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 مقدمه

از اواخر دهه پنجاه  و ترجمه شده "زنده نگاری"و  "پویانمایی" ، "سازیمتحرک"، "بخشیجان" معانیبه در زبان فارسی تاکنون انیمیشن واژه 

 .است آغاز شده در ایران به صورت تجربیمیالدی 

موضوع انیمیشن از دیرباز مطرح بوده است. فکر ساخت انیمیشن از  و است ایحرفه و فنی شاخه هایرشته از یکی پویانمایی )انیمیشن( رشته

فقط از جهان زیونی مشغول بودند به فکر افتادند که چرا یهای سینمایی و تلوهای گذشته کسانی که به ساخت فیلمزمانی مطرح شد که در زمان

تصورات خود را به نمایش نکشند؟ به همین علت آنان به این فکر افتادند  پیرامون خود فیلم تهیه کنند؟ چرا جهان گسترده و بی نهایتِ، ذهن و

ها مان این انیمیشننامیدند. به مرور ز "انیمیشن "ساخت فیلم را  متحرک بسازند که این نحوههای متعدد، تصاویر تا با در کنار هم گذاشتن نقاشی

انیمیشن تالش کردند و حاصل تالش آنها  زمینهداران بسیاری در های بزرگ و سرمایهمحیط در آمد. شرکت از کوتاهی و خشک بودن حرکات و

 .بی نتیجه نبود زیرا سود زیادی عایدشان شد

های ساخته شده از کیفیت رنگ باالتری افزود، مثال ً انیمیشن شد و بر زیبایی و جذابیت خود رایانهبعدی وارد دوهای به مرور زمان انیمیشن 

از  وارد بازار شد بعدیسهی ارایانههای های دیگری نیز داشت. بعد از آن انیمیشنو بسیاری از قابلیت برخوردار بودههای قبلی نسبت به انیمیشن

 کرد. اری میذگبرای انیمیشن سرمایه سیتر کیادگیری آنها سخت بود و کم آن رو که

ای بود که با راه ترین سازمان هنری و فر هنگیترین و شایستهجوان( 1330) م1950در اواخر دهه جوانان نو کانون پرورش فکری کودکان و

سال  درانیمیشن  مدرسهاولین  جوانان گشود.های کودکان و نوسازی خود این دریچه را به روی هنرمندان مستعد و فیلماندازی مرکز فیلم

به  "فارابی"هنر  دانشگاه در ارشد کارشناسی سطح درو سه سال بعد فکری کودکان ( در سطح کاردانی برای کانون پرورش 1353) م1974

 .کردمستقل شروع به کار  صورت

 ، ISCO2008 ، O’Net ، Canada ، ASCO مشاغل و حرفه بندیطبقه المللیبین استاندارد اساس بر پویانمایی )انیمیشن( رشته شاغلین 

Noss، تعریف و شناسایی مهارتی سطح چهار در و کارگردانان طراحان، اجراکاران و اپراتورها هایحرفه در ایران آمار مرکز و خصوصی بخش 

 اشتغال شن(پویانمایی )انیمی حوزه در کشور شاغلین آمار از ایمالحظه قابل بخش تقریباً شده، شناسایی حرفه واحدهای به توجه با است. شده

 شده تنظیم آموزش دنیای مفهومی چهارچوب و ارزشیابی و شایستگی استاندارد شامل کار دنیای اسناد با مطابق حاضر، سند محتوای .دارند

 طمرتب هایارگان و هاسازمان از پویانمایی )انیمیشن( گوناگون هایحوزه حرف و مشاغل بررسی و مطالعه با مشاغل نیازسنجی فرآیند .است

 هاینظام به مربوط اسناد با آنها مقایسه همچنین و یافته توسعه کشورهای در پویانمایی )انیمیشن( حوزه در حرف و مشاغل تا کشور داخل

 مجموعه زیر مشاغل و حرف تعیین با  شد. آغاز پویانمایی )انیمیشن( شغلی گروه ریزیبرنامه رایوش توسط الملیبین و ملی مشاغل بندیطبقه

 تحلیل مراحل ادامه در  شد. ترسیم کارگردان/و تهیه کننده  ارشد تکنیسین ، تکنیسین ماهر، کارگر سطح چهار در فرَحِ توسعه مسیر آن،

 تدوین شایستگی استاندارد سند ترتیب بدین و شده تهیه سطح سه در حرفه شاغلین هایتوانایی و هاویژگی تعیین وظایف، و کارها تحلیل شغل،

 .گردید

 



4 

 

 

 

 صدور و کارها ارزشیابی رویکرد تعیین کارها، بندیگروه عملکرد، استاندارد تدوین مراحل ارزشیابی ،استاندارد سند تدوین برای سپس

پویانمایی  درسی برنامه راهنمای سند تولید و آموزش دنیای درسی ریزیبرنامه فرآیند در ت.گرف انجام کارها برای صالحیت گواهینامه

 .گرفت قرار برداریبهره مورد کار دنیای در شده تولید سنادا ،)انیمیشن(

 شاخه و گروه کالن اهداف آموزشی، نیازسنجی فرایند ،پویانمایی )انیمیشن( رشته ایجاد اهمیت و ضرورت :شامل بخش 14 در مجموعه این

 ارزشیابی هایشیوه یادگیری، – یاددهی ردهایراهب ها،پیمانه و دروس جدول ،پویانمایی )انیمیشن( رشته تفضیلی اهداف مهارتی، و فنی

 هدایت مسیرهای ،پویانمایی )انیمیشن( رشته مربیان هایصالحیت ورودی، هنرجویان هایویژگی ،پویانمایی )انیمیشن( رشته دروس

 اجزای سالیانه، کالسیغیر و کالسی جلسات مجموع جدول توزیع ،پویانمایی )انیمیشن( رشته در احراز قابل هایحرفه و مشاغل تحصیلی،

پویانمایی  رشته و گروه هنر در درسی برنامه اصالح و بهبود ارزشیابی، فرایند های،شیوه و آموزشی برنامه اجزای کلی الزامات آموزشی، بسته

 .است شده تدوین و تنظیم )انیمیشن(

 آموزشی، ساختار طراحی در کشور ایحرفه و فنی یهاآموزش ریزانبرنامه برای بتواند درسی برنامه راهنمای سند محتوای است امید

 اساس بر کیفیت بررسی در پژوهشگران درسی، برنامه محتوای ارزشیابی در ارزشیابان درسی، برنامه موفق اجرای در آموزشی مدیران

 در تحصیلی مشاوران ،آموزشی هایبسته تهیه در مولفان درسی، برنامه هایمولفه اجرای در ایحرفه و فنی کارشناسان شایستگی،

 مفید یادگیری و یاددهی راهبردهای اصول انتخاب در هنرآموزان و درسی برنامه اجرای در مدارس مدیران ،هنرجویان تحصیلی هدایت

 .شود برداشته کشور اقتصاد بیشتر هرچه شکوفایی و کشور مهارتی و فنی آموزش ساختار اصالح جهت در گامی و شده واقع

 مدیران تحصیلی، مشاوران آموزشی، مدیران کشور، مهارتی و فنی آموزش ریزانبرنامه برای بتواند درسی برنامه سند یمحتوا است امید

 بیشتر هرچه شکوفایی و کشور مهارتی و فنی آموزش ساختار اصالح جهت در گامی و شده واقع مفید هنرجویان و هنرآموزان مدارس،

 .شود برداشته کشور اقتصاد
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 تحصیلی شاخه و دوره هدافا

 ایحرفه و فنی شاخه

 عقلی یکپارچه تربیت و اجتماعی و سیاسی بینش و اخالقی فضائل پرورش و عمومی پایه هایشایستگی و فرهنگ سطح اعتالی – 

 .هنرجو اخالقی و عملی – ایمانی

  نیازهای با متناسب کارآمد و ماهر متخصص، انسانی نیروی تربیت کشور، در کارآفرینی و آورینو تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج 

 .آموزشی عدالت و ملی ایحرفه صالحیت چارچوب بر مبتنی مهارت میانی و ابتدایی سطوح در )آتی و فعلی(کار  بازار

  ایحرفه صالحیت االترب سطوح برای هنرجویان تحصیلی –شغلی راهنمایی و هدایت شرایط دنکر فراهم. 

 

 گروه هنر ضرورت و اهمیت

 مخصوص ابزارهای و تجهیزات به نیاز شتهر و شاخه هر در و علمی زمینه هر در بشر هایخالقیت تفکرات، دنکر اجرایی برای

 جهت وسایل و زاتتجهی به تبدیل صنعت از گروهی وسیله به بایستمی فنی و علمی ابداعات و خالقانه تفکری حاصل عبارتی به است.

 نگرش آن به یدنرس راه تنها که ندباش حداکثری کیفیت دارای جهت هر از یبایست تولیدات این دیگر طرف از. گردد اهداف به نیل

 .است شده تشکیل اهدافی چنین به نیل منظور به گروه هنر لذا است. اصول بر مبتنی و درست افزارمند تولیدِ

 

 هنرهای تحصیلی گروه جدول رشته

 
 گروه بزرگ

 ایحرفه-تحصیلی
 کد رشته ایحرفه -های تحصیلیرشته

 هنر

 021140 گرافیک

 021110 فتوگرافیک

 021130 پویانمایی )انیمیشن(

 210288 تولید برنامه تلویزیونی

 021410 فرش -صنایع دستی

 021412 چوب-صنایع دستی

 021414 طال و جواهر -صنایع دستی

 021230 عماریکشی منقشه

 021210 معماری داخلی

 021220 طراحی و دوخت

 021120 نقاشی

 021150 موسیقی ساز ایرانی

 021160 موسیقی ساز جهانی

 021170 سینما

 021180 نمایش
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 گروه هنر در تحصیلی هدایت مسیرهای

 ایحرفه  -تحصیلی  هدایت

  مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه هنر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرافیک

 فتوگرافیک

 پویانمایی )انیمیشن(

 تولید برنامه تلویزیونی

فرش -صنایع دستی  

چوب -صنایع دستی  

طال و جواهر -صنایع دستی  

کشی معمارینقشه  

 معماری داخلی

 طراحی و دوخت

 نقاشی

 موسیقی ساز ایرانی

 موسیقی ساز خارجی
 

 سینما

 نمایش

هنرگروه   

 گروه كشاورزي

صنعتگروه   

خدماتگروه   

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

ایشاخه فنی و حرفه دوره دوم متوسطه  

 پایه نهم پایه هشتم پایه هفتم

 دوره اول متوسطه

 

 آموزش عمومی
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 جدول دروس مشترك گروه هنر

 
 های غیرفنیشایستگی های فنیشایستگی ساعت عملی تئوری پایه نوع درس کد درس درس/ پیمانه

 N11استداللN14- تفکر انتقادی جذب در بازار کار 150 - دهم فرادانشی 244001 طراحی و زبان بصری

 

 فنی هاي غیردروس شایستگی
 ساعت آموزش واحد پایه کد درس درس ردیف

 80 2 دهم 210755 الزامات محیط کار 1

 80 2 یازدهم 88240 های نوینکاربرد فناوری 2

 80 2 یازدهم 88230 مدیریت تولید 3

 120 3 یازدهم 88220 کارگاه نوآوری و کارآفرینی 4

 80 2 دوازدهم 212784 ایاخالق حرفه 5

 

 و كاردانش ايحرفهشاخه فنی و  -هاي غیر فنی پایه یازدهم یستگیاهداف دروس شا

 ساعت آموزش ( 120: )  88220هدف درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی کد  -1

های استهای تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیکلی نوآوری و کارآفرینی جهت کسب درآمد و افزایش اشتغال از طریق مشارکت در بخش کسب شایستگی

 کلی کشور 

 محتوی پودمان )شایستگی( ردیف

 TRIZ به روش مسئاله حل هایروش فناورانه، بینیپیش اختراع، علمی منطق خالقیت، فناوری مسائل خالقانه حل 1

 خالقیت اختراع، مثبت، نگرش خودباوری، سازی، تجاری معنوی، مالکیت پردازی، ایده محصول سازی تجاری و نوآوری 2

 کار و کسب طراحی 3
 ایهگروه توسعه کشور، هایبرنامه تحلیل سرزمینی، آمایش تحلیل مالی، امور و حسابداری تیمی، کار

 شغلی بزرگ

 محصول صنعتی، طراحی حسابداری عملیات محصول، عرضه هایروش گذاری، قیمت برندسازی، فروش و بازاریابی 4

 متوسط، و کوچک های اقتصادیبنگاه هایویژگی ها،مزیت و موانع نوآورانه؛ کار و کسب اندازی راه فرآیند نوآورانه کار و کسب ایجاد 5

 

 انتخابی(-ساعت آموزش 80: )88230هدف درس مدیریت تولید کد -2

 خود تحصیلی رشته و شغلی حوزه در خدمات یا محصوالت برای بازاریابی و ریزیبرنامه بینی،پیش مدیرتی، خود کسب شایستگی

 محتوی ستگی()شایپودمان ردیف

 خود مدیریتی 1
-خود کنترلی برای فردی آمادگی-فردی بهبود برای نیاز شناسایی -فردی ضعف / قوت نقاط شناسایی

 سازنده نقدهای پذیرش -فردی رفتارهای برای مسئولیت پذیرش

 انسانی نیروی مدیریت مالی، منابع مدیریت مواد، مدیریت زمان، مدیریت مدیریت منابع 2

 ت کیفیتمدیری 3
 -مدیریت کیفیت اجرایی مراحل شناخت -مداری مشتری مفهوم شناخت گرایی، فرایند مفهوم شناخت

 کیفیت مدیریت سیستم یک مزایای از آگاهی – مهارت و دانش کسب

 مدیریت پروژه 4
 خطر تدارکات، ذی نفعان، کیفیت، پروژه، محدوده انسانی، منابع هزینه، کارها، زمان، منابع، یکپارچگی،

 سیستمی تفکر پروژه، ارتباط پذیری،

5 
ریزی محصوالت ، برنامهیبینپیش

 و خدمات
 خدمات و محصول تولید ریزیبرنامه های روش
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 انتخابی( -ساعت آموزش 80: )88240هدف درس کاربرد فناوری های نوین  کد -3

 انتخاب ، شغلی بزرگ هایگروه در آنها حل و مسائل ها،چالش خورد بابر در آن بهبود و خود موقعیت درک و تعیین در مولد و فناورانه شایستگی کسب

 تحصیلی رشته فناوری تغییرات تحلیل و ایحرفه و شغلی آینده نوین، هایفناوری

 شایستگی و محتوی پودمان)شایستگی( ردیف

 فناورانه سواد 1
 فناورانه، دانش فناور، هایژگیوی فناوری، جانبی اثرات فناوری، اخالق فناورانه، تفکر فناوری، چیستی

 درتوسعه فناوری اختراع، ثبت بنیان، دانش اقتصاد فناوری، جدید قلمروهای

 نویسی و ... وبالگ گسترده، صفحه اجتماعی، شبکه هایفناوری اطالعات و ارتباطات فناوری 2

 ... و یابی بازار محصول، تولید فناوری، علم، تولید پردازی، ایده هایشیوه محصول تا ایده چرخه کارگیریه ب 3

4 
 آینده در فناوری نقش تحلیل

 شغلی
 نوین هایبا فناوری کار شغلی، ظایف و کار محیط تغییرات شغلی، آینده در موثر هایفناوری انواع

5 
 کارگیریه ب -همگرا های فناوری

 مواد نوترکیب

 نانو آلیاژها، مواد، زندگی خواص و کار یدنیا بر همگرا هایفناوری گذاری تاثیر همگرا، فناوری شناخت

 نوترکیب مواد کاربرد ها،سرامیک ها،پلیمرها، کامپوزیت دار،حافظه آلیاژهای هوشمند، آلیاژهای مواد،

 

 

 گروه هنر درسی برنامه اجرایی الزامات

 ندس تحقق در موثر هاینظام زیر از یکی عنوان به ملی یدرس برنامه اجرای :اجرایی الزامات و هاسیاست ایران؛ ملی درسی برنامه 41 بند

 آمدکار هایتسیاس اتخاذ تلزممس پرورش و آموزش بنیادین تحول ستندم هایکارراه و مفاهیم چارچوب در و پرورش و آموزش بنیادین تحول

 :از عبارتند الزامات و هاسیاست این اهم از برخی .باشدمی تخصصی و فنی هایزیرساخت و منابع امکانات، رایط،ش آوردن فراهم اثربخش، و

 و پرورش و آموزش درون مختلف هایبخش نیاز مورد هایفعالیت و اقدامات کلیه بر مشتمل مدت بلند و فراگیر جامع، برنامه تهیه 

 پرورش؛ و آموزش وزیر توسط آن ابالغ و تایید

 سطوح در مجریان کلیه مشارکت افزایش ملی، مصالح حفظ استانداردها، رعایت با تربیتی و آموزشی هایبرنامه اجرای و طراحی 

 تمرکز؛ کاهش بر تاکید با مختلف

 به علمی ناظران و شاورانم کارشناسان، از اعم متخصص انسانی نیروی ارتقای و شتنگهدا ،تامین در موثر هایروش کارگیریه ب 

 ری؛یادگی و تربیت هایحوزه درسی برنامه راهنمای تدوین و طراحی منظور

 مصوب؛ هایبرنامه اجرای حسن بر نظارت و اجرا برای اداری و حقوقی هایحمایت و مناسب مالی منابع اختصاص 

 بیرون و درون هایظرفیت از فادهاست با آن کردن نهادینه و ازیسفرهنگ ،ملی یدرس برنامه اعهاش در اثربخش هایروش کارگیریه ب 

 پرورش؛ و آموزش

 و مطالعات انجام و آن بهبود و ملی درسی برنامه مستمر پایش برای مناسب سازمانی ساختار و اداری لزاماتا آوردن فراهم 

 نیاز؛ مورد هایپژوهش

 جهت مدیران و معلمان ویژهه ب ینفعانذ هایتوانمندی ارتقای برای اثربخش کارهایراه کارگیریه ب و متنوع هایصت فر ایجاد 

 ملی؛ درسی برنامه یاجرا در مدارس عملکرد سطح ارتقای

 ایحرفه و فنی هایکارگاه و آزمایشگاه کتابخانه، نوین، هایفناوری به مدارس تجهیز. 

 

 

 

 گروه هنر درسی برنامه اصالح و بهبود و ارزشیابی فرایند

 .گیردمی قرار کامل اصالح و ارزشیابی مورد گروه هنر درسی برنامه سال 5هر اعتبارسنجی، فرایند اساس بر
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 پویانمایی )انیمیشن( تحصیلی رشته
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 پویانمایی )انیمیشن( تحصیلی رشته ضرورت و اهمیت

 اقتصادی، توسعه هایبرنامه تحقیق ابزارهای و توسعه هایشاخه از یکی عنوان به ایحرفه و فنی هایآموزش توسعه ضرورت و اهمیت

 که است ناپذیر امکان ضرورتی برنامه، هر اجرای برای ماهر و متخصص نیروی تامین نیست. یدهپوش یکس بر کشور رد فرهنگی و اجتماعی

 واقعی تحقق مانع تهاسسال هک عواملی از دلیل همین به. رفت خواهد هدر به انسانی و مادی هایگذاریسرمایه آن به توجه بدون

 خصوص به هابرنامه اجرایی نیازهای با متناسب ماهر و صمتخص روینی کمبود یا فقدان شده، اجتماعی و اقتصادی هایبرنامه اهداف

 .دارد عهده به گسترده طور به را آن تامین و تربیت پرورش و آموزش وزارت هالبت هک است بوده آن میانی بخش در

 به را 1404 افق در  ....و فرهنگی ،اجتماعی ،یاقتصاد مختلف ابعاد در کشور شایسته جایگاه ،ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

 مرتبط هنر-صنعت هایبخش سایر توسعه و رشد به بخشیدن سرعت دلیل به هارشته بین در پویانمایی )انیمیشن(. است کرده ترسیم روشنی

 . است برخوردار زیادی اهمیت از

 این در متخصص و ماهر نیروی تربیت لذا باشد، می صنعت-هنر  توسعه رد تاثیرگذار هایرشته از یکی پویانمایی )انیمیشن( که آنجایی از

 تدوین مهارتی نیمه رویکرد مبنای بر پویانمایی )انیمیشن( رشته پیشین درسی برنامه محتوای. باشدمی برخوردار باالیی اهمیت از رشته

 برای و نداشته کار دنیای در را مشاغل احراز جهت الزم هایرتمها رشته این التحصیالن فارغ. است نبوده کار بازار نیاز پاسخگوی و گردیده

 هایآموزش هزینه و زمان صرف مستلزم کار این که بوده روزه ب و تکمیلی آموزشی هایدوره نمودن سپری نیازمند بخش این در فعالیت

 .بود مجدد

 محتوای نیاز، مورد متخصص نیروهای تربیت،  کار دنیای نیاز ایمبن بر پویانمایی )انیمیشن( رشته جدید درسی برنامه سند تدوین به توجه با

 برای درآمدزایی ضمن کار، و کسب ایجاد با و شده کار بازار وارد بتوانند رشته این التحصیالن فارغ که گردیده تنظیم ایگونه به آموزشی

 و مفاد از پویانمایی )انیمیشن( رشته درسی برنامه سند وینتد در .دنباش داشته را عزیزمان کشور برای شغل تولید و کارآفرینی توان خویش،

 ملی، درسی برنامه سند کشور، ایحرفه و فنی هایآموزش نظام هایسیاست کشور، ساله بیست اندازچشم سند مانند باالدستی اسناد محتوای

 .است شده هاستفاد ... و کاردانش و ایحرفه و فنی کتب تالیف دفتر در شده انجام هایارزشیابی

 مدیران تحصیلی، مشاوران آموزشی، مدیران کشور، ایحرفه و فنی آموزش ریزانبرنامه برای بتواند درسی برنامه سند محتوای است امید

 هرچه شکوفایی و کشور ایحرفه و فنی آموزش ساختار اصالح جهت در گامی و شده واقع مفید هنرجویان و هنرآموزان مدارس،

 .شود برداشته ورکش اقتصاد بیشتر
 

 آموزشی نیازسنجی

پویانمایی  .است کشور آن صنایع جوامعی چنین در پیشرفت نمودهای از یکی که شودمی محسوب پیشرفت حال در جوامع جز ایران کشور

به دنبال د.دها به خود اختصاص میر مختلف هایحوزه در کشور صنعت-هنر کار نیروی از درصد زیادی صنعتی است که –هنر  )انیمیشن(

 ای نیز فرصت یافت تا تحوالت مهمی را تجربه کند.های فنی و حرفهبینی شده برای نظام آموزش و پرورش، آموزشتغییرات پیش

های مختلف کاری و استخراج نیازهای باشد، لذا شناسایی حوزهای و کاردانش بر مبنای نیازهای بازار کار میحرفه های فنی واساس آموزش

در بحث نیازسنجی عالوه بر بررسی حوزه مشاغل فعال در کشور و صاحبان این  ها خواهد بود.ار پشتوانه مناسبی برای اجرای این آموزشبازار ک

 المللی و اسناد سایر کشورها نیز باعث پیشبرد اهداف این پژوهش خواهند شد.وجوی اسناد مشاغل بین مشاغل، جست

 تولیداتریزی دقیقی است. پیشینه بسیار کوتاه این حوزه همواره تحت تأثیر ایران، نیازمند برنامه در "صنعت  انیمیشن  -هنر"حضور نو 

طلبد. روند این می ی نظری و الگوهای ساختدر مبانرا تغییرات بیشتری  ،صنعت ملی -خارجی بوده است و هم اکنون برای داشتن این هنر

این حوزه فعالیت داشته و محصوالت مطابق با فرهنگ ملی تولید شود. همین  افراد شاغل در شود که تعداد زیادیمیتغییرات به سویی هدایت 

 کند. های کافی را تأیید میهای رسمی با نظارتامر لزوم آموزش

 ریعس رشد با کارشناسان نظر طبق. است صنعت این اقتصاد بخش به توجه باشدمی رشته این کارشناسان توجه مورد که دیگری موارد از

 باعث عامل همین و خوردمی چشم به پیش از بیشای طراحی، اجرا و اپراتوری رایانه زمینه در ماهر و متخصص نیروی به نیاز و تکنولوژی

 1404 سال تا رشته این فعاالن تعداد درصدی 10 رشد آن نتیجه که شد خواهد پویانمایی )انیمیشن( بخش به ورود متقاضیان افزایش

 این گسترش به توجه که شد متصور پویانمایی )انیمیشن( رشته روی پیش وسیعی اندازچشم توانمی شده عنوان موارد به وجهت با .باشدمی

 .گرددمی متذکر پیش از بیش را کشور ایحرفه و فنی آموزش در رشته
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 )آموزش سنجیامکان(  آموزشی حرفه واحد انتخاب

  

 پویانمایی )انیمیشن( گروه فرعی حرفه:
  :88دک

 پویانماییماهر  اجراکار

 )نیروی فعال(
  :08کد 

  واحد حرفه:
  :88کد

  :08کد 

 سنجی آموزش واحد حرفهالف: امکان

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  - 1
  ■   

نقش آموزش و پرورش در  - 2

 تربیت نیروی کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم هزینه تامین تجهیزات/فضا -3
 ■    

روز تغییرات در سرعت به -4

 حرفه در دنیای کار
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

نقش بخش دولتی در تربیت  -5

 نیروی کار ماهر
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

ش در آمادگی آموزش و پرور -6

 تربیت در وضع موجود
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

روز رسانی هزینه تامین به -7

 مربی دارای صالحیت
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

میزان تاثیرگذاری در  -8

 خودکفایی کشور 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

میزان مزیت اقتصادی  -9
با حرفه در  های اصلی مرتبطبخش

 کشور

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

آموختگان میزان جذب دانش -10

 های قبلیدوره
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

  ب: انتخاب واحد حرفه جهت آموزش

  ■شاخه کاردانش     ■ای شاخه فنی و حرفه خیر   ■در دوره متوسطه دوم آموزش داده شود: بلی 

 
 

 (انیمیشن) پویانمایی های پس از تحصیل دوره دوم متوسطهها و توانمندیکسب مهارت

 بعدیکننده و تبلیغاتی دوبعدی و سههای آموزشی، سرگرمطراحی و ساخت فیلم 

 های ویژه و تروکاژهای سینماییطراحی و ساخت جلوه 

 طراحی و ساخت تیتراژهای سینما و تلویزیون 

 های رایانهطراحی و ساخت بازی( ایGame) 

 طراحی و ساخت ویدئوکلیپ 

 استریپ(های مصور )کمیکطراحی داستان 

 طراحی میانی (Between )های انیمیشنو فازهای حرکتی در پروژه 

 ( طراحی فیلمنامه مصورStory Board) 
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 )آموزش سنجی امکان( آموزشی حرفه واحد نتخابا
 

 

 پویانمایی )انیمیشن( گروه فرعی حرفه:
  :88کد

 پویانماییکمک تکنسین 
  :08کد 

  واحد حرفه:
  :88کد

  :08کد 

 الف: امکان سنجی آموزش واحد حرفه

 خیلی باال باال متوسط کم نیاز بازار کار کشور  - 1
  ■   

نقش آموزش و پرورش در  - 2

 تربیت نیروی کار ماهر 
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

 خیلی باال باال متوسط کم هزینه تامین تجهیزات/فضا -3
 ■    

روز تغییرات در سرعت به -4

 حرفه در دنیای کار
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

نقش بخش دولتی در تربیت  -5

 ار ماهرنیروی ک
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

آمادگی آموزش و پرورش در  -6

 تربیت در وضع موجود
 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

روز رسانی هزینه تامین به -7

 مربی دارای صالحیت
 خیلی باال باال متوسط کم
 ■    

میزان تاثیرگذاری در  -8

 خودکفایی کشور 
 خیلی باال االب متوسط کم
  ■   

میزان مزیت اقتصادی  -9
های اصلی مرتبط با حرفه در بخش

 کشور

 خیلی باال باال متوسط کم
  ■   

آموختگان میزان جذب دانش -10

 های قبلیدوره
 خیلی باال باال متوسط کم
     

  ب: انتخاب واحد حرفه جهت آموزش

 شاخه کاردانش     ■ای شاخه فنی و حرفه خیر   ■ده شود: بلی در دوره متوسطه دوم آموزش دا

 (انیمیشن) پویانماییهای پس از تحصیل دوره دوم متوسطه ها و توانمندیکسب مهارت
 بعدیکننده و تبلیغاتی دوبعدی و سههای آموزشی، سرگرمطراحی و ساخت فیلم 

 های ویژه و تروکاژهای سینماییطراحی و ساخت جلوه 

 یتراژهای سینما و تلویزیونطراحی و ساخت ت 

 های رایانهطراحی و ساخت بازی( ایGame) 

 طراحی و ساخت ویدئوکلیپ 

 استریپ(های مصور )کمیکطراحی داستان 

 طراحی میان( یBetween )های انیمیشنو فازهای حرکتی در پروژه 

 ( طراحی فیلمنامه مصورStory Board) 
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 پویانمایی )انیمیشن( رشته تفصیلی اهداف
 عرصه              

  عناصر  

 رابطه با خویشتن
 )روح، روان وجسم(

 رابطه با خدا
 )صفات خدا،آیات تکوینی،تشریعی،انبیاءواولیای الهی(

 رابطه با خلق خدا)سایر انسان ها(
 )خانواده،دوستان،همسایگان،محله،شهر،استان و جهان(

 -2طبیعت:زمین،آب،فضا،محیط زیست و... -1) رابطه با خلقت

 ماوراء طبیعت:حیات ابدی،جهان آخرت، مالئکه و... (

تعقل،تفکر و اندیشه 

 ورزی
)تامل، استدالل، 

استنباط، تجزیه و 

تحلیل، توجه، تدبر، 

نقد، کشف، درک، 

حکمت،خالقیت و 

 پژوهش(

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری  -2

عملکرد  توجه به عملکرد اعضاء بدن خود و مقایسه آن با -3

 های طراحی شدهشخصیت

طراحی و ساخت تحلیل وظایف شغلی خود در ارتباط با  -4

 یک پویانمایی

ر ارتقاء دانش خود در زمینه طراحی و ساخت یک تفکر د -5

 وریابا توجه به رشد فن پویانمایی

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

منظومه شمسی و مقایسه آن تدبر در نظم حاکم بر گردش . 3

اعتقاد به ذات  مورد استفاده وهای با نظم حاکم بر دستگاه

 باریتعالی

های خداوند و مقایسه آن با ساختمان . تفکر در زمینه نشانه4

 شده توسط انسان های ساختهدستگاه

های فنی تفکر در زمینه اجرای صحیح و کامل فعالیت. 5

 ایت خداوندانجام شده در راستای جلب رض

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

 . تفکر در زمینه برقراری ارتباط صحیح و مناسب با مشتری 3

با  تولید یک پویانماییل مرتبط با . تدبر در حل خالقانه مسائ4

 توجه به نیاز مشتری

ترین روش و رعایت حقوق یدا کردن صحیح. تفکر در پ5

 مشتریان

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

. تفکر در زمینه چگونگی حفظ محیط زیست در ارتباط با 3

 آلوده کنندهو ریز مواد دور

 سازی محیط زیست در راستای توسعه پایداررهیز از آلوده. پ4

. توجه به چگونگی استفاده از تجهیزات و ابزار بدون آسیب 5

 به محیط زیست

 مان و باورای

)پذیرش، 

 تعبد،التزام قلبی(

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

طراحی و ساخت در ارتباط با  العمر . باور به یادگیری مادام3

 یک پویانمایی

طراحی و با اجرای قوانین و مقررات مرتبط  . باور آگاهانه به4

 ساخت یک پویانمایی

طراحی و ساخت یک در ارتباط با خود  ور به توانمندی. با5

 پویانمایی

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

. تفکر در ارزش کسب روزی حالل و عمل صالح در اجرای 3

در راه رضای خداوند طراحی و ساخت یک پویانمایی عملیات 

 متعال

طراحی و ساخت یک  های . باور به اجرای مسئولیت4

در راه رضای خداوند متعال و باور به دریافت پاداش  ماییپویان

 دنیوی و اخروی 

تولید یک  . در اجرای همه کارهای اجرایی مرتبط با 5

 پویانمایی

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

. باور به برقراری ارتباط موثر با مشتری و اجرای کار تیمی و 3

 دتولیدر ارتباط با 

. باور به ایثار و گذشت در شرایط رخداد حادثه در فرآیند 4

 در ارتباط با افراد درگیر شده تولید

. التزام داشتن به کارآفرینی در راستای ایجاد یک مرکز یا 5 

 و به کارگیری نیروی انسانی موجود در منطقه استودیو

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

مانند باتری فرسوده،  هاییمان به این نکته که زبالهای .3

پالستیک، تونر پرینتر به شدت به محیط زیست آسیب وارد 

 کند. می

ا . باور به رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط ب4

ات و مواد زاید مانند ، قطعهاماندهای دستگاهآوری پسجمع

 مرکب تونر و...

در نهایت کارهای فنی مرتبط با رشته  . ایمان به اجرای5

 های آیندهجویی و رعایت حقوق نسلصرفه

 علم
)کسب معرفت 

شناخت، بصیرت و 

 آگاهی(

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

شتن روابط عمومی . کشف آثار کارآفرینی، خوداشتغالی و دا3

 یک پویانماییطراحی و ساخت در ارتباط با  خوب با مشتری

گرایی و پرهیزکاری در پذیری و قانون. آگاهی از مسئولیت4

 تمامی مراحل تولید یک پویانماییارتباط با 

تمامی با های مرتبط ها و صالحیتایستگیها، ش. کسب مهارت5

 مراحل تولید یک پویانمایی

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

طراحان، قوانین و مقررات مرتبط با صنف  . شناخت دقیق3

 با احکام الهی اجراکاران و انیماتورها

العمر دگیری مادامیا های نوین و. آگاهی از مزایای فناوری4

و ارتباط آن با آیات طراحی و ساخت یک پویانمایی در زمینه 

 های الهیو نشانه

در  های علمی، عملی و ذهنی خودکارگیری تمام توانایی. به5

 اجرای کار در راستای کسب رضایت خداوند

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

آگاهی کامل از حقوق مشتریان در ارتباط با تنظیم اسناد و  3

 فاکتورهای هزینه 

از ابعاد حفظ بیت المال،  تولید پویانمایی. شناخت فرآیند 4

 حقوق کارفرما و مشتریان 

با توجه به  تولیدکامل از فرآیند و علوم مرتبط با . آگاهی 5

 های مشتری. خواسته

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

و  خت کامل و دقیق محیط زیست از ابعاد حفظ. شنا3

های طراحان، اجراکاران، نگهداری آن در ارتباط با حرفه

 انیماتورها

تولید یک ای کار تیمی در . آگاهی کامل از فرآیند اجر4

 پویانمایی

ها، ابزارها . آگاهی از پیامدهای عدم استفاده صحیح از دستگاه5

 در روند تولید یک پویانماییو مواد 
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 عمل
)کار،تالش،اطاعت،ع

 بادت،

مجاهدت،کارآفرینی

 و... ( ،مهارت

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

مبتنی بر  طراحی و ساخت یک پویانمایی . اجرای عملیات 3

 ای اخالق حرفه

. داشتن روحیه شاد و با نشاط و متعهد به اخالق اسالمی هنگام 4

 مراجعه به محل مشتری 

با طراحی و های نوین و موجود در ارتباط . کاربست فناوری5

 اجرای کارتمامی مراحل در ساخت یک پویانمایی 

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریاص دیگر حوزهشایستگی خ -2

. پایبندی به اصول اخالقی و معیارهای دینی در مدیریت، 3

 تولیداجرای کار و برقراری ارتباط موثر با همکاران در فرآیند 

کم کردن . پرهیز از کارهای غیراخالقی و غیر شرعی مانند 4

 کیفیت اجرا

ت . اجرای دقیق مونتاژ و نصب دستگاه با در نظر گرفتن رضای5

 خداوند 

 شایستگی پایه -1

  های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

. همکاری و همراهی به عنوان عضو گروه یا رهبرگروه در هدایت 3

  تولید پویانماییفرآیند 

به صورت فردی یا  تولید پویانمایی. تنظیم مستندات اجرای 4

 وری باالگروهی و تهیه آرشیو در راستای کسب بهره

و حل مسائل و  تولید پویانماییی دقیق وکامل فرآیند . اجرا5

 مشکالت مرتبط

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

روز مشکل زیست محیطی در . اقدام داوطلبانه در صورت به3

 و حل آن تولیدفرآیند 

داری بدون جانب تولیدها در هنگام فرآیند . حمایت از واقعیت4

 یا افراد خاص )مانند کارفرما و فروشنده دستگاه (از فرد 

های ارائه شده در اساس دستورالعمل بر تولید. اجرای فرآیند 5

 راهنمای نصب و منطبق با الگوهای زیست محیطی

 اخالق
)تزکیه،عاطفه و 

 ملکات نفسانی(

 شایستگی پایه -1

 شایستگی خاص دیگر حوزه های یادگیری -2

کوشی و داشتن نگرش سیستمی و . اهمیت دادن به سخت3

 اعتماد به نفس با تکیه بر اصول اخالقی و باورهای دینی

های اهمیت دادن به پدیده دهی و امید به آینده،. ارزش4

 خیرخواهانه در فرآیند اجرای کار 

ها و ابزارهای مورد . استفاده دقیق، صحیح و بهینه از دستگاه5 

دهی به انجام و ارزشمایی طراحی و ساخت یک پویاننیاز برای 

 وظیفه به طور کامل

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریشایستگی خاص دیگر حوزه -2

. اهمیت دادن به کسب روزی حالل در هنگام تنظیم اسناد 3

های نصب دستگاه در راستای تعهد به مربوط به هزینه

 های اخالقی و دینیارزش

 تولیدفرآیند  . پایبندی به اصول اخالقی و قانونی در4

مند حرکت اعضاء بدن انسان و . توجه به عملکرد نظام5

طراحی و ساخت یک مند مقایسه آن با عملکرد نظام

 به منظور پی بردن به قدرت الیزال الهیپویانمایی 

 شایستگی پایه -1

 های یادگیری شایستگی خاص دیگر حوزه -2

با رعایت  ییتولید پویانماروند . توجه به نیازهای مشتری در 3

 ایاخالق حرفه

تولید . پایبندی به حقوق صنفی همکاران در ارتباط با مقررات 4

 گذاری به تجربه واقعی کار آنان و ارزش پویانمایی

تولید های مرتبط با . اهمیت بر انجام دقیق کارها و فعالیت5

 بدون نظارت کارفرما و مشتری  پویانمایی

 شایستگی پایه -1

 های یادگیریص دیگر حوزهشایستگی خا -2

رویه مواد مختلف سمی و خطرزای . پرهیز از مصرف بی3

در راستای ممانعت از  و مواد مصرفیهای موجود در دستگاه

 وارد کردن آسیب به محیط کار و محیط زیست

 تولیدگذاری به داشتن نگاه سیستمی به اجرای فرآیند . ارزش4

 ر و محیط زیستو برقراری ارتباط سیستمی با محیط کا

به منظور تولید . ارزش قائل شدن به انجام کامل مراحل 5

 ترین کیفیتحصول مطلوب
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 پویانمایی )انیمیشن( رشته به ورودی هنرجویان هایویژگی

 دانش

 پویانمایی )انیمیشن( رشته در تحصیل به عالقه 

 پویانمایی )انیمیشن( تحصیلی رشته اهداف با آشنایی 

 و حرکتی روانی ادراکی، فیزیکی، قبیل از توانایی انواع ... 

 قبول مورد معدل و درسی نمرات قبیل از الزم شرایط داشتن 

  رشته تخصصی پودمان نمره 75/0 کسب( هنر گروه تخصصی مشترک هایپودمان تحصیلی گروه محتوای از آگاهی 

 ارتباطی و اجتماعی هایمهارت ،)نظر مورد

 درک و هوش ریاضی 

 درک مفاهیم و انتقال آن به صورت شفاهی و کتبی قابلیت دریافت و 

 مهارت

 عالقه مورد رشته عنوان به پویانمایی )انیمیشن( رشته انتخاب 

 پویانمایی )انیمیشن( تحصیلی رشته نیاز مورد اصلی هایتوانایی بودن دارا 

 پویانمایی )انیمیشن( رشته در تحصیل الزم شرایط بودن دارا 

 خالق و ایده دهنده 

 

 

 

 

 مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش دوره کاردانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره اول متوسطه

 گروه هنر

 طراحی شخصیت در پویانمایی

سازی دوبعدیمتحرک  

ایبعدی صحنهتولید پویانمایی سه  

ر پویانماییطراحی فضا و صحنه د  

ایسازی رایانهمتحرک  

 ارزیابی تولید در پویانمایی

پویانماییکمک تکنسین   

 پایه دوازدهم

 پایه یازدهم

 پایه دهم

 دوره دوم متوسطه

ایشاخه فنی و حرفه  
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 پویانمایی )انیمیشن( رشته در احراز قابل مشاغل
 

  (انیمیشنپویانمایی )کمک تکنسین   (انیمیشنپویانمایی )ماهر  اجراکار

 نام گروه کاری/شغل ردیف

 طراح شخصیت 1

 طراح شخصیت فیگوراتیو 2

 های دستیر رنگ و تکنیکاجراکا 3

 اجراکار ساخت شخصیت 4

 اجراکار شخصیت 5

 طراح کلید اصلی 6

 طراح کلید میانی 7

 ساز سنتیمتحرک 8

 ساز حرکتبازی 9

 ترکیب کننده حرکت 10

 تصویرساز 11

 دستیار صحنه و فضا 12

 کارفتوشاپ 13

 اوت منلی 14

 های ویژهمتصدی جلوه 15
 

 وه کاری/شغلنام گر ردیف

 سازعروسک 1

 دکورساز صحنه عروسکی 2

 نورپرداز 3

 تصویربردار تک فریم 4

 ساز عروسکیمتحرک 5

 ایهای ویژه رایانهمتصدی جلوه 6

 پینت(ویای )تیساز سنتی رایانهمتحرک 7

 پینت(ویها )تیترکیب کننده الیه 8

 ای )موهوکار(ساز سنتی رایانهمتحرک 9

 ایاح سنتی رایانهطر 10

 متصدی افترافکتس 11

 ها )افترافکتس(ترکیب کننده الیه 12

 بندطراح تیتراژ / عنوان 13

 گرافیکسسازنده موشن 14

 سازنده موزیک ویدئو، نماهنگ 15
 

  

 

 و شغلی رشته پویانمایی)انیمیشن( ایحرفهمسیرهای توسعه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (L5)سطح 

 (L4)سطح 

 (L3)سطح 

 (L2)سطح 

 (L1)سطح 

كننده و كارگردان  )انیمیشن(تهیه  

اي پویانماییهتكنسین ارشد حرف  

)انیمیشن(تكنسین پویانمایی  

)انیمیشن(دستیار تكنسین پویانمایی  

 كارگر ماهر )اجراكار ماهر(

حرفه  كد

 هنرآموزي

23201605 
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 (انیمیشنپویانمایی )ربردی در دوره دوم متوسطه رشته افزارهای کانرم

 ویژگی و کاربرد افزارنام نرم

Photo Shop ویرایش و طراحی تصاویر 

After Effects )گرافیکسموشن-ترکیب )کامپوزیت 

Moho (Anime Studio) سازی دوبعدیمتحرک 

TV Paint ل انیمیشن(سازی دو بعدی )سِمتحرک 

Premiere و خروجی تدوین 

Dragon Frame موشنثبت تصاویر در استاپ 

 

 

 پویانمایی )انیمیشن( رشته های غیرفنی درشایستگی

 

 عناوین

 N1های تفکر شایستگی

 N3العمر و کسب اطالعات یادگیری مادام

 N4کاربرد فناوری 

 N5ارتباط موثر و کار تیمی 

 N6مدیریت 

 N7ایاخالق حرفه

 N8کار آفرینی

 N9به و ریاضی محاس
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 پویانمایی )انیمیشن( رشته دستیابی جهت انتظار مورد سطوح و ایحرفه هایشایستگی

 

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تالیف کتاب

 مرحله سوم: تحلیل حرفه-دنیای کار

 جدول تحلیل حرفه 1-3نمون برگ 

 6 لی:کد گروه شغ فرهنگ و بازآفرینی عنوان گروه شغلی:

 (Tasks) کارها (Duties)وظایف 

  

 طراحی شخصیت
طراحی ذهنی 

 شخصیت

طراحی عینی 

 شخصیت

 )طراحی ژست(

 ساخت

 آناتومی انسان

 ساخت

 آناتومی غیر انسان

 سازیآماده

 شخصیت ساده

 سازیآماده

 شخصیت پیچیده

 سازگاری پرسوناژ

 در متن

01 L1 180 120 0101 L1 14 18 0102 L1 14 18 0103 L1 25 12 0104 L1 16 10 0105 L1 15 14 0106 L1 20 14 0107 L1 18 8 

 

 
 بعدی سازیسه پیکربندی

سازی ترکیبی حجم

 موزون
    

0108 L1 18 8 0109 L1 20 10 0110 L1 20 8                 

 

سازی متحرک

 دوبعدی

 سازیمتحرک

 ذهنی

 سازیمتحرک

 عینی

 حرکت

 مفاصل ساده

 حرکت

 پیچیده مفاصل

سازی راه متحرک

 رفتن انسانی

متحرک سازی 

 پیچیده انسانی

 سازییباز

 صورت

02 L1 180 120 0201 L1 10 20 0202 L1 10 20 0203 L1 20 10 0204 L1 20 10 0205 L1 20 8 0206 L1 22 8 0207 L1 18 15 

 

 
 

 سازیبازی

 بدن

ترکیب حرکت و 

 سازیآماده

سازی حرکت در پیاده

 تیوپرسپک
    

0208 L1 18 9 0209 L1 20 10 0210 L1 22 10                 
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 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تالیف کتاب

 مرحله سوم: تحلیل حرفه-دنیای کار

 جدول تحلیل حرفه 1-3نمون برگ 

 6 کد گروه شغلی: فرهنگ و بازآفرینی عنوان گروه شغلی:

 (Tasks) رهاکا (Duties)وظایف 

  

 طراحی

 فضا و صحنه 

 فضاسازی

 مقدماتی

 پیکربندی

فضاها با توجه به 

 فیلمنامه

 برد واستوری

 پردازیصحنه

 فضای فیلم

 ایجاد

 سبک بصری

امکانات اجرایی فضای 

 دوبعدی دیجیتال

 اجرای فضای

 دوبعدی دیجیتال

اوت در مرحله طراحی لی

 برداستوری

03 L1 180 120 0301 L1 10 15 0302 L1 23 10 0303 L1 23 10 0304 L1 23 10 0305 L1 23 15 0306 L1 23 8 0307 L1 20 10 

 

 

 تکمیل طرح بندی

 اوت(نهایی )لی

بررسی عملی فضاهای 

 بعدیسه

 پردازش

 بعدیصحنه سه
    

0308 L1 20 12 0309 L1 10 20 0310 L1 5 10                 

 

بعدی تولید سه

 ایصحنه

اخت اسکلت بدن و س

 پردازیحجم

 سر و بدن

 ساخت متعلقات

 سر و بدن

 شخصیت

 ساخت اجزای صحنه ساخت دکور صحنه
سازی نور و آماده

 تجهیزات

طراحی و اجرای 

 نورپردازی

سازی و به آماده

کارگیری دوربین و 

 تجهیزات جانبی

04 L2 180 120 0401 L2 20 12 0402 L2 18 12 0403 L2 30 10 0404 L2 18 12 0405 L2 10 10 0406 L2 18 12 0407 L2 18 10 

 

 

سازی متحرک

همزمان شخصیت و 

 دوربین

سازی متحرک

 شخصیت

 مدیریت

 ثبت تصاویر
   

 

0408 L2 15 10 0409 L2 18 12 0410 L2 15 20                 
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 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تالیف کتاب

 سوم: تحلیل حرفهمرحله -دنیای کار

 جدول تحلیل حرفه 1-3نمون برگ 

 6 کد گروه شغلی: فرهنگ و بازآفرینی عنوان گروه شغلی:

 (Tasks) کارها (Duties)وظایف 

  

 سازیمتحرک

 ایرایانه

افزار  کاربردهای نرم

 Mohoدرمحیط 

 های تکمیلیجلوه

 بندیو ترکیب

 Mohoدر محیط 

ها مدیریت تولید فریم

 Tv Paintحیط در م

مدیریت ترتیب  

 ها در محیطفریم

Tv Paint 

 مدیریت تکمیلی

 در محیط

Tv Paint 

روتوسکوپی درمحیط 

Tv Paint 

های  طراحی شکل

بعدی در ساده دو

 Mohoمحیط 

05 L2 180 120 0501 L2 12 12 0502 L2 12 12 0503 L2 18 12 0504 L2 18 12 0505 L2 18 12 0506 L2 24 12 0507 L2 18 12 

 

 

های طراحی شکل

 پیچیده دو بعدی

 Mohoدر محیط 

 گذاریاسکلت

 Moho در محیط 
     سازیمتحرک

0508 L2 18 12 0509 L2 18 12 0510 L2 24 12                 

 

 ارزیابی تولید

 در پویانمایی

فضای کار نرم افزار 

 افترافکتس

ها و تنظیم فرمت

 پروژه

 سازی و کار بامتحرک

 هاانواع الیه

های تکمیلی جلوه

 کامپوزیت

ضروریات تولید یک 

 بندیعنوان

بندی  در تولید عنوان

 پویانمایی

موشن گرافیکس و 

 تعامل با پویانمایی

06 L2 180 120 0601 L2 16 12 0602 L2 18 14 0603 L2 18 10 0604 L2 18 12 0605 L2 18 12 0606 L2 20 12 0607 L2 16 12 

 

 

رافیکس در موشن گ

 هارسانه

 )تلویزیون، اپلیکیشن(

کاربرد پویانمایی در 

 ساخت موشن کمیک

کاربرد پویانمایی در 

 ساخت موزیک ویدئو
   

 

0608 L2 16 14 0609 L2 20 12 0610 L2 20 10                 
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 ارزشیابی برای کارها و هاشایستگی بندیگروه

 ای و کاردانشههای درسی فنی و حرفدفتر تالیف کتاب

 کارها بندی مرحله هفتم: گروه-دنیای کار

 کارها بندیگروه 1-7نمون برگ 

 L1سطح:  کد:  900ساعت کل:                                               (انیمیشنپویانمایی )
 

 طراح شخصیت نام شغل:

 

 طراح آناتومینام شغل: 

 

اجراکار رنگ و   نام شغل:

 تکنیک

 

دستیار طراح   م شغل:نا

 شخصیت )پیکربند(

 

 اجراکار شخصیتنام شغل: 

 
نوبت 

 سوم

 کد شغل: کد شغل:  کد شغل:  کد شغل: کد شغل: 

 G311کد گروه:    G312کد گروه:    G313کد گروه:    G314کد گروه:    G315کد گروه:   

    T0109-T0110 کد کارها:    T0107-T0108 کد کارها:    T0105-T0106 کد کارها:    T0104-T0103 کد کارها:    T0101-T0102 کد کارها:

 58زمان: واحد:   52زمان: واحد: 63زمان: واحد: 63زمان:  واحد: 64زمان:  واحد:

           

 طراح کلیدهای اصلینام شغل: 

 

 نام شغل:

 طراح کلیدهای میانی  

 

 سنتیساز متحرکنام شغل : 

 

  سازیبازیگری و بازی نام شغل:

 

کامپوزیتور حرکات نام شغل: 

 )ترکیب کننده(

 
نوبت 

 دوم

 کد شغل: کد شغل: کد شغل: کد شغل: کد شغل:

 G206کد گروه:    G207کد گروه:    G208کد گروه:    G209کد گروه:    G210کد گروه:   

    T0209-T0210 کد کارها:    T0207-T0208 کد کارها:    T0205-T0206 کد کارها:    T0204-T0203 :کد کارها    T0201-T0202 کد کارها:

 62زمان:  واحد: 60زمان: واحد: 58زمان:  واحد:  60زمان: واحد:  60زمان: واحد:

           

 تصویرساز نام شغل:  

 

دستیار صحنه و فضا نام شغل: 

 )صحنه پرداز(

 

 فتوشاپ کارشغل:  نام

 

  بند(اوت )طرحلینام شغل: 

 

 :نام شغل

 های ویژهمتصدی جلوه

 
نوبت 

 اول

 کد شغل: کد شغل:  کد شغل: کد شغل: کد شغل:

 G101کد گروه:    G102کد گروه:    G103کد گروه:    G104کد گروه:    G105کد گروه:   

    T0309-T0310 کد کارها:    T0307-T0308 کد کارها:    T0305-T0306 کد کارها:    T0304-T0303 کد کارها:    T0301-T0302 کد کارها:

 45زمان: واحد: 62زمان: واحد: 69زمان: واحد: 66زمان: واحد: 58زمان: واحد  :  

 

 استفاده گردد. 6-1های کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *عناوین گروه
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 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تالیف کتاب

 کارها بندی مرحله هفتم: گروه-دنیای کار

 کارها بندیگروه 1-7نمون برگ 

 L2سطح:  کد: 900ساعت کل:                   (انیمیشنپویانمایی )
 

 عروسک ساز نام شغل:

 

  نام شغل:

 دکورساز صحنه عروسکی

 

 نورپردازشغل:   نام

 

متصدی فنی دوربین   نام شغل:

 تک فریم

 

ساز )انیماتور متحرک نام شغل:

 بعدی صحنه(سه

 
نوبت 

 سوم

 کد شغل:  کد شغل:  کد شغل: کد شغل: کد شغل:

 G326کد گروه:    G327کد گروه:    G328کد گروه:    G329کد گروه:    G330کد گروه:   

    T0409-T0410 کد کارها:    T0407-T0408 کد کارها:    T0405-T0406 کد کارها:    T0403-T0404 کد کارها:    T0401-T0402 کد کارها:

 65 زمان: واحد: 53 زمان: واحد:  50 زمان: واحد: 70زمان: واحد: 62 زمان: واحد:

           

های متصدی جلوه نام شغل:

 ایویژه رایانه

 

ساز سنتی متحرک شغل:  نام

 پینت(ویای )تیرایانه

 

کامپوزیتور  نام شغل:

 پینت )ترکیب کننده(ویتی

 

ای طراح سنتی رایانهنام شغل:

 )موهو(

 

ساز سنتی متحرک نام شغل:

 ای )موهو(رایانه

 
نوبت 

 دوم

 کد شغل:  کد شغل: کد شغل:  کد شغل: کد شغل: 

 G221کد گروه:    G222کد گروه:    G223کد گروه:    G224  کد گروه:  G225کد گروه:   

    T0509-T0510 کد کارها:    T0507-T0508 کد کارها:    T0505-T0506 کد کارها:    T0503-T0504 کد کارها:    T0501-T0502 کد کارها:

 66 زمان: واحد: 60  زمان: واحد: 66زمان: واحد: 60 زمان: واحد: 48زمان: واحد:

           

 متصدی افترافکتس نام شغل:

 

کامپوزیتور نام شغل: 

 افترافکتس )ترکیب کننده(

 

بندی )طراح عنواننام شغل: 

 تیتراژ(

 

  نام شغل:

 گرافیکسسازنده موشن

 

سازنده موزیک ویدئو نام شغل: 

 و موشن کمیک

 
نوبت 

 اول

 کد شغل:  کد شغل: کد شغل:  کد شغل: کد شغل: 

 G116کد گروه:    G117کد گروه:    G118کد گروه:    G119کد گروه:    G120کد گروه:   

    T0609-T0610 کد کارها:    T0607-T0608 کد کارها:    T0605-T0606 کد کارها:    T0604-T0603 کد کارها:    T0601-T0602 کد کارها:

 62زمان: واحد: 58زمان:  واحد: 62زمان: واحد: 58  ن:زما واحد: 60 زمان: واحد:

 

  استفاده گردد. 6-1های کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *عناوین گروه
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 های درسی فنی و حرفه ای و کاردانشدفتر تالیف کتاب

 کارها بندی مرحله هفتم: گروه-دنیای کار

 کارها بندیروهگ 1-7نمون برگ 

 L3 سطح:  کد: 1800  پویانمایی )انیمیشن(                                                 ساعت کل:
 

 نام شغل: مدیریت تولید

 

 نام شغل: تهیه کنندگی

 

 نام شغل: ارائه  طرح

 

 نام شغل: طراحی محصول

 

طراحی واجرای افکت *نام شغل: 

 تصویری

 
نوبت 

 چهارم
 کد شغل:   کد شغل:  کد شغل:  کد شغل:  ل: کد شغ

 T9-5 کد کارها:  T1-2 کد کارها: T1-1 کد کارها: : T1-3کد کارها  T1-5 کد کارها:

 70زمان:  3/2واحد:  65زمان:  1/2واحد: 79زمان:  6/2واحد:  90زمان: 3واحد:  90زمان:  3واحد: 
                

احی و اجرای باند طر: نام شغل

 صوتی
 

 سینک صدا و تصویر/ نام شغل:

 تدوین خطی و رندر نهایی
  نام شغل: مدیر فنی  نام شغل: کارگردانی 

اوت  و استوری طراحی لی نام شغل:

 ردب
 

نوبت 

 سوم
  کد شغل:   کد شغل:   کد شغل:   کد شغل:   کد شغل: 

   T3-7, T3-8کد کارها:   T1-7 کد کارها:   T1-4 رها:کد کا   T8-5, T8-6کد کارها  T9-6   کد کارها:

  76زمان:  6/2واحد:   87زمان:  9/2واحد:   90زمان:  3واحد:   98زمان:  2/3واحد:   57زمان:  9/1واحد: 
           

نام شغل: طراحی سبک وتوسعه 

 بصری

 

 مدیریت هنری نام شغل:

 

نام شغل: انیمه کلیدی 

 دیجیتال

 

:  انیمه یکسره نام شغل

 کپچر دیجیتال/موشن

 

دیالوگ نویسی/فیلمنامه نام شغل:

 انیمیشن  نویسی

 
نوبت 

 دوم
 کد شغل:  کد شغل:  کد شغل:  کد شغل:  کد شغل: 

   T2-4 ,T2-6کد کارها    T7-1, T6-10 کد کارها: T7-2کد کارها:   T1-6 کد کارها: T3-1,T3-2کد کارها:

 138زمان:  6/4واحد:  156زمان:  2/5واحد:  89زمان:  9/2واحد:  87زمان:  9/2واحد: 81ن: زما واحد:
           

 نام شغل:  تحقیق و پژوهش

 

نام شغل: متریال سازی و رندر 

 کردن و فضا سازی

 

نام شغل: ساخت و پرداخت 

 مدل و مفصل بندی دیجیتال

 

بعدی نام شغل: انیمه سه

ست حرکتی الین تست  وت/

 دیجیتال
 

 پردازی/ طنز پردازینام شغل: ایده

 
نوبت 

 کد شغل: کد شغل:  کد شغل:  کد شغل:  کد شغل:  اول

  T2-1,T2-5 کد کارها: کد کارها:  :    T5-3. T5-2  کد کارها T5-7,T5-8کد کارها:  T2-2کد کارها:

 115زمان: 8/3واحد: 101زمان:  واحد: 87زمان:  9/2:واحد 87زمان:  9/2واحد: 57زمان:  9/1واحد:  

  استفاده گردد. 6-1های کاری و کدهای آنها بر اساس مشاغل ذیل هر واحد حرفه در فرم *عناوین گروه
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 کاردانش و ایحرفه و فنی هایشاخه پویانمایی )انیمیشن( ایحرفه-تحصیلی و ساعات تدریس هفتگی رشته دروس جدول
 زمینه:هنر 6كد گروه:  گروه تحصیلی : هنر 021130    كد رشته تحصیلی: تحصیلی: پویانمایی )انیمیشن(رشته 

 12پایه  11پایه  10پایه  دامنه محتوایی ردیف 
 واحد/ساعت نام درس واحد/ساعت نام درس واحد/ساعت نام درس

 تربیت دینی و اخالقی 1

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 

1 
 2 2تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(  2

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 

 3اخالق( 
2 

 1 3عربی، زبان قرآن  1 2عربی، زبان قرآن  1 1عربی، زبان قرآن 

 2 3فارسی 2 2فارسی 2 1فارسی زبان و ادبیات فارسی 2

 -- -- 2 2زبان خارجی  2 1زبان خارجی  زبان های خارجی 3

 2 علوم اجتماعی 2 تاریخ معاصر 2 شناسیجغرافیای عمومی و استان مطالعات اجتماعی خوشه دروس: 4

5 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت 

 2 3بدنی تربیت 2 2بدنی تربیت 2 1بدنی تربیت

-- 
 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست --

 3 آمادگی دفاعی -- -- --

6 
 خوشه دروس:

 زندگی هایانسان و مهارت
-- -- 

تفکر و سواد  -2هنر  -1درس انتخابی )

 ای( رسانه
 2 مدیریت خانواده و سبک زندگی 2

7 
 خوشه دروس:

 های غیر فنیشایستگی

 2 اخالق حرفه ای  3 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  2 الزامات محیط کار

-- -- 
کاربرد فناوری های -1خابی)درس انت

 مدیریت تولید(-2نوین 
2 -- -- 

8 

 خوشه دروس:

های پایه فنی )ریاضی، شایستگی

 فیزیک، شیمی، زیست شناسی(

 -- -- 2 2ریاضی  2 1ریاضی 

 -- -- 2 فیزیک 2 زیست شناسی

9 
 خوشه دروس:

 های فنی شایستگی

 8 ایسازی رایانهمتحرک 8 طراحی فضا و صحنه در پویانمایی 8 طراحی شخصیت در پویانمایی

 8 ارزیابی تولید پویانمایی 8 ایبعدی صحنهتولید پویانمایی سه 8 و بعدیسازی دمتحرک

 4 دانش فنی تخصصی -- -- 3 دانش فنی پایه

 تجمیعی*  کار آموزی  -- -- 4 طراحی و زبان بصری

 38 جمع 40 جمع 40 جمع

 برنامه ویژه مدرسه 10
برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموزش مهارت  13-2 سند تحول بنیادین و بند 5-5زمینه سازی برای اجرای بند 

 ساعت( 100تا  50تامین معاش حالل )ساالنه 

 صورت متوالی در طول سال اجرا می شود.ساعته خوشه شایستگی های فنی  پایه های دهم و یازدهم صرفاً تا پایان سال تحصیلی  با رعایت ترتیب به  8دروس  -1

 مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد.-2

 ساعت اجرا می شود.               120 - 240* کارآموزی متناسب با رشته  
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  های رشته پویانمایی )انیمیشن(شایستگی –جدول تطبیق دروس 
 6 کد گروه هنر یلیتحصگروه 

 021130 کد رشته تحصیلی پویانمایی )انیمیشن( رشته تحصیلی

         

 

طراحی 
شخصیت در 

 پویانمایی

0211100

110 
 180 120 دهم 

T0101-T0102-T0104-T0103- 
T0105-T0106 - T0107-T0108 - 

T0109-T0110   

N71 - N35  -

N31 - N66 - 

N62 

 طراح شخصیت

 طراح شخصیت فیگوراتیو

 های دستیاجراکار رنگ و تکنیک

 اجراکار ساخت شخصیت

 اجراکار شخصیت
 

 
 سازیمتحرک

 دو بعدی 
0211100210 

 دهم
120 180 

T0201-T0202 - T0204-T0203 - 
T0205-T0206 - T0207-T0208   - 

T0209-T0210    

N31-N61- N92- 

N11- N37 

 طراح کلید اصلی

 طراح کلید میانی

 ساز سنتیمتحرک

 ساز حرکتبازی

 ترکیب کننده حرکت
 

 

طراحی فضا و 
صحنه در 
 پویانمایی

0211100311 
مزدهیا  

120 180 

T0301-T0302 - T0304-T0303 - 
T0305-T0306 - T0307-T0308   - 

T0309-T0310    

N15 – N35 – N37 

– N42 – N92 

 تصویرساز

 دستیار صحنه و فضا

 کارفتوشاپ

 اوت منلی

 های ویژهمتصدی جلوه
 

 

تولید 
پویانمایی 

بعدی سه
ایصحنه

0211100411 
ازدهمی  

120 180 

T0401-T0402 - T0403-T0404 - 
T0405-T0406 - T0407-T0408   - 

T0409-T0410 

N63 – N42 – N66 

– N63 – N62 – 

N92 

 سازعروسک

 دکورساز صحنه عروسکی

 نورپرداز

 تصویربردار تک فریم

 ساز عروسکیمتحرک
 

 
سازی متحرک
 ایرایانه

0211100512 
 دوازدهم

120 180 

T0501-T0502 - T0503-T0504- 

T0505-T0506 - T0507-T0508 - 
T0509-T0510       

N61 – N13 – N92 

– N36 – N35 – 

N62 

 ایهای ویژه رایانهمتصدی جلوه

 پینت(ویای )تیساز سنتی رایانهمتحرک

 پینت(ویها )تیترکیب کننده الیه

 ای )موهوکار(ساز سنتی رایانهمتحرک

 ایطراح سنتی رایانه
 

 
ارزیابی تولید 

 پویانمایی

 دوازدهم
120 180 

T0601-T0602 - T0604-T0603 - 
T0605-T0606 - T0607-T0608   - 

T0609-T0610    

N22- N32- N41- 

N58- N81- N92- 

N31- N62 

 متصدی افترافکتس

 ها )افترافکتس(ترکیب کننده الیه

 بندطراح تیتراژ / عنوان

 گرافیکسزنده موشنسا

 سازنده موزیک ویدئو، نماهنگ
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 ملی ایصالحیت حرفه – پویانمایی )انیمیشن(و تکنسین عمومی نیروی اجراکار ماهر نقشه آموزشی 
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 ملی ایصالحیت حرفه – پویانمایی )انیمیشن(و تکنسین عمومی نیروی اجراکار ماهر نقشه آموزشی 
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 پویانمایی )انیمیشن( رشته در یادگیری  یاددهی راهبردهای انتخاب اصول

 واقعی محیط و فرایند کار، از درک درس، مفاهیم و محتوا مسیر در یاددهی برای درسی کمک و آموزشی هایفیلم اسالید، نمایش و سخنرانی  -1

 هنرجویان خالقیت و منطقی تفکر مسیر در گروهی بحث و سوال طرح -2

 مربوطه تجهیزات و ابزار مواد، رشته، کار محیط از درک و شناخت برای واقعی؛ هاینمونه از بازدید ،استودیو و کارگاه در کار -3

 درس مفاهیم و محتوا از مداوم یادگیری -یاددهی مهارتی؛ -دانشی تمرین -4

 مرتبط گوناگون مشاغل و رشته واقعی محیط با آشنایی کارآموزی؛ -5

 با مرتبط های پروژه در مشارکت رفته؛ بکار مشابه های مکانیزم با طبیعی های پدیده ارتباط بررسی و سیستمی تفکر جهت در هدایت برای گروهی؛ و فردی هایپروژه انجام و ارائه  -6

 جامعه در شغلی -تحصیلی رشته

 رشته با مرتبط ایرسانه چند و آموزشی افزارهاینرم  -7

 یادگیری جهت هنرجویان انگیزه تقویت برای درس؛ و رشته مرتبط صنایع از بازدید -8

 پویانمایی )انیمیشن( رشته در عملی -علمی مسابقات و هاجشنواره برگزاری  -9

 کاری هایگروه و کارگاه مدیریت منظور به هنرجویان برای فرصت ایجاد  -10

 رشته موضوعات ترعمیق فهم و هنرجویان نفس به اعتماد تقویت برای کنفرانس ارائه  -11

 پویانمایی )انیمیشن( رشته آموزش برای آموزشی هایماکت از استفاده  -12

 تحصیلی سال طول رد پایانی و مستمر هایآزمون برگزاری -13

 

 

 پویانمایی )انیمیشن( رشته در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی انتخاب اصول

 آور اضطراب شرایط از استفاده بدون آنها درک از سنجش راستای در تخصصی و پایه درسی کتب محتوای و مفاهیم از ،)کتبی و شفاهی آزمون (پرسش  -1

 پویانمایی )انیمیشن( رشته کاری عملکرد استاندارد بر یمبتن حرفه ارزشیابی استاندارد از استفاده  -2

 پیشرفت روند و عملکرد به توجه چنین هم و عمومی ایمنی و توانایی تیمی، کار سیستمی، تخصصی، های مهارت به مداوم نظارت و توجه ،)کار انجام فرایند (عملکرد مشاهده -3

 زمان طی در هنرجو

 خالقیت و انتقادی منطقی، تفکر و وریافن و تخصصی دانش سنجش یبرا پروژه تعریف مهارت، آزمون  -4

 آموزش بهبود جهت هنرجویان توان حد در تحقیقاتی هایپروژه اجرای  -5

 هنرآموز توسط کاری گروه نهایی ارزشیابی و کار انجام فرآیندهای در قضاوتی سنجش برای هنرجویان گروه از استفاده -6
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 پویانمایی )انیمیشن( رشته موزانهنرآ ایحرفه هایصالحیت

 پویانمایی )انیمیشن( رشته کارشناسی تحصیلی مدرک حداقل دارای  -1

 .باشد داشتهپویانمایی )انیمیشن( را  رشته مختلف صنایع در رشته با مرتبط) سال  3 حداقل (کار تجربه باید پرورش، و آموزش در استخدام از پس  -2

 .شوند آشنا روز تکنولوژی با و دیده آموزش رشته با مرتبط مراکز و استودیوهای در را سال هر از اهم دو تا یک باید هنرآموزان -3

 آموزی حرفه هایمهارت و تدریس هایروش  )خدمت ضمن (  ایحرفه و فنی به مربوط آموزشی هایدوره گذراندن  -4

 ایحرفه و فنی آموزش مراکز در فنی تدریس جهت باال انگیزه داشتن  -5

 

 

 پویانمایی )انیمیشن( رشته درسی برنامه اجرایی الزامات

 رشته کاران استاد و هنرآموزان عملکرد به مداوم نظارت استادکاران؛ و هنرآموزان ایحرفه صالحیت تأیید  -1

 رشته آموزش برای نیاز مورد تجهیزات و امکانات آوردن فراهم لزوم تجهیزات؛ و ابزار -2

 هنرآموزان و مدیران ارتقاء -3

 تخصصی و ایحرفه هایشایستگی به دستیابی جهت هنرآموزان و مدیران آموزش -4

 هنرآموزان و مدیران خدمتضمن آموزش دوره اجرای الزامات تعیین  -5

 تجهیزات تعمیرات و نگهداری برای تکنسین؛ و استادکار  -6

 استاندارد مطابق ؛)آزمایشگاهی و کارگاهی کالسی،(  فضا -7

 پویانمایی )انیمیشن( رشته اهداف تحقق برای ... و هاشهرستان و هااستان استودیوها، شهرداری، نظیر هاسازمان دیگر مشارکت -8

 پویانمایی )انیمیشن( رشته آموزش جامع برنامه تهیه -9

 هنرجویان تحصیلی هدایت جهت در پویانمایی )انیمیشن( رشته درسی برنامه هایشایستگی معرفی  -10

 مالی منابع -11

 هاهنرستان مدیران و پویانمایی )انیمیشن( رشته استادکاران و هنرآموزان آموزش جهت مالی منابع تعیین -12

 پویانمایی )انیمیشن( رشته نیاز مورد امکانات به هاهنرستان تجهیز جهت مالی منابع تعیین -13

 پویانمایی )انیمیشن( رشته نیاز مورد آموزشی بسته توزیع و تهیه جهت مالی منابع تعیین -14

 پویانمایی )انیمیشن( رشته مصرفی مواد توزیع و تهیه جهت مالی منابع تأمین -15

 برنامه پایش -16

 یادگیری هایرسانه و مواد و درسی برنامه اصالح و ارزشیابی کار سازو تهیه ها،استان از بازدید سازوکار تهیه بخشی، اعتبار سازوکار تهیه -17
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 پویانمایی )انیمیشن( رشته و گروه هنر درسی برنامه اصالح و بهبود و ارزشیابی رایندف

 

 پویانمایی )انیمیشن( رشته درسی برنامه راهنمای بخشیاعتبار فرآیند تدوین -

 پویانمایی )انیمیشن( رشته درسی برنامه بخشیاعتبار فرآیند تدوین -

 پویانمایی )انیمیشن( حوزه در یادگیری هایرسانه و مواد بخشیاعتبار فرآیند تدوین -

 پایش فرآیند تدوین -

 اصالح فرآیند تدوین -

 

 پویانمایی )انیمیشن( رشته دروس آموزشی بسته اجزای

 :باشدمی زیر اجزای شامل آموزشی بسته

 درسی کتاب -1

 هنرجو (افزار نرممحتوای الکترونیکی ) -2

 معلم راهنمای-3

  معلم راهنمای فیلم -4

 کار کتاب -5

رپوست -6
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