استاندارد آموزش شغل

عنوان آموزش شغل

انيميشن ساز فيلم و بازي هاي كامپيوتري
با Maya
گروه شغلي
فناوري اطالعات
كد ملي آموزش شغل

تاريخ تدوين استاندارد 1931/6/1:

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل3019-09-570-1 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات :
رامک فرح آبادي احسان پوريارژنگ بهادريزهرا زماني-شهرام شكوفيان  ،مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعات

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل :
 دانشگاه جامع علمي كاربردي هادي -دفتر طرح و برنامه هاي درسي

فرآيند اصالح و بازنگري :
 محتواي علميتجهيزات تغييرات تكنولوژينياز بازار كار -تقاضاي متوليان اجرا و سياستگذاري

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 3سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
37
دورنگار

66311117

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تلفن 66063355 – 3

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

1

 شايستگي 

شغل و سمت

سابقه كار
مرتبط

تلفن ثابت :

هيئت علمي
دانشگاه صنعتي

آدرس  ،تلفن و ايميل

15سال

تلفن همراه 53136156030 :

يعقوب پور اسد

دكترا

برق

3

شهره جهاني

كارشناس

كارگردان

مدرس دانشگاه

ارشد

انيميشن

و فيلم ساز

9

اميرعباس ممتاز

كارشناسي

فناوري

معاونت

ارشد

اطالعات –

پژوهش و مدير

امنيت

گروه فناوري

اطالعات

اطالعات

1

سارنگ قربانيان

دكتري

فناوري

مدير گروه

اطالعات

فناوري

تلفن همراه :

اطالعات

ايميل :

0

سيده معصومه

كارشناسي

اروميه

ايميل y.pourasad@uut.ac.ir :
آدرس  :دانشگاه صنعتي اروميه

 7سال

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :

انيميشن

آدرس  :تهران دانشگاه جامع علمي و
كاربردي
 13سال

تلفن ثابت 22301293 :
تلفن همراه :
ايميل :
a_a_momtaz@yahoo.com
آدرس  :تهران-دانشگاه هادي

سال 10

تلفن ثابت 22301293 :

آدرس  :تهران-دانشگاه هادي
كامپيوتر

مربي رايانه

11سال

احمدي

تلفن ثابت 53693259535:
تلفن همراه :
ايميل :
ahmadimehri_neda@yahoo.com
آدرس  :اداره كل آموزش فني و حرفه اي
البرز

6

مليحه دوست
محمدي

كارشناسي

فناوري
اطالعات

كارشناس

3سال

تلفن ثابت 11953321:
تلفن همراه :
53137763307
ايميل:
vahababdoli77@yahoo.com
آدرس :

7

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

نام استاندارد آموزش شغل :
انيميشن ساز فيلم وبازي هاي كامپيوتري با Maya

شرح استاندارد آموزش شغل :
انيميشن ساز فيلم وبازي هاي كامپيوتري با  Mayaدر حوزه مشاغل فناوري اطالعات مي باشد .از شايستگي هاي
اين شغل ميتوان نصب وراه اندازي و ساخت احجام  9Dدر ،Mayaانجام تخصصي Animationدر ،Mayaمدل
سازي تخصصي در ،Mayaانجام تخصصي  Renderingدر ،Mayaانجام  Programming, Dynamicدر
 Mayaرا نام برد .انيميشن ساز فيلم و بازي هاي كامپيوتري با  Mayaبا كليه مشاغل بازي سازي  ،فيلم سازي و
سازندگاه چند رسانه اي در ارتباط است.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :ديپلم كامپيوتر
حداقل توانايي جسمي و ذهني  :سالمت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 65ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 35ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 15ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %30 : عملي %60: اخالق حرفه اي %15:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل تحصيالت :
 دارندگان مدرک کارشناسی مرتبط با  2سال سابقه کار -دارندگان مدرک کاردانی مرتبط با  4سال سابقه کار

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
مايا نام نرمافزاري براي طراحي سه بعدي است .اين نرمافزار نخست توسط شركت آلياس .ويو فرانت عرضه
شدهاست كه در سال  3550شركت اتودسک (شركت سازنده نرمافزارهاي سه بعدي و انيميشن سازي از جمله
تريدياسمكس و اتوكد) آن را خريداري كرد و نسخههاي جديد مايا با نام اتودسک مايا ()Autodesk MAYA
به بازار عرضه شدند .مايا يكي از پيشرفتهترين نرمافزار انيميشن و مدل سازي و متحرك سازي سه بعدي است
كه به طور گسترده در استوديوهاي فيلم سازي ،انيميشن و همينطور صنعت بازيهاي رايانهاي استفاده ميشود.
البته نقطه قوت مايا در ابزارهاي مدل سازي آن است و در شركتهاي بزرگ نيز بيشتر از اين خصيصه اش استفاده
ميكنند .تكنولوژي  NURBSبكار رفته در اين استوديو انيميشن سازي ،باعث كمک به طراحي بهينه اشياء طبيعي
از جمله چمن ،گياهان ،مو و ...ميشود .توانايي باال در  Renderingكه با استفاده از موتور قدرتمند  mentalrayو
وجود Materialهاي متنوع در اين نرمافزار از جمله موارد كليدي آن است .كار آموز پس از طي دوره ميتواند در تيم
هاي سازنده فيلم و بازي و سيستم هاي چند رسانه اي فعاليت نمايد.

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Game developer with MAYA
Movie Maker with MAYA
Animation designer with MAYA
٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
كليه استاندارد هاي مرتبط با طراحي و توسعه فيلم ،بازي و سيستم هاي چند رسانه اي

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

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



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

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

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



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

استاندارد آموزش شغل

1

 شايستگی هاعناوين

رديف

1

نصب وراه اندازی و ساخت احجام  3Dدر Maya

3

انجام تخصصی Animationدر Maya

9

مدل سازی تخصصی در Maya

1

انجام تخصصی  Renderingدر Maya

0

انجام  Programming, Dynamicدر Maya

6
7
2
3
15
11
13
19
11
10

Occupational / Competency Standard

1.

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصب وراه اندازی و ساخت احجام  3Dدر Maya
نظری

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

4

_شرح محيط نرم افزار Maya

سيستم عامل بروز و جديد

_نحوه ی سيستم هوشمند Dynamic

نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد

_انواع  renderمقدماتی ابزارهای جانبی

Cool disk
ميز رايانه

_چگونگی  Particleو Fluide
_نحوه ی اجرای مقدماتی در مايا
مهارت :
_ساخت حجم  3Dمقدماتی درMaya
_ايجاد متحرک سازی مقدماتی
_ساخت يک پروژه در  Mayaاز پايه تا نهايی

صندلی گردان
8

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم

-انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حريق

-رعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

روپوش کار يا لباس کارگاهی

ايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام تخصصی Animationدر Maya
نظری

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

4

سيستم عامل بروز و جديد

-انواع کاراکتر ومنوی Animation

نرم افزارهای مرتبط بروز و

-روش های آشنايی با سيستم Muscles

جديد

انواع رفتار شناسی وحرکت شناسی-روش های زمان بندی در متحرک سازی با برنامه نويسی

Cool disk
ميز رايانه

-مفهوم ترفند های Rigg

صندلی گردان

مهارت :
-کار موارد تخصصی  Animationدر مايا

8

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

-تنظيم قوانين متحرک سازی توپ

 DVDديکشنری انگليسی

-انجام پروژه نهايی

به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه ای

کابل سيار پنج راهه

انجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

مدل سازی تخصصی در Maya
نظری

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

4

_مفهوم ( Polygonمدلسازی)

سيستم عامل بروز و جديد

_انواع ابزار ها وشرح آناتومی کاراکتر

نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد

_چگونگی مدل سازی محيطی
_نحوه ی ترفندهای مدلسازی سريع

Cool disk
ميز رايانه

_شيوه های مدلسازی با  NurbsوSubdiv

صندلی گردان

مهارت :
_ايجاد  Deformerها
_کار با Surface, Polygon, uv, texture
_تنظيم منوهای اصلیSurface, curve, mesh،

8

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام تخصصی  Renderingدر Maya
نظری

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

4

_انواع دوربين ها ونور پردازی در مايا

سيستم عامل بروز و جديد

_نحوه ی رندربا mental rayو v-rayدر مايا

نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد

_نحوه ی رندرباAmoldوشيوهایtexturingدرمايا

Cool disk
ميز رايانه

_انواعrender managerها وخروجی گرفتن نهايی
_چگونگی ترفند های renderوشيوه های materials
مهارت :
_انجام رندر toonورندر واقعی در مايا
_کار با nodeها و Paint Effectدر مايا

صندلی گردان
8

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی

_ايجاااااااد فرماااااات هااااااای مختلااااااف renderو

به فارسی

softwareو hardwareدر مايا

کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سيار پنج راهه

کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهی تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام  Programming, Dynamicدر Maya
نظری

عملی

جمع

4

8

12

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رايانه بروز و جديد

4

_مفهوم melمقدماتی در مايا

سيستم عامل بروز و جديد

_مفهوم نيروی فيزيکی پيشرفته در مايا پيشرفته

نرم افزارهای مرتبط بروز و
جديد

_مفهومphysxوDmmوN CLOTHوApexدر مايا

Cool disk
ميز رايانه

_انواع DynamicNها وتفاوت آنها با استاندارد مايا
_انواع ترفندهای programmingDynamicدر مايا
مهارت :
_نصب Real flowو hairسيستم در مايا
_ايجاد particleسيستم ذره وfluideسيستم سياالت
_انجام پروژه نهايیsoft bodyوrigid bodyدر مايا

صندلی گردان
8

تجهيزات اتصال به اينترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDديکشنری انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ایانجام کردار و ديدگاه مناسب در رابطه با کاررعايت استانداردهای حرفه ای،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارايمنی و بهداشت :
رعايت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زيست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزری
جعبه کمکهای اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حريق
روپوش کار يا لباس کارگاهی

 برگه استاندارد تجهيزاترديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

رايانه

بروز و جديد

1

براي دو نفر

3

ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

براي كارگاه

9

پرده ديتا پروژكتور

ويژه كارگاه

1

براي كارگاه

1

ميز رايانه

دو نفره آموزشي

1

براي دو نفر

0

صندلي گردان

آموزشي

1

براي هر نفر

6

چاپگر ليزري

سياه و سفيد يارنگي

1

براي كارگاه

7

تجهيزات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

1

براي كارگاه

2

وايت برد

معمولي

1

براي كارگاه

توجه  - :تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  10نفر در نظر گرفته شود .
 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

ماژيک وايت برد

معمولي

0عدد

براي كارگاه

3

كاغذ

معمولي

155برگ

براي دونفر

9

 DVDخام

معمولي

1عدد

براي دونفر

1

خودكار

معمولي

3عدد

براي دونفر

0

كابل سيار پنج راهه

داراي اتصال زمين

1عدد

براي هرسيستم

6

روپوش كار يا لباس كارگاهي

كارگاهي

1عدد

براي يک نفر

توجه  - :مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفيت  10نفر محاسبه شود .
 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

Cool disk

1گيگابايت ياباالتر

1

براي دونفر

3

نرم افزار سيستم عامل

نسخه هاي بروز و جديد

1

براي دونفر

9

نرم افزارهاي مربوطه

نسخه هاي بروز و جديد

1

براي دونفر

1

نرم افزارOffice

نسخه هاي بروز و جديد

1

براي دونفر

0

نرم افزار ديكشنري انگليسي به

نسخه هاي بروز و جديد

1

براي دونفر

فارسي
6

نرم افزار آموزشي نرم افزار
مربوطه

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

نسخه هاي بروز و جديد

1

براي دونفر

 منابع و نرم افزار های آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

1

کليه کتب و نرم افزار مرتبط

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر يا توليد کننده

محل نشر

با استاندارد

 ساير منابع و محتواهای آموزشی ( پيشنهادی گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیرديف

نام کتاب يا جزوه

1

کليه کتب مرتبط با استاندارد

سال نشر

مولف  /مولفين

محل نشر

مترجم/

توضيحات

ناشر

مترجمين

فهرست سايت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
رديف

عنوان

1

کليه سايت های مفيد مرتبط با استاندارد

2

فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط ( عالوه بر نرم افزارهای اصلی )
رديف

عنوان نرم افزار

1

کليه نرم افزارهای مرتبط با استاندارد

2

تهيه کننده

آدرس

توضيحات

