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 انیمیشن

 

 پیش نیاز توضیحات
 شهریه

 )تومان(
 ساعت برگزاری

روزهای 

 برگزاری

مدت 

 دوره

کد 

 دوره
 نام دوره

 
 

18-21 459.000 ویندوز سه شنبه -یکشنبه   )مقدماتی(3D maxساخت انیمیشن به کمک نرم افزار  9292 48 

 
آشنایی با فتوشاپ 

 یا ایالستریتور
299.000 21-18 پنج شنبه -دوشنبه   MOHOساخت انیمیشن با استفاده از نرم افزار  10438 36 

 
3D max 
 مقدماتی

590.000 21-18 چهارشنبه -شنبه    در ساخت انیمیشن 3D maxتکنیک های پیشرفته  9978 52 

 - 530.000 21-18 سه شنبه –یکشنبه    اصول فیلم نویسی سینمایی و انیمیشن 7666 60 

15-18 459.000 آشنایی با فتوشاپ   4467 40 سه شنبه –یکشنبه  
شبیه سازی دنیای مجازی توسط نرم افزار 

Maya)مقدماتی( 

18-21 399.000 ویندوز   (CGبعدی)کالسیک و  2کارگاه آموزشی طراحی کارکتر  9046 30 چهارشنبه –شنبه  

 
طراحی  فتوشاپ و
بعدی 2کارکتر  

420.000 15-12 چهارشنبه -شنبه    30 9059 
کارگاه آموزشی طراحی کارکتر سه بعدی با استفاده از نرم 

 ZBrushافزار 

 گرافیک

 
 

18-21 470.000 ویندوز چهارشنبه –شنبه    40 10573 
ایجاد جلوه های ویژه و تولید کلیپ های ویدئویی و 

 Adobe After Effectsموشن کرافیک با 

 15-18 349.000 ویندوز چهارشنبه -شنبه    EDIUSمیکس و مونتاژ ویدئو به کمک نرم افزار  9061 30 

 
 

15-18 429.000 ویندوز چهارشنبه -شنبه    40 10268 
ساخت نرم افزار های چند رسانه ای توسط نرم افزار 

Premiere 

 
 

18-21 350.000 ویندوز شنبه سه–شنبه یک   03  10593 
 و Light roomویرایش عکس با نرم افزار های 
Photoshop 

 
 
 

18-21 670.000 ویندوز پنجشنبه -دوشنبه    Adobe Photoshop جامع دوره 10420 70 

18-21 400.000 آشنایی با فتوشاپ   
سه  -یک شنبه
 شنبه

 تصویر سازی در فتو شاپ با قلم نوری 9054 30

 
 

18-21 599.000 آشنایی با فتوشاپ چهارشنبه -شنبه    Adobe Illustratorدوره جامع  9298 60 

18-21 690.000 جامع فتوشاپ  پنج شنبه -دوشنبه   Adobe InDesignدوره جامع  7566 60 

 
آشنایی با فتوشاپ یا 

 ایالستریور
210.000 

13-9  30:18-30:14  
30:14-30:17 13-9  

 پنج شنبه
 جمعه

15 10274 
کاربری با استفاده از  کارگاه آشنایی با طراحی رابط

 ADOBE XD نرم افزار

 

 

 

 



 

 هنرهای کاربردی

 پیش نیاز توضیحات
 شهریه
 )تومان(

 روزهای برگزاری ساعت برگزاری
مدت 
 دوره

کد 
 دوره

 نام دوره

 
 

 
3.123.000 18-15 فردروزهای    آموزش جامع و تخصصی طراحی مد و لباس 9953 333 

 –طراحی لباس بر اساس سبک های مختلف  –طراحی لباس صحنه و نمایش  –طراحی لباس با متریال های مختلف  –طراحی اندام و لباس  –مبانی هنرهای تجسمی و رنگ شناسی درس:  11دوره جامع شامل

 پارچه سازی –چاپ روی پارچه  –ساخت لباس بروی مانکن  – Marvelous Designerطراحی لباس با نرم افزار  -illustratorطراحی لباس با نرم افزار  –الگو سازی زنانه و مردانه 

طراحی الگو زنانه  – ویندوز 
 و مردانه به روش مولر

380.000 18-15  9064 33 چهارشنبه -شنبه  
دوره جامع نرم افزار طراحی لباس با 

Marvelous Designer 

 
 

- 495.000 15-12 05 شنبه سه-شنبهیک   دوره جامع عکاسی 10446 

 

12-15 390.000 آشنایی با عکاسی جامع  10574 18 چهارشنبه-شنبه 
نورپردازی استودیویی عکاسی "عکاسی پیشرفته

 "تبلیغاتی –صنعتی 

000439. آشنایی با عکاسی جامع   15-12  "نورپردازی استودیویی پرتره"عکاسی پیشرفته  10425 21 چهارشنبه-شنبه 

 - 270.000 13-10  آموزش عکاسی با تلفن همراه 9972 30 پنج شنبه –سه شنبه  

 
- 65.000 21-13  8807 8 جمعه 

کارگاه تجربه عکاسی مجموعه ی زندیه ) یک 
 روزه(

 
 

15-18 1.100.000 ویندوز پنج شنبه –دو شنبه    دوره جامع طراحی جواهرات. طال و زیور آالت 8714 120 

 

را با   گروه آموزشی نوید بر اساس مجوز وزارت علوم. تحقیقات و فناوری به دانشپذیرانی که دوره های مشخص شده با عالمت : توضیحات

موفقیت به پایان رسانند. گواهینامه پایان دوره مورد تایید وزارت علوم. تحقیقات و فناوری ) موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس( و 

 مه مجتمع فنی دیباگران  اعطا می نماید.در سایر موارد گواهینا

به  13:30تا  9و جمعه  20:30تا  9خواهشمند است جهت کسب مشاوره. رزرو و یا ثبت نام . روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 

 واحد خدمات آموزش موسسه مراجعه فرمایید.

 

 


