Points انتخاب نقاط برداري با ابزار -

 Paint Bucket پر كردن اشياء با ابزار -

 Select Shape تغيير خصوصيات شکل با ابزار-

 Magnet ويرايش با ناحيه اثرگذاري ابزار-

 Create Shape پر كردن خطوط با ابزار-

 Hide Edge رپنهان كردن خطوط و اَشکال با ابزا-

 Stroke Exposure آشکار كردن خطوط با ابزار-

 Delete Edge حذف خطوط و اَشکال با ابزار-

 Delete Shape حذف خصوصيات سبک با ابزار-

 Line Width تنظيم ضخامت خط با ابزار-
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 استاندارد آموزش

 برگه تحليل آموزش-

 عنوان : 

  بزارهاي ترسيما

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

   

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 مهارت :

 Perspective Points بعدي با ابزار 3ايجاد جلوه هاي شبه -

 Shear Points خم كردن با ابزار-

 Bend Points قابل انعطاف به نظر رساندن خطوط با ابزار-

 Noise ايجاد حركت تصادفی خط با ابزار-

 Curve Profile انتقال شکل خط با ابزار-

 Scatter Brush ايجاد كپی هاي مختلف با ابزار-

 Blob Brush ايجاد اَشکال آزاد توسط ابزار-

 Eraser ايجاد شکاف توسط ابزار-

 Point صيقل دادن )پرداخت كردن، پوليش كردن( با ابزار-

reduction 

    

   

   

   

   

   

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 ردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كاررعايت استاندا-

 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت

 توجهات زيست محيطی :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  زشی تحليل آمو برگه -

 عنوان : 

 زمانی نوار و اليه ها

 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظري

3 5/9 5/12 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 Flash memory   3 دانش :

كامل  IVكامپيوتر پنتيوم 
 يا باالتر

 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

CD , DVD خام 
 لوازم التحرير

    اليه و كاربرد آن معرفی-

    زمانی و كاربرد آن نوار معرفی-

    معرفی اليه هاي برداري و تصويري و استخوان-

    (Key frame) فريم هاي كليديمعرفی  -

 مهارت :

 ايجاد اليه ها و گروه بندي آنها-

 5/9  

   

    Transform Layer ابزار -

    Set Origin ابزار -

   Follow Path ابزار -

 Shear Layer  ابزار -

 Rotate Layer Xy ابزار -

 Layer Selector ابزار -

 Eyedropper ابزار -

 Insert Text ابزار -

 Patch اليه هاي -

 Switch اليه هاي -

 Particle اليه هاي -

 Audio اليه هاي -

 Text اليه هاي -

 Note اليه هاي -

 Channels نوار زمانی -

 Sequencer نوار زمانی -
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 زمانی نوار و اليه ها

 

  زمان آموزش

 جمع عملی نظري

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

 مواد، ابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 مهارت :

 Motion Graph نوار زمانی -

 Workspaceو  camera ابزارهاي -

    

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 هاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كاررعايت استاندارد-

 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت

 توجهات زيست محيطی :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع -

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 Layer  Settings   هايپنل با پيشرفت هنريانجام 

 Style  و

 زمان آموزش

 
 جمع عملی نظري

5/2 5 5/7 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 Flash memory   5/2 دانش :

كامل  IVپنتيوم  كامپيوتر
 يا باالتر

 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

CD هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

CD , DVD خام 
 تحريرلوازم ال

    Layer Settings  پنل معرفی-

    Layer Blending Mode معرفی -

  5  مهارت :

    متحرك سازي جلوه هاي اليه -

    به اليه  اعمال سايه -

 Motion Blur  ايجاد جلوه -

 ماسک كردن اليه -

 Style طراحی با پالت -

 brush settingsكار با پنجره  و انواع قلم مو-

 جلوه هاي پركردنی رنگ -

 styleدر  Swatchesكار با منوي  -

 style خصوصيات پيشرفته تر سبک

   

   

   

   

   

   

   

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -
 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 بطه با كارانجام كردار و ديدگاه مناسب در را-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-

 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 
 يک شخصيت كارتونی متحرك سازي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

5/1 8 5/9 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 Flash memory   5/1 :دانش 

كامل  IVيوم كامپيوتر پنت
 يا باالتر

 ميز كامپيوتر
 ميز مربی

 صندلی گردان
 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده
 چاپگر

 تجهيزات شبکه
 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم
 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک
Cd هاي آموزشی 

 استانداردآموزشی
 لباس كار

Cd , dvd  خام 
 يرلوازم التحر

    (bone)مفاهيم پايه متحرك سازي استخوان معرفی-

    (Dynamic) استخوان هاي پويا معرفی -

    Smart Bone هاي پايه Action معرفی-

 مهارت:
 Region Binding استفاده از-

 8  

   

    Layer Binding استفاده از -

    Point Binding استفاده از-

    كات استخوانمحدود كردن حر -

    Region Binding روش هاي پيشرفته -

    متحرك سازي استخوان ها -

    (Dynamic) ساخت استخوان هاي پويا -

    Smart Bone كار كردن با شاخص هاي-

    و پس زمينه شخصيت طراحی-

    ترسيم استخوان ها-

    كردن استخوان ها (Bind) حصورم-

 نگرش :
 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -
 ، اصول و فنون مذاكره كار گروهی،اخالق حرفه اي-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-
 رعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرعت، درستی انجام كار-

  ايمنی و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :
 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 (ايجاد يک كتابخانه از اكشن ها و موجوديت ها )اشياء

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 7 9 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا

 توجهات زيست محيطی مرتبط

مصرفی  ، موادابزار  ،تجهيزات 

 و منابع آموزشی

 Flash memory   2 دانش :

 كامل يا باالتر IVكامپيوتر پنتيوم 
 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 اينترنتتجهيزات ارتباط با 

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , dvd  خام 
 لوازم التحرير

    معرفی اكشن ها و موجوديت ها در يک كتابخانه-

    معرفی مفهوم اسکريپت -

  7  مهارت :

    تنظيم كردن يک پوشه محتوا -

    ذخيره سازي موجوديت ها در كتابخانه -

 جستجوي موجوديت ها و اضافه كردن آنها به پوشه -

Favorites  

   

 موجوديت ها از كتابخانه (Import) وارد كردن -

 ويرايش موجوديت هاي كتابخانه -

 ساخت گونه هاي مختلف موجوديت هاي كتابخانه -

 نترنتوارد كردن فايل هاي كتابخانه از اي -

 وارد كردن ساير انواع فايل ها -

 ساخت انيميشن هاي قابل استفاده دوباره توسط پنل -

Actions 

 در مقابل درج كپی (Reference) درج مرجع -

 كار با اسکريپت ها -

 استفاده از اسکريپت هاي درون ساخت -

 دانلود كردن اسکريپت هاي آنالين -

 ايل پروژهوارد كردن مستقيم موجوديت هاي يک ف -
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 (ايجاد يک كتابخانه از اكشن ها و موجوديت ها )اشياء

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 7 9 

 ايمنی  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا

 توجهات زيست محيطی مرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 ت، درستی انجامرعايت استانداردهاي حرفه اي، دقت، سرع-

 

 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام نومیگوار اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 امتحرك سازي شخصيت ه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

2 5 7 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفی و منابع آموزشی

 Flash memory   2 دانش :

كامل  IVكامپيوتر پنتيوم 
 يا باالتر

 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 پرده ديتا پرژكتور و

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd هاي آموزشی 
 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , dvd  خام 
 لوازم التحرير

    مفهوم آرايه  معرفی-

    متغير هاي محلی و سراسري معرفی-

  5  مهارت :

    متحرك سازي غيرخطی شخصيت ها -

    انتقال آرايه به عنوان پارامتركار با -

     مرتب سازي آرايهكا ربا -

 معکوس كردن آرايه استفاده از -

 متغير هاي رويدادياستفاده از  -

   

   

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -

 ، اصول و فنون مذاكره كار گروهی،اخالق حرفه اي-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 ، درستی انجام ، سرعت ، دقت رعايت استانداردهاي حرفه اي-

 ايمنی و بهداشت : 

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 آن لقاتمتع و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع -

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي

- 
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 anime studioاسناد در  صدور، ويرايش و انتشار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

1 9 10 

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 رفی و منابع آموزشیمص

 Flash memory   1 دانش :

كامل  IVكامپيوتر پنتيوم 

 يا باالتر

 ميز كامپيوتر

 ميز مربی

 صندلی گردان

 صندلی مربی

 ديتا پرژكتور و پرده

 چاپگر

 تجهيزات شبکه

 تجهيزات ارتباط با اينترنت

 جعبه كمکهاي اوليه با لوازم

 كپسول اطفاء حريق

 وايت بردو ماژيک

Cd موزشیهاي آ 

 استانداردآموزشی

 لباس كار

Cd , dvd خام 

 لوازم التحرير

    فی مفهوم ويرايشگر معر -

  9  مهارت :

    پيش نمايش گرفتن از كار خود -

    انتخاب قالب فايل-

    QuickTime صدور فايل هاي-

    AVI صدور فايل هاي -

    SWF صدور فايل هاي -

    هاصادر كردن صحنه  -

    مرور ويرايش گرهاي مختلف ويديويی -

    استفاده از ويرايش گر ويديويی رايگان -

    استفاده از ويرايش گرهاي ويديويی پيشرفته -

    تفکيک فرايند ويرايش -

    ايجاد يک سند جديد -

    (Bin) وارد كردن كليپ ها به سطل -

    مونتاژ كردن كليپ ها -

    تركيب كردن صدا -

    ايجاد عنوان در يک ويرايش گر ويديويی -

     صدور پروژه كامل شده-
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 استاندارد آموزش 

  ی تحليل آموزش برگه -

 عنوان : 

 anime studioاسناد در  صدور، ويرايش و انتشار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري 

   

 ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطی

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 رفی و منابع آموزشیمص

 نگرش :

 توجه به اختالالت ذهنی و يادگيري افراد كارآموز -

 كار گروهی،اخالق حرفه اي، اصول و فنون مذاكره-

 انجام كردار و ديدگاه مناسب در رابطه با كار-

 رفه اي، دقت، سرعت، درستی انجامرعايت استانداردهاي ح-

 

 ايمنی و بهداشت :

 رايانه با كار هنگام ارگونومی اصول رعايت -

 توجهات زيست محيطی :

 آن متعلقات و ها دستگاه شده مستهلک قطعات و زباله صحيح دفع -

 مديريت و ارتقاء بهره وري انرژي
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 برگه استاندارد تجهيزات

 

 توضيحات تعداد ی و دقيقمشخصات فن نام ردیف

1 
کامل یا  IV کامپيوتر پنتيوم

 مشابه یا باالتر

1GB of RAM 
CPU 3/00GHz 

Display Adaptor 

256MB 

1 
 جهت  دو نفر

 

 جهت کارگاه 1 ویژه کارگاه دیتا پروژکتور 2

 جهت کارگاه 1 ویژه کارگاه پرده دیتا پروژکتور 3

 جهت هر نفر 1 آموزشی صندلی گردان 4

 جهت کارگاه 1 سياه و سفيد یا رنگی چاپگر ليزری 5

 جهت دو نفر 1 دو نفره آموزشی ميز رایانه 6

 جهت کارگاه 1 خطوط مناسب اتصال تجهيزات اتصال به اینترنت 7

 جهت کارگاه 1 معمولی وایت برد 8

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات برای یک کارگاه به ظرفيت  -توجه : 

 

 برگه استاندارد مواد  -

 توضيحات تعداد مشخصات فنی و دقيق نام ردیف

 جهت هر سيستم عدد 1 دارای اتصال زمين کابل سيار پنج راهه 1

 جهت هر نفر عدد 1 معمولی لباس کار 2

3 CD,DVD جهت هر نفر عدد 1 معمولی خام 

 کاغذ، خودکار،:)شامل لوازم التحریر 4

 پاك کن( داد،م

 عدد 1 معمولی

 

 جهت هر نفر

 جهت کارگاه عدد 5 معمولی ماژیک وایت برد 5

 محاسبه شود . نفر 15و یک کارگاه به ظرفيت مواد به ازاء یک نفر  -توجه : 

 

  برگه استاندارد ابزار  -   

 توضيحات دتعدا مشخصات فنی و دقيق نام ردیف

1 COOLDISK 4 برای دو نفر 1 گيگا بایت یا باالتر 

2 DVD برای دو نفر 1 نسخه های جدید آموزشی نرم افزار مربوطه 

3 DVD برای دو نفر 1 نسخه های جدید دیكشنری انگليسی به فارسی 

 زار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .اب -توجه :
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 منابع و نرم افزار های آموزشی ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

      اینترنت 1

 

 

 

 سایر منابع و محتواهای آموزشی ) پيشنهادی گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع اصلی   -

 توضيحات ناشر محل نشر مترجمينمترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف

       اینترنت 1

 
 

 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

www.cartoonbrew.com/.../why-everybody-is-using-anime-studio-pro-120743.html l 1 

https://www.youtube.com/watch?v=pKjlZGINgmU 2 

www.amazon.com/Smith-Micro-Software...Studio/.../B010B6EK26 3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anime_Studio 4 

www.animestudiotutor.com 5 

 

 

 ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلی (فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط

 عنوان نرم افزار

 Toon Boom Studioنرم افزار 

 apple motionنرم افزار 

 adobe after effectsنرم افزار 

 Go Animateنرم افزار 

 Xtranormal  نرم افزار

   Wideo     نرم افزار

 


