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  رویكرد برنامه درسي مّلي: منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي 
براساس فلسفه تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از 
برنامه درسي ملّي است. اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه مقصد 

انسان است. عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت خليفه اهلل

در همه جنبه های  زندگی  در  و شغل  پيگيری حرفه  كار مزدی،    دنیاي کار: شامل 
زندگی اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنيای كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است.

  محیط کار: موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از فضا ها از 
خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود.

  بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن  فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي، 
مي گيرد. صورت  اقتصادي  فعاليت هاي  طبقه بندي 

  صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به سطح، 
نوع و وسعت آنها، به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

 : (Technical Vocational Education Training) (TVET)آموزش و تربیت فني و حرفه ای  
آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار، جهت زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقاء 
شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و تربيت فني وحرفه اي واژه اي جامع است كه به 
جنبه هايی از فرآيند آموزشي و تربيتي، دربرگيرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، 
كسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي 
اطالق  و  ارجاع  عمومي،  آموزش  بر  عالوه  اجتماعي،  زندگي  و  اقتصادي  گوناگون 
می شود. اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه ای رسمي، غيررسمی و سازمان نايافته 
است. همچنين اين آموزش ها شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها 
با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن  است كه 
مهارت های  و  )غيرفني(  عرضي  مهارت های  محاسبه،  مهارت های  و  سواد  رشد  و 
شهروندی نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير آموزش و تربيت فني و حرفه ای می باشند.

  شغل )Job(: واژه شغل »استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص« 
است. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه از كارها و وظايف 

تعاريف و اصطالحات
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مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن است در 
يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

  حرفه (Occupation): مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه اي 
از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول 
زندگي است. استاندارد حرفه ای، حداقل هاي مورد انتظار دنياي كار در يك حرفه 
را نشان می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است )مانند 
حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش هاي 
مختلف وجود دارد در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش 
خاصي است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر 

كارها، دانش و توانايی هاي مورد نياز دارد.

  وظیفه )Duty): مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را كه در يك جايگاه شغلي يا 
حرفه براي شخص درنظر می گيرند را وظيفه می نامند. براي مثال از وظايف اصلي 
يك تعميركار خودرو می توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال 
قدرت و... اشاره كرد. از تكنيسين مكاترونيك انتظار می رود نگهداري و تعميرات 
سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. از وظايف اصلي يك دستيار 
عكاسي، نگهداري و مراقبت از تجهيزات آتليه عكاسي است و تنظيم كردن دوربين 

و... .

و  ابتدا  داراي  كه  است  مشخصي  فعاليت  تكليف كاري  يك   :(Task)   تكلیف کاري 
انتها و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري تقسيم 
قدرت«،  مولد  »تعمير سيستم  تكاليف كاري وظيفه  از  يكي  مثال  به طور  مي شود. 
تنظيم سيستم جرقه است و يكي از تكاليف كاري »دستيار گرافيك« اجرای صفحات 

كتاب در نرم افزار است.

  شایستگی1: مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام 
حوزه  در  شايستگي ها  گويند.  شايستگي  را،  استاندارد  براساس  تكليف كاري،  يك 
آموزش هاي فني و حرفه ای به سه دستة شايستگي هاي فني، غير فني و عمومی 

می شوند. تقسيم بندي 

سطح  چه  در  تكليف كاري  يك  اينكه  از  صرف نظر  کار:  انجام  شایستگي    سطح 
صالحيت حرفه ای انجام می شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در 

Competency ـ1
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محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار 
را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي 
گوناگوني  نظام سطح بندي شايستگي  مختلف  بين كشور هاي  در  است.  ارزشيابي 

وجود دارد اما نظام چهار سطحي، معمول ترين آنها به نظر می رسد.

و  مدارک  صالحيت ها،  كه  است  چارچوبي   :(NQF)ملي صالحیت    چارچوب 
گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس 
اين  در  می دهد.  ارتباط  هم  به  شده  توافق  و شاخص هاي  معيار ها  از  مجموعه ای 
چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي داده می شود. زمان و مكان 

دارد. كمتري  ارزش  يادگيري 

  سطح صالحیت (Level of Qualification): سطح صالحيت عبارت است از سطح 
حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه ای ملي كه تكاليف كاري بايد در 
آن طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين كشورها وجود 
دارد. سطح صالحيت مهندسي )حرفه ای( پنج در نظر گرفته شده است كه به طبع 
آن تكنيسين فني يا حرفه ای داراي سطح چهار می باشد. صالحيت حرفه ای در اروپا 

EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

  برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه ای: برنامه درسي آموزش و تربيت فني و 
حرفه ای مجموعه اي از استانداردهاي دنياي كار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي 
آموزشي،  مواد  استاندارد شايستگي ها،  فضا،  زمان،  تجهيزات،  يادگيري،  ـ  ياددهي 
استاندارد ارزشيابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كار آموز يا متربي را براي رسيدن 
به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه ای هدايت مي كند. دامنة شمول 
برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه ای، دنياي كار و دنياي آموزش را 

دربر می گيرد.

در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه ای كشورها سه نوع استاندارد، متصّور  معموالً 
می شوند:

متوليان صنعت،  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  1  استاندارد شایستگي حرفه ای: 

بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهيه می شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.

مؤثر  عوامل  ديگر  و  حرفه ای  شايستگي  استاندارد  بر  اساس  ارزشیابي:  2  استاندارد 

توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه می شود و منجر به اعطاي 
می گردد. حرفه ای  مدرک صالحيت  يا  گواهينامه 
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و  حرفه  شايستگي  استاندارد هاي  براساس  درسي):  (برنامه  آموزشي  3  استاندارد 

ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه ای تهيه می گردد. در اين 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري، تجهيزات آموزشي 

و... در اولويت قرار دارد.

  آموزش مبتني بر شایستگي: رويكردي در آموزش فني و حرفه ای است كه تمركز 
بر شايستگي هاي حرفه ای دارد. شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي در نظر 
ارزشيابي براساس  برنامه درسي و  نيازسنجي، طراحي و تدوين  می گيرد و فرايند 
آنها انجام می شود. شايستگي ها می توانند به شايستگي هاي فني )در يك حرفه يا 
مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و عمومی دسته بندي شوند. رسيدن فراگيران به 
اين  در  حرفه ای  و  فني  آموزش هاي  هدف  به عنوان  شايستگي ها  همة  از  حداقلي 

رويكرد، مورد توجه قرار مي گيرد.
فعاليت ها،  تعيين كننده  حرفه  شايستگي  استاندارد  حرفه:  شایستگي    استاندارد 

است. در يك حرفه  عملكرد  براي  و شاخص هايي  ابزارها  كارها، 
  هویت حرفه ای: برآيند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در مورد 
حرفه است. بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه ای، هويت 

حرفه ای قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
رشته  چند  حرفه ای):  ـ  تحصیلي  رشته اي  (چند  حرفه ای  ـ  تحصیلی    گروه 
تحصيلی  ـ حرفه ای، در كنار هم قرار می گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر 
عالئق، تصحيح در موقعيت براساس استعداد و حركت در مسير زندگي و با توجه به 
استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه ای به صورت منطقي ياري رساند. 
چند رشته  اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي، هم خانواده، غير 
هم خانواده، شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي 
طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصيلي- حرفه ای باعث شكل دهي هويت 

حرفه ای و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
  رشته تحصیلیـ  حرفه ای: مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومی  است كه 

آموزش و تربيت براساس آن اجرا و ارزشيابي مي شود.
  اهداف توانمند سازي: اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
ياددهي-يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط  اقتضائات  استاندارد عملكرد و 
دانش آموزان تدوين مي شود. اهداف توانمندساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين 
مي شوند. با توجه به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه ای و مهارتي فرايند تكوين 
با  آنان  ارتباط  نوع  برآيند  بوده و هويت متربيان  تعالي هويت حرفه ای متربيان  و 
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خدا، خود، خلق و خلقت است، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصه ها  قابل 
تبيين خواهد بود. اين عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه و منطقي كليه  ساحت هاي 

تربيتي1 را شامل مي شود.

یادگیري یكپارچه و کل نگر: يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد مختلف. 
در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي چهارگانه 

گفته می شود.

یادگیري: فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده است. يادگيري ممكن 
است از طريق تجربه عيني )كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )اشكال، اعداد و نمادها(، 

به شيوه نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه شهودي )ذهني يا روحاني( صورت گيرد.

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته: فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته براساس اصول 
طراحي  حرفه ای  و  فنی  شاخه  در  يادگيری  ـ  ياددهی  راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم 
شده است. در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه فني و حرفه ای 
براساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، ديدگاه فناورانه، حاكم 
خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهی ـ يادگيری در فرايند آموزش به كمك مواد و 
رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس اصولي از قبيل تقويت انگيزه 
دانش آموزان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های واقعی دنياي كار و فعال نمودن 

دانش آموزان استوار است.

محتوا: محتوای آموزشي مبتني بر اهداف توانمندساز و فعاليت هاي يادگيري ساخت 
يافته است. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازوار با آموزه های دينی و 
قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات يادگيری است كه زمينه 
شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و عرصه ها را به صورت پيوسته 
فراهم می آورد. همچنين محتوي در برگيرنده مفاهيم و مهارت های اساسی و ايده های 
كليدی مبتنی بر شايستگی های مورد انتظار از دانش آموزان بوده و برگرفته از يافته های 
علمی و معتبر بشری است. تناسب محتوي با نياز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های 
روان شناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوا 

است.

1ـ ساحت های تعليم و تربيت براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی و 
اخالقی، اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيبا شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه.
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بسته تربیت و یادگیري: بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، 
مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق می شود كه در يك بستة واقعي يا به صورت اجزايي 
هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليدكننده تهيه و براي يك يا چند پايه تحصيلي 
مورد استفاده قرار می گيرد. در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين و ICT، بسته 
آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي تكميل می شود. 
طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام می پذيرد.

بسته تربيت و يادگيري می تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا حاوي 
تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي برخي وسايل 
كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امكانات نرم افزاري 

و اينترنت نيز می تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.
می توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تكميلي 
تقسيم كرد. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي معلم، كتاب درسي، كتاب كار دانش آموز 

و كتاب ارزشيابي می شوند.
3 كتاب همراه  2 راهنماي معلم؛ 1 كتاب درسي؛  لذا بسته تربيت و يادگيري شامل 
8 فيلم  7 شبيه سازها؛  6 فيلم هنرجو؛  5 نرم افزار دانش آموز؛  4 كتاب كار؛  هنرجو؛ 

9 پوستر و غيره است. معلم؛ 
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مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه هنر

ش عمومی
دوره اول متوسطه ـ آموز

پایه دهمپایه یازدهمپایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه ـ شاخه فنی و حرفه ای

ـ گرافیک فتو

پویانمایی (انیمیشن)

تولید برنامه تلویزیونی

صنایع دستی ـ فرش

صنایع دستی ـ چوب

صنایع دستی ـ طال و جواهر

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

طراحی و دوخت

نقاشی

موسیقی ساز ایرانی

موسیقی ساز خارجی

سینما

نمایش

گرافیک



بخش 1: کلیات
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مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

دوره اول 
متوسطه

فتو ـ گرافیک          

عكاسیگرافیک دورۀ کاردانی فنی و 
حرفه ای

دورۀ دوم متوسطه 
شاخه فنی و مهارتی

هم
زد

دوا
ل 

سا
هم

زد
ل یا

سا
هم

ل د
سا
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عرصه      
عناصر          

رابطه با خویشتن
رابطه با خلق خدا رابطه با خدا(روح ، روان وجسم)

رابطه با خلقت(سایر انسان ها)

تعقل، تفكر و 
انديشه ورزي

3ـ توجه و تدبر به توانايي هاي 
فردي خود در به كارگيري اصول 

زيبايي شناسي در تصوير
4ـ درک فردي از اهميت ايجاد 

فضاهاي تصويري در كار
5ـ تدبير و انديشيدن به اهميت لزوم 

به كارگيري فناوري هاي جديد در كسب 
اطالعات فني 

3ـ توجه و تفكر به اخالق 
حرفه اي 

4ـ درک اهميت ديدگاه الهي 
در به تصوير كشيدن فضا هاي 
معنوي در عكاسي و طراحي

5ـ انديشه در آموزه هاي ديني 
در كار و نسبت آن به خلق 

اثر هنري

3ـ توجه به حقوق افراد و 
قانون گرايي در ساخت و توليد 

اثر هنري
4ـ تجزيه و تحليل تصاوير 

آموزشي براي دست يافتن به 
رضايت مشتري

5ـ تدبير و تفكر درباره حقوق 
مشتري در ايجاد آثار 

3ـ تفكر و انديشه در زيبايي هاي 
طبيعت در بهره گرفتن از آن در 

توليد عكس
4ـ توجه به تصاوير طبيعي 

در محيط زيست و الهام از آن 
در عكاسي

5ـ توجه به آسيب هاي وارده 
به طبيعت به وسيله خلق آثار 

عكاسي

ايمان و باور

3ـ ايمان و باور به توانايي هاي خويش 
در تهيه آثار هنري

4ـ باور به آموزش پذيري خويشتن در 
حوزه هنر تصويري 

5ـ التزام قلبي به خلق آثار تصويري 
بديع در مسير يادگيري و آموزش 

3ـ باور به جنبه هاي اخالقي در 
تهيه آثار هنري 

4ـ التزام به رعايت ارزش هاي 
ديني و معنوي در خلق آثار 

تصويري
5ـ باور قلبي به حضور پروردگار 

در تمام مراحل كار هنري 

3ـ ايمان به رعايت اخالق 
حرفه اي در فرآيند خلق تصاوير 
4ـ التزام قلبي به قانون گرايي و 
رعايت موازين آن در خلق آثار 
5ـ باور به حفظ حريم خصوصي 
افراد پرهيز از به تصوير كشيدن 
آن و اشاعه اين فرهنگ به جامعه

3ـ باور به حفاظت از محيط 
زيست 

4ـ ايمان به آموزش مستمر 
از جلوه هاي طبيعت در آثار 

تصويري
5ـ باور به تأثيرات آثار هنري 
در نمايش آسيب هاي طبيعت 
به جامعه و جنبه هاي آموزشي 

و تربيتي آن

علم
)كسب معرفت 

شناخت، 
بصيرت و 

آگاهي(

3ـ آگاهي خويش از جلوه هاي هنري 
تصوير

4ـ بيان و توضيح فرد در رابطه با حوزه 
كاري تصوير و تأثيرات آن در آموزش 

5ـ آگاهي از روش هاي مؤثر در عكاسي 
مكان ها و موقعيت هاي پروژه

3ـ تصوير كشيدن آيات الهي در 
آثار تصويري 

4ـ توصيف و بيان حقايق هستي 
در حوزه تصوير 

5ـ توصيف جمال الهي به وسيله 
تصاوير خالقانه

3ـ توصيف و بيان روابط اجتماعي 
صحيح در تصوير

4ـ توصيف كار گروهي به وسيله 
تصاوير آموزشي 

5ـ بيان شيوه هاي نو و خالقانه در 
تشريح روابط اجتماعي به وسيله 

تصوير

3ـ توصيف آثار طبيعت و محيط 
زيست در آثار تصويري 

4ـ تشريح خالقانه قوانين خلقت 
اثر هنري

5ـ ثبت آسيب هاي زيست 
محيطي به وسيله تصوير 

عمل
)كار، تالش، 

اطاعت، 
عبادت،

مجاهدت، 
كارآفريني، 
مهارت و...(

3ـ به كارگيري قوانين و اصول شغلي 
خويش در ايجاد آثار تصويري جهت 

ارتقای سواد بصري 
4ـ بهره برداري فردي از كار و تالش 
خويش در به ثمر رساندن پروژه هاي 

تصويري و آموزشي 
5ـ عمل به فرايند هاي كارآفريني در 

پروژه هاي تصوير ي

3ـ عمل به احكام الهي و 
آموزه هاي ديني در كار هنري

4ـ به كارگيري اخالق حرفه اي 
در فرايند كار هنري

5ـ استفاده از نماد و عالئم ديني 
و معنوي در جريان كار هنري

3ـ استفاده از نماد هاي ملي و 
ميهني در تهيه آثار تصويري 

4ـ رعايت حقوق مشتري و احترام 
به توافقات انجام شده در فرايند 

طراحي و تحويل آثار
5ـ ارائه كار تصويري مطابق 

كيفيت توافق شده با مشتري و 
سفارش دهنده

3ـ عمل به قوانين طبيعت و 
بهره گيري از تناسبات آن در 

خلق آثار تصويري
4ـ به كارگيري به اندازه و 

متناسب از مواد و مصالح در اثر 
هنري به منظور مواد در حفظ 

طبيعت
5ـ رعايت كردن و انجام دادن 

نكته ها و قوانين زيست محيطي 
در فرايند خلق تصوير

اخالق
)تزكيه، عاطفه 

و ملكات 
نفساني(

3ـ التزام عملي به انجام وظايف شغلي 
در توليد تصاوير 

4ـ ارزش گذاري به يادگيري مادام العمر 
در خلق و توليد آثار هنري  

5ـ توجه به التزام فردي به قوانين و 
مقررات شغلي اخالقي در كار هنري 

3ـ پرهيز از آموزه هاي غير ديني  
در فرايند خلق اثر هنري 
4ـ ترويج اخالق حرفه اي 

به وسيله آثار بديع تصويري 
5ـ عالقه و انس به استفاده 

از عناصر و نماد هاي ديني در 
كار هنري

3ـ قبول مسئوليت در قبال 
خسارات احتمالي به افراد در 

فرآيند انجام كار هنري 
4ـ داشتن روحيه يادگيري و 

ياددهي در فرايند انجام كار هنري 
5ـ تعهد به انجام به موقع و 

تحويل آثار 

3ـ عالقه به تأثير پذيري از 
طبيعت در خلق آثار 

4ـ عالقه به نمود فناوري هاي 
سبز )دوستدار طبيعت( در ايجاد 

اثر هنري 
5ـ تالش و التزام در به 

تصوير كشيدن آسيب هاي وارده 
به محيط زيست به منظور اشاعة 

حفظ طبيعت و محيط زيست

* اهداف تفصيلی 1 و 2 برای شايستگی های عمومی است.

اهداف تفصیلی* درس
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تكليف كاري   5 سازوار  تركيب  از  ـ گرافيك  فتو  رشتة  در  تخصصي  فني  دانش  درس 
توسعه  نماينده  پودمان  هر  كه  است  شده  تشكيل  شايستگي  پودمان  پنج  قالب  در 
كه  است  به گونه اي  سازماندهي درس  است.  ـ گرافيك  فتو  در حوزه  شايستگي  دانش 
باالتر به روش تحليل شغلي در يك  صالحيت هاي حرفه اي سطح ديپلم و دوره هاي 
به صورت  و شايستگي ها  ارائه مي شود.  در طول سال  به پيچيده  از ساده  افقي  مسير 
تدريجي كسب و ارزيابي می شود و در نهايت در پايان درس شايستگي كالن تجزيه و 

گرافيك محقق مي شود. و  دانش هاي تخصصي رشتة عكاسي  و  تحليل 

طراحی و سازماندهی درس

شايستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی:

1  تحليل شرايط ويژه در عكاسي

2  مديريت رنگ

3  نورپردازي و پرسپكتيو در عكاسي از احجام

4  هويت در گرافيك

5  كسب اطالعات فني

6  جست وجوي مطالب و منابع تصويري به وسيلة فناوري هاي نوين

شایستگی های غیر فنی:
1  مسئوليت پذيري تعهد كاري

2  جمع آوري و گردآوري اطالعات

3  امانت داري و رازداري

4  يادگيري مادام العمر

5  ارتباط مؤثر و كار تيمي

6  مديريت كار ها و پروژه

7  اجتماعي بودن

8  مذاكره

9  كارآفريني

10  درستكاري

11  كاربرد فناوري اطالعات

12  احترام گذاشتن بر ارزش هاي ديگران

13  انتخاب و به كارگيري فناوري هاي مناسب
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14  تفكر اخالق

15  نگرش سيستمي

16  اخالق حرفه ای

سازماندهي محتوا

رسانه ها، مراكز، مواد و منابع يادگیري

درس شامل پنج پودمان است كه هر پودمان شامل 1 يا 2 محتواي دانشی ـ عملكردي 
است. هر واحد يادگيري به صورت مستقل داراي يك فرايند عملكردي مستقل است كه 
در برخي موارد می تواند دو عملكرد در يك پيمانه به صورت پروژه مشترک تعريف شوند.

1  مراکز یادگیري

هنرستان ـ محيط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی

2  رسانه هاي یادگیري

هنر

هنر

کتاب

کتاب فیلم کارپوشه

کارپوشه

بازدید سمینارکارگاه

نرم

3  منابع یادگیري

  كتاب مرجع
  جدول استاندارد 

  استاندارد های تحليل و ارزشيابی حرفه 
  رسانه های يادگير



بخش 2: دروس و جلسات

13
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نمونه جدول بودجه بندی: تحلیل شرایط ویژه در عكاسی

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

بررسي امكانات و محدوديت هاي 1تحليل شرايط ويژه در عكاسيجلسه 1
31عكاسي 

بررسي امكانات و محدوديت هاي 1تحليل شرايط ويژه در عكاسيجلسه 2
31عكاسي

22اهميت مكان در عكاسي 1تحليل شرايط ويژه در عكاسيجلسه 3

22اهميت مكان در عكاسي1تحليل شرايط ويژه در عكاسيجلسه 4

فرصت ها و تهديد هاي عكاسي در 1تحليل شرايط ويژه در عكاسيجلسه 5
22آب و هواي نامساعد

22اهميت نور در عكاسي1تحليل شرايط ويژه در عكاسيجلسه 6

22ارزشيابي1تحليل شرايط ويژه در عكاسيجلسه 7
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واحد يادگیری 

)1(
فصل اول: تحلیل شرايط ويژه در عكاسي

نكاتی كلی درباره اين فصل

هدف نهايی از ارائة اين فصل صرفاً تمرين چند تكنيك يا آشنايی با شرايط عكاسی 
در چند موقعيت مختلف برای عكاسی نيست، بلكه مسئله اساسی آشنايی هنرجويان 
با روش حل مسئله در شرايط مختلف است. آشنايی با روش حل مسئله بدين معنا كه 
هنرجويان از سختی ها فرار نكنند و در هرحال به دنبال يافتن راه حل باشند. بديهی است 
كه برای هيچ يك از شكل های مختلف عكاسی يك تكنيك واحِد درست وجود ندارد. 
از اين رو هنرجويان بايد توجيه شوند كه از مطالب يادگرفته به عنوان راهنما استفاده 

كنند و نه دستورالعمل.
هرچه  هنرآموزان  است.  هنرجويان  تجربه اندوزی  بر  تأكيد  فصل  اين  در  ديگر  اصل 
هنرجويان را در شرايط مختلف عكاسی قرار بدهند و تجربة عكاسی آنها را در شرايط 

مختلف غنی سازند به اهداف اين فصل نزديكتر شده اند.
توصيه می شود در كالس يا در فضای مدرسه و در زمان عكاسی از هنرجويان خواسته 
شود با دوربين همديگر كار كنند تا بتوانند با دوربين های مختلف كار كنند زيرا افرادی 
كه تنها توانايی كار با يك نوع دوربين را دارند در شرايط كاری آينده ممكن است به 

مشكل بخورند.
عكاسی در قالب تيمی می تواند به هنرجويان كمك بسيار كند. تا جايی كه می شود 
آنها را راهنمايی كنيد تا در قالب تيم عكاسی كنند چرا كه گفتگو پيرامون مشكالت 
در زمان عكاسی و نگاه قياسی نسبت به عكس هايی كه در شرايط مختلف می گيرند، 

بسيار مفيد است.

امكانات و محدوديت های عكاسی

مقدمه: معموالً زمانی كه صحبت از عكاسی در شرايط ويژه می شود بيشترين توجه و 
تمركز معطوف به شرايط پيرامونی و محيط های مختلفی می شود كه يك عكاس در 
حين عكاسی تجربه می كند. اما بايد توجه داشت كه عكاسی خود، شرايط و ويژگی های 
خاصی دارد كه آگاهی و تسلط بر آنها يكی از مهم ترين گام های اساسی برای عكاسی 
به شمار می روند. شرايط ويژه ای كه خوِد عكاسی به عنوان رسانه ای مستقل در مقايسه با 

رسانه های ديگر تصويری و هنرهای تجسمی دارد.
يكی از سؤاالت رايج در ميان هنرجويان همواره اين سؤال است كه » از چه چيزی عكس 
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بگيريم كه عكس مان خوب بيفتد؟« زيرا اين تصور در ميان آنها وجود دارد كه عكس 
خوب، عكسی است كه موضوع زيبايی داشته باشد و آنها بايد با دوربين عكاسی، صرفاً 
زيبايِی موجود در موضوِع موردنظر را منتقل كنند؛ گزارشی بی كم و كاست و شرح 
ماوقع از آن چيزی كه در جلوی دوربين اتفاق می افتد. اين طرز تلقی از عكاسی، حكايت 

از عدم آگاهی هنرجويان از امكانات و محدوديت های بالقوه و بالفعل دوربين دارد.
در اين قسمت تالش می شود هنرجويان، عكاسی را نه يك فرايند مكانيكی برای ثبت 
با  را  آن سخنی  با  می توانند  كه  بدانند  زبانی  يك  همچون  بلكه  موجود  زيبايی های 
لحن و تركيب های مختلف بيان كنند. در حقيقت عكاسان نويسندگانی هستند كه با 

می نگارند. دوربين شان، 

شیوۀ تدريس

برای اينكه به هنرجويان به شكل عملی و ساده نشان دهيد شرايط ويژه در عكاسی 
چيست و اين شرايط چگونه عكاس را وادار به عكس العمل می كنند و برخورد عكاس با 
موضوع در گرفتن عكس خوب چقدر مهم است، در همان ابتدا قبل از شروع درس، با 
خاموش كردن چراغ ها و كشيدن پرده ها، فضای نسبتاً تاريك ايجاد كرده و از هنرجويان 
بخواهيد در فرصت 15 دقيقه ای كه خواهند داشت سه عكس خوب بگيرند. موضوع، در 
محدودة كالس، هر چيزی می تواند باشد. طبيعی است كه نور كم، و البته فقدان موضوع 
خيلی خاص و درخوِر عكاسی )البته برای هنرجويان( اذيت كننده خواهد بود. در طول 

عكاسی همراهی كنيد و كمك كنيد تا به ديدهای بهتری برسند.
بعد از پايان زمان تمرين عكس ها را با ويدئو پروژكتور نمايش داده و پيرامون آنها صحبت 
كنيد. انتظار می رود هنرجويان اولين چالش اين فصل را پشت سر گذاشته و آگاهی نسبی 

به آن چيزی كه قرار است در طول اين فصل ياد بگيرند، پيدا كنند.
برای اينكه هنرجويان بتوانند تفاوت های موجود در كادربندی و اهميت كادربندی در 
انتقال محتوا را بهتر درک كنند، توصيه می شود يك موضوع مشخص )ترجيحاً طبيعت 
بی جان( را در كارگاه عكاسی )استوديو( قرار داده و از آنها خواسته شود از آن عكاسی كنند. 
توصيه می شود عكاسی به صورت گروه بندی انجام شود تا در عين حال كه نظم كالس 
حفظ می شود با مديريت درست هنرجويان بتوانند از هر زاويه ای كه خواستند آزادانه 
عكاسی كنند. الزم به ذكر است هرچه موضوع انتخاب شده، از لحاظ فرمی و نورپردازی 
ساده باشد بهتر است )حتی نيازی به نورپردازی خاصی نبوده و نور محيط كافی است( 
زيرا هدف اين است كه هنرجويان با تغيير زاويه خود و دوربين شان تالش كنند عكس 
موضوع،  به  نگاه ها  متفاوت ترين  صاحب  كه  شوند  توجيه  هنرجويان  بگيرند.  بهتری 

تشويق خواهند شد.
مهم ترين قسمت تدريس مرحله پايانی آن و نقد و مقايسة كارهاست. عكس های گرفته 
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شده به وسيلة پروژكتور نمايش داده و پيرامون تصاوير بحث و گفت وگو شود. با قياس 
ميان تصاوير اين امكان به بچه ها داده شود تا با نگاه های مختلف يكديگر آشنا شوند.

اين اولين گام در مسير دريافت اين اصل است كه كادربندی به اندازة خود موضوع 
اهميت دارد و عكاسی صرفاً يافتن موضوع هاي ناب نيست بلكه عكاسی هنر قرار دادن 

درست موضوع در كادر نيز است.

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

پرسش و پاسخ شفاهی، مشاهده فرايند عكاسی، انجام ژوژمان كالسی، تحويل كارپوشه

اهمیت مكان در عكاسی

مقدمه: عكاسی به عنوان رسانه ای كه به مكان وابسته است نمی تواند خارج از مكان 
به فرد  منحصر  رسانه ای  را  آن  مكان،  با  عكاسی  پيوستگی  اين  و  باشد  داشته  وجود 
قرار  آن  مكانی كه عكاس در  استوديو،  از  بيرون  در  برای عكاسی  می كند. بخصوص 
می گيرد حائز اهميت است. برای تصويرگری يك مكان با دوربين، عكاس بايد در آن 

مكان حضور داشته باشد چيزی كه مثاًل در نقاشی لزوماً صادق نيست.
در عكاسی، نمی توان مكانی را خاص تر از مكان ديگر دانست چرا كه هر مكانی ويژگی ها 
و مقتضيات خاص خودش را دارد. با اين حال در اين بخش به عكاسی از آب های روان، 
عكاسی از غار و عكاسی در كوير اشاره شده است كه شايد مختصات متفاوت تری داشته 
و در كشورمان فراوانی زيادی دارند. يكی از مهم ترين مزيت های عكاسی از اين مكان ها 
دارا بودن فرصت و وقت طوالنی برای عكس برداری است. برخالف عكاسی خبری كه 
در يك لحظه صورت می گيرد و شانس و تصادف تأثير زيادی دارد، در عكاسی از اين 
مكان ها به علت گسترده بودن زمان، عكاس می تواند محاسبات فنی و هنری را انجام 
داده و با فرصت كافی اقدام به عكس برداری كند. بنابراين در كنار ويژگی های خاصی 
كه هر كدام از اين مكان ها دارند، هركدام به نحوی هنرجويان را به چالش كشيده و 
آنها ناچارند با امكانات دوربين خود كار كنند تا بتوانند عكس مورد نظر خود را بگيرند 
و به اين ترتيب با تمرين اين شرايط آنها به خوبی كار با دوربين در شرايط مختلف را 

ياد بگيرند.
هدف از اين واحد يادگيری آموزش عملكرد دوربين در شرايط مختلف و نحوة بهره گيری 
از امكانات دوربين است به طوری كه هنرجويان بتوانند تشخيص دهند در شرايط و 
موقعيت های مختلف چگونه عكاسی كنند و نيز حين كار از ابزار و دوربين خود مراقبت 

كنند.
با توجه به تفاوت اقليمی و آب و هوايی كه در كشورمان وجود دارد و همچنين امكانات 
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آنها، هنرآموزان می توانند بر روی مبحثی كه بيشتر به منطقه زندگی خود نزديكی دارد 
تمركز بيشتری كنند. به عنوان مثال اگر در منطقة شما غارهای زيادی وجود دارد، يا 
در منطقه سردسير يا گرمسير زندگی می كنيد توجه بيشتری به آن بخش ها كرده و 
تمرين های بيشتری در آن زمينه ها برای هنرجويان طراحی كنيد. اما دقت شود كه 
آموزش هيچ يك از بخش های اين فصل حذف نشود. چرا كه هر عكاسی تقريباً احتمال 
اين را دارد كه در اغلب اين شرايط حداقل يك بار عكاسی كند. بايد عالوه بر توجه به 

اين مسأله، اهميت آموزش همة اين شرايط برای هنرجويان نيز توضيح داده شود.

عكاسی از رودخانه و آبشار

مواد و تجهیزات:
  دوربين عكاسی
  سه پايه محكم

ND فيلترهای پالريزه و  
  رايانه

  دستگاه ويدئو پروژكتور
  ريموت كنترل شاتر 
  دستمال ميكروفايبر

  محافظ بارندگی

دانش افزايی

همان گونه كه در كتاب درسی آمده عكاسی از آب های روان شامل دو شيوة عكاسی 
با نوردهی كم و نوردهی طوالنی است و برای ثبت قطرات متراكم آب در يك رود يا 
آبشار خروشان بايد سرعت شاتر دوربين را بر روی اعداد باال تنظيم و برای ارائة حسی 
آرامش بخش از جريان آب، شاتر دوربين را روی سرعت پايين تنظيم كرد. مقدار باز 
ماندن شاتر، متناسب با سرعت آب آبشار و جلوه  ای كه مدنظر باشد، می تواند از يك 

ثانيه تا چندين دقيقه متغير باشد.
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البته با باز گذاشتن شاتر در روز روشن، تنها به مدت 1 ثانيه و حتی با ديافراگم خيلی 
بسته f/22 طبيعی است كه لرزش دوربين و مقدار نور زيادی كه در يك ثانيه عبور 
می كند چالش برانگيز خواهد بود. بنابراين سه پايه و فيلترهای خاكستری يا كاهنده 
نور )ND( را می توان مهم ترين تجهيزات مورد نياز در عكاسی به صورت نوردهی باال از 
آب های روان دانست. در زمان طلوع يا غروب خورشيد ممكن است بدون استفاده از 
فيلتر هم چنين جلوه ای ايجاد كرد، اما در اواسط روز حتماً بايد فيلتر به همراه داشت. 
با نوردهی طوالنی( بدون استفاده از سه پايه تقريباً  اما اجرای اين تكنيك )عكاسی 

غيرممكن است.
معموالً در عكاسی با نوردهی طوالنی، گرايش به استفاده از ديافراگم بسته وجود دارد تا 
نوردهی طوالنی را بتوان ساده تر اجرا كرد، اما از آنجايی كه ممكن است كيفيت عكس 
با ديافراگم بسته چندان مطلوب نشود به همين دليل پيشنهاد می شود اولويت را بر 
استفاده از فيلتر گذاشته و از مقدار نور ورودی به لنز كم كنيد و از واضح يا شارپ ترين 
لنزتان استفاده كنيد چرا كه هر لنزی در يك ديافراگم خاص، واضح ترين  ديافراگم 

نتيجه را دارد. 
در عكاسی با نوردهی طوالنی از آبشار يا رودخانه، يكی از چالش های موجود، بوته ها و 
برگ درختان موجود در كادر هستند كه ممكن است با باد تكان بخورند و در عكس 
تار ثبت شوند و جلوة رود يا آبشار را تحت تأثير قرار دهند. در اين شرايط، يا بايد برای 
باد كمتر منتظر ماند و اميدوار بود كه باد آرام شود، گاهی اوقات تنها چند ثانيه توقف 



20

باد برای گرفتن عكس كفايت می كند، و يا می توان چند عكس با نوردهی های مختلف 
گرفت و سپس با نرم افزارهای ويرايش عكس نظير فتوشاپ عكس ها را باهم ادغام كرد.  
اين حالت كه دقت به مراتب بهتری در عكس خواهد داشت به اين ترتيب است كه ابتدا 
عكسی گرفته می شود كه در آن آبشار با جلوة مدنظر با هر سرعت شاتری كه الزم باشد 
ثبت می شود؛ سپس عكس ديگری با سرعت شاتر سريع تر گرفته می شود كه عناصر 
ديگر تصوير در آن ثابت و فريز باشند. سپس اين عكس ها در فتوشاپ باهم تركيب 
می شود، با اين كار هم آبشار و هم عناصر ديگر تصوير به بهترين شكل در يك عكس 
خواهند بود. نكته مهم در اين پروسه اين است كه دوربين بايد حتماً روی سه پايه بوده 

و در حين عكاسی كوچكترين تغييری نكند.
در عكاسی از آب های روان، عالوه بر فيلترهای خاكستری فيلترهای پوالريزه هم بسيار 
كارايی دارند و بخش زياد از انعكاس روی سطح آب را درصورت مزاحمت می توان با 

آن از بين  برد. 
توصيه می شود زمان عكاسی از آبشار دستمال لنز )ميكرو فايبر(، همراه باشد. چرا كه 
معموالً عكاس در معرض پاشيده شدن آب است كه حتی اگر سرعت شاتر سريع تر از 1 
ثانيه باشد باز هم لكه های خيس بسياری در عكس پديدار می شود كه بايد در ويرايش 
آنها را حذف كرد. با تميز كردن و محافظت كردن از لنز تا جای امكان می توان تعداد 
لكه های ايجاد شده را به حداقل رساند. استفاده از محافظ بارندگی دوربين نيز بسيار 

توصيه می شود.

شیوۀ تدريس

می توان در داخل مدرسه حتی با آب شير تمرين هايی برای هنرجويان ارائه كرد تا درک 
درستی از ثبت روند آب در عكس پيدا كنند البته به نحوی كه آب زيادی هم هدر نرود. 

نكات ايمنی و بهداشت

اغلب رودها خطرناک تر از آن چيزی هستند كه از دور ديده می شوند. حتماً از رفتن با 
دوربين به داخل رودخانه های بزرگ پرهيز شود.

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

پرسش و پاسخ شفاهی، مشاهدة فرايند عكاسی، انجام ژوژمان كالسی، تحويل كارپوشه
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عكاسی در غار

مواد و تجهیزات:
  دوربين عكاسی

  يك سه پايه محكم
  رايانه

  دستگاه ويدئو پروژكتور

دانش افزايی

غارها، حفره هايی هستند كه به طور معمول بر اثر حل شدن سنگ ها با آب و ذوب  شدن 
يخ ها ايجاد می شود. بعضی غارها، فقط يك حفرة كوچك اند كه فقط يك نفر می تواند 
وارد آن شود. برخی ديگر، گذرگاه ها و اتاقك های تو درتو دارند. محيط غارها به دليل 
و وجود شرايط  و رنگ هاي مختلف  اشكال  با  متنوع  از تشكيالت آهكی  برخورداری 
خاصش از زيباترين پديده هاي خلقت هستند. اما به دليل همين عوامل و شرايط خاصی 
كه غارها دارند، عكاسی از غار نيازمند آگاهی از اين شرايط خاص است تا نتايج خوبی 
حاصل شود. غارخيز بودن كشورمان كه بيش از 3000 غار در آن وجود دارد فرصتی 
در  غار  تعداد  اين  از  كه  است  ذكر  به  الزم  البته  كرد.  عكاسی  آنها  از  بتوان  تا  است 
حدود 200 غار ثبت و نقشه برداری شده و اطالعات آنها در اختيار است كه بهتر است 

هنرجويان از اين غارها عكاسی كنند.
عدم نور طبيعی در غارها )به جز فضاي اطراف دهانة غار( بزرگ ترين و اساسی ترين مشكل 
در عكاسی غار است، به همين دليل عكاس ناچار است با استفاده از نورهاي مصنوعی از 
آنها عكاسی كند. تأمين نور مناسب براي فضاهاي بزرگ، كنترل مقدار آن و يا نورپردازي 

صحيح از عواملی هستند كه درصورت رعايت نكردن، می توانند نتايج نامطلوبی بدهند.
اگر چنانچه در نزديكی دهانة غار نيستيد و قصد داريد از نورهای مصنوعی بهره ببريد 
بايد توجه داشت كه در صورت استفاده از نورافكن هاي فيلمبرداري، برای تعيين سرعت 
فاصله  و  فضا  آنها، وسعت  نورپردازي، شدت جريان  منابع  تعداد  نظير  عواملی  شاتر، 
دوربين دخيل خواهند بود. در صورت استفاده از فالش نيز بايد توجه داشت كه فالش با 
شاتر سينك شده باشد چرا كه در غير اين صورت ممكن است شاتر باز نشده و يا نيمی 
از آن باز شده باشد كه نتايج آن عدم دريافت و يا ناقص نور فالش خواهد بود. مهم ترين 
سرعت ها در عكاسی غار sec, 1/60sec ,1/30sec ,1/15sec 1/125و B هستند. از 
فالش روي دوربين نيز بهتر است به تنهايی استفاده نشود زيرا اغلب حجم و سايه ها از 

بين رفته و تصاوير صاف و بی روح به نظر می آيند.
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براي داشتن بيشترين عمق ميدان در فضاهاي وسيع، ديافراگم را بايد در كوچك ترين 
اندازه قرار داد كه در اين صورت به نورهاي بيشتری نياز است.

در داخل غار با توجه به شرايط موجود در حد امكان مدت زمان نوردهی را كوتاه تر و 
از درجه حساسيت ايزو كمتر استفاده می كنند تا كيفيت تصاوير نهايی باال و بدون نويز 
باشد. اگر امكان نورپردازي كافی براي موضوع عكاسی وجود دارد، بهتر است از كم ترين 
باالتری  ايزوی  از  بايد  اين صورت  يا 100 استفاده كرد. در غير  ايزو مثالً 80  اعداد 
استفاده كرد كه متأسفانه باعث می شود كيفيت عكس ها )به خصوص در چاپ های بزرگ 

مقياس( پايين و همراه با نويز باشد.
در غار حتی اگر نورپردازي خوبی با چراغ ها و يا ديگر منابع روشنايی داشته باشيد 
اين احتمال وجود دارد كه دوربين با فوكوس خودكار نتواند فاصله سوژه را به درستی 
تشخيص دهد و عكس ها تار شوند. بنابراين بهتر است در صورت امكان، وضوح دوربين 

به صورت دستی تنظيم شود.

شیوۀ تدريس

از هنرجويان بخواهيد قبل از ورود به غارها و شروع عكاسی، به محيط ها و فضاهايی كه 
از لحاظ نور و حتی شرايط، شباهت زيادي به غارها دارند بروند و در آنجا تمرين كنند. از 
هنرجويان بخواهيد از حياط منزل در شب، اتاق يا سالن تاريك بدون استفاده از فالش 

روی دوربين عكاسی كنند و در كالس پيرامون عكس ها گفت و گو كنيد.

نكات ايمنی و بهداشت

گل چسبنده، رطوبت و آب از عناصر تشكيل دهنده بسياري از غارها هستند كه 
همگی تهديدي بزرگ براي تجهيزات عكاسی به شمار می روند كه حمل تجهيزات 
در ظروف ضد رطوبت و ضدضربه و پوشاندن دوربين با سلفون استرج از ساده ترين 

و معمول ترين روش ها هستند.
داشتن حافظه اضافه، باطري يدكی براي دوربين، فالش ها و پروژكتورها بسيار مهم 
است. همچنين ضروری است از شارژ بودن باطری و خالی بودن حافظه ها اطمينان 

حاصل شود.
دستمال و حوله خشك براي پاک كردن دست، صورت و لوازم همراه خود داشته 
باشيد. براي دوربين برس، اسپري هواي فشرده و دستمال ميكروفايبر نياز داريد. 
گاهی اوقات ذره اي از خاک يا رطوبت در روي لنز می تواند عكس را به راحتی تباه 

كند.
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شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

پرسش و پاسخ شفاهی، مشاهدة فرايند عكاسی، انجام ارائه كار كالسی، تحويل كارپوشه

عكاسی در كوير

مواد و تجهیزات:
  دوربين عكاسی

  يك سه پايه محكم
  فيلترهای پالريزه و خاكستری

  رايانه
  دستگاه ويدئو پروژكتور

دانش افزايی

كوير، يكی از گونه های اعجاز برانگيز طبيعت است. عليرغم اينكه كوير كاماًل خشك 
و بی آب و علف به نظر می رسد اما جالب است كه برخی از مناطق كويری، به عنوان 
مثال كوير مرنجاب، دارای آب فراوانی بوده و به همين دليل نيز پوشش گياهی منحصر 
به فردی دارد. به دليل وجود همين آب، حيوانات زيادی نيز در آن زندگی می كنند. از 
جمله حيواناتی كه در اين كوير به چشم می خورند می توان به گرگ، شغال، كفتار، روباه 
شنی، گربه شنی، بزمجه، آفتاب پرست، انواع مارمولك، مار، عقرب و تيهو اشاره كرد. 

يكی از روش های مناسب برای دور نگه داشتن تجهيزات حساس عكاسی از اين 
عوامل مخرب، چيدن لوازم بر روي پارچه اي روشن است كه روي كف گلی، خاكی 
و يا مرطوب غار پهن می كنيد. اين كار احتمال گم شدن قطعات كوچك در فضاي 

تاريك غارها را نيز كاهش می دهد.
هيچگاه نبايد تنهايی به غار رفت و حتماً بايد خانواده و يا دوستان را در جريان سفر 

عكاسانه به غار قرار داد.
احترام به غارها، جانوران ساكن آنجا و رعايت قوانين ايمنی و حفاظتی براي غارها 
ضروري است. بايد از بجا گذاشتن هرگونه زباله در غارها خودداري كرد. باطري ها با 
داشتن خصوصيات شيميايی يكی از مضرترين زباله ها براي غارها و موجودات درون 

آنجا به شمار می رود.
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بنابراين در كوير از تپه های شنی طاليی گرفته تا گياهان، جانوران بيابانی و آسمان شب 
سوژه های جذابی وجود دارند كه می توان از آنها عكاسی كرد.

معموالً زمان ايده آل برای عكاسی از كوير بسيار محدود است. شما می توانيد از لحظه 
طلوع خورشيد تا حداكثر 1 ساعت بعد از طلوع و كمتر از 1 ساعت قبل از غروب از 
كوير عكاسی كنيد. در غير اين صورت كوير سطحی يك دست ماسه است و زيبايی های 
خيره كننده آن در عكس قابل مشاهده نخواهد بود. هم رنگ ماسه ها تغيير می كند و هم 

عمق و سايه روشن هايی كه الزم است درعكس به وجود نمی آيد.

نكات ايمنی و بهداشت

در كوير بايد در حفظ و نگهداری دوربين بسيار دقت شود زيرا ذرات معلق ماسه همه 
جا هستند.

معموالً گفته می شود برای سفر يك روزه به كوير بايد به اندازه سه روز آب و غذا با 
خود به همراه ببريد و اين ميزان از آب و غذا بايد در روزهای بيشتر با همين تناسب 

يابد. افزايش 
برای عكاسی در قالب تور، دانستن اين نكته ضروری است كه ورود تورهای بدون مجوز به 
برخی مناطق گردشگری كوير ممنوع است. پس بايد پيش از شروع سفر و به طور دقيق 

مجوز تور را بررسی كرده و مطمئن شويد كه اجازه ورود شما به كوير داده خواهد شد.

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

پرسش و پاسخ شفاهی، مشاهدة فرايند عكاسی، انجام ارائه كار كالسی، تحويل كارپوشه

فرصت ها و تهديدهای عكاسی در آب و هوای نامساعد

آب و هوای بارانی
مواد و تجهیزات:
  دوربين عكاسی

  رايانه
  دستگاه ويدئو پروژكتور

  محافظ باران 
ND فيلترهای پالريزه و  

  دستمال ميكروفايبر
  چتر
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دانش افزايی

در زمان بارش شديد باران قطرات بسيار ريز بوده و به سختی می توان آنها را ديد و در نتيجه 
عكاسی از آنها بسيار سخت است. در اين حالت می توان از سوژه هايی كه نشان دهندة بارش 
باران هستند، عكاسی كرد. مانند برخورد قطرات باران بر روی سوژه های مختلف مثل برگ 

درختان، پنجره ها، خيابان ها و پياده روها، شيشه و چتر عابرين پياده در خيابان.
باران زمانی كه به همراه نور پس زمينه باشد، بهتر ديده می شود زيرا نوری كه از قطرات 
باران عبور می كند باعث می شود قطرات باران بسيار واضح تر و شفاف تر به نظر برسد. 
البته برای اينكه بتوان عكس خوبی ثبت كرد منبع نوری نبايد بيش از حد قوی باشد 
مثل نور چراغی در خيابان يا تابش محدود خورشيد از ميان ابرها. گاهی استفاده از 
فالش نيز برای روشن تر كردن قطرات باران كمك می كند. البته فالش دوربين به همان 
مقدار كه می تواند نتيجة كار را بهتر كند به همان ميزان نيز می تواند باعث شود كه 
قطرات باران زيادی روشن تر شوند و عكس نامطلوب شود. معموالً كاهش ميزان فالش 

)تا -3/0( می تواند پيشنهاد خوبی باشد.
برای ثبت حالت های مختلف باران داشتن مهارت برای عكاسی با سرعت های مختلف 
فريز شده و معلق در هوا  به صورت  برای ثبت قطرات آب  زيادی دارد.  اهميت  شاتر 
1 استفاده كرد. اما برای قطرات آب به صورت محو 

1000
می توان از سرعت شاتر باال نظير 

استفاده كرد كه در اين صورت استفاده  1
125

و كشيده بايد از سرعت شاتر پايين نظير 
از سه پايه می تواند مفيد باشد.

از اولويت ديافراگم می توان عكس هايی با عمق مطلوب و نور مناسب به دست آورد. يك 
ديافراگم باز، گزينه ای ايده آل برای عكاسی از قطرات باران به شمار می آيد.

از  يكی  رطوبت  نفوذ  برابر  در  دوربين  از  محافظت  بارانی  مناظر  از  عكاسی  در حين 
مهم ترين اقداماتی است كه يك عكاس بايد انجام دهد چرا كه اغلب دوربين ها در برابر 
آب و نفوذ آن مقاوم نيستند. ورود تنها چند قطره آب به قطعات داخلی دوربين كافی 
است تا دوربين آسيب های جدی ببيند. استفاده از محافظ باران ضروری است. درصورت 
عدم دسترسی به محافظ می توان كاورهايی را به سادگی ساخت و از آنها استفاده كرد. 
كيسه پالستيكی يكی از ارزان ترين و در دسترس ترين ابزار برای اين كار است. البته 
بديهی است كه برای عكاسی در آب و هوای بارانی حتماً نياز نيست كه زير باران رفت 
و می توان از زير يك سرپناه يا حتی سايبانی نظير درخت نيز عكاسی كرد. همچنين 
عكاسی از داخل ماشين ضمن اينكه مكان امنی است كه دوربين كاماًل خشك و امن 
باقی بماند در ضمن با قابليت شيشه هايی كه دارد می توان خالقيت را به كار گرفت و 

عكس های متنوعی از فضای بارانی گرفت.
از  جذاب  موضوعی  خود  باشد  بسته  نقش  پنجره   بر  كه  باران  قطرات  جالب  الگوی 
صحنه های بارانی به شمار می روند. با استفاده از بازترين حالت ديافراگم پس زمينه را از 
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فوكوس خارج كرده و درصورتی كه پس زمينه قطرات دور از پنجره باشد، نتيجه خوبی 
می توان گرفت. پس زمينه تأثير زيادی بر اين نوع عكس ها دارد. يك پس زمينه روشن 
همچون آسمان موجب می شود كه قطرات آب به طور كل تيره تر بوده و درصورتی كه 

يك پس زمينه تيره موجب می شود كه مركز قطرات برجسته تر به نظر برسند.
در اين حالت بهتر است از قابليت وضوح سازي دستی استفاده كرد، چون گاهی قطرات 
موجب اختالل در واضح سازي شده و تصوير خوبی ايجاد نمی شود. قطرات همچون 
لنزهای كوچك عمل كرده و يك تصوير وارونه از پس زمينه خود به وجود می آورند. 
اگر وضوح دوربين به درستی تنظيم شود، می توان وضوح اين تصاوير موجود بر قطره 

را افزايش دهيد. 
پس از باران نيز، عكاسی از بازتاب ها، ايده بسيار خوبی است. پس از يك باران شديد؛ 
بازتاب ها و سايه ها همه جا ديده می شوند و به خوبی می توان عكس های زيبايی به ثبت 

رساند.

نكات ايمنی و بهداشتی

هيچگاه نبايد در زير باران، لنز دوربين را تغيير داد و اگر الزم بود، بهتر است زير يك 
سرپناه رفته و اقدام به تعويض لنز كرد. 

حفاظت از سرما و خيس شدن واجب تر از عكاسی است. 
بهره گيری از پوشش ها يا كاورهای ضد آب برای دوربين ضروری است. 

در هنگام عكاسی در باران بهتر است از سايه بان های لنز بهره برد.
پس از عكاسی بايد تمام سطوح دوربين و لنز را با يك پارچه نرم، خوب خشك كرد.

دانش افزايی

عكاسی از رنگین کمان: شكل گيری رنگين كمان، نيازمند وقوع چند رويداد همزمان 
است. عالوه بر اين كه به واسطة باران يا رگبار سريع، بايد در آسمان رطوبت وجود 
داشته باشد، خورشيد نيز بايد در افق در زاويه كم، حدود 42 درجه نسبت به بيننده، 
قرار داشته باشد. البته بايد در بخشی از آسمان كه خورشيد در آن قرار دارد، صاف بوده 
و هيچ مانع و يا ابری در آن نباشد، در حالی كه بخشی از آسمان كه رنگين كمان در آن 
ظاهر می شود، همچنان دارای رطوبت و يا بارانی باشد. وجود اين شرايط باعث می شود 
اشعة خورشيد در برخورد با قطرات باران، دچار بازتاب و شكست شود و رنگين كمان 

خلق شود.
باشد  ابر  بدون  دارد،  قرار  آسمان  در  خورشيد  كه  موقعيتی  يا  منطقه  اگر  بنابراين 
می توان به سمت منطقة بارانی رفته و منتظر شكل گيری رنگين كمان بود. گاهی يافتن 
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رنگين كمان سخت است، چون ممكن است از يك مكان خاص ديده نشود و بايد در 
اطراف منطقة بارانی حركت كرده تا آن را يافت. زمانی كه به دنبال آن هستيد، مطمئن 
شويد كه در جهت مخالف مكانی كه خورشيد قرار دارد را ببينيد. زمانی كه رنگين كمان 
را يافتيد، حتی اگر رنگ های آن بسيار تار باشند، زمان آن است كه در اطراف چرخيده 
و منتظر باشيد. بعضی از رنگين كمان ها، بسيار محو شروع شده و بعد از مدتی رنگ های 
آنها شدت پيدا كرده و شكل می گيرند. پس حتی اگر تنها جزئی از آن را ببينيد دوربين 

را بيرون برده و شروع به عكاسی كنيد.
از آنجايی كه رنگين كمان ها می توانند منطقة وسيعی را در برگيرند، داشتن يك لنز 
زاويه باز توصيه می شود. همچنين بهتر است عمق ميدان را روی بيشترين حالت تنظيم 
كنيد، تا تمام المان های پس زمينه و پيش زمينه بر روی عكس شما، واضح به نظر برسد.
رنگين كمان،  بين رنگ های  را  بسياری  تفاوت  پوالريزه، می تواند  فيلتر  آنجايی كه  از 
آسمان و المان های ديگر در پس زمينه و پيش زمينه ايجاد كند، توصيه می شود از آن 
استفاده شود. اما بايد در استفاده از اين فيلتر دقت داشت، چرا كه موقعيت های قطبی 

طبيعی می تواند با بلوكه كردن انعكاس ها، رنگين كمان را ناپديد كند. 

شیوۀ تدريس

از آنجايی كه به جز باران، مه، افشانه و شبنم معلق در هوا نيز می توانند رنگين كمان 
تشكيل دهند بنابراين اين اثر را می توان در طول يك روز آفتابی نيز به طور مصنوعی با 

پراكنده ساختن قطره های آب در هوا ايجاد كرد.
در هوای آفتابی می توان با استفاده از شيلنگ آبياری باغچه و وصل كردن يك دهانه 

به شيلنگ تا جريان آب به صورت اسپری 
كوچك  رنگين كمانی  شود،  خارج  آن  از 
ساخت. در عين سرگرم كننده بودن اين 
كار شما می توانيد به هنرجويان درس های 

زيادی در مورد رفتار نور بياموزيد.
برخورد  صورت  در  تنها  كه  شود  توجه 
مستقيم نور خورشيد رنگين كمان تشكيل 
آفتابی  روزی  در  حتماً  بنابراين  می شود. 
انجام شود. برای راحتی كار، سعی كنيد 
كه محيط تيره ای همچون درخت يا ديوار 
بر  را  شيلنگ  و  باشد  آب  جريان  پشت 
سه پايه محكم كنيد تا به راحتی بتوانيد آن 

را حركت دهيد و تنظيمش كنيد.
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عكاسی از آذرخش (رعد و برق)
آذرخش تنها برای لحظه ای بر آسمان ظاهر می شود و عكاس فرصت كمی برای عكس العمل 

دارد از اين رو در اختيار داشتن ابزار مناسب عكاسی از آذرخش را آسان تر می كند. 
عكاسی از آذرخش، در روز بسيار مشكل است چرا كه نمی توان دريچه دوربين را برای 
بايد  كار  اين  برای  است.  فرصت  بهترين  بنابراين شب  داشت.  نگه  باز  مدت طوالنی 
دوربين را به سه پايه وصل كرده و كادر را در محل فرضی وقوع رعد و برق تنظيم كرد. 
رعد   و   برق ها اكثراً چند بار در حدود يك منطقه پديد می آيند و تقريباً می شود محل 
فرضی آن را حدس زد. وضوح سازي دوربين را روی بيشترين وضوح تنظيم كرده و شاتر 
را روی گزينه B و ديافراگم را روی گزينه f/ 8 قرار داده و دكمه شاتر را بايد زد و منتظر 

رعد و برق ماند.
نور عكس بسته به ميزان روشنايی محيط، حساسيت دوربين و مدت باز بودن دريچه 
دوربين تفاوت می كند. هرچه محيط تاريك تر باشد، مدت طوالنی تری می توان ميزان 
نوردهی را افزايش داد. گاهی ابرهای روان در عكاسی با نوردهی باال باعث تار شدن 

عكس و در نهايت ضعف تصويری می شوند.

نكات ايمنی بهداشتی

صاعقه های ناشی از رعد و برق بسيار خطرناک و گاهی كشنده هستند؛ بنابراين به 
كرد. نبايد خطر  هيچ  وجه 

هنگام عكاسی بايد در دورترين نقطه ممكن از سيم های فشارقوی ايستاد و فاصله را 
رعايت كرد. در شرايط طوفانی نيز حتماً بايد از داخل محوطه مسقف عكاسی كرد.

آب و هوای سرد و برفی
يك  از  كه  عكس هايی  شود،  عكاسی  روشن  روز  در  اگر  حتی  برفی  هوای  و  آب  در 
منظرة پوشيده از برف گرفته می شوند، ممكن است كمی تاريك به نظر برسند. دليل 
دوربين های  اكثر  اينكه  عليرغم  است.  نورسنجی  در  عكاسی  دوربين  اشتباه  امر  اين 
و  برف  سفيدی  هستند  برخوردار  قدرتمندی  نورسنجی  سيستم  از  مدرن  ديجيتالی 
سطح بازتاب  كننده آن، باعث می شود دوربين عكاسی مقدار زياد سفيدی را به معنای 
اوراكسپوز برداشت كند و تنظيمات نورسنجی را برای رفع اين مشكل به نحوی كاهش 

دهد كه اين مسئله نورسنجی را با مشكل مواجه می كند. 
بنابراين در زمان عكاسی در شرايط برفی ابتدا نورسنج دوربين را در حالت نقطه ای 
Partial يا Spot قرار دهيد. در اين حالت دوربين، يك نقطه و يا محدوده كوچكی 
از وسط كادر را معيار نورسنجی قرار می دهد. سپس قسمتی از كادر را كه احساس 
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می شود نسبت به كل كادر نور متعادلی دارد وسط قرار داده و نور سنجی براساس آن 
انجام می شود. بايد توجه داشت كه جزييات غنی و بافت برف از دست نرود كه اين را 
می توان با بررسی هيستوگرام، جلوگيری كرد و حداقل ميزانش را كاهش داد. سپس 
درحالت اولويت با ديافراگم، با نگه داشتن دكمه AE Lock نورسنجی را قفل كرده و 

كادر را مطابق با نظر خود بسته و عكس مورد نظر گرفته می شود.

 RGB 1ـ نموداري كه مقدار خاكستري ها، تيرگي ها و روشنايي ها را در عكس مشخص مي كند. هيستوگرام براي
نيز كاربرد دارد.

برای عكاسی از دانه های برفی كه روی هوا هستند بايد ديافراگم روی بازترين حالت 
و عدد f روی كمترين مقدار باشد تا فقط برِف در حال بارش در حالت وضوح قرار 
بگيرد. وضوح خودكار تقريباً غير ممكن است و بايد به صورت دستی از روی لنز عمل 
وضوح  كردن رو انجام داد. برای اينكه دانه های سفيد رنگ برف توی عكس معلوم باشند، 

نباشد كه روی آن  نقطه متعادلی در كادر  مدهای نورسنجی در عكس: وقتی هيچ 
عكس  شدن  تاريك  از  تا  كرد  استفاده  نوردهی  جبران  از  می توان  كرد،  نورسنجی 
جلوگيری شود. برای منظره های برفی كه در آنها رنگ سفيد زياد است و انعكاس نوری 
زيادی وجود دارد مقدار جبران نوردهی را 2+ گذاشته و با بررسی وضعيت نوری عكس ها 

در هيستوگرام1 در صورت لزوم مقدار جبران نوردهی را تغيير داد.
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بايد بك گراند عكس به رنگی غير از سفيد باشد. برعكس چيزی كه در عكاسی از آبشار 
مشاهده شد، برای آنكه بارش برف در بيننده حس آرامش ايجاد كند بايد از سرعت 
شاتر باال استفاده كرد. هدف اين است كه دانه های برف شارپ و دايره ای ديده شوند.

نكات ايمنی و بهداشت

بايد صبح زود بايد بيدار شد. اين كار چند مزيت دارد: اول اينكه ردپاهای كمتری در 
برف ديده می شوند و مناظر برفی بكر و دست نخورده هستند. مسئلة ديگر اين است 
كه در صورت صاف شدن هوا با باال آمدن خورشيد بخشی از برف ها آب می شوند و آن 
منظرة تميز و سفيد اول صبح از بين می رود. البته هنرجويان بايد توجه كنند كه به 
حركت های خود بر روی برف دقت داشته باشند زيرا بعضی اوقات ممكن است خودشان 
يك منظرة برفی زيبا را با راه رفتن در آن خراب كنند و امكان عكاسی را از آنجا بگيرند 
پس بايد حواسشان به جای پاهای خودشان هم باشد، اگر منظرة زيبايی را ديدند اول 

مطمئن شوند كه عكس مورد نظرشان را ثبت كرده اند و بعد به راهشان ادامه دهند.
هيچ گاه لنز را با نفس خود تميز نكنيد.

از آنجايی كه لوازم الكترونيكی رابطه خوبی با آب ندارند. پس كيف عكاسی را مستقيماً 
بر روی برف نگذاشته و در صورت امكان از كيسه های اضافه برای پوشش آنها استفاده 

كنيد. معموالً عمر باتری ها در سرما به 50 درصد مقدار اوليه كاهش می يابد.
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عكاسی در شرایط ابری
نكته مهم در عكاسی در شرايط ابری اين است كه چقدر ابر آسمان را پوشانده و ضخامت 
آنها به چه ميزان است و به چه شكلی در آسمان آبی رنگ پراكنده شده اند. زمانی كه هوا 
ابری است ممكن است گاهی نور خورشيد از ميان ابرها به بيرون بتابد و يا شايد ابرهای 
تيره تر جای خود را به ابرهای روشن تر بدهند و بعد از گذشت مدتی دوباره برگردند. 
در اين حالت نور برای عكاسی دچار تغييراتی می شود و می تواند بر روی عكس های 
شما تأثيراتی مثبت و منفی بگذارد. در اين حالت استفاده از چتر تابش نور به دوربين 

را ثابت نگه می دارد.
البته در اين شرايط می توان از نقاط پوششی سايه دار، همان نقاطی كه هم در روزهای 
آفتابی و هم در روزهای ابری سايه دارند، استفاده كرد. اين نقاط كه مانعی برای تابش 
نور است می تواند نقاط عالی برای عكس برداری در يك روز ابری باشد. زير سايه بان ها، 

راهرو ها و نقاطی كه می تواند نقش يك فيلتر قوی بين شما و نور خورشيد، باشد. 
عكاسی به صورت سياه و سفيد در شرايطی كه آسمان ابری است می تواند بسيار مناسب 
باشد. با حذف رنگ ها، چشم انداز مورد نظر شما ظاهر بهتری به خود خواهد گرفت و 

البته بايد به ميزان هماهنگی در تصاوير نيز توجه كنيد.
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ارزشیابی شایستگی تحلیل شرایط ویژه در عكاسي

تكالیف عملكردي عنوان فصل
(شایستگي ها)

استاندارد عملكرد
(کیفیت)

نتایج مورد 
انتظار

استاندارد
(شاخص ها، داوري، 

نمره دهي)
نمره

فصل 1:
تحلیل شرایط 

ویژه در 
عكاسي

1ـ راهبرد هاي عكاسي 
در محيط هاي كم 
نور در موقعيت هاي 

مكاني ويژه

تحليل شرايط ويژه در 
عكاسي در موقعيت هاي 
خاص )عكاسي در شب، 
عكاسي در مكان هاي ويژه(

باالتر از
حد انتظار

عكاسي در موقعيت ها و 
مكان هاي ويژه با به كار گيري 

ابزار هاي تخصصي
3

در حد انتظار

تحليل وضعيت نور در 
ـ  تحليل وضعيت نور در  شب  
مكان هاي بدون نور ـ انتخاب 
امكانات براي شرايط خاص 

عكاسي

2

پايين تر از 
حد انتظار

شناخت نكات فني در عكاسي 
1از موقعيت هاي طبيعي

نمره مستمر از 5

نمره شایستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20


