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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش : استاندارد نظارت بر تدوين محتوا و تصويب
 909694944484446 :كد ملي شناسايي آموزش شغل 

 

 معماري ريزي درسي  : اعضاء كارگروه برنامه

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

 سال 6 مربی شهرسازی دانشجوی دکتری شیما همایی 7

 سال 22 دانشگاه یعلم ئتیه یو شهرساز یمعمار سانسیفوق ل انیدریخاطره ح 6

 سال 71 مربی عمران کارشناسی مهدی رضایی گرجان 9

 سال 74 مربی معماری کارشناسی احمد معظمی گودرزی 0

 عمران کارشناسی زاد دست کشاورزبه 5
دبیر کارگروه برنامه ریزی 

 درسی ساختمان
 سال 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديد استاندارد آمووزش شوغل    معماريبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  75/8/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

 طوراح معمواري بوا نورم افوزار      بررسي و تحوت عنوواش شوغل     909694944484447با كد  Max - Dطراح معماري با نرم افزار 

Max - D  مورد تائید قرار گرفت . 909694944484446با كد 

اي كشوور بووده و هرگونوه سووء      كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازماش آموزش فني و حرفوه 

 یگرد قانوني است.استفاده مادي و معنوي از آش موجب پ

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                    55668566تلفن                                                     55668566دورنگار       

 rpc@irantvto.irنيكي : آدرس الكترو
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 حرفا  اي نياگ وهتا     ساتاندارد  مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را وويناد در بي اي از ماوارد ا    
 .مي شود

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

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

 شرح شغل : 
ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت هاا ،   بياني  اي شامل مهم

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

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

 ورودي :  ويژگي كارآموز
 حداقل شايستگي ها و توانايي هايي ك  از يك كارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
كارورزي صرفا در مشاغلي است ك  بيد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت محدود يا با ماكت صورت ماي ويارد و وارورت    

د در محال آماوزش با  صاورت     محيط واقيي براي مدتي تيريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ك  فر دارد ك  در آن مشاغل خاص
 با استهاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقيي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي وردد.( تئوريك

 ارزشيابي : 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا     ، ك  شاامل سا  در مورد آنك  يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت 

 اي خواهد بود .  حرف 

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرف  اي ك  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 ها و شرايط ووناوون ب  طور موثر و كارا برابر استاندارد . توانايي انجام كار در محيط 

 دانش : 
، رياوي ك  مي تواند شامل علوم پاي  ) حداقل مجموع  اي از ميلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي فيگيك 

 :  مهارت
 حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي . ميموالً ب  مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 مجموع  اي از رفتارهاي عاطهي ك  براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرف  اي مي باشد .  

 ايمني : 
 ي است ك  عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .موارد

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي است ك  در هر شغل بايد رعايت و عمل شود ك  كمترين آسيب ب  محيط زيست وارد وردد.
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 شغل: استاندارد آموزش نام 

 D- Max طراح معماری با نرم افزار

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

  نصب و راه اندازی باشد. این شغل دارای وظایفمی معماریاز مشاغل حوزه  D- Max طراح معماری با نرم افزار

 جادیا یبا ابزارها سازیمدل، صحنه شیو کنترل نما دید چهیدر تیریمد، و کار با محیط کلی آن D- Max نرم افزار 

کمك  یو ابزارها یشیرایدستورات و اعمال، موضوعات بندیهیو ال بندیانتخاب و گروه تیریمد، انواع موضوعات

 سازیمتحرک، نور و دوربین جادیا، مواد و نقوش اربردک، یمیموضوعات ترس رییدستورات اصالح و تغ اعمال، ترسیمی

 ساختمان از قبیلصنعت با مشاغل وابسته به ارتباط این شغل  باشد.می از صحنه یکیگراف ریتصو دیتول و موضوعات

 یمهندس امورمشاغل مرتبط با  هیکل و نتیکاب یطراح ،یداخل ی، طراحنما معماری، طراحی یطراح ینهیزمدر  تیفعال

 باشد.میو معماری داخلی معماری  ،اختمانس

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 ديپلمحداقل میزاش تحصیالت : 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

  ندارد : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

 تساع     784 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    06   و زماش آموزش نظري               :    

 ساعت    798  و زماش آموزش عملي                :    

 ساعت        -     كارورزي                       :    زماش و 

  ساعت     -   :      پروژه                          و زماش

 ( بودجه بندي ارزشیابي ) به درصد 

 %65كتبي :  - 

 %25عملي : -

 %74اخالق حرفه اي : -

 صالحیت هاي حرفه اي مربیاش :

 رسابقه کاسال  2با  لیسانس معماری
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 ،گیريو رنودر  يسواز متحورک نوورپردازي،   ،يسه بعدسازي مدل صورته ب D- Max  طراح معماري با نرم افزار

با داشتن مهارت  ،تواندمي طراح فردو  شودميانجام  اند، هنوز ساخته نشده كه ييها فضابناها و  شينما شیپجهت 

  برآيد.فضاهاي دروني و بیروني انواع سازي و مدلز عهده طراحي اتجسم باال خالقیت و قدرت 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Architecture Designer With  Ds Max 

 

 

 

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

 D- Max بعدي با  هاي سهشنیمیساز ان ادهیطراح و پ-

 

 

 

 

 

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

 مرجع ......................................طبق سند و               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 زياش آور

           یاز به استعالم از وزارت كار    د :  ن
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   استاندارد آموزش شغل 

   شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 76 72 4 محیط کلی آن کار باو  D-Max نرم افزار  نصب و راه اندازی 7

 72 9 3 نمایش صحنهو کنترل  ددی مدیریت دریچه 2

 28 22 6 موضوعات انواع بزارهای ایجاد سازی با امدل 3

 79 71 4 موضوعات بندیو الیه بندیانتخاب و گروه 4

 27 76 1 کمك ترسیمی یو ابزارها یشیرایاعمال دستورات و 1

 24 78 6 ترسیمیاصالح و تغییر موضوعات  6

 76 72 4 در طرحنقوش و  مواد بکارگیری 1

 71 72 3 در طرح دوربینو نور ایجاد  8

 71 72 3 موضوعات سازیمتحرک 9

 74 70 4 صحنهاز گرافیکی  تولید تصویر 70

 784 798 06 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 
  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنواش : 
و کار با محیط کلی  D- Max نرم افزار  نصب و راه اندازی

 آن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 72 76 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه

 ماژیك
 کنتخته پاک
 لوازم التحریر

 

    نرم افزار  اندازیراه نصب و کلیمفاهیم  -

ناوار  ، بزارهاای کنتارل  ا، دیاد  هاای دریچهنرم افزار ) محیط -
 (هانوار فرمانمنوها، 

   

    تنظیمات کاربردی نرم افزار -

    عملیاتهای اجرای روش انواع -

    ردر نرم افزا هامدیریت فایل -

  مهارت :

    های مختلفروش بانرم افزار  اندازیراهنصب و  -

، بزارهاای کنتارل  ادید، های دریچه) نرم افزار محیط بررسی -
 ها(نوار منوها، نوار فرمان

   

    در محیط نرم افزار گیریاندازه تنظیم واحدهای -

    مانفر نوار، منوهااز طریق نوار ابزار،  عملیاتاجرای  -

    کلیدهای میانبر در نرم افزاربکارگیری  -

، ، ایجاد پشتیبانسازیورات فراخوانی، ذخیرهدستانواع اجرای  -
 ها فایلصادر کردن وارد کردن و 

   

    اجسام و جایگزینی ادغام و تعویضاجرای انواع دستورات  -

 نگرش :
 جام کاراندر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 کنترل کیفیت کار-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراحه مونیتور با صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 صحنهنمایش و کنترل  ددی دریچهمدیریت 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 9 72 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه

 ماژیك
 کنتخته پاک
 لوازم التحریر

 

    های دیددریچه انواع -

    صحنهتنظیمات نمایش  انواع -

  مهارت :

    های دیدطرح بندی دریچه -

    Zoom دید موضوعات دریچه بزرگنمایی اجرای دستور -

    Pan دید موضوعات دریچهجابجایی  اجرای دستور -

    Orbitدوران موضوعات دریچه دید  اجرای دستور -

    Maximize بزرگنمایی دریچه دید دستوراجرای  -

     Grid های شطرنجی راهنمااستفاده از شبکه -

     Snap هایکنترلاستفاده از جاذبه با  و ایجاد کشش -

 نگرش :
 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 رکنترل کیفیت کا-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراحه مونیتور با صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 و جلوگیری از اتالف انرژیخاموش کردن رایانه در پایان کار  -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 
  موضوعاتانواع  ایجادبا ابزارهای سازی مدل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 22 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 زشيمصرفي و منابع آمو

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه

 ماژیك
 کنتخته پاک
 لوازم التحریر

 

داخلای و   بارش، پرساتکتیو   نماا،  )پالن، طرح معماریانواع  -
 )ارجیخ

   

    Create از دستور موضوعاتانواع ایجاد ابزارهای  -

    شده ایجاد موضوعاتپارامترهای  -

  مهارت :

 بارش، پرساتکتیو   نماا،  )پاالن،  طرح معمااری انواع  تحلیل -
 )داخلی و خارجی

   

  :هندسی موضوعاتایجاد  -
 Standard با ابزارهای یهندسساده  ایجاد موضوعات -

 Extended  با ابزارهای یافتهتوسعه یجاد موضوعاتا -
 Compound با ابزارهای مرکب ایجاد موضوعات -

 AEC Objectsبا ابزارهای  معماری ایجاد موضوعات -
 Particles با ابزارهای ایهای ذرهسیستمایجاد انواع  -
 Patch Grids ابزارهای ایجاد انواع شبکه زیرساخت با -
 NERBS ابزارهای باوح سطایجاد انواع  -
 Point Cloud ابزار با یواقع یهارفرنس توسط مدل سازی -
 Dynamics   با ابزارهای موضوعات پویاایجاد  -

   

 :دوبعدی اشکالایجاد  -
 Shapes با ابزارهای ساده اشکالایجاد  -

 Extended با ابزارهاای  یافتهتوسعهدو بعدی  اشکالایجاد  -

Shapes 

   

    Space Warps با ابزارهای های ویژهد انواع جلوهایجا -

    Systems با ابزارهای هاایجاد انواع سیستم -

    Helpers با ابزارهای کار -

    شده ایجاد موضوعاتتعیین پارامترهای  -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 
 موضوعات اع انوسازی با ابزارهای ایجاد مدل

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :
 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 ت کارکنترل کیفی-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراحه مونیتور با صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 کار و جلوگیری از اتالف انرژیخاموش کردن رایانه در پایان  -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 
 موضوعات بندیو الیه بندیو گروهانتخاب 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 71 79 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 موزشيمصرفي و منابع آ

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه
 ماژیك

 کنتخته پاک
 لوازم التحریر

 

    اتهای انتخاب موضوعانواع روش -

    اتبندی موضوعگروههای انواع روش -

    بندی موضوعاتالیه روش -

  :مهارت 

    Select Object   با اجرای دستور اتانتخاب موضوع -

     Select All انتخاب گروهی موضوعات با اجرای دستور -

    Select Invert موضوعات با اجرای دستور معکوسانتخاب  -

    None  Selectی دستور لغو انتخاب موضوعات با اجرا -

باا اجارای    اتموضاوع  ، الیاه و رنا   ناام  از طریق انتخاب -
  Select by Name, Layer,Colorدستور

   

بااا اجاارای  انتخاااباز طریااق کااادر موضااوعات انتخاااب  -
 Selection Regionدستور

   

 /Windowبا اجرای دستور کادر از خارجموضوعات انتخاب  -

Crossing 
   

    Groupساخت گروه با اجرای دستور  -

    Ungroupبا اجرای دستور  گروه یك بردن از بین -

با اجارای دساتور    و انجام ویرایش گروه یك بازکردن موقت -
Open 

   

با اجارای دساتور    و انجام ویرایش گروه یك بازکردن موقت -
Close 

   

با اجرای  دناضافه کردن موضوعات در گروهی که وجود ندار -
 Attachدستور 

   

باا اجارای    جدا کردن موضوعاتی که در گاروه وجاود دارناد    -
 Detachدستور 

   

    Explodeبا اجرای دستور  های انتخابیمتالشی کردن گروه -

باا اجارای دساتور     قرار دادن موضوعات در یاك مجموعاه   -
Assemble 

   

    موضوعات بندیدر الیه اعمال تنظیمات -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 
 موضوعات بندیبندی و الیهو گروهانتخاب 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -

 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-

 کنترل کیفیت کار-

 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبرار حه مونیتوبا صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 
 ترسیمی کمك ابزارهای وویرایشی  دستوراتاعمال 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 76 27 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه

 اژیكم
 کنتخته پاک
 لوازم التحریر

 

    موضوعات ویرایشی دستورات انواع  -

    موضوعات ترسیمی کمك هایابزارانواع  -

  مهارت :

 دساتور اجارای  باا   عملیاات انجاام شاده   برگرداندن آخرین  -
Undo 

   

    Redo دستوراجرای با  عملیات انجام شدهآخرین  لغو -

    Hold دستوراجرای با  موقتی فایلایجاد  -

    Fetch با اجرای دستور فایل موقتی بازیابی -

    Deleteبا اجرای دستور  حذف موضوعات -

    های مختصات در هنگام اجرای دستوراتکار با سیستم -

    موضوعات محل نقطه ثقل رییتغ -

    Cloneکتی و نسخه برداری از موضوعات با اجرای دستور  -

    Moveبا اجرای دستور  جابجا کردن موضوعات -

    Rotateدوران یا چرخش موضوعات با اجرای دستور  -

    Scaleتغییر ابعاد موضوعات با اجرای دستور  -

    Replaceموضوعات با اجرای دستور  جایگزین کردن -

    Transform اتدستور کار با -

    Mirrorبا اجرای دستور موضوعات  قرینه ازایجاد  -

درج و چیدمان آرایه به صورت سطری و ستونی و دورانی با  -
 Arrayاجرای دستور 

   

    Alignموضوعات ترسیمی با اجرای دستور  همسو کردن -

    Hideبا اجرای دستور مخفی کردن موضوعات  -

    Freezeبا اجرای دستور غیرفعال کردن موضوعات  -
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 
 ترسیمی کمك ابزارهای وویرایشی  دستوراتاعمال 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :

 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -

 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-

 کنترل کیفیت کار-

 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبرار حه مونیتوبا صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 ترسیمیاصالح و تغییر موضوعات 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 78 24 

 يمنيا  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :

 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور

 رایانه

 میز رایانه

 صندلی رایانه

 میز مربی

 صندلی مربی

 D- Max نرم افزار 

 های کمك آموزشیرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه

 ماژیك

 کنتخته پاک

 وازم التحریرل

 

از دسااتور  موضااوعات ترساایمیو تغییاار  ابزارهااای اصااالح -

Modify 

   

    های فراخوانی دستور تبدیل موضوعات ترسیمیانواع روش -

    انواع دستورات تبدیل موضوعات ترسیمی -

    موضوعات دستورات تبدیل و اصالح و تغییر پارامترهای  -

  مهارت :

 :موضوعات ترسیمیو تغییر ات اصالح دستوراعمال  -

  دستورات تغییر هندسه احجام -

 سطح ریختن هم بهدستورات  -

 دستورات تغییر شکل آزاد -

 موضوعات دو بعدی اصالحدستورات  -

  یساز هیشبدستورات  -

   

 فراخوانی دستور تبدیل موضوعات ترسیمی: -

  Right Click از طریق فراخوانی دستور -

 Modifyاز طریق  نی دستورفراخوا -

  Utilitiesاز طریق  فراخوانی دستور -

   

 اعمال انواع دستورات تبدیل موضوعات ترسیمی: -

 Mesh Select کار با -

 Patch Select کار با -

 Poly Select کار با -

 Vol Selectکار با  -

   

    های تبدیل موضوعات ترسیمیتعیین پارامترهای مولفه -

موضااوعات  و تغییااردسااتورات اصااالح عیااین پارامترهااای ت -

 ترسیمی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 ترسیمیاصالح و تغییر موضوعات 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 منابع آموزشي مصرفي و

 نگرش :
 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 کنترل کیفیت کار-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراحه مونیتور با صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 در طرحنقوش و  مواد بکارگیری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 72 76 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 D- Max نرم افزار 
 مك آموزشیهای کرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه

 ماژیك
 کنتخته پاک
 لوازم التحریر

 

    و نقوشمواد  گرویرایش پنجرهو  محیط -

    کار با مواد و نقوش روش -

    مواد کتابخانه با کار روش -

    و نقوش انواع تنظیمات پارامترهای مواد -

    به موضوعات صحنه و نقوش موادانتساب  روش -

  هارت :م

    انجام تنظیمات و کار با پنجره ویرایشگر مواد و نقوش -

    کتابخانه در جدیدو نقوش  ماده قرار دادن -

    و نقوش ترکیب کردن مواد -

    پیش فرض کتابخانهاز انتخاب مواد  -

    کنترل و انجام تنظیمات پارامترهای مواد و نقوش -

    رن  موادوط به پارامترهای مربتعیین  -

    شفافیت اجسامپارامترهای مربوط به تعیین  -

    درخشندگی موادپارامترهای مربوط به تعیین  -

    تعیین پارامترهای مربوط به انعکاس و بازتاب بافت ماده -

    پارامترهای مربوط به ابعاد بافت مادهتعیین  -

    خابیانت اتش به موضوعونقمواد و  ابانتص -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 نقوش در طرحو  بکارگیری مواد

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش :
 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 کنترل کیفیت کار-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراتور حه مونیبا صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 دوربین و نور ایجاد 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 72 71 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیرسانه

 کاربرگ الگوی نقشه
 ماژیك

 کنتخته پاک
 التحریر لوازم
 

      آنایجاد  روشانواع نور و  -

    آنایجاد  روشانواع دوربین و  -

  مهارت :

هاای  نور گساترده،  ،ای، هدف دار، آزادنقطه)نور ایجاد انواع  -

 (طبیعی

   

    نورانواع تنظیم پارامترهای  -

    آن پارامترهای تنظیم سایه و ایجاد -

    (آزاد و دار هدف) ندوربیاستقرار انواع  -

     دوربینپارامترهای انواع  تنظیم -

 نگرش :
 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 کنترل کیفیت کار-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام نومیاصول ارگو رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراحه مونیتور با صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 موضوعاتسازی حرکمت

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 72 71 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی
 لی مربیصند

 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیانهرس

 کاربرگ الگوی نقشه
 ماژیك

 کنتخته پاک
 لوازم التحریر

 

    سازیهای متحرکروشابزار و انواع  -

    Time Cofiguration زمانپیکربندی  پنجرهمعرفی  -

     سازیمتحرکدر  یویرایش ابزارهاینواع ا -

  مهارت :

 ، ایهاای ذره سیساتم ، دوربینبا انواع ابزارهاا)  زیسامتحرک -

 (های ویژهجلوه

   

    در طول یك مسیر موضوعات یسازمتحرک -

    هامیفرزمان و تغییرات  اعمال تنظیمات و -

     اعمال دستورات تبدیل -

    رکتصویر متح کلیدهای کنترل کنندهکار با  -

 نگرش :
 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 کنترل کیفیت کار-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراور حه مونیتبا صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنواش : 

 صحنهاز  گرافیکی تولید تصویر

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 70 74 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 برد تیوا تخته  دانش :
 پروژکتور تاید

 پرده دیتا پروژکتور
 رایانه

 میز رایانه
 صندلی رایانه
 میز مربی

 صندلی مربی
 چاپگر

 D- Max نرم افزار 
 های کمك آموزشیرسانه

 ماژیك
 کنتخته پاک
 کاغذ 
 التحریر لوازم

  اطالعات یساز رهیلوازم ذخ
 

    Renderهای اجرای دستور روش انواع -

    Renderاجرای دستور تنظیمات  انواع -

    Renderدستور خروجی های انواع فرمت -

  مهارت :

    های مختلفبا روش Renderاجرای دستور  -

    های ویژهمحیطی و جلوهاعمال تنظیمات  -

    یریتصو یهالیدر قالب فا یخروج هیته -

    متحرک یهالیدر قالب فا یخروج هیته -

 نگرش :
 انجام کاردر کلیه مراحل  دقت و یاحرفه اصول تیرعا -
 توجه به نقش ایده پردازی و خالقیت در کار-
 کنترل کیفیت کار-
 مدیریت زمان و صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 با رایانه میزکار پشت در قرارگیری هنگام اصول ارگونومی رعایت -

 یچشم بیاز آس یریجلوگ یبراحه مونیتور با صف یچشم دید هیفاصله و زاو تیرعا -

 توجهات زیست محیطی :

 خاموش کردن رایانه در پایان کار و جلوگیری از اتالف انرژی -

 چاپگر وهرج و رنگی مواد از استفاده در دقت -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد cm 710 *700 7 تخته وایت برد 7

  دستگاه 7 یکارگاه دیتا پروژکتور 2

  دستگاه 7 یکارگاه پرده دیتا پروژکتور 3

 رایانه 4

 Cpu Quad Core 

Ram   Gig 

Graphic Card   Gig     Bit 

Win    Bit 

 دستگاه 1

موس  - توریمونبا تجهیزات 

 -شبکه –رایتر  –بوردیک -

 رابط های سیم

  دستگاه1 استاندارد میز رایانه 1

  عدد 71 استاندارد صندلی رایانه 6

  عدد 7 استاندارد میز مربی 1

  عدد 7 استاندارد صندلی مربی 8

  دستگاه 3 افشان جوهر ای یزریل رنگی چاپگر 9

 نفر در نظر گرفته شود .  75تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 برگه استاندارد مواد  -                 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 های مختلفدر رن   عدد1 وایت برد ماژیك 1

   عدد7 وایت بردمخصوص تخته  کنتخته پاک 2

 تصویرمناسب چاپ  بسته A  A  - 7 کاغذ 3

 لوازم التحریر 4
کن، دفتر یادداشت، مداد، خودکار، پاک

 تراش
  سری 71

 اطالعات یساز رهیلوازم ذخ 5
CD - DVD – Flash 

Memory 
 سری 71

 2با ظرفیت حداقل 

 گیگابایت

 . محاسبه شود نفر 75و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -توجه : 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

   عدد7 نسخه بروز و جدید D- max نرم افزار  7

  سری7 آموزشی انواع تصاویر، فیلم های کمك آموزشیرسانه 2

 کاربرگ الگوی نقشه 3
 معماری،  هایپالنالگو شامل: انواع نقشه 

 داخلی و خارجی پرستکتیو، ، نمابرش
  سری 7

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


