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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در 

انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخالق را همراه کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق

ارتباط با خلقت

عرصه شایستگی

فنی )پایه و تخصصی(غیر فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

1 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حالل است.
2 کسي که در راه کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.

3 بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاك است.
4 پاکیزه ترین مالي که انسان صرف مي کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.

5 امانت داري، بي نیازي مي آورد و خیانت، فقر مي آورد.
6 بهره آور ساختن مال از ایمان است.

7 هرکس میانه روي و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
8 در ترازوي عمل چیزي سنگین تر از ُخلق نیکو نیست.

9 اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکي بهتر است.
10 کسي که مي خواهد کسبش پاك باشد، در داد و ستد فریب ندهد.

11 هر صنعتگري براي درآمد زایي نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، اداي امانت 
در کار و عالقمندي به صاحب کار.

12 هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
13 زماني که قومي کم فروشي کنند، خداوند آنان را با قحطي و کمبود محصوالت عذاب مي کند.
14 به راستي خداي متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه کاري مي کند آن را محکم و استوار کند.

15 تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر 

در شغل و حرفه 

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور  در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ 
متعهد می شوم :

 مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و 
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.

 کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق  در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت شایسته انجام دهم. 

 در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیت های 
حرفه ای خویش کوشا باشم.

 مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.

 از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم. 
 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه 

برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 از کار، تولید، کاال، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 برای مخلوقات هستی، محیط زیست  و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.

 از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم. 
 همواره در  حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران  در محیط کار تالش نمایم.

 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.

و  راسخ  را  اراده ام  افزون،  مرا  بینش  بزرگ،  راه  این  پیمودن  در  می خواهم  متعال  خداوند  از  و 
گام هایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب، خاك، گیاه- گروه کشاورزی و غذا

خاك

خواص شیمیایی و بهسازی خاك

خواص آب

منابع آب

کشت و نگهداری گیاهان

10
ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- گروه برق و رایانه 

ترسیم با دست آزاد

تجزیه و تحلیل نما و حجم

ترسیم سه نما و حجم

ترسیم با رایانه

نقشه کشی رایانه ای

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیك

نقشه خوانی 

ترسیم  نقشه

نقشه برداری از روی قطعه  

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مواد و فراوری

نقشه خوانی

ترسیم نقشه

نقشه برداری از روی قطعه

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- معماری و ساختمان

ترسیم فنی و هندسی

نقشه های ساختمانی

ترسیم های سه بعدی

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه

10
طراحی و زبان بصری- گروه هنر

 خلق هنری،  زبان بصری و هنر طراحی

طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

نقطه، خط و طراحی خطی 

سطح، شکل و حجم،  به کار گیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری

نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی 101

حل مسائل به کمك رابطه بین کمیت های متناسب

کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره

مدل سازی برخی وضعیت ها به کمك معادله درجه دوم

تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمك ریشه گیری

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی یك زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی 2

به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل

مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه

حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفاهیم آماری
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ریاضی 123

به کارگیری برخی تابع ها در زندگی روزمره

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم حد

مقایسه حدهای یك طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم مشتق

به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها

فیزیك10

به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری

تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره

مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها

تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده

تحلیل  جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی 

11
شیمی

به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی 

تحلیل فرایند های شیمیایی 

مقایسه محلول ها و کلویید ها

به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی 

به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی 

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست شناسی10

تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها

معرفی و چگونگی رده بندی جانوران

معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان

تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط کار10

تحلیل محیط  کار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار

به کارگیری قوانین در محیط کار

به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیط کار

مهارت کاریابی

کاربرد فناوری های نوین11

به کارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوترکیب

به کارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت کیفیت

مدیریت پروژه

کارگاه نوآوری و کارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی کسب و کار

بازاریابی و فروش

ایجاد کسب و کار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان آنها در سه پایه هنرستان شاخه فنی و حرفه ای ـ رشته چاپ

پودماندرسپایه

دانش فنی پایه10

پیدایش و سیر تکامل صنعت چاپ

شناخت مواد و کاربرد آنها 

شناخت ابزار و تجهیزات کارگاهی 

محاسبات فنی 

مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

دانش فنی تخصصی12

کسب اطالعات فنی

استاندارد سازی محیط کار و تجهیزات

دسته بندی فناوری های نوین

تحلیل سیستم های مکانیکی

تحلیل سیستم های برقی

لیتوگرافی و کلیشه سازی10

اسکن تصاویر

لیتوگرافی سی تی اف و سنتی

تولید پلیت رایانه ای

تولید کلیشه چاپ بالشتکی و برجسته

تولید شابلون اسکرین

10
تولید به روش چاپ توری 

و بالشتکی

ساخت شابلون رایانه ای چاپ توری

ترکیب کردن مرکب چاپ توری و بالشتکی

تغذیه و تحویل چاپ توری و بالشتکی

بستن شابلون توری و کلیشه بالشتکی

نمونه گیری چاپ توری و بالشتکی
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برشکاری

پاکت سازی ماشینی

تا و ترتیب کردن فرم های چاپیاجرای کارهای پس از چاپ11

پوشش دهی و لمینت

صحافی کارهای چاپ شده

تغذیه، تحویل و بستن الستیك و پلیت چاپ افست ورقی

رطوبت دهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ

نمونه گیری چاپ افست ورقیتولید به روش چاپ افست11

تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ افست رول

تغذیه، تحویل و نمونه گیری چاپ دیجیتال

حروف نگاری

تولید فایل جلوه های ویژه

تولید فایل دایکاتطراحی و آماده سازی12
فایل های چاپی

خروجی فایل

کنترل چاپ پیش از چاپ

تغذیه و تحویل چاپ فلکسوگرافی و روتوگراوور

بستن کلیشه چاپی فلکسوگرافی و سیلندر انیلوکس

بستن فرم چاپ روتوگراوور و تعویض تیغه هدایت مرکبتولید به روش چاپ12
فلکسوگرافی و روتوگراوور

ترکیب مرکب چاپ فلکسوگرافی و روتوگراوور

نمونه گیری چاپ فلکسوگرافی و روتوگراوور
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توضیحاتمرحله ردیف

پیش تولید1
 Pre Production

بخش خالقانه تولید فیلم است. ایده های مختلف، داستان پردازی 
و شکل نهایی فیلم از نظر بصری در این بخش شکل می گیرد.

تولید2
 Production

این بخش، بخش اجرایی ساخت فیلم پویانمایي است. در این 
اجرا  به  تولید  از  پیش  مرحلۀ  در  قبل  بخش  ایده های  بخش 
درمی آیند و اجزای مختلف پویانمایي تفکیك و تولید می شوند.

پس از تولید3
 Post Production 

چیزهایی که در بخش تولید ساخته شده اند، در این مرحله با 
آهنگ، محصول  و  اضافه شدن صدا  با  و  ترکیب می شوند  هم 

نهایی با فرمت دلخواه خروجی گرفته می شود.

مراحل پیش تولید پویانمایي

توضیحاتمرحله

ایده و داستان
Story 

به موضوعی اشاره دارد که فیلم در مورد آن ساخته می شود و همه چیز 
حول محور آن شکل می گیرد.

فیلم نامه
 Script

داستان کامل همراه با توضیح صحنه ها و حاالت و حرکات شخصیت ها 
بیان  شخصیت ها  زبان  از  که  است  کلماتی  حاوی  همچنین  است. 

می شود.

دکوپاژ
 Decoupage 

حرکت  دوربین،  زاویه  نماها،  اندازۀ  برگیرندۀ  در  که  است  فنی  متنی 
دوربین، نوع آهنگ و ... است که توسط کارگردان نوشته می شود.

توسعه بصری
Visual Development

چهره  و  بصری  هویت  و  است  مدل شیت  و  مفهومی  طراحی  شامل 
ظاهری فیلم را نشان می دهد.

استوري برد
 Storyboard

داستان مصور بر اساس متن شده دکوپاژ است.

ضبط صدای اولیه
 The Initial Voice

 Recording
ضبط اولیه صدا کمك می کند تا بر پایه آن متحرك سازی ها انجام شود.

استوری ریل یا انیماتیك
 Animatic

اولین نمایش ساده فیلم قبل از مرحله تولید است. در تولید پویانمایي 
شده  ضبط  متحرك سازی  از  قبل  آهنگ  و  گویندگان  صدای  معموالً 

سپس انیماتیك ساخته می شود.

مراحل تولید پویانمایی
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مراحل تولید پویانمایي دوبعدی رایانه ایردیف

1 layout/ لی اوت

2 Scene Planning /الیه بندی

3Color Styling /انتخاب رنگ

4 Background painting /نقاشی فضا و پس زمینه

5Animation /متحرك سازی

6Export / خروجی

مراحل تولید پویانمایي سه بعدی رایانه ایردیف

1Character Modeling & Environment Modeling /مدل سازی شخصیت ها و محیط

2Surfacing/look Development /بافت دهی و تعیین جنس

3Rigging /ریگینگ

ضبط صداها، دوبالژ، صدابرداری و صداگذاری، آهنگ سازی4
Cast Recording, Sounds, Music

5Layout, Animatic /لی اوت و انیماتیك

6Animation /متحرك سازی

شبیه سازی های دینامیکی مانند باد، لباس، مو، آب، آتش و …7

8Lighting /نورپردازی

9 )Lighting Render Test /شخصیت و فضای نهایی )تست رندر نور

10Effects /جلوه های ویژه

11Compositing /کامپوزیت

مراحل پس از تولید پویانمایيردیف

1Sound & Music Spotting /صدا و آهنگ

طراحی صدا2

3 Title / )طراحی عنوان بندی )تیتراژ

4Edit /تدوین

5Final Output /خروجی نهایی
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مقررات کاري الزم در رشتهپرسش هاي متداول از سفارش دهنده

رعایت قوانین اختصاصي استودیوهانوع  و هدف سفارش

رعایت قوانین عمومی استودیوهابررسي نمونه هاي مورد نظر سفارش

بستن قرارداد در هنگام دریافت پروژهمیزان حجم محصول تولیدي

رعایت نظم رفت و آمدبازبیني نمونه هاي قبلي موجود

رعایت نظم چیدمان وسایل در کارگاهتوجه به خط فکري سفارش دهنده

رعایت ارگونومي در هنگام انجام پروژه هابودجه در نظر گرفته شده براي پروژه

دانستن اصول کار با دوربینمدت زمان انجام پروژه

رعایت اصول ایمني و بهداشتشیوۀ ارائه سفارش

رعایت بودجه بندي زماني در تحویل پروژهمکان نمایش و ارائه سفارش

-گروه سني مخاطب محصول

ملزومات ایجاد کسب و کار کوچک در رشتهالزامات کارگاه شخصي

شروع از فعالیت هاي کوچك و شخصيداشتن به روزترین سیستم رایانه اي

انجام پروژه هاي سبكداشتن به روزترین سیستم رندرفارم

همکاري با گروه هاي کوچك و آشناپویشگر )اسکنر( و چاپگر )پرینتر(

همکاري با گروه تولیدي بزرگ تر )کار گروهي(بلندگو  و گوشي )هدفون(

سفارش هاي بزرگتر و تعامل با ادارات و کارخانه هادوربین عکاسي

-قلم نوري

-حافظه جانبي )فلش(

-Ram Reader و مبدل ها

مراحل انجام یک سفارش
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بودجه بندي پروژه هاي شخصي یا کالسي

توضیحاتبرآورد زماننوع فعالیتردیف

کانسپت هاي اولیه1

طراحي استوري برد2

طراحي استوري ریل3

متحرك سازي4

صداگذاري5

ترکیب )کامپوزیت(6

جمع زمان:

بودجه بندي مراحل پیش تولید

توضیحاتبرآورد زمانپیش تولیدردیف

ایده پردازي1

فیلمنامه نویسي2

دکوپاژ3

تکامل تصویري4

استوري برد5

ضبط صداي اولیه6

انیماتیك7

جمع زمان:

بودجه بندی
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بودجه بندي مراحل تولید رایانه ای

توضیحاتبرآورد زمانتولیدردیف

1

دو بعدي

لي اوت

الیه بندي2

متحرك سازي3

خروجي4

5

سه بعدي

مدل سازي

بافت ماده6

اسکلت بندي7

متحرك سازی8

نورپردازي9

خروجي10

جمع زمان:
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بودجه بندي مراحل پس از تولید

توضیحاتبرآورد زمانپس از تولیدردیف

موسیقي1

طراحي صدا2

تدوین3

پخش4

جمع زمان:

بودجه بندي مراحل تولید سنتی

توضیحاتبرآورد زمانتولیدردیف

1

دو بعدی

طراحی کلید های اصلی

طراحی کلیدهای میانی2

دسن و رنگ3

کامپوزیت4

1

سه بعدی

متحرك سازی فریم به فریم

نورپردازی2

تصویربرداری فریم به فریم3

کامپوزیت4
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ساختار توسعه صالحیت حرفه ای در تمام سطوح حرفه اي
رشته پویانمایی )انیمیشن(

نام گروه کاری/شغلردیف

Producerتهیه کننده انیمیشن1

Directorکارگردان فنی2

Art Directorکارگردان هنری انیمیشن3

Technical Directorکارگردان تکنیکی یا ابزارساز4

Production Managerمدیر تولید انیمیشن5

Idealistایده پرداز انیمیشن6

Criticمنتقد انیمیشن7

Story Manطراح داستان8

Script Writerفیلمنامه نویس9

Concept Manطراح کانسپت10

Storyboard Manطراح داستان مصور11

12
تست گیرنده 
یا انیماتیك

 Story Reel
Leica Reel 

line Test

Lay out Manطراح هنری صحنه13

Character Designerطراح شخصیت14

Textureطراح بافت15

Mimicطراح میمیك چهره16

Environ mental Modellerمدل ساز محیط  17

Checkingبررسی کننده18

Lip-synchedتطبیق دهنده حرکت لب19

Compositorکامپوزیت کار20

Mixerترکیب کننده صدا و تصویر21
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Post  processerپردازشگر نهایی22

Pixilationبازی گردانی در تکنیك متحرك سازی بازیگران23

Riggingتجهیزکننده24

Back Ground Artistطراح پس زمینه25

Key Animatorطراح حرکات کلیدی26

Betweenerطراح حرکات میانی27

Inkerدسن کار )قلم گیر(28

Colouristرنگ کار29

Clean upتمیز کار30

Stand Manمسئول میز انیمیشن31

Camera Manتصویربردار انیمیشن32

Puppet Modellingطراح عروسك33

Puppet Makerعروسك ساز34

Armatureاسکلت ساز عروسك35

Puppet Costume Makerخیاط لباس عروسك36

Back Ground Executionطراح صحنه و ماکت37

Puppet Animatorمتحرك ساز عروسك38

Lighting Artistنورپرداز39

Effect Manطراح جلوه های ویژه40

Animatorمتحرك ساز سنتی41

Animator 3D-2Dمتحرك ساز رایانه ای42

Modellerمدل ساز رایانه ای43

Dubbingدوبالژ44

Soundصداگذار45

Editor Animationتدوین گر انیمیشن46

Renderingرندرینگ کار47

Choreographyطراحی حرکت موزون48
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تهیه کننده
مدیر تولید

طراح تولید

ایده پرداز

ایده پرداز
طراح

 داستان
فیلمنامه
س

 نوی

طراح محیط

گ
مدلین

ت
طراح باف

آرماتورساز
ك

عروس
 ساز

گ
طراح ری

خیاط 
ك

عروس

طراح
ك

 میمی

طراح
ك

عروس
طراح

ت
 شخصی

طراح 
تامبنیل

استندمن

ت ها 
 شی

منتقد 
انیمیشن

پردازشگر 
نهایی

کارگردان فنی

موسیقی

ك
انیماتی

س صد
میک

 و تصویر

دوبلور

ك ساز
متحر

ت
کامپوزی
 کار

گ
رندرین
 کار

گ کار
چکین

قلم گیر
گ کار

رن
ك

انیماتی

بازیگر

تصویربردار

نورپرداز

صدا گذار

تدوین گر

جلوه های
 ویژه

طراح حرکات 
دوربین

طراح حرکات 
موزون

طراح حرکات 
کلیدی

ساز  متحرك 
دستی

طراح
 استوری برد

طراح
ت

 کانسپ

طراح 
ك گراند

ب

اح صحنه طر
ت

 و ماک

طراح
گ

پ سین
طراح حرکات  لی

میانی

ك  ساز 
متحر

رایانه ای

ك  ساز 
متحر

عروسکی

ساز  ك 
متحر

وبعدی د

ك ساز 
متحر

ا  شیا

ك ساز 
متحر

بازیگر

لی اوت من

کارگردان 
هنری

طراح حرکات 
بازیگر

کارگردان
 ابزار ساز

کارگردان

ی )انیمیشن(
ط با هم دررشته پویانمای

مشاغل مرتب
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مسیرهای توسعه حرفه ای  و شغلي رشته پویانمایی )انیمیشن(

)سطح L5(کارگردان )مهندس حرفه اي(

)L4 سطح(

)L3 سطح(

)L2 سطح(

)L1 سطح(

تکنسین پویانمایي کد حرفه 34360193

کد حرفه هنرآموزی
23201605

دستیار تکنسین پویانمایي کد حرفه 
34360192

تکنسین ارشد حرفه اي پویانمایي

نیروي فعال اجراکار کد حرفه 73190191
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برخی از مشاغل قابل احراز در رشته پویانمایی )انیمیشن(

نیروی فعال اجراکار پویانمایی )انیمیشن( و دستیار تکنسین پویانمایی )انیمیشن(

عروسك سازطراح شخصیت

دکورساز صحنه عروسکیطراح شخصیت فیگوراتیو

نور پردازاجراکار رنگ و تکنیك های دستی

تصویر بردار تك فریماجراکار ساخت شخصیت

متحرك ساز عروسکیدستیار شخصیت

متصدی جلوه های ویژه رایانه ایطراح کلید اصلی

متحرك ساز سنتی رایانه ای )تی وی  پینت(طراح کلید میانی

ترکیب کننده الیه ها )تی وی  پینت(متحرك ساز سنتی

متحرك ساز سنتی رایانه ای )موهوکار(بازی ساز حرکت

طراح سنتی رایانه ایترکیب کننده حرکت

متصدی افتر افکتستصویرساز

ترکیب کننده الیه ها )افتر افکتس  (دستیار صحنه و فضا

طراح تیتراژ / عنوان بندفتوشاپ کار

سازنده موشن گرافیکسلی اوت من

سازنده موزیك ویدئو، نماهنگمتصدی جلوه های ویژه
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توضیحاتعنوان

تهیه کننده 
Producer

فردی که مسئولیت امور مالی و اجرایی تولید فیلم از ابتدای تولید، هماهنگی و برنامه ریزی های اولیه 
تا انتخاب عوامل کلیدی و مراحل پخش و تبلیغات را بر عهده دارد. او معموالً رابطی است میان 
استودیو یا اداره سفارش دهندۀ پروژه با دیگر عوامل و هنرمندانی که تولید پویانمایی را بر عهده دارند. 
تهیه کننده باید مخارج مالی پروژه را به شیوه ای مدیریت کند که بتواند رضایت سرمایه گذاران 
را جلب کند و همچنین بتواند به آنها این اطمینان را بدهد که هنرمندان و متحرك سازهای 
او  قابلیت تولید مطلوب و با کیفیت فیلم یا سریال را دارند و نهایتاً می توانند پروژه را به پایان 

برسانند. 

کارگردان
Director

فردی است که مسئولیت نظارت و مدیریت بر جنبه های خالقانه یك پروژه و خلق نسخه نهایی 
فیلم را به عهده دارد و معموالً ایده نهفته در فیلم و شکل نهایی اثر از اوست. کارگردان نقش 
شخصیت های داستان را هدایت نموده، حال و هوا و نورپردازی و نوع طراحی فضا و صحنه را تعیین 

می کند، نوع حرکات دوربین و تمامی جنبه های ظاهر و حس فیلم نهایی را کنترل می نماید.

کارگردان هنری
Art Director 

نقش کارگردان هنري دریافت طرح و به کارگیري آن در فیلم است )یعني فهم طرح محل 
موقعیت و ساخت صحنه آرایي ها( در ضمن او با هنرمندان طراح کانسپت، نقاشان پس زمینه 
و طراحان رنگ کار مي کند تا طرح رنگ آمیزي را براي پروژه پیش بیني کند و آن را در هر 

صحنه به انجام برساند.

مشاغل سطح L5 رشته پویانمایی )مهندس حرفه ای(
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مشاغل پویانمایی های دوبعدی

تیم تولید پویانمایی 

فیلم نامه نویس

طراح مفهومی )کانسپت(

طراح شخصیت و فضا

طراح استوری برد

نقاش پس زمینه

طراح لی اوت 

انیماتور )متحرك ساز(

طراح و اجراکار موشن گرافیکس

صداگذار 

تدوین گر

کامپوزیتور

مدیر تولید

Product Manager / مدیریت تولید
مسئول کنترل کیفیت یکپارچه در روند تولید پروژه تا انتهای تولید؛ مدیریت و بودجه بندی زمان 

تولید نیز به عهده او است.

تفکیک و تشریح مشاغل رشته پویانمایی )انیمیشن( بر اساس 
تکنیک اجرایی
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Script writer /فیلمنامه نویس
بزرگ ترین ویژگی هر فیلم موضوع و محتوای آن است، پس داستان و فیلمنامه کلید اصلی برای 

تولید هر پویانمایی است که این وظیفه بر عهدۀ فیلمنامه نویس است.

)Concept Artist/طراح مفهومی )طراح کانسپت
هنرمندی است که طراحی های سردستی یا نقاشی هایی را با تکنیك های متفاوت و با ابزارهای 
گوناگون از پاستل و زغال گرفته تا آبرنگ و کالژ یا به وسیلۀ رایانه و نقاشی های دیجیتالی در 

انجام می دهد. مرحله پیش تولید 

طراحی مفهومی برای پویانمایی سینمایی دانشگاه هیوالها

طراحی مفهومی برای پویانمایی سینمایی شرکت هیوالها
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 :Character Designer /طراح شخصیت
فردی است که تخصص او طراحی و مدل شیت شخصیت برای یك فیلم است. 

 :Layout Artist, Layout Man /طراح لی اوت
هنرمندی که صحنه پرداز و طراح صحنۀ پویانمایی است و موقعیت و پرسپکتیو و طراحی های 
پس زمینۀ نهایی را تعیین می کند و در ترکیب بندی فریم، حرکت دوربین و نقش شخصیت ها و 

حاالت و بازی آنها در صحنه نقش مهمی دارد. 
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مشاغل پویانمایی های سه بعدی صحنه ای

تیم تولید پویانمایی 

فیلم نامه نویس

مدیر تولید

طراح کانسپت

طراح شخصیت و فضا

طراح استوری برد

مدل ساز شخصیت

مدل ساز محیط

عروسك ساز

طراح صحنه و دکور

لی اوت آرتیست

انیماتور )متحرك ساز(

تصویربردار

هنرمند ایجاد بافت

هنرمند نورپرداز

کامپوزیتور

تدوین گر

صداگذار

 :Character Modeler /مدل ساز شخصیت
مسئول ساخت شخصیت و تکسچرینگ آن در پیش تولید هستند. ماهرترین آنها معموالً شخصیت های 
اصلی فیلم پویانمایی را می سازند و دیگر هنرمندان روی ساخت شخصیت های فرعی و سیاهی لشکر 

یا Crowd کار می کنند.
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 :Environmental Modeler /مدل ساز محیط
مدل سازی فضا های  داخلی و بیرونی از مهم ترین قسمت های تولید است.

 : Animator /متحرك ساز
از اصلی ترین افراد در تیم تولید هستند که بر اساس وظایف، به سمت ها یا وظایف مختلفی از جمله: 
متحرك سازی شخصیت، سه بعدی رایانه، جلوه های ویژه، مدل   متحرك ساز )کسانی که مجسمه های 

ساخته شده را جان بخشی می کنند( طبقه بندی می شوند.

 :Texture Artist /هنرمند ایجاد بافت
پویانمایی  فیلم  در  فضا ها  و  روی شخصیت ها  بر  بافت های سطوح  ایجاد  هنرمندان  این  وظیفۀ 
است. در تولید بازی های رایانه ای و پویانمایی های وب، این بخش اهمیت بسیاری دارد، به ویژه 
ـ Low قدرت مانور را سلب کرده و باید با توسل به جزئیات تکسچر،   Poly در جایی که مدل های
ـ High از   Poly سطوح اشکال را به صورت طبیعی نشان داد. گاهی اوقات، بافت ها در مدل های

شخصیت ها، آنها را بسیار طبیعی جلوه می دهد.
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:Lighting Artist /هنرمند نورپرداز
نورپردازی در تولید پویانمایی سه بعدی، باید حالت، رنگ و اتمسفر را تداعی کند. معموالً هنرمندان 

نورپردازی و رندر در کنار هم هستند.

 :Compositor /کامپوزیتور
او پس زمینه های ایجاد شده و همچنین رندر شده را با صحنه ها ترکیب می کند، نرم افزار های 

هستند.  Af ter Ef fects, Combustion, Fusion  : کامپوزیت  مخصوص 

:Sound /صداگذاری
ضبط دیالوگ ها و به کارگیری اولیه آنها بر روی فیلم و مراحل افکت گذاری، ساخت و ترکیب آنها 
در پیش تولید انجام می شود. سپس صدا های دوبله شده و آهنگ نهایی در مرحلۀ پس از تولید، 

میکس و ترکیب می شوند.
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نمره نهاییواحد / ساعتنام درس )شایستگی فنی و غیر فنی(کد درس

210656
کارگاه 1-10

طراحی شخصیت در پویانمایی
8

210653
کارگاه 2-10

متحرك سازی دو بعدی
8

2الزامات محیط کار210136

كارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه دهم 
ـ  شاخه فنی و حرفه ای رشته: پویانمایی )انیمیشن(

پودمان
مالحظهنتیجهنمره ساالنه

12345
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نوع 
درس

کد و نام 
نمره کل شایستگیمستمرنام پودمانشمارهدرس

نتیجهپودمان

نی
ی ف

تگ
س

شای

210656

کارگاه 1-10

طراحی 
شخصیت در 

پویانمایی

طراحی ابرازی شخصیت1

طراحی آناتومی موجودات زنده2

آماده سازی شخصیت3

پیکربندی شخصیت براساس فیلمنامه4

حجم و سه بعدی سازی شخصیت5

نی
ی ف

تگ
س

شای

210653

کارگاه 2-10

متحرك سازی 
دو بعدی

متحرك سازی درهم تنیده1

متحرك سازی مفصلی2

متحرك سازی ترکیبی انسانی3

بازی سازی موقعیتی4

اجرای حرکات ترکیبی5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

210136شای

الزامات 
محیط کار

محیط کار و ارتباطات انسانی1

فناوری در محیط کار2

محیط و قوانین کار3

ایمنی و بهداشت محیط کار4

مهارت کاریابی5

ریز نمرات دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه دهم
رشته: پویانمایی )انیمیشن(
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نمره نهاییواحد / ساعتنام درس )شایستگی فنی و غیر فنی(کد درس

211653
کارگاه 1-11

طراحی فضا و صحنه در پویانمایی
8

211654
کارگاه 2-11

تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای
8

3کارگاه نوآوری و کارآفرینی88220

88230

88240

مدیریت تولید

کاربرد فناوری های نوین
2

كارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم 
ـ  شاخه فنی و حرفه ای رشته: پویانمایی )انیمیشن(

پودمان
مالحظهنتیجهنمره ساالنه

12345
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نوع 
درس

کد و نام 
نمره کل شایستگیمستمرنام پودمانشمارهدرس

نتیجهپودمان

نی
ی ف

تگ
س

شای

211653

کارگاه 1-11

طراحی فضا 
و صحنه در 

پویانمایی

طراحی اولیه فضاهای دو بعدی1

فضاسازی و صحنه پردازی دو بعدی2

اجرای رایانه ای فضای دو بعدی3

ارتباط عناصر فضای یك اثر4

طراحی صحنه فضاهای سه بعدی و 5
تمهیدات فضا

نی
ی ف

تگ
س

شای

211654

کارگاه 2-11

تولید 
پویانمایی 
سه بعدی 
صحنه ای

ساخت شخصیت سه بعدی صحنه ای1

ساخت صحنه و فضا2

نورپردازی3

تصویرپردازی تك فریم4

متحرك سازی شخصیت و خروجی5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

88220 شای

کارگاه 
نوآوری و 
کارآفرینی

حل خالقانه مسائل1

نوآوری و تجاری سازی محصول2

طراحی کسب و کار3

بازاریابی و فروش4

ایجاد کسب و کار نوآورانه5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

شای

88230

مدیریت تولید

تولید و مدیریت تولید1

مدیریت منابع2

توسعه محصول جدید3

مدیریت کیفیت4

مدیریت پروژه5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

88240شای

کاربرد 
فناوری های 

نوین

سواد فناورانه1

فناوری ارتباطات و اطالعات2

به کارگیری چرخه ایده تا محصول3

کاربرد انرژی های نو4

فناوری های همگرا- به کارگیری 5
مواد نوترکیب

ریز نمرات دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم 
رشته: پویانمایی )انیمیشن(
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نمره نهاییواحد / ساعتنام درس )شایستگی فنی و غیر فنی(کد درس

212653
کارگاه 1-12

متحرك سازی رایانه ای
8

212655
کارگاه 2-12

ارزیابی تولید در پویانمایی
8

2اخالق حرفه ای212110

كارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه دوازدهم 
ـ  شاخه فنی و حرفه ای رشته پویانمایی )انیمیشن(

پودمان
مالحظهنتیجهنمره ساالنه

12345
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نوع 
درس

کد و نام 
نمره کل شایستگیمستمرنام پودمانشمارهدرس

نتیجهپودمان

نی
ی ف

تگ
س

شای

212653

کارگاه 1-12

متحرك سازی 
رایانه ای

و 1 متحرك سازی  در  رایانه  کاربرد 
تکمیلی جلوه های 

متحرك سازی مبتنی بر طراحی2

کاربردهای متحرك سازی سنتی3

طراحی مبتنی بر وکتور4

متحرك سازی مبتنی بر اسکلت گذاری5

نی
ی ف

تگ
س

شای

212655

کارگاه 2-12

ارزیابی تولید 
در پویانمایی

مقدمات ترکیب بندی الیه ها و تنظیمات 1
پروژه

کامپوزیت و ترکیب الیه ها2

عنوان بندی فیلم3

زمینه های موشن گرافیکس4

موشن کمیك و موزیك ویدئو5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

212110شای

اخالق 
حرفه ای

ارائه مثال های حرفه و اخالق در کار1

ارائه نمونه های اخالق فردی در 2
حرفه

تعیین مصداق های مسئولیت پذیری 3
در حرفه

تحلیل فرایندهای اخالقی در حرفه4

تحلیل منشور اخالقی در حرفه5

ریز نمرات دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه دوازدهم 

رشته: پویانمایی )انیمیشن(
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منابع و مآخذ

1 برنامه درسی رشته پویانمایی، 1394. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تالیف 
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

2 استاندارد شایستگی حرفه پویانمایی 1393. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر 
تالیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش

2 مجموعه کتاب های درسی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشته پویانمایی شاخه فنی و 
حرفه ای و کاردانش
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