برنامه دپارتمان
هنرهای دیجیتال
(عکاسی ،گرافیک  ،انیمیشن ،موشن گرافیک،
صداپیشگی)

مجتمع آموزشی امیرکبیر
زمستان1400

حرفه  :عکاسی و تصویر برداری ( با مدارک فنی و حرفه ای و بین المللی)
مدرس

نام دوره
پودمان عکاسی

استاد احمد ریحان

ترم:1آموزش عکاسی مقدماتی و کار با دوربین
ترم:2آموزش حرفه ای نورپردازی و پرتره تخصصی
ترم:3آموزش حرفه ای ودینگ و ژانرهای مربوطه
ترم:4آموزش عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
ترم :5عکاسی تبلیغاتی پیشرفته و طراحی صحنه ،چیدمان و پتینه و رنگ آمیزی و ساخت بک گراند

گروه

روز

ساعت

تاریخ شروع

A

شنبه

16-18:30

1400/10/11

B

شنبه

11-13:30

1400/10/11

C

شنبه

14-16:30

1400/10/11

شنبه

16-18:30

1400/10/11

چهارشنبه

14-16:30

1400/10/15

چهارشنبه

16:30-19

1400/10/15

دوشنبه

14-16:30

1400/10/13

یکشنبه

16:30-19

1400/10/13

عکاسی ترم  ( :1مقدماتی  ،کار با دوربین )-اتمام دوره هنرجو می تواند در هر نور و فضایی
استاد احمد ریحان

بصورت خالق و صحیح عکاسی کند.
عکاسی ترم :2پرتره،ودینگ و مد-1آشنایی با تجهیزات نورپردازی استودیویی و مباحث
نور،ابزار زیبا شناسی و گرفتن پرتره های هنری،فشن و پرسنلی

استاد احمد ریحان

عکاسی ترم :3پرتره ،ودینگ و مد( 2آشنایی با نورپردازی محیطی،استودیویی و فضای
استاد احمد ریحان

باز،عکاسی از کودک ،مدل،نوزاد و..
عکاسی ترم :4صنعتی تبلیغاتی ( 1آشنایی باتجهیزات نورپردازی استودیو،ترفندهای افکتیو

استاد احمد ریحان

عکاسی تبلیغاتی)
عکاسی ترم:5صنعتی تبلیغاتی  ( 2آموزش عکاسی تبلیغاتی پیشرفته و طراحی صحنه،چیدمان و

استاد احمد ریحان

پتینه و رنگ آمیزی و ساخت بک گراند)

شهریه ( تومان )

10/800/000

2000000

2500000

2500000

2500000
2500000

مدت دوره

 75ساعت

 15ساعت

 15ساعت

 15ساعت

 15ساعت
 15ساعت

فتوشاپ کاربردی عکاسی  :1مفاهیم و ابزارهای مرتبط با عکاسی در فتوشاپ

مهندس باقری

شنبه

16-18

1400/10/18

13000000

 12ساعت

فتوشاپ کاربردی عکاسی  :2مباحث تخصصی ریتاچ بیوتی و آلبوم ژورنالی

مهندس باقری

یکشنبه

14-16

1400/10/19

14000000

 12ساعت

استاد احمد ریحان

سه شنبه

16-18:30

1400/10/14

1800000

 15ساعت

موبایل گرافی

مجتمع آموزشی امیرکبیر
نشانی  :اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،ابتدای کوچه 35

شماره تلفن 36635020 :

حرفه  :گرافیک ( با مدارک فنی و حرفه ای و بین المللی)
نام دوره

روز

مدرس

ساعت

تاریخ شروع

شهریه ( تومان )

مدت دوره

پودمان گرافیک
فتوشاپ  20+20( 1ساعت )  -مبانی گرافیک و ایده پردازی ( 20ساعت ) –فتوشاپ  30( 2ساعت )

ست اداری وهویت بصری ( 30ساعت ) -ایلستریتر  20+20( 1ساعت ) – ایالستریتر 2

مهندس شایان

سه شنبه

18-21

1400/11/12

5500000

 230ساعت

طراحی لوگو ( 20ساعت ) – تایپوگرافی ( 20ساعت )
 Photoshop1مقدماتی تا پیشرفته (مبانی کار با نرم افزار،جعبه ابزار،دستورات)

مهندس شایان

سه شنبه

18-21

1400/11/12

990000

20+20
ساعت

 Photoshop2حرفه ای (تکنیک های طراحی و پالگین ها)

مهندس شایان

دوشنبه

15-18

140/11/04

900000

 30ساعت

فتومونتاژ
آشنایی با مفهوم فتومونتاژ-ایده پردازی،کالژ-ترکیب تصاویر و چیدمان صحنه-ماسک گذاری

شنبه

مهران شایان

15-17

1400/10/18

950000

 30ساعت

پیشرفته-شناخت پرسپکتیو -تنظیم رنگ و نور بین المانهای تصویر-ایجاد سایه
مبانی گرافیک و ایده پردازی (اصول گرافیک،سبک شناسی،روانشناسی رنگها و)...

مهندس شایان

پنجشنبه

15-17

1400/11/28

600000

 20ساعت

 Illustrator 1مقدماتی تا پیشرفته (مبانی کار با نرم افزار،جعبه ابزار،دستورات،طراحی پایه )

مهندس شایان

یکشنبه

15-18

1400/11/03

990000

20+20
ساعت

 Illustrator 2حرفه ای (تصویرسازی پیشرفته،تکنیک های طراحی و پالگین ها)

مهندس شایان

یکشنبه

18-21

1401/01/21

900000

 30ساعت

پودمان طراحی گرافیک وب سایت  UXو ( UIپیش نیاز  :فتوشاپ  1و ایلستریتر)1
 10( Adobe XDساعت ) –  20( Adobe Animateساعت ) – UXو  UIبا فتوشاپ ( 20ساعت )

مهندس شایان

پنجشنبه

9-12

1400/10/23

1480000

 50ساعت

پودمان تخصصی موشن گرافیک (پیش نیاز  :فتوشاپ  1و ایلستریتر )1
پریمیر ( 30ساعت ) -اصول و مبانی فیلم سازی و کارگردانی در موشن گرافیک ( 25ساعت )
افترافکت  40( 1ساعت ) -افترافکت  40( 2ساعت ) 50( Cinema 4D-ساعت )

مهندس شایان

دوشنبه

18-21

1400/10/20

6100000

 225ساعت

موشن گرافیک سه بعدی ( 40ساعت )

پریمیر

مهندس شایان

دوشنبه

18-21

1400/10/20

900000

 30ساعت

افترافکت2

مهندس شایان

شنبه

17-20

1400/10/11

1200000

 40ساعت

مجتمع آموزشی امیرکبیر
نشانی  :اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،ابتدای کوچه 35

شماره تلفن 36635020 :

حرفه  :انیمیشن ( با مدارک فنی و حرفه ای و بین المللی)
نام دوره

روز

مدرس

ساعت

تاریخ شروع

شهریه ( تومان )

مدت دوره

انیمیشن دو بعدی
 40( Character Animatorساعت ) –  40( Mohoساعت) _

شنبه

مهندس شایان

13-15

1400/10/18

3300000

 110ساعت

(40ساعت)-Adobe After Effects
انیمیشن کالج ( 1مدلسازی)
مایا مدلینگ  30( 1ساعت ) -مایا مدلینگ  30( 2ساعت ) -کاراکتر مدلینگ ( 30ساعت) -
آناتومی ( 20ساعت) –  30( Zbrush 1ساعت)  40( Zbrush 2 -ساعت) – طراحی لباس با

مهندس شایان

چهارشنبه

13-15

1400/11/13

5700000

 210ساعت

 30( Marvelousساعت)

انیمیشن کالج ( 2نورپردازی و پرداخت)
رندرینگ ( 30ساعت ) 30( Substance Painter -ساعت )

رزرو برای ترم بهار09306961441 :

مهندس شایان

2300000

 80ساعت

 20( Substance Designerساعت )

انیمیشن کالج ( 3اسکلت گذاری و پویا نمایی)

مهندس شایان

رزرو برای ترم بهار09306961441 :

1800000

 60ساعت

مهندس شایان

رزرو برای ترم بهار 09306961441 :

1200000

 30ساعت

( Maya_Modeling 1مدلسازی کار با مایا مدلسازی اشیاء-سبک های مدلسازی)

مهندس شایان

چهارشنبه

13-15

1400/11/13

900000

 30ساعت

( Maya_Modeling 2مدلسازی اشیاء پیچیده)

مهندس شایان

چهارشنبه

15-18

1400/10/15

900000

 30ساعت

( Zbrushمدلسازی ارگانیک،اسکالپت-رنگ آمیزی و بافت دهی پیشرفته)

مهندس شایان

جهارشنبه

15-18

1400/12/25

900000

 30ساعت

مهندس شایان

چهارشنبه

13-15

1400/11/13

4000000

 135ساعت

ریگینیگ (اسکلت گذاری) ( 20ساعت ) -پویا نمایی ( 40ساعت )

انیمیشن کالج ( 4جلوه های ویژه)
داینامیک در مایا ()VFX

بازی سازی

Maya Level1,2 Unity Level 1,2_substance painter

مجتمع آموزشی امیرکبیر
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شماره تلفن 36635020 :

حرفه  :صدا پیشگی ( با مدارک فنی و حرفه ای و بین المللی)
مدرس

نام دوره

پودمان صداپیشگی

روز

استاد عماد صادقی فرد

( فن بیان و روابط عمومی – گویندگی –سخنرانی حرفه ای –دوبلوری و رادیو-مذاکره حرفه ای)

ساعت
18-20

یکشنبه

تاریخ شروع
1400/10/03

شهریه ( تومان )

مدت دوره

2700000

 76ساعت

صداپیشگی ( 1فن بیان و روابط عمومی)
بررسی اندام گفتاری،تنفس دیافراگمی،صدا چیست،بهداشت صدا،مهارت های ارتباطی و علم

یکشنبه

استاد عماد صادقی فرد

18-20

1400/10/03

610000

16ساعت

فن بیان،هنر جذب،رفع خجالت و کم حرفی،اعتماد به نفس و...
صداپیشگی ( 2گویندگی و سخنوری)
ادبیات گویندگی و تلفظ درست حروف،زبان ورزها،عناصر بنیادین گویندگی،بررسی عناصر
تولیدی گفتار،دکلماتوری و نریتوری،رزوناتور و رزونانس،گویندگی تلویزیون،گویندگی

استاد عماد صادقی فرد

16-17:30

پنجشنبه

1400/12/05

720000

 18ساعت

رادیو،گویندگی خبر،تکنیک های خوانش تیزر،شعرخوانی
صداپیشگی ( 3سخنرانی حرفه ای)
برنامه ریزی حرفه ای،ابزارهای سخنوری،چگونه سخنرانی اثربخش داشته باشیم،تکنیک

استاد عماد صادقی فرد

پنجشنبه

14:30-16

1400/12/12

610000

16ساعت

های موثر در زبان بدن سخنران ،نحوه صحیح مدیریت جلسه و...
صداپیشگی ( 4دوبله و نمایش رادیویی)
آشنایی با دوبله،عالئم و اختصار،شخصیت سازی،شناخت مراحل صداگذاری ،استفاده صحیح

استاد عماد صادقی فرد

رزرو تلفنی 09306961441 :

690000

16ساعت

از میکروفن،چگونگی اجرای نمایش گفتاری،چگونگی انتخاب نقش،درک پرسوناژ
صداپیشگی ( 5اصول مذاکره حرفه ای)
اصول اولیه مذاکره،استراتژی در مذاکره،تصمیم گیری در مذاکره،مهارت های رفتاری در

استاد عماد صادقی فرد

رزرو تلفنی 09306961441 :

400000

 10ساعت

مذاکرات،تکنیک های حرفه ای مذاکره
اصول و فنون مذاکره (ویژه مدیران_کارمندان و مهندسین)

استاد عماد صادقی فرد

رزرو تلفنی 09306961441 :

مجتمع آموزشی امیرکبیر
نشانی  :اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،ابتدای کوچه 35

شماره تلفن 36635020 :

1000000

24

حرفه  :صدابرداری ( با مدارک فنی و حرفه ای و بین المللی)
مدرس

نام دوره

پودمان صدابرداری حرفه ای
(مبانی صدابرداری -میکروفن گذاری – نرم افزارهای صدا برداری – میکس و مستر در استودیو)

مهندس خدابخش

صدابرداری( 1مبانی نظری)
مهندس خدابخش

صوت و شنوایی-مشخصه های سیگنال صوتی-آکوستیک-انواع میکروفن و...

صدابرداری ( 2آموزش نرم افزارهای صدابرداری )
مهندس خدابخش

معرفی نرم افزارهای میزبان-آموزش نرم افزار-آموزش پالگین-میکروفن گذاری و...

روز
سه شنبه

سه شنبه

ساعت
10-12

10-12

تاریخ شروع
1400/10/21

1400/10/21

رزرو برای ترم بهار09309691441:

شهریه ( تومان )

4000000

1080000

1620000

مدت دوره

 48ساعت

 12ساعت

 18ساعت

صدا برداری ( 3میکس و مستر در استودیو)
ادیت:شامل سینک کردن و کوک کردن صدا-میکس-مسترینگ -پالگین های حرفه ای-تفاوت

مهندس خدابخش

رزرو برای ترم بهار09309691441:

1620000

میکس و مسترینگ و ...



پرداخت نقدی در پودمان ها شامل  10درصد تخفیف می شود.



ثبت نام در پودمان ها شامل پرداخت اقساطی  3تا  6ماهه (با ارائه چک صیاد) می باشد.



در اغلب پودمان های گرافیگ ،فراگیران پس از اتمام پودمان به بازارکار معرفی می گردد.



در صورت معرفی دوستان غیر امیرکبیری ده درصد پرداخت به حساب شما واریز می گردد.



دوستانی که تمامی پست های اینستاگرام هنردیجیتال را در پیج شخصی خود استوری می کنند و باالی  500فالور دارند مشمول تخفیف مدیریتی می گردند.

مجتمع آموزشی امیرکبیر
نشانی  :اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،ابتدای کوچه 35

شماره تلفن 36635020 :

 18ساعت

