استاندارد آموزش شغل

عنوان آموزش شغل
طراح و سازنده فيلم و بازي با
Cinema 4D
گروه شغلي
فناوري اطالعات
كد ملي آموزش شغل

تاريخ تدوين استاندارد 1934/6/1:

نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي آموزش شغل3319-39-000-1 :

رامک فرح آبادي احسان پوريارژنگ بهادريزهرا زماني-شهرام شكوفيان  ،مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعات

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
30
دورنگار

66344110

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

تلفن 66363300 – 3

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

 شايستگي 

شغل و سمت

سابقه كار مرتبط

1

آدرس  ،تلفن و ايميل

تلفن ثابت :
تلفن همراه 03136406333 :

هيئت علمي
دانشگاه

10سال

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

 0سال

تلفن ثابت :

يعقوب پور اسد

دكترا

برق

3

شهره جهاني

كارشناس ارشد

كارگردان

مدرس

انيميشن

دانشگاه و

تلفن همراه :

فيلم ساز

ايميل :

انيميشن

آدرس  :تهران دانشگاه جامع

9

اميرعباس ممتاز

كارشناسي ارشد

4

سارنگ قربانيان

دكتري

3

سيده معصومه

كارشناسي

صنعتي اروميه

علمي و كاربردي
 13سال

فناوري

معاونت

اطالعات –

پژوهش و

تلفن همراه :

امنيت

مدير گروه

اطالعات

فناوري

ايميل :
a_a_momtaz@yahoo.com
آدرس  :تهران-دانشگاه هادي

اطالعات
سال 13

تلفن ثابت 22334293 :

تلفن ثابت 22334293 :

فناوري

مدير گروه

اطالعات

فناوري

تلفن همراه :

اطالعات

ايميل :
آدرس  :تهران-دانشگاه هادي

كامپيوتر

مربي رايانه

11سال

احمدي

تلفن ثابت 03693209030:
تلفن همراه :
ايميل :
ahmadimehri_neda@yaho
o.com
آدرس  :اداره كل آموزش فني و
حرفه اي البرز

6

مليحه دوست
محمدي

كارشناسي

مهندسي

كارشناس

فناوري

انفورماتيک

اطالعات

 9سال

تلفن ثابت 22334293 :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس  :تهران-دانشگاه هادي

0

تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ايميل :
آدرس :

نام استاندارد آموزش شغل :
طراح و سازنده فيلم و بازي با Cinema 4D

شرح استاندارد آموزش شغل :
طراح و سازنده فيلم و بازي با  Cinema 4Dاز مشاغل حوزه فناوري اطالعات ميباشد .از شایستگی هاي این شغل
نصب وتنظيمات اوليه ،Cinema 4Dایجاد مدل سازي در ،Cinema 4Dتنظیيم میدل سیازي در Cinema 4D
با،NURBSتوليد مدلسازي پيچيده،ایجاد Texturesو،Materialsتنظيمات حرفه اي Textureهیا بیا Body
،Paintایجاد و Stylingموها،تنظيم وبه کاربردن نور به،Objectایجیاد آسمان،نصیب ،Renderکیار بیا انيميشین
سازي،ساخت انيميشن هاي ، particleایجاد ،Riggingایجاد لباس براي کاراکتر و ایجاد دیناميک سیازي ميباشیند.
این شغل با کليه مشاغل چند رسانه اي ،سازنده بازي هاي کامپيوتري و توليد محصوالت نمایشی مرتبط 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

:

30ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 90ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 60ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ساعت

ـ زمان پروژه

:

ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %33 : عملي %63: -اخالق حرفه اي %10:

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 ) :
نرم افزار  CINEMA 4Dتوسط كمپاني  MAXONتوسعه يافت .اين محصول نرم افزاري جهت ايجاد مدل
هايي كه وجود خارجي ندارند مانند اژدها ها و غيره به منظور استفاده در فيلم ها اين نرم افزار امكانات بسيار متنوع
و انعطاف پذيري را براي ساخت مدل ها در اختيار شما مي گذارد تا بتوانيد مدل هاي سه بعدي بسازيد و از آن ها
در فيلم ها استفاده نماييد جالب است بدانيد كه از اين نرم افزار براي خلق  Hulkو تعداد زيادي از كاراكتر هاو غول
هاي فيلم هاي پيتر جكسون استفاده شده است و بسياري از اژدها و دايناسور هاي فيلم هاي مطرح هاليوود با اين
نرم افزار بي نظير تهيه آماده استفاده در فيلم ها شده اند .كارآموز پس از طي اين دوره سازنده فيلم و بازي و
ميتواند امور سينمايي و جلوه هاي ويژه را انجام دهد.

اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Animation & Game creator with CINEMA 4D
Visual Effect creator with CINEMA 4D

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
كليه استاندا رد هاي مرتبط با طراحي و توسعه فيلم و بازي و جلوه هاي ويژه و توليد محصوالت نمايشي

٭ 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 ......................................
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استاندارد آموزش شغل

1

 شایستگی هاعناوین

ردیف
1

نصب وتنظيمات اوليه Cinema 4D

3

ایجاد مدل سازي در Cinema 4D

9

تنظيم مدل سازي در  Cinema 4DباNURBS

4

توليد مدلسازي پيچيده

3

ایجاد TexturesوMaterials

6

تنظيمات حرفه اي Textureها با Body Paint

0

ایجاد و Stylingموها

2

تنظيم وبه کاربردن نور بهObject

3

ایجاد آسمان

10

نصب Render

11

کار با انيميشن سازي

13

ساخت انيميشن هاي particle

19

ایجاد Rigging

14

ایجاد لباس براي کاراکتر

13

ایجاد دیناميک سازي

Occupational / Competency Standard

1.

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

نصب وتنطيمات اوليهcinema 4D
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سيستم عامل بروز و جدید

_نحوه ي استفاده از Interface

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_مفهوم استفاده ازCinema 4D

جدید

_روش هاي استفاده از محيطMulti Documentنرم افزار

Cool disk
ميز رایانه

_انواع مزایاي اصلی نرم افزارCinema 4D

صندلی گردان

_مفهوم تنظيمات محيط کار
مهارت :
_نصبContent Browser

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_کار با محيطMulti Document

 DVDدیکشنري انگليسی

_تنظيمات محيط کار

به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کابل سيار پنج راهه

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ایجاد مدل سازي درCinema 4D
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سيستم عامل بروز و جدید

_انواع مدل سازي باparametric primitives

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_انواع مدل سازي به وسيله ابزار هاي رسم چنید للعی،رسیم

جدید

نقاط،رسم گوشه ها وHyperNURBS

Cool disk
ميز رایانه

_انواع انتخاب در محيطCinema 4D
_مفهومObject Axis

صندلی گردان

_انواع فرمانConnect

تجهيزات اتصال به اینترنت

مهارت :

4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_کار با مد هاي پيش فرض،اتوماتيک وTweak

 DVDدیکشنري انگليسی

_کار با منويStructure

به فارسی

_ایجاد ومرتب سازي فرمان ها

کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سيار پنج راهه

کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تنظيم مدل سازي در Cinema 4Dبا NURBS
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_انواع مدلسازي باcurves

سيستم عامل بروز و جدید

_انواع مدلسازي باLoft NURBS

نرم افزارهاي مرتبط بروز و
جدید

_انواع مدلسازي باLathe NURBS
_انواع مدلسازي باSweep NURBS

Cool disk
ميز رایانه

_انواع مدلسازي متون با Text 3D

صندلی گردان

مهارت :
_کار باcurves

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_نصب Sweep NURBS

 DVDدیکشنري انگليسی

_ایجاد متون با Text 3D

به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
-دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

توليد مدلسازي پيچيده
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_انواع ارایه اي

سيستم عامل بروز و جدید

_شيوه هايsymmetry

نرم افزارهاي مرتبط بروز و
جدید

_مفهوم بولی یاBoolean
_شرح  melt and explodeوmodifier

Cool disk
ميز رایانه

_شرح  bendوtwist

صندلی گردان

مهارت :
_کار با modifierوmelt and explodوtwistوbend

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_کار بامدلسازي بولی یاBoolean

 DVDدیکشنري انگليسی

_کار با مدلسازيsymmetry

به فارسی

_تنظيمات مدلسازي ارایه اي

کتاب آموزشی

نگرش :

کابل سيار پنج راهه

کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ایجاد  TexturesوMaterials
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سيستم عامل بروز و جدید

_شيوه هاي  Texture axisوTexture

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_مفهوم ماتریال ها

جدید

_انواع سایه ها با ambient occlusion
_مفهوم ماتریال هاي چند گانه به انتخاب هاي چندللعی

Cool disk
ميز رایانه

_انواع Camera Mapping

صندلی گردان

مهارت :
_ایجاد واعمال ماتریال ها

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_ایجاد سایه ها با ambient occlusion

 DVDدیکشنري انگليسی

_ایجاد ماتریال هاي چند گانه به انتخاب هاي چند للعی

به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کابل سيار پنج راهه

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تنظيمات حرفه اي Textureها با BodyPaint
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سيستم عامل بروز و جدید

_مفهوم  Objectدر BodyPaint

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_انواع ابزارbrush

جدید

_شيوه هاي رسمRaybrush Render view

Cool disk
ميز رایانه

_مفهوم چند کاناله والیه ها

صندلی گردان

_انواع فيلتر در نرم افزار BodyPaint
مهارت :
_رسم Objectدر BodyPaint

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_کار با ابزار brush

 DVDدیکشنري انگليسی

_ایجاد رسم بر روي الیه ها

به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حریق

-رعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

روپوش کار یا لباس کارگاهی

ایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ایجاد و Stylingموها
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_نحوه ي افزودن مو به کاراکتر ها

سيستم عامل بروز و جدید

_انواع ماتریال مو و سایه روشن ها

نرم افزارهاي مرتبط بروز و
جدید

_شرح حرکات مو
_چگونگی استفاده از Hair Module

Cool disk
ميز رایانه

_انواع دیگر گزینه هاي مو

صندلی گردان

مهارت :
_تنظيم ماتریال مو و سایه روشن ها
_ایجاد حرکات مو
_افزودن مو به کاراکتر ها

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنري انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

کپسول اطفاء حریق

-رعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

روپوش کار یا لباس کارگاهی

ایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

تنظيم وبه کاربردن نور بهObject
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سيستم عامل بروز و جدید

_انواع نور ونور پردازي

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_انواع نور Volumetric

جدید

_چگونگی جلوهcaustic
_شرح مقدمات کار با دوربين

Cool disk
ميز رایانه

_نحوه ي انيميشن سازي دوربين ها توسط یکObject

صندلی گردان

مهارت :
_تنظيم نور Volumetric

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_ایجاد جلوه vaustic

 DVDدیکشنري انگليسی

_نصب دوربين ها توسط یکStage Object

به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ایجاد آسمان
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_مفهوم مرور preset

سيستم عامل بروز و جدید

_شيوه هاي دیگر براي آسمان جذاب

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

مهارت :

جدید
4

Cool disk
ميز رایانه

_کار با  presetآسمان

صندلی گردان

_ایجاد آسمان جذاب

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنري انگليسی

نگرش :

به فارسی

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کتاب آموزشی

-انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار

کابل سيار پنج راهه

-رعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کار

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

ایمنی و بهداشت :

کپسول اطفاء حریق

-رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوتر

روپوش کار یا لباس کارگاهی

توجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

انجام Render
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_انواع Region and Picture View

سيستم عامل بروز و جدید

_انواع Active View

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_شرح  Renderها

جدید
Cool disk
ميز رایانه

_روش هاي Multi-pass rendering
_چگونگی  Renderکارتن ها با Sketch & Toons
مهارت :

صندلی گردان
4

تجهيزات اتصال به اینترنت

_تنظيمات Render

 DVDآموزشی نرم افزار

_کار با Multi-pass rendering

مربوطه

_ایجاد  Renderکارتن ها یا ابزارها

 DVDدیکشنري انگليسی
به فارسی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

کار با انيميشن سازي
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_شيوه ي انيميشن سازي با keyframes

سيستم عامل بروز و جدید

_نحوه ي ساخت مسیير انيميشین بیا Align to Spline

نرم افزارهاي مرتبط بروز و
جدید

tag
_انواع Animating deformers

Cool disk
ميز رایانه

_شيوه ي استفاده از نمایش )HUD(Heads-UP

صندلی گردان

_مفهوم رندر پيش نمایش انيميشن

تجهيزات اتصال به اینترنت

مهارت :
_کار با Animating deformers
_انجام انيميشن سازي با keyframes
_ایجاد رندر پيش نمایش انيميشن

4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنري انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه

نگرش :

چاپگر ليزري

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ساخت انيميشن هاي particle

نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سيستم عامل بروز و جدید

_نحوه ي انيميشن سازي با Expressions

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_نحوه ي انيميشن سازي با Target and Xpresso

جدید

_انواع کنترل کردن انيميشن ها در Timeline
_انواع کنترل کردن انيميشن ها با F-Curve Manager

Cool disk
ميز رایانه

_چگونگی ساخت حرکات انيميشن با Pose Mixer

صندلی گردان

مهارت :
_کار با walk cycles

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_تنظيم Motion blending

 DVDدیکشنري انگليسی

_ ایجاد انيميشن هاي particle

به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ایجاد Rigging
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

سيستم عامل بروز و جدید

_انواع اسکلت براي کاراکتر باMOCCA Bones

نرم افزارهاي مرتبط بروز و

_ نحوه ي  IK rigکاراکتر

جدید

_ مفهوم ساخت character mesh

Cool disk
ميز رایانه

_نحوه ي ایجیاد پوسیت بیرروي کیاراکتر توسیط Claude

صندلی گردان

Bonet
_مفهوم به حرکت در آوردن کاراکتر
مهارت :
_تنظيم  IK rigکاراکتر

تجهيزات اتصال به اینترنت
4

 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنري انگليسی

_ساختcharacter mesh

به فارسی

_ به حرکت در آوردن کاراکتر

کتاب آموزشی
کابل سيار پنج راهه

نگرش :

چاپگر ليزري

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

جعبه کمکهاي اوليه با لوازم

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ایجاد لباس براي کاراکتر
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_مفهوم به حرکت در آوردن لباس کاراکتر

سيستم عامل بروز و جدید

_شيوه ي ایجاد outfitsکاراکتر

نرم افزارهاي مرتبط بروز و
جدید

_مفهومDress-O-Matic
_روش هاي ساخت پوست خزدار براي کاراکتر

Cool disk
ميز رایانه

_شيوه ي ایجاد Bouncing balls

صندلی گردان

مهارت :
_ساخت یک پوست خزدار براي کاراکتر
_ایجاد outfitsکاراکتر
_انجام Dress-O-Matic

4

تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه
 DVDدیکشنري انگليسی
به فارسی
کتاب آموزشی

نگرش :
کار گروهی،اخالق حرفه ايانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

کابل سيار پنج راهه
چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا لباس کارگاهی

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ایجاد دیناميک سازي
نظري

عملی

جمع

2

4

6

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

رایانه بروز و جدید

2

_روش هاي ایجاد rigid body dynamics

سيستم عامل بروز و جدید

_نحوه ي افزودن motor constraints

نرم افزارهاي مرتبط بروز و
جدید

_نحوه ي افزودن joint constraints

Cool disk
ميز رایانه

_نحوه ي افزودن velocity constraints
مهارت :
_ایجاد rigid body dynamics
_افزودن motor constraints

4

صندلی گردان
تجهيزات اتصال به اینترنت
 DVDآموزشی نرم افزار
مربوطه

_افزودن joint constraints

 DVDدیکشنري انگليسی

_افزودن velocity constraints

به فارسی

نگرش :

کتاب آموزشی

-کار گروهی،اخالق حرفه اي

کابل سيار پنج راهه

انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کاررعایت استانداردهاي حرفه اي،دقت ،سرعت ،درستی انجام کارایمنی و بهداشت :
رعایت ارگونومی در هنگام کار با کامپيوترتوجهات زیست محيطی :
 -دفع صحيح زباله و قطعات مستهلک شده کامپيوتر و متعلقات آن

چاپگر ليزري
جعبه کمکهاي اوليه با لوازم
کپسول اطفاء حریق
روپوش کار یا 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

4

ميز رايانه

دو نفره آموزشي

1

براي دو نفر

3

صندلي گردان

آموزشي

1

براي هر نفر

6

چاپگر ليزري

سياه و سفيد يارنگي

1

براي كارگاه

0

تجهيزات اتصال به اينترنت

خطوط مناسب اتصال

1

براي كارگاه

2

وايت برد

معمولي

1

براي كارگاه

توجه  -:تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  13نفر در نظر گرفته شود .
 برگه استاندارد موادرديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

ماژيک وايت برد

معمولي

3عدد

براي كارگاه

3

كاغذ

معمولي

100برگ

براي دونفر

9

 DVDخام

معمولي

4عدد

براي دونفر

4

خودكار

معمولي

3عدد

براي دونفر

3

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  13نفر محاسبه شود .
 برگه استاندارد ابزاررديف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

1

Cool disk

4گيگابايت 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

4

نرم افزارOffice

نسخه هاي بروز و جديد

1

براي دونفر

3

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 هاي آموزشی ( اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

1

کليه کتب و نرم افزار مرتبط با

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر یا توليد کننده

محل نشر

Cinema 4D

 سایر منابع و محتواهاي آموزشی ( پيشنهادي گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصلیردیف

نام کتاب یا جزوه

1

کليه کتب مرتبط با Cinema

سال نشر

مولف  /مولفين

محل نشر

مترجم/

توليحات

ناشر

مترجمين

4D

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

کليه سایت هاي مفيد Cinema 4D

1

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

عنوان نرم افزار

1

کليه نرم افزارهاي مرتبط با
Cinema 4D

تهيه کننده

آدرس

توليحات

