
 

 

 

  

 

ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

  

 

  شغلاستاندارد آموزش 
 

سه   انیمیشن هاي  طراح و پیاده ساز

 3ds Maxبعدي با 

 

 گروه شغلي 

 فناوري اطالعات
 

     كد ملي آموزش شغل

1 0 0 0 5 0 1 3 5 0 4 6 6 1 2 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-80 
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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 :شغل آموزش كد ملي شناسايي 

 عات: فناوري اطالريزي درسي   اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 سال 1 مربي  فناوري اطالعات كارشناسي ارشد مرضیه صادقي 6

 سال8 مربي  نرم افزار كارشناسي ارشد الهه شهیدي 7

3 
مرتضي محمديان 

 دهکردي
 سال8 كارشناس آموزش الکترونیک كارشناسي ارشد

 سال 8 ادمین شبکه شبکه هاي كامپیوتري كارشناسي ارشد مد رازيانيحا 4

 سال 72 مربي  فناوري اطالعات كارشناسي ارشد هاشم تن زده 

 نرم افزار كارشناسي ارشد شهرام شکوفیان 5
دبیر كار گروه برنامه ريزي درسي 

 فناوري اطالعات
 سال72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

761142536252226               

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي فناوري اطالعات برگزار گرديد استاندارد آموزش   72/7/31اي كه در تاريخ طي جلسه 

با  3ds Maxطراح و پیاده ساز انیمیشن هاي  سه بعدي با بررسي و تحت عنوان شغل   6-1/6/52/17با كد   3MAXكاور شغل 

 مورد تائید قرار گرفت . 761142536252226كد 

 

اي كشور بووده و هرگونوه سووء     كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 استفاده مادي و معنوي از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  حرفه سازمان آموزش فني و جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                    11583178تلفن                                                     11583158دورنگار       

 @irantvto.irrpcآدرس الکترونیکي : 

mailto:rpc@irantvto.ir
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 آموزش :  استاندارد
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا  اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميهايي  ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك مانند آموزش يك شايستگي ر  هرر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سرآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خي هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 تاندارد. ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر اس توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي مندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توان

 نگرش : 
 باشد.   اي مي هاي غير هني و اخالق رره  اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. رات در مييك رار ميمواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خط

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 : شغلد آموزش استاندارنام 

 3ds Maxطراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 

 : شغل استاندارد آموزششرح 

از مشاغل حوزه فناوری اطالعات می باشد. این شغل دارای   3ds Maxطراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 

ساختن اجسام در ،و شیوه های نمایش صحنهتنظیم محیط کار ،3ds Maxکار با موارد اولیه نرم افزار شایستگی های 

3ds Max،3متحرک سازی )انیمیشن( در ،انتخاب اجسام و تبدیالتds Max،و  اصالح،استفاده از مواد و نقوش

سایه ها، جلوه های ویژه و رندر ،کار با استفاده از نور و دوربین،کار با اجسام مرکب پیچیده،3ds Maxویرایش اجسام در 

این شغل با کلیه مشاغل چند رسانه ای، تولید  می باشد. 3ds Maxزی محیط و امکانات جدید در بهینه سا،  سازی

 محتوا ، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی در ارتباط است.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 ( پایان دوره راهنماییپایان دوره متوسطه اول ) میزان تحصیالت : حداقل 

 داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی :  نيو ذه توانايي جسميحداقل 

 2در جه  ICDLرایانه کار  : نیاز هاي پیش مهارت

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   732   طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    52     و زمان آموزش نظري               :    

 ساعت   682   و زمان آموزش عملي                :    

 ساعت        -  كارورزي                       :     زمان و 

  ساعت       -   و زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %75كتبي :  - 

 %15عملي : -

 %62اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

سال ساابقه   3با حداقل  یا هنرهای نمایشی یا انیمیشن وتر یا فناوری اطالعات یا علوم کامپیوترلیسانس مهندسی کامپی

 کار مرتبط

 



 

 

 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

است که برای   ای حرفه بعدی رایانه برنامه گرافیک سه شد، یک نامیده می(  3D Studio Max انگلیسی به( اس مکس دی آتودسک تری

  گردد. استفاده می بعدی سه و تصاویر ها بازی  ،ها مدل ،ها پویانمایی ساخت

سازی و ساختار قابل  های مدل قابلیت برنامه. ساخته و منتشر شده است رسانه و سرگرمی آتودسک توسط شرکت افزار نرم این

دهندگان  توسعه مکس مرتب توسطاس  دی اجرا شود. تری مایکروسافت ویندوز سکوهای رایانش تواند بر روی داشته و می افزایه انعطاف

 گیرد.  مورد استفاده قرار می معماری سازی مجسم ، بسیاری از استودیوهای تبلیغات تلویزیونی و استودیوهایهای ویدئویی بازی

سازی و پویانمایی،  مدلابزارهای  الوهبه ع .شود ها استفاده می سازی اولیه فیلم و مجسم های ویژه سینمایی جلوه از این برنامه همچنین در

سیستم  ،ریدیوسیتی ،سازی پویا شبیه ،(پراکندگی زیرسطحی و انسداد محیط مانند) زن سایه اس مکس، امکانات دی آخرین نسخه از تری

مخصوص به خودش را شامل  نویسی زبان اسکریپت قابل تنظیم و واسط کاربر، یکنورپردازی سراسری ،نگاشت عادی رندر ، خلق وذرات

 .را دارا می باشد (NURBS) نربز افزار قابلیت مدلسازی به شیوه این نرم.شود می

 

 

 اصطالحات مشابه جهاني( :اصطالح انگلیسي استاندارد) ٭

Design and implementation of three-dimensional animation with 3ds Max software  

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  ترين استانداردها و رشته مهم ٭

 كلیه استانداردهاي هنرهاي نمايشي 

 كلیه استانداردهاي هنرهاي تجسمي

 حتواكلیه استاندارد هاي تولید م

 

 

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

 طبق سند و مرجع ......................................       الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب  

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

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

 د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_(%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%B2


 شايستگي استاندارد آموزش 

 تگيشايس -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 13 18 3 کار با موارد اولیه نرم افزار  1

 23 10 5 تنظیم محیط کار و شیوه های نمایش صحنه 2

 26 23 3 ساختن اجسام  3

 25 28 5 انتخاب اجسام و تبدیالت 4

 28 11 3 متحرک سازی )انیمیشن(  5

 23 11 6 استفاده از مواد و نقوش 6

 26 28 6 اجسام  ویرایشو  اصالح 1

 10 16 2 پیچیدهکار با اجسام مرکب  0

 16 18 6 ه از نور و دوربیناستفاد 9

 28 15 5 سایه ها، جلوه های ویژه و رندر سازیکار با  18

 28 14 6 بهینه سازی محیط و امکانات جدید  11

 732 682 52 جمع ساعات



 استاندارد آموزش 
  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان: 

 نرم افزار  موارد اولیه كار با

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 18 13 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   3 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    3ds Max معرفی نرم افزار 

    ها Viewport انواع

    ابزارهای کنترلی عرفی م

  18  مهارت :

    و نصب نرم افزار 3ds Maxشروع کار با 

    های فرمان کار با پانل

    ها مدیریت فایل

    Fetch و Hold عملیات

    تهیه پشتیبان از اطالعات

    (Merge & Replace) ادغام و تعویض اجسام

Import و Export  3فایلها درds Max    

 نگرش :
 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 بهداشت :ایمنی و 
 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :
 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 محیط کار خروج آالینده های زیست محیطی از-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

  عنوان :

 تنظیم محیط كار و شیوه هاي نمايش صحنه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 23 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 زات کامل بروزرایانه با تجهی   5 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    Viewport انواع 

    Viewport ابزارهای تغییر معرفی

    انواع دوران

    واحدهای اندازه گیری انواع 

  10  مهارت :

    Viewport انتخاب یک

    Viewport دوران نمای داخل

    (Hide) مودن اجسامپنهان ن

    (Freeze) منجمد کردن اجسام

    شبکه های شطرنجی راهنما بکارگیری

    تغییر واحدهای اندازه گیری

    Snap کنترلهای

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 در کارانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب -
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار رعایت استانداردهای-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان: 

 ساختن اجسام 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 23 26 

 ايمني  ،نگرش  ت ،مهار ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   3 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    Primitives مفاهیم اولیه برای رسم اجسام

    Chamfer Box روش ساختمعرفی 

  23  مهارت :

    ساخت شیء پایه

    (Sphere) نحوه رسم کره

    (Box) نحوه رسم مکعب

    رسم اجسام با استفاده از صفحه کلید

    (Cylinder) نحوه رسم استوانه

    نحوه رسم اشکال دو بعدی

    (Line) نحوه رسم خط

    (Arc) نحوه رسم کمان

    (Circle) نحوه رسم دایره

    (Text) ده از متنااستف

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 رف مواد اولیه و مصرفیخالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مص -

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 انتخاب اجسام و تبديالت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 28 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   5 انش :د

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    های انتخاب اجسام روشانواع 

    روش انتخاب چند جسممعرفی 

    3ds Maxسیستم های مختصات  معرفی

    مقیاس، مرکز دوران ، محل نقطه قطبتعریف  

    آرایه  تعریف

    الیه ها تعریف

  28  مهارت :

    انتخاب بصورت گروهی

    انتخاب معکوس

    بندی اجسام گروه

    Axis Constraints کار با دکمه های

    تغییر محل نقطه قطب

    تغییر مرکز دوران

    تغییر مقیاس

    (Align) تراز کردن اجسام

    (Mirror) ایجاد قرینه از اجسام

    کار با آرایه ها

    کار با الیه ها

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 ویی در مصرف مواد اولیه و مصرفیخالقیت، کارآفرینی، صرفه ج -

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 محیط زیسترعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت -
 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 متحرک سازي )انیمیشن( 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 11 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 موزشيمصرفي و منابع آ

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   3 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    مفاهیم اولیه انیمیشن

    Time Configuration پنجره معرفی

    سرعت اجرای فریم هاو مقیاس زمان  تعریف

  11  مهارت :

    Animate  به مد 3ds Max تغییر محیط کار اعمال 

    سرعت اجرای فریم هاو  تغییر مقیاس زماناعمال 

    اجرای معکوس انیمیشن

    دستورات تبدیلاعمال 

    انتخاب مسیر حرکت

    Link کار با ابزار

و اضااافه کااردن کنتاارل هااای   Dummy کااار بااا شاای 
Dummy 

   

 نگرش :

 نون مذاکرهکار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و ف-
 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 ایمنی و بهداشت :

 فردیاستفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی -
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :
 استفاده از مواد و نقوش

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 11 23 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   6 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 رد، ماژیک  وایت بردوایت ب

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    کاربرد مواد و نقوش

    Material Editor پنجره معرفی

    3ds Maxکتابخانه پیش فرض  معرفی

    نسبت دادن مواد به اجسام

    درخشندگی مواد و شفافیت اجسام، رنگ مواد تعریف

    انواع فرمتهای گرافیکی برای ساخت نقوش

  11  مهارت :

کتابخاناه پایش فارض    و  Material Editor پنجرهکار با 
3ds Max 

   

    تعیین رنگ مواد

    تعیین شفافیت اجسام

    تعیین درخشندگی مواد

    (Map) کار با نقش ها

    ساخت انعکاسها و سطوح آینه ای

    نمایش تصویر در وجوه حجم هندسی

    ایجاد جلوه کارتونی

 Renderءیمتهای مختلاف شا  باه قسا   Material اعمال

 نهایی صحنه
   

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 واد اولیه و مصرفیخالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف م -

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 وج آالینده های زیست محیطی از محیط کارخر-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان :
 اجسام  يرايشو و اصالح 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 28 26 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   6 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا یریکشند 

  سیرفا به
  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    Modify امکانات برگه معرفی

    معرفی دستورات تغییر شکل سطح اجسام

    کلی ویرایش اجسام وبر روش های پیشرفته  مقدمه ای

ویرایش  Mesh شیوه های همسو سازی اشیا فرعی یکانواع 
 پذیر

   

    ها Spline شیوه های ویرایش انواع

    ها Spline معرفی تکنیکهای جدید در ویرایش

  28  مهارت :

    تغییر شکل سطح اجساماعمال دستورات 

    انتخاب قسمتی از حجم یک جسم

    Soft Selection یا "انتخاب نرم"امکان اعمال 

    Edit Mesh اده از دستورویرایش اجسام با استف

    Editable Mesh های ویرایش پذیر یا Mesh کار با

    ویرایش پذیر Mesh حذف و ایجاد اجزای جدید در یک

    ها Spline با ویرایش

    XForm کار با دستورات

    Spline گرد کردن و پخ زدن گوشه های یک

    ها Spline انجام عملیات بولی بر روی

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 شت :ایمنی و بهدا

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 ط کارخروج آالینده های زیست محیطی از محی-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیچیدهكار با اجسام 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 16 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   2 دانش :

 یستم عامل بروزس

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآاسناد و  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 
 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار
 

    معرفی اجسام مرکب و قابلیتهای آن

    مدلسازی عوارض زمینچکونگی 

  16  مهارت :

    ایجاد اجسام مرکب با استفاده از عملیات بولی

    متحرک سازی با استفاده از اجسام مرکب

    ح جسم دیگرپراکنده سازی اجسام در سط

ساااختن اجسااام از طریاا  حرکاات دان یااک شاای در طااول  
 Loft مسیرویرایش یک جسم

   

    Loft کار با اشیا فرعی یک جسم

Morph کردن اجسام    

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 در کار انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 ی حفاظت و ایمنی و بهداشت در کاررعایت استانداردها-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 استفاده از نور و دوربین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 18 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   6 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 دکارخو

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز
DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه
 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به
  شیزموآ استاندارد 
  ههرا پنج رسیا کابل 

 ریلیز چاپگر 
 روپوش کار
 

    3ds Maxمقدمه ای بر استفاده از نور و دوربین در 

    های هدف دار و آزاد دوربین معرفی

    معرفی شیوه تنظیم دوربین ها

    اصول استقرار دوربین ها

    دوربین Viewport ابزارهای کنترل معرفی

    ds Max3نورها در نرم افزار انواع 

  18  مهارت :

    متحرک کردن دوربین ها

    نورهای جهت دار و نور افکن ها اعمال 

    نور خورشید شبیه سازی

    تنظیم مشخصات نورهااعمال 

    های دید یک نور Viewport کار با

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-
 کار رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام-
 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
 رعایت اصول ارگونومی -
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 ت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیسترعای-
 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سايه ها، جلوه هاي ويژه و رندر سازيكار با 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 15 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط ت محیطيتوجهات زيس

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   5 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز
 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور
 کاغذ، پرده دیتا پروژکتور

DVD   خام 
 خودکار

Cool disk 
  دانگر صندلی  یانهرا 
  ینترنتا به لتصاا اتزتجهی

DVD   ارفزا منر شیزموآ 
  مربوطه

 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 
  سیرفا به

  شیزموآو اسناد  استاندارد 
  ههرا پنج رسیا کابل 

 ریلیز چاپگر 
 روپوش کار
 
 

    انواع سایه ها

    جلوه ویژه مه معرفی

    های رندر کردن صفحه روش انواع

  15  مهارت :

    د تصاویر زمینهایجا

    ایجاد مه چند الیه

    ایجاد مه حجمی

    ایجاد جلوه آتش

    اعمال تنظیمات بر روی تصویر رندر شده نهایی

    مشاهده فایل ایجاد شده نهایی

 نگرش :

 کار گروهی،اخالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکره-
 ر، رعایت نظم و ترتیب در کارانجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کا-
 رعایت استانداردهای حرفه ای، دقت، سرعت، درستی انجام کار-
 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 ایمنی و بهداشت :

 استفاده از ابزار و تجهیزات حفاظت و ایمنی فردی-
 رعایت بهداشت فردی و عمومی -
  رعایت اصول ارگونومی-
 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-
 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 بهینه سازي محیط و امکانات جديد 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 14 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با تجهیزات کامل بروز   6 دانش :

 سیستم عامل بروز

 نرم افزارهای مرتبط بروز

 وایت برد، ماژیک  وایت برد

 دیتا پروژکتور

 ه دیتا پروژکتورکاغذ، پرد

DVD   خام 

 خودکار

Cool disk 

  دانگر صندلی  یانهرا 

  ینترنتا به لتصاا اتتجهیز

DVD   ارفزا منر شیزموآ 

  مربوطه

 DVD   نگلیسیا ییکشنرد 

  سیرفا به

  شیزموآو اسناد  استاندارد 

  ههرا پنج رسیا کابل 

 ریلیز چاپگر 

 روپوش کار

 

    3ds Maxامکانات  مقدمه ای بر استفاده بهینه از

    Quad معرفی منوهای

    3ds Maxتکنیکهای جدید نورپردازی در  انواع

    Network Rendering قابلیت معرفی 

  14  مهارت :

    Quad استفاده از منوهای 

    کار با برگه های فرمان بسط پذیر

    نور پردازی در فضای بسته

 نگرش :

 خالق حرفه ای، اصول و فنون مذاکرهکار گروهی،ا-

 انجام کردار و دیدگاه مناسب در رابطه با کار، رعایت نظم و ترتیب در کار-

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

 خالقیت، کارآفرینی، صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و مصرفی -

 ایمنی و بهداشت :

 تجهیزات حفاظت و ایمنی فردیاستفاده از ابزار و -

 رعایت بهداشت فردی و عمومی -

 رعایت اصول ارگونومی -

 رعایت استانداردهای حفاظت و ایمنی و بهداشت در کار-

 توجهات زیست محیطی :

 رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با حفاظت محیط زیست-

 خروج آالینده های زیست محیطی از محیط کار-



 1 

 

  تجهیزات برگه استاندارد -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

 براي دو نفر 6 بروز و جديد رايانه 6

 براي كارگاه 6 ويژه كارگاه ديتا پروژكتور 7

 براي كارگاه 6 ويژه كارگاه پرده ديتا پروژكتور 3

 براي دو نفر 6 دو نفره آموزشي میز رايانه 4

 براي هر نفر 6 آموزشي صندلي گردان 5

 براي كارگاه 6 سیاه و سفید يارنگي چاپگر لیزري 1

 براي كارگاه 6 خطوط مناسب اتصال تجهیزات اتصال به اينترنت 2

 براي كارگاه 6 معمولي وايت برد 8

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  61تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 برگه استاندارد مواد  -

 توضیحات تعداد دقیقمشخصات فني و  نام رديف

 براي كارگاه عدد5 معمولي ماژيک وايت برد 6

 براي دونفر برگ622 معمولي كاغذ 7

3 DVD  براي دونفر عدد4 معمولي خام 

 براي دونفر عدد7 معمولي خودكار 4

 براي هرسیستم عدد6 داراي اتصال زمین كابل سیار پنج راهه 5

 براي يک نفر عدد6 كارگاهي روپوش كار يا لباس كارگاهي 1

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 61مواد به ازاء يک نفر و يک كارگاه به ظرفیت  -

   برگه استاندارد ابزار -

 توضیحات تعداد مشخصات فني و دقیق نام رديف

6 Cool disk 4دونفر يبرا 6 گیگابايت ياباالتر 

 نفردو يبرا 6 نسخه هاي بروز و جديد سیستم عامل   نرم افزار 7

 دونفر يبرا 6 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزارهاي مربوطه 3

 دونفر يبرا 6 نسخه هاي بروز و جديد  Officeنرم افزار 4

 دونفر يبرا 6 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار ديکشنري انگلیسي به فارسي 5

 ردونف يبرا 6 نسخه هاي بروز و جديد نرم افزار آموزشي نرم افزار مربوطه 1

 توجه:

 ابزار به ازاء هر دو نفر محاسبه شود . -

 


