
پويانماييرشته ي

كار يك انيماتور زنده كردن شخصيت ها و تصاوير نقاشي شده بر . به معني جان بخشي و زنده نمايي است	����������پويا نمايي

و رياضي خود را باال ببرد تا توانايي بدين منظور يك انيماتور بايد قدرت درك فيزيك . روي كاغذ و القاي حس حركت در آن هاست

.تجزيه و تحليل حركات موجودات زنده در دنياي واقعي را پيدا نموده و سپس آن حركات را در كار خود بازنمايي كند

توانايي و توليد فيلم هاي توانايي طراحي ، آشنايي با اصول بازيگري ، هنرجويان در طي دوران تحصيل آشنايي با مباني هنرورنگ ، 

.آشنا مي شوند…انيميشن ، توانايي كار با انواع نرم افزارهاي گرافيكي ، شناخت عناصر و ساختار فيلم نامه و 

)انيميشن ( توانمندي هاي دانش آموختگان رشته پويانمايي 

توانايي نگارش داستان و تبديل آن به فيلم نامه–

استوري بردتوانايي تبديل سناريو به –

توانايي طراحي شخصيت ها و فضاي داستان–

توانايي طراحي از انسان ، حيوان اشياء–

توانايي متحرك سازي تصاوير انسان ، حيوان و اشياء–

توانايي استفاده نرم افزار هاي مرتبط با انيميشن–

توانايي ساخت انيميشن با تكنيك هاي دو بعدي و سه بعدي–

با نرم افزار ها ، شيوه هاي رايانه اي براي ايجاد حركت ، صدا و تدوينتوانايي كار –

فارغ التحصيالن رشته انيميشن به منظور ادامه تحصيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ميتوانند در دروره پيش دانشگاهي 

و تا مقطع دكتري در داخل و خارج از هنر شركت كنند و جذب دانشگاه صدا و سيما و مراكز آموزش عالي در سطح كشور شوند 

.كشور ادامه تحصيل دهند

در حال حاضر يك . فارغ التحصيالن رشته انيميشن مي توانند در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد ادامه تحصيل دهند

يا با (رشناسي ارشد؛ رشته انيميشن دانشگاه در مقطع كارداني ناپيوسته، يك دانشگاه در مقطع كارشناسي و سه دانشگاه در مقطع كا

.را تدريس مي كنند) نام تصوير متحرك



پويانماييليست دروس رشته ي
سالواحدنام درسرديف

دهم2تعليمات ديني1
دهم11عربي،زبان قرآن2
دهم12فارسي3
دهم12زبان خارجي4
دهم12تربيت بدني5
دهم2جغرافياي عمومي و استان6
دهم8طراحي شخصيت در پويانمايي7
دهم8متحرك سازي دوبعدي8
دهم3)پويانمايي(دانش فني پايه9
دهم4طراحي و زبان بصري10
دهم2الزامات محيط كار11
دهم12رياضي 12
دهم2زيست شناسي 13
يازدهم22تعليمات ديني14
يازدهم21عربي،زبان قرآن 15
يازدهم22فارسي 16
يازدهم22زبان خارجي 17
يازدهم22تربيت بدني 18
يازدهم2انسان و محيط زيست19
يازدهم2معاصرتاريخ 20
يازدهم2هنر21
يازدهم2تفكر و سواد رسانه اي22
يازدهم8طراحي فضا و صحنه در پويانمايي23
يازدهم8توليد پويانمايي سه بعدي صحنه اي24
يازدهم2كاربرد فناوري هاي نوين25
يازدهم2مديريت توليد26
يازدهم3كارگاه نوآوري و كارآفريني27
يازدهم22رياضي 28
يازدهم2فيزيك29
دوازدهم3آمادگي دفاعي30
دوازدهم32تعليمات ديني 31
دوازدهم32عربي،زبان قرآن 32
دوازدهم32فارسي 33
دوازدهم32تربيت بدني 34
دوازدهم2سالمت و بهداشت35
دوازدهم2مديريت خانواده و سبك زندگي36
دوازدهم2اجتماعيعلوم 37
دوازدهم0كارآموزي38
دوازدهم8متحرك سازي رايانه اي39
دوازدهم8يابي توليد پويانماييارز40
دوازدهم 4)پويانمايي(دانش فني تخصصي41
دوازدهم2اخالق حرفه اي42


