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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت 
می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های 
جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمه به نقش هنرآموز از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و 
تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا 
از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل 
رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای تدریس هنرآموز، نرم افزارهای 
آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و... است که باهم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنمای هنرآموز 
برای هر کتاب درسی طراحی و  انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی  ایفای نقش تسهیل گری،  جهت 
ابزارها و مواد  این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات،  تدوین شده است. در 
مصرفی موردنیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، 
تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت های 
یادگیری و تمرین ها، بیان شاخص هایی اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارایه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت 
ایمنی، بهداشت و  رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجراء و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های 

حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است. 
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با کوشش و تالش 

مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید. 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش



سخنی با هنرآموز

در نظام آموزشی جدید برای رشته های فنی و حرفه ای، دو درس با عنوان دانش فنی پایه و تخصصی تألیف شده است. 
»  دانش فنی پایه« برای تقویت بنیه علمی هنرجویانی است که از دوره متوسطه اول وارد هنرستان می شوند و کتاب 
دوم با عنوان دانش فنی تخصصی به همین منظور برای هنرجویان پایه دوازدهم که در آستانه ورود به دنیای کار )و یا 

دوره کاردانی( هستند طراحی و تدوین شده است. در تعریف دانش فنی آمده است:
»  یادگیری بر اساس انجام کار، به عبارت دیگر دانش عملی برای اجرای یک فرایند که تجارب قبلی و مسیر تجربه در 
موفقیت آن نقش مهمی دارد، به هر حال مسیر تجربه؛ فرایندی تجمعی و انباشته است که در موقعیت های جدید دنیای 

کار، انتقال و تعمیم یادگیری بر اساس آن انجام می شود.«1
به منظور  هنرجویان  فکری  در ساختار  عملکردی  و  ادراکی  مفهومی،  »  ایجاد چارچوبی  فنی:  دانش  کتاب  کلی  هدف 
سازگاری فناورانه و تعمیم دانش، مهارت و شایستگی های حرفه ای در موقعیت های جدید کاری و حرفه ای در دوران 

زندگی آنها است.«2
بنابراین با توجه به رویکرد شایستگی محور و پرهیز از آموزش مبتنی بر حافظه، سطوح باالی دانش یعنی کاربرد، تجزیه 
و تحلیل، مقایسه و ارزیابی در برنامه درس دانش فنی مورد توجه قرار گرفت و جداول ارزشیابی پایان هر واحد یادگیری 

بر اساس آن نگاشته شد.
گزارش  تهیه  نمونه ها،  جمع آوری  )شامل  هنرجویان  فعالیت  از  مشاهدات  و  مستندات  بر اساس  محترم  هنرآموزان 
انجام کارهای خواسته شده، ارائه کارپوشه و...( اقدام به ثبت نمره شایستگی در سوابق تحصیلی هنرجویان می کنند، 
آزمون های کتبی و شفاهی مبتنی بر دانش به عنوان مستندات ارزشیابی کافی نبوده و تنها بخشی از ارزشیابی محسوب 

می شوند. با این مقدمه کتاب دانش فنی تخصصی دارای 5 فصل به شرح زیر است:
فصل یک )تحلیل شرایط ویژه در عکاسی(، اطالعات و دانش تکمیلی در اختیار هنرجویان قرار می دهد تا در شرایط 

خاص جّوی و یا در محیط های متنوع از نظر نور و رنگ، در هنگام عکاسی تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.
فصل دوم )مدیریت رنگ(، به مبحث مدیریت رنگ با تأکید بر منبع نورهای رنگی و نیز رنگ های جسمی و فرایند 

سنجش و بازتولید رنگ می پردازد.
هدف فصل سوم )نورپردازی و عکاسی از احجام( تقویت بنیه علمی هنرجویان در پرسپکتیو و درک احجام هندسی 

و چگونگی نورپردازی بر آنها برای عکسبرداری است.
فصل چهارم )هویت در گرافیک(، هویت بصری و کاربرد آن در طراحی گرافیک را توضیح و تحلیل می کند. از آنجایی 
که این فصل پیچیدگی، تنوع در موضوع و تفاوت در رویکردها را داراست و هنرجویان به طور مفصل تری در دوره های 
تحصیالت تکمیلی به آن خواهند پرداخت، پیشنهاد می شود برای درک بیشتر هویت، به نمونه های تصویری و یا مشاهده 

و مطالعه بصری در این زمینه پرداخته شود.
فصل پنجم کتاب با عنوان: کسب اطالعات فنی برای آشنایی هنرجویان با برخی اصطالحات فنی و علمی به زبان 
انگلیسی و به منظور استفاده از اطالعات فنی دوربین های عکاسی و نیز خوانش صحیح واژگان در محیط نرم افزار و 

اینترنت، طراحی وتدوین شده است که بیشتر این واژه ها در پایان کتاب همراه هنرجو ذکر شده اند.

با آرزوی توفیق روزافزون برای شما همکاران گرامی

1ـ مهندس ابراهیم آزاد ـ کارگاه تخصصی دانش فنی
2ـ دکتر مهدی اسماعیلی ـ سند راهنمای برنامه درسی دانش فنی تخصصی
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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 



بخش 1: کلیات

5

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
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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
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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 
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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
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نمونه جدول بودجه بندي: مديريت رنگ

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

4كلياتي دربارة نور و رنگ2مديريت رنگجلسه 1

31تعريف رنگ و ويژگي هاي آن2مديريت رنگجلسه 2

31سنجش و بازتوليد رنگ2مديريت رنگجلسه 3

22فضاهاي رنگي2مديريت رنگجلسه 4

22فضاهاي رنگي مستقل از دستگاه 2مديريت رنگجلسه 5

22مديريت رنگ2مديريت رنگجلسه 6

31ارزشيابي2مديريت رنگجلسه 7
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مقدمه

هنرجويان در رشته فتوگرافيک ارتباط زيادی با مبحث رنگ دارند. در سال های گذشته 
با كاربرد رنگ و مبانی هنرهای تجسمی آشنا شده اند. در كنار مباحث هنری مربوط به 
رنگ، درک صحيح از مفاهيم علمی رنگ برای عکاسی و ويرايش و چاپ عکس بسيار 
ضروری است. در اين فصل از كتاب دانش فنی، هنرجويان مطالبی درباره نور به عنوان 
مهم ترين عامل در تشخيص رنگ و كلياتی درباره سنجش و باز توليد رنگ و فضاهای 
رنگی می آموزند. الزم به ذكر است مباحث اين بخش به صورت خالصه و در حد نياز 

هنرجويان آورده شده است.
1  مواد و تجهيزات

Camera RAW و Photoshop 2  كامپيوتر با نرم افزارهای

3  ديتاپروژكتور

4  چاپگر

5  ميز و صندلی

6  دانش افزايی و شيوة تدريس

کلیاتی درباره نور و رنگ

نور سفيد بخشی از طيف امواج الکترومغناطيس است. طيف الکترومغناطيس شامل 
گستره وسيعی است كه امواج كيهانی، پرتوهای گاما، پرتو ايکس، ماورای بنفش، مادون 
قرمز، امواج مايکروويو، امواج رادار، امواج راديويی و تلويزيونی و... را دربر می گيرد. از اين 
طيف وسيع فقط بخش نور برای چشم قابل ديدن است و بقيه امواج كه با چشم انسان 

قابل رؤيت نيستند را می توان با وسايل و امکانات ويژه دريافت كرد.

رنگ

برای ديدن اشيا به نور نياز داريم و يک شیء زمانی ديده می شود كه يا از خودش نور 
منتشر كند يا اينکه نور يک منبع نور را بازتاب دهد. رنگ يک جسم به سه عامل منبع 
نور، جنسيت شیء و مشاهده گر بستگی دارد. در ابتدای مبحث رنگ، گفتگوی كالسی 
پيش بينی شده را با هنرجويان در ميان بگذاريد و از آنان بخواهيد نظرات خود را درباره 

واحد یادگیری 

)1(
فصل دوم: مدیریت رنگ
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اين پرسش ها مطرح كنند و سعی كنيد با سؤاالتی كه می پرسيد آنها را به بحث درس 
هدايت كنيد. 

انواع منابع نور طبيعی و مصنوعی وجود دارند كه هر كدام با روش های مختلف، نورهايی 
با شدت و كيفيت و رنگ متفاوتی ايجاد می كنند. درباره منابع مختلف نوری صحبت 
كنيد و به تفاوت های آنها اشاره كنيد. تفاوت اصلی كه بر رنگ شیء تأثيرگذار است رنگ 
منبع نور است. مثاًل از آن جايی كه طيف رنگی نور روز با نور تنگستن متفاوت است پس 
تأثيری كه بر رنگ يک شیء ثابت می گذارند متفاوت است. تصوير 6 كتاب دانش فنی 
تخصصی به روشنی دليل تفاوت رنگ يک جسم را به دليل تغيير منبع نور نشان می دهد. 
می دانيم كه نور سفيد تركيبی از تمام رنگ های طيف است. وقتی يک جسم در برابر 
تابش يک منبع نور قرار می گيرد، بخشی از نور را جذب و بخشی را بازتاب می دهد. )در 
اجسام شفاف بخشی از نور نيز عبور می كند(. رنگ يک شیء در حقيقت همان رنگی 

است كه از جسم بازتاب شده است. 
برای درک اين مطب كه چگونه تغيير رنگ منبع نور باعث تغيير رنگ جسم می شود، 
از هنرجويان بخواهيد در حالی كه تنظيم وايت باالنس دوربين را در حالت نور روز قرار 
داده اند از يک شیء ثابت در شرايط مختلف نوری عکاسی كنند و عکس ها را به همراه 
يادداشت هايی كه مشخص می كند هر عکس زير چه نوری گرفته شده به كالس بياورند. 
عکس ها را در كالس به نمايش بگذاريد و اجازه دهيد تا درباره تفاوت های رنگی جسم 

صحبت كنند. 
يک شیء غيرشفاف براساس مواد تشکيل دهنده اش در برابر طول موج های تابيده به آن 
يکی از دو رفتار را از خود نشان می دهد: يا جذبش می كند يا بازتابش می دهد. بخش 
بازتابيده شده در حقيقت رنگ آن شیء را تعيين می كند. يک جسم سفيد بخش زيادی 
از نور را بازتاب می دهد و در مقابل يک جسم سياه بخش كمی از نور را بازتاب می دهد. 
يک شیء قرمز بخش قرمز نور را بازتاب می دهد و يک شیء آبی بخش آبی نور. نکته 
حايز اهميت اين است: از آنجا كه اكثر اشيا به رنگ های خالص قرمز، سبز و آبی )سه رنگ 
اصلی نور( نيستند پس هر شیء تركيبی از سه رنگ اصلی را جذب و تركيبی از سه رنگ 

و  بازتاب می دهد  را  اصلی 
رنگ  بازتابی  تركيب  اين 
می كند.  مشخص  را  شیء 
)تصوير 7 و ۸ كتاب دانش 

فنی تخصصی(
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مشاهده گر نيز نقش بسزايی در رنگ مشاهده شده دارد. چشم انسان يکی از پيچيده ترين 
اجزای بدن است كه با تركيبی از ميليون ها سلول مخروطی و استوانه ای درک ما از 
رنگ اجسام را شکل می دهد. افراد متفاوت ممکن است احساس يکسانی از يک رنگ را 
نداشته باشند مخصوصاً افرادی كه به دليل ضعف يا نداشتن برخی سلول های مخروطی، 
امکان تشخيص برخی رنگ ها را ندارند كه در اصطالح دچار كوررنگی هستند. كوررنگی 
درجات و شکل های متفاوتی دارد و ۸ درصد مردان و ۰/4 درصد زنان دچار كوررنگی 
هستند. شايع ترين شکل كوررنگی، كوررنگی قرمزـ  سبز است كه به دو شکل سبزكوری 
و سرخ كوری وجود دارد. كوررنگی آبی ـ سبز به نام آبی كوری كمتر شايع است و در 
موارد بسيار نادر كه چشم فاقد دو نوع سلول مخروطی باشد ديد تک رنگ می شود. اگر 
چشم فردی سلول مخروطی نداشته باشد و فقط سلول استوانه ای داشته باشد در نور 

كم، ديد تک رنگ )سياه و سفيد( و در نور روز نابينا خواهد بود.  
فتوشاپ اين امکان را به ما می دهد كه هر دو شکل كوررنگی قرمزـ  سبز را شبيه سازی 
يکی  و سپس   View>Proof Setup منوی  از  شبيه سازی  اين  نمايش  برای  كنيم. 
از موارد كوررنگی Protanopia-type يا Deuteranopia-type را انتخاب می كنيم. 
اين ابزار به طراحان گرافيک كمک می كند تا هنگام طراحی، با شبيه سازی ديد افراد 

كوررنگ بتوانند در انتخاب رنگ ها دقت باالتری داشته باشند.

سنجش و باز تولید رنگ
اكنون كه هنرجويان به دركی از رنگ دست پيدا كرده اند، بحث توصيف، سنجش و 
بازتوليد رنگ را در ادامه پی می گيريم. مسئله سنجش و توصيف رنگ عالوه بر عکاسی و 
گرافيک در صنايع مختلف نيز بسيار پراهميت است. مثالً برای توليد يک پارچه يا خودرو 
كه قرار است در كشورهای مختلف توليد شود و در تمام موارد، رنگ محصول يکسان باقی 
بماند بايد سامانه ای وجود داشته باشد كه هم رنگ به طور دقيق توصيف شود و هم قابل 
اندازه گيری باشد كه بتوان مطمئن شد فرايند توليد صحيح بوده است. يا برای چاپ يک 
تصوير تبليغاتی از يک محصول بايد تصوير چاپ شده مطابق با رنگ اصلی محصول باشد. 
در تصوير منظره پاييزی تعداد زيادی رنگ وجود دارد كه برخی از آنها در كنار تصوير 
آورده شده اند. از هنرجويان بخواهيد رنگ های موجود در اين تصوير را ببينند و درباره 
روشی صحبت كنند كه بتوان يک رنگ را دقيقاً توصيف كرد. بديهی است نمی توان با 

طیف نور روزطیف نور پس از بازتاباحساس رنگ



بخش 2: دروس و جلسات

37

استفاده از كلمات يک رنگ را توصيف كرد مثاًل كلمه نارنجی نمی تواند يک رنگ را 
توصيف كند چون انواع نارنجی وجود دارد يا در فعاليت كالسی نيز تعدادی دايره به 
رنگ های تقريباً قرمز وجود دارد. هر كدام از اين دايره ها رنگ متفاوتی دارند كه نمی توان 
برای همه نام مشخص كرد و حتی در بين اين دايره ها به سختی می توان دايره مشابه با 

رنگ مربع را پيدا كرد.
برای توصيف دقيق رنگ ها در فضای ديجيتال بايد راهی برای تبديل رنگ ها به اعداد پيدا 

كرد. سامانه عددی كه بتوان به راحتی يک رنگ را با دقت توصيف كرد و آن را سنجيد. 
يکي از اولين كساني كه سعي كرد مفاهيم رنگي را به صورت اعداد بيان كند، پروفسور 
آلبرت مانسل1 بود. او تالش كرد شيوه اي مستدل براي توصيف رنگ ايجاد كند كه در 
آن به جاي استفاده از اسامی رنگ ها كه از ديدگاه او نابخردانه و گمراه كننده بود، از 
عالمت گذاري دهدهي استفاده شود. او در سال 1۸9۸ كاربر روي اين سيستم را آغاز 
كرد و آن را تحت عنوان عالمت گذاري رنگ Color Nation در سال 19۰5 چاپ كرد. 

استفاده  نيز  امروز  به  تا  كتاب  اين 
مي شود. مانسل رنگ ها را براساس 
اشباع4  و  روشنايي3  فام2،  بعد  سه 
اين  در  مي كند.  عالمت گذاري 
مي توان  را  رنگ  يک  رنگي،  مدل 
به طور  عدد  سه  كردن  فهرست  با 
آبي  يک  مثاًل  كرد.  بيان  دقيق 
به طور كامل اشباع شده با روشنايي 
 5B .5 خواهد بودB 5/1۰ متوسط
 5 آبي،  كانال  مياني  فام  به معناي 
 1۰ و  متوسط  روشنايي  به معناي 

است.  حداكثر  اشباع  به معناي 

مانسل فام را بدين صورت تعريف مي كند: كيفيت قابل تشخيص يک رنگ از رنگ ديگر. 
 )P( و بنفش )B( آبي ،)G( سبز ،)Y( زرد ،)R( مانسل رنگ ها را به پنج فام اصلي قرمز
و پنج فام واسطه زردـ  قرمز )YR(، سبزـ  زرد )GY(، آبيـ  سبز )BG(، بنفش    ـ آبي 
)PB( و قرمز ـ بنفش )RP( تقسيم نمود. )مطابق تصوير(  فام در مدل رنگي مانسل 
با انتخاب يکي از اين ده فام و سپس با استناد به زاويۀ داخل آنها از يک تا ده تعيين 

مي شود.

Albert Munsell ـ1
Hue ـ2
Value ـ3
Chroma ـ4
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روشنايي يا شدت در سيستم مانسل به اين 
صورت تعريف مي شود: كيفيت تشخيص 
اين  تيره.  رنگ  يک  از  روشن  رنگ  يک 
محور از سياه شروع شده و به سفيد ختم 
پايين درخت  در  تيره  رنگ هاي  مي شود. 
آن  باالي  در  روشن  رنگ هاي  و  مانسل 
فام  يک  روشنايي  مقدار  مي گيرند.  قرار 
اختصاري  نام  نوشتن  از  بعد  خاص دقيقاً 
 5PB6 مثاًل  مي شود.  نوشته  فام  آن 
با  آبي  ـ  بنفش  مشخص كنندة يک رنگ 
درجۀ روشنايي  6 است. در اين مدل رنگي، 
اشباع معرف تفاوت ميان يک فام خالص 
و يک فام خاكستري شده است. اشباع از 

مي شود.  سنجيده  رنگ  چرخه  مركز 

هرچند امروزه از اعداد سامانه مانسل استفاده نمی شود ولی فهم اين سامانه بسيار مهم 
است. زيرا سه بعد اصلی رنگ )فام، خلوص و روشنايی( در سيستم های رنگی امروزی 

نيز كاربرد دارد. 
برای درک بهتر مطالب اين بخش از درس و اهميت يادگيری آنها، فعاليت های كالسی 
متنوعی انتخاب شده كه الزم است هنرجويان در كالس با راهنمايی هنرآموز آنها را 

انجام دهند. 

بازتولید رنگ
دو روش اصلی برای بازتوليد رنگ استفاده از نور و رنگدانه هاست. 

رنگ های پايه برای بازتوليد رنگ به وسيله نور سبز، آبی و قرمز هستند و با افزوده   شدن 
رنگ ها به هم رنگ های روشن تری ايجاد می شود. تركيب اين سه رنگ با حداكثر شدت 
نيز رنگ سفيد را می سازند. از روش تركيب رنگ افزايشي در نمايشگرها استفاده مي شود. 
نمايشگر، نقاط يا پيکسل هاي ريز قرمز، سبز و آبي را نمايش مي دهد و چشم اين نقاط را 
به صورت طيف هاي رنگي متفاوت مي بيند. در حقيقت نمايشگر رنگ ها را با هم تركيب 
نمي كند بلکه اين عمل در چشم انجام مي شود. اگر با ذره بين به تصوير يک نمايشگر يا 
تلويزيون نگاه كنيم، پيکسل های ريز قرمز، سبز و آبی را می بينيم كه بسته به رنگی كه 
نمايش داده می شود، مقادير روشنايی متفاوتی دارند. )تصوير 19 كتاب دانش فنی تخصصی(
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با  و زرد هستند كه  ماژنتا  رنگدانه ها سايان،  توسط  بازتوليد رنگ  پايه در  رنگ های 
تركيب شدن آنها رنگ های تيره تری ساخته می شود. از اين روش در چاپ استفاده 
می شود و برای ساختن مشکی خالص، رنگ سياه نيز در كنار اين سه رنگ به كار 
می رود. اگر با ذره بين به يک تصوير چاپ شده كتاب نگاه كنيم نقاط ريز سايان، ماژنتا 
و زرد و سياه را می بينيم. نکته قابل توجه در اين قسمت نيز اين است كه اين رنگ ها با 
هم مخلوط نشده اند بلکه چشم از كنار هم قرار گرفتن آنها رنگ نهايی را درک می كند. 

)تصوير 21 كتاب(

از هنرجويان بخواهيد با استفاده از يک ذره بين، تصاوير چاپ شده و صفحه نمايشگر را 
بررسی كنند و درباره تركيب رنگ هايی كه می بينند با يکديگر گفتگو كنند.
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فضاهای رنگی

آيا اعداد RGB و CMYK می توانند تعريف دقيقی از يک رنگ را ارائه كنند؟ تصور 
غلطی وجود دارد كه به صرف داشتن يک عدد CMYK می توان يک رنگ را تعريف 
كرد. در صورتی كه فضاهای رنگی CMYK و RGB فضاهای رنگی وابسته به دستگاه 
هستند. مثاًل در تصوير 22 يک عدد رنگ ثابت به دو دستگاه متفاوت فرستاده شده و 
دو نتيجه متفاوت حاصل شده است. حتی با يک دستگاه ثابت و با تغيير جنس مركب، 
امکان تفاوت  امکان تغيير رنگ وجود دارد. حتی  نيز  جنس كاغذ و ديگر تنظيمات 

داشتن رنگ همين تصوير 22 در كتاب هر هنرجو با ديگری وجود دارد. 

اگر يک فايل RGB يکسان را كه فقط شامل يک سري عدد است، به 1۰ چاپگر مختلف 
فرستاده شود با 1۰ تصوير با رنگ هاي متفاوت روبرو خواهيم بود. ابزارها اعداد يکساني 
را دريافت مي كنند اما رنگ هاي متفاوتي را مي سازند كه اين يک مشکل قابل توجه 
است. مي توان از ديد ديگري به مسئله نگاه كرد. اگر ده پرينتر متفاوت داشته باشيم 
و بخواهيم رنگ هاي يکساني را با همۀ آنها چاپ كنيم، نياز به ده دستورالعمل )فضاي 
رنگي( متفاوت داريم. البته با استفاده از مديريت رنگ، می توان فضاي رنگي مناسب و 

مقادير هر ابزار را بسازيم.
دقيقاً  نمي توانند   CMYK و   RGB مانند  رنگي  مدل هاي  ديده شد،  كه  همان طور 
مفهوم يک رنگ را نشان دهند. مثاًل وقتي كه از يک سبز خاص صحبت مي شود، با 
داشتن عدد RGB يا CMYK به تنهايي، نمي توان آن رنگ را بازسازي كرد چرا كه 
بسته به دستگاه بازسازي كننده، رنگ متفاوتي بازتوليد خواهد شد. به همين دليل در 
مديريت رنگ به يک فضاي رنگي نياز داريم كه به هيچ دستگاه خاصي وابسته نباشد.

يکی از اولين مدل های رنگی كه مفاهيم رنگی را با اعداد بيان می كرد سامانه رنگی 
مانسل بود. ولی اين سامانه بر پايه رنگ های محدودی بود و امکان سنجش های عينی و 
واقعی تمام رنگ ها را نداشت. با اين حال مدل رنگي مانسل يک مدل رنگي پيشرو بود و 
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پس از آن فضاهاي رنگي ديگري بر اين اساس ساخته شده اند كه شامل همۀ رنگ هايي 
است كه چشم مي تواند ببيند و به هيچ دستگاه خاصي وابستگي ندارند. فضاي رنگي 
كه امروزه بيشتر رواج دارد CIE LAB يا L*a*   b خوانده مي شود كه اغلب نوشته 
مي شود LAB. تاريخچۀ LAB به سال 1931 برمي گردد كه گروهي از دانشمندان 
رنگ در كميسيون بين المللي روشنايي )CIE( روي چشم انسان آزمايش هايي انجام 
دادند كه تعيين مي كرد چگونه انسان رنگ را درک مي كند. در اين آزمايش به گروهي 
از داوطلبان يک نمونۀ رنگي تحت شرايط كامالً كنترل شده نمايش داده مي شد و از 
هر كدام از آنها خواسته مي شد با تركيب كردن سه نور رنگي قرمز، سبز و آبي رنگي را 
بسازند كه كاماًل شبيه رنگ نمونه باشد. اين آزمايش به CIE اجازه مي داد واكنش چشم 

انسان را به طور دقيق تعيين كند.
CIE اصطالح مشاهده كننده استاندارد را براي شرح دادن ميانگين مشاهده گران انساني 
و واكنش آنها به رنگ به كار برد. گذشته از اين، نتايج اين آزمايش ها يک مدل رياضي 
از يک فضاي رنگي را تنظيم كرد كه به هيچ دستگاه خارجي موجود وابسته نبود، بلکه 
بيشتر بر اين استوار بود كه انسان ها )مشاهده گر استاندارد( چگونه واقعاً رنگ را درک 
ناميده شد. همۀ مدل هاي   CIE XYZ )1931( مي كنند. اين مدل رنگي هسته اي
رنگي مستقل از دستگاه ديگر براساس اين مدل رنگي ساخته شدند. X و Y و Z به ما 
امکان مي دهد تا با تركيبشان تمام رنگ هايي را كه توسط مشاهده گر استاندارد قابل 
 CIE xyY تشخيص اند، توصيف كنيم. همچنين در سال 1931 يک فضاي تركيبي كه
ناميده شد، نيز ساخته شد كه از CIE XYZ مشتق مي شد. در سال 1976 مدل هاي 
رنگي CIE LAB و CIE LUV نيز به اين فضاهاي رنگي مستقل از دستگاه اضافه 
 CIE XYZ از بود كه  شدند. فضاي رنگي CIE LAB يک فضاي تركيبي نظري 
ادراكي  به طور  اين مزيت را داشت كه  منتج مي شد. CIE LAB برخالف منشأ آن 
نسبتاً يکنواخت بود. به طور ساده مي توان اين گونه توضيح داد كه حركت از هر نقطه 
فضاي رنگي به ميزان يکسان در هر جهت، يک تغيير ادراكي مشابه را براي مشاهده گر 

استاندارد باعث مي شد.
كافي  مسئله  اين  دانستن  نيست،  مهم  CIE چندان  رنگي  تفاوت مدل هاي  دانستن 
است كه فضاي رنگي مانند CIE LAB بر پايه  اين بنا شده كه انسان چگونه رنگ ها را 
مي بيند و با استفاده از سه مقدار، هر رنگي مي تواند دقيقاً شرح داده شود و مکان آن در 
يک فضاي سه بعدي نشانه گذاري شود. البته هيچ ابزار ثبت كننده يا خروجي نيست كه 
رنگ هاي CIE LAB را مستقيماً بازسازي كند. اين مدل رنگي به ما اجازه مي دهد تا 

هر رنگي را از يک ابزار به ابزار ديگر ترجمه كنيم.
همان گونه كه شرح داده شد فضاهاي رنگي وابسته به دستگاه، هركدام منحصر به همان 
دستگاه هستند در صورتي كه فضاهاي رنگي مستقل از دستگاه، تمام محدودة بينايي 
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انسان را دربرمي گيرد و به هيچ دستگاه خاصي پيوند داده نشده است. اين به اين دليل 
است كه مقاديري كه در فضاهاي رنگي مستقل از دستگاه تدارک ديده شده اند، هرگز 

مبهم و دوپهلو نيستند.
مديريت رنگ: مباحثی كه در صفحات گذشته مطرح شد همه پيش زمينه هايی برای 
تا  نام مديريت رنگ هستند. مديريت رنگ به ما كمک می كند  به  يک مبحث مهم 
بازتوليد رنگ در دستگاه های مختلف را كنترل كنيم و در محدوده توانايی هر دستگاه 
به نتيجه بهتر و دقيق تری دست پيدا كنيم. برای كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه 

می توانيد به منابع و كتب مربوط به اين فصل مراجعه كنيد. 

نکات ایمنی و بهداشت
رعايت همه نکات ايمني و بهداشت در هنگام كار با رايانه 

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي
پرسش و پاسخ كالسي، تهيه و ارائۀ گزارش، جمع آوري مستندات و نمونه هاي تصويري
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ارزشیابی شايستگی مديريت رنگ

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد 
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 2:
مديريت رنگ

1ـ بررسي نورهاي 
رنگي و شيوه هاي باز 

توليد رنگ
2ـ تحليل سازگاري 
رنگ با سيستم هاي 

چاپي

بررسي و تحليل 
استانداردهاي رنگ و كاربرد 

و تصحيح رنگ در عکاسي

باالتر از
حد انتظار

به كارگيري اصول تصحيح رنگ 
در هنگام عکاسي با دوربين و 

در فرايند چاپ
3

بررسي استاندارد هاي رنگ در حد انتظار
2)سنجش و باز توليد رنگ(

پايين تر از 
1شناخت رنگ و مباني آنحد انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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نمونه جدول بودجه بندي: نورپردازي و پرسپکتیو در عکاسي از حجم ها

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 1
-4تعريف حجم، سطح و بافت3عکاسي از حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 2
-4نقش نور در ثبت صحيح اجسام3عکاسي از حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 3
-4پرسپکتيو و تأثير آن بر حجم ها3عکاسي از حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 4
تأثير زاويه ديد دوربين بر 3عکاسي از حجم ها

31پرسپکتيو حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 5
تأثير فاصلۀ كانوني لنز ها بر 3عکاسي از حجم ها

31پرسپکتيو حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 6
تأثير فاصلۀ كانوني لنز ها بر 3عکاسي از حجم ها

13پرسپکتيو حجم ها

نورپردازي و پرسپکتيو در جلسه 7
31ارزشيابي3عکاسي از حجم ها
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مقدمه
هدف اين فصل كمک به درک بهتر و فراهم نمودن امکاناتي است تا هنرجويان بتوانند 

از نور و نورپردازی برای ثبت صحيح تر حجم ها استفاده كنند.

روش های پیشنهادی تدریس 

1  برگزاری كارگاه های خارج از محيط كالس كه در اين مورد می توان از حياط هنرستان 
و نور طبيعی به عنوان منبع نور در زمان های مختلف استفاده كرد. به اين ترتيب كه 
در حياط هنرستان در دو يا سه ساعت متفاوت از چيدمان احجام براي يک عکاسي 

كنيم.
2  نمايش عکس ها از حالت ها و شرايط مختلف نور مصنوعی و طبيعی در اماكن مختلف 

به درک هرچه صحيح تر هنرجويان از شرايط ويژه نور كمک زيادی می كند.
3  از هنرجويان بخواهيد تا عکس هايي را كه در شرايط نوري متفاوت است را جمع آوري 
كرده و در كالس نمايش دهند. مثاًل عکس هايي كه در نور روز و آفتاب و يا در هواي 

باراني و ابری و... گرفته شده.
4  برگزاری جلسات گفتگو درباره عکس هايی كه در آن شرايط نور و تركيب نورها و 

سايه ها به صورت خاص ثبت شده باشند. 
از نور و سايه در هنرستان و تحليل  با رويکرد استفاده  5  برگزاری نمايشگاه عکس 
عکس ها توسط هنرجويان با كمک هنرآموز. از عکس هايي كه هنرجويان در شرايط 
يا  كارگاه  در  نمايشگاهي  دارند،  آرشيو خود  در  و  كرده اند  عکاسي  متفاوت  نوري 

برگزار كنيد.  راهروي هنرستان 

شناخت اجسام هندسی 

از  تركيبي  هستند  ما  پيرامون  محيط  در  اجسامی كه 
حجم هاي هندسي و غيرهندسي بوده و مي توان با دادن 
تمرين هاي متنوعي از عکاسي از اين اشيا به هنرجويان 
آنها  از  عکاسي  و  نورپردازي  و  احجام  بهتر  درک  براي 

كرد. كمک 

واحد یادگیری 

)1(
فصل سوم: نورپردازي و پرسپکتیو در عکاسي از حجم ها
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1  فهرستي از اشيا و احجام هندسي و غيرهندسي تهيه كنيد.

2  پس از بازبينی فهرست ها توسط هنرآموز و در صورت امکان انتقال اشيا به كارگاه های 
عکاسی با انواع نور های سخت و نرم از آنها عکاسی شود.

3  همچنين اين تمرين را با پس زمينه های تيره و روشن نيز می توان انجام داد. 

4  انتخاب و به نمايش گذاشتن عکس هايی كه از جهت نورپردازی و انتخاب پس زمينه 
تأثير مناسبی در درک ماهيت و شکل حجم ها دارند.

5  هنرجويان تحليل و اظهارنظر خود را در رابطه با عکس ها در كالس مطرح كرده و 
باهم گفت و گو كنند.

رسم پالن نورپردازی در عکاسی از اجسام توسط هنرجويان به درک بهتر نورپردازی 
و به وجود آوردن شيوه های نورپردازی جديدتر كمک می كند. به همين دليل توصيه 
به  را  بيانی  با ساده ترين حالت  نورپردازی  می شود كه هنرآموزان شيوه ترسيم پالن 
هنرجويان آموخته و از آنها بخواهند كه برای هر عکس گرفته شده پالن نورپردازی نيز 
رسم كنند و به همراه عکس خود ارائه دهند. اين روش به تحليل نورپردازی و درصورت 
نياز برای اصالح نورپردازی بسيار مفيد است. در شکل زير می توانيد نمونه پيشنهادی 

ترسيم پالن نورپردازی را مشاهده كنيد.

نور پالن از باالنور پالن از رو به رو

میز

دوربین

دوربین

منابعی كه می توانند در اين بخش به هنرآموزان كمک كند عبارت اند از: 
1 نورپردازی در عکاسی مهارت های بنیادين اثر جان چايلدـ  مارک گيلر ترجمه آقای 

علی تهرانی انتشارات آوند دانش 
2  نور و نورپردازی در عکاسی اثر اندرئاس فينيگر، ترجمه سيد امير ايافت، انتشارات 

سروش

در اين بخش از فصل كتاب هدف شناخت و درک پرسپکتيو برای هنرجويان است. نکته
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برخی از مفاهیم در پرسپکتیو

1ـ خط افق
2ـ نقطه گريز

1 2

Vanoshingpoint
نقطه گريز: نقطه ای فرضی روی خط افق در بی نهايت همه خطوطی كه به موازات محور 

مشخص به عمق تصويری می روند در نهايت به اين نقطه يا نقاط می رسند.

Horizon line
كه  فرضی  خطی  افق:  خط 
در تراز ديد ناظر در بی نهايت 

دارد.  وجود 
 

Vertical line
خط عمود: خطی است كه در 
راستای ديد مخاطب بر تصوير 

وجود دارد. 

perspective
پرسپکتیو يا ژرفا نمايی: نظام باز نمايی فضای سه بعدی واقعيت است بر پهنای دو  بعدی 

تصوير.  
)دايره المعارف روئين پاكباز ص 11۸(
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انواع پرسپکتیو

است  تصوير  در  همگرا  خطوط  برخورد  محل  همان  كه  گريز  نقطه  نظر  از  واقع  در 
می شود.  تقسيم  دسته  سه  به  پرسپکتيو 

VL
VL

VRV
VR

پرسپکتیو يک نقطه ایپرسپکتیو دو نقطه ایپرسپکتیو سه نقطه ای

1  تک نقطه ای يا موازی: دراين نوع پرسپکتيو خطوط موازی كه در يک فضا وجود 
دارند در يک نقطه به همديگر می رسند در اين قسمت عکس هايی كه با رويکرد 

پرسپکتيو يک نقطه ای گرفته شده را می بينيد.

توصيه می شود كه برای درک بهتر پرسپکتيو يک نقطه ای، قبل از انجام تمرين های 
اختيار  را كه دارای پرسپکتيو هستند در  عکاسی درخصوص پرسپکتيو، عکس هايی 
قرار  پرسپکتيو  حالت  در  كه  را  كه خطوطی  بخواهيد  آنها  از  و  داده  قرار  هنرجويان 

كنند.  را مشخص  گرفته اند 
نمونه تمرين:

  از هنرجويان بخواهيد كه عکس هايی را كه دارای پرسپکتيو هستند را با خود به 
كالس بياورند و با استفاده از كاغذ كالک خطوطی كه در پرسپکتيو قرار گرفته اند را 

مشخص كنند. 
  از هنرجويان بخواهيد عکس هايی را كه در آنها پرسپکتيو نقش اصلی را در كادربندی 
و زيبايی شناسی دارند جمع آوری كرده و با خود به كالس بياورند و درباره آنها باهم 

گفت و گو كنند. 
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2  پرسپکتیو دو نقطه ای: در اين نوع پرسپکتيو عکس دارای دو نقطه گريز است. مانند 
عکس های زير:

برای درک اين شيوه پرسپکتيو نيز می توانيد از تمرين های قبلی استفاده كنيد. 

3  پرسپکتیو سه نقطه ای: در اين نوع پرسپکتيو عکس سه نقطه گريز دارد. 

VP1 VP2

VP3

اصالح یا تغییر پرسپکتیو

اين عمل به دو روش صورت می پذيرد:
1  به روش غيرديجيتال كه در آن از تغيير 
دوربين  لنز  از  استفاده  يا  و  ديد  زاويه 

می شود. گرفته  كمک 
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2  روش استفاده از نرم افزارهای 
اين  در  پرسپکتيو.  اصالح 
و  ثبت  از  شيوه عکس پس 
انتقال آن به محيط نرم افزار 
)در اينجا برای نمونه نرم افزار 
مانند  می توانيد  فتوشاپ( 
پرسپکتيو  اصالح  به  شکل 

بپردازيد. 

شرح عکس:
راهنما  از خطوط  1  استفاده 
guides با استفاده از مسير 

view  /  new guides

البته بايد درنظر داشته باشيد كه اين نوع روش اصالح پرسپکتيو نيز محدوديت هايی نکته
را دارد.

2  انتخاب كل عکس از طريق 
مسير select/ All يا كليد 

 ctrl+A تركيبی
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نکته پرسپکتيو  اصالح  برای  می توان  هم   free transform ابزار   حالت های  ديگر  از 
كرد.  استفاده  نياز  درصورت 

تمرين نظر  زير  پرسپکتيو  نظر  از  مختلف  عکس های  اصالح  روش  اين  بهتر  درک  برای 
می شود. توصيه  هنرجويان  توسط  هنرآموزان 

از   free transform حالت  از  3  استفاده 
 ctrl+t تركيبی  كليد  با  يا   edite پنجره 

free  transform از پنجرة perspective 4  استفاده از حالت

نکات ایمنی و بهداشت

رعايت همه نکات ايمني و بهداشت در هنگام كار با رايانه

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمند سازي

پرسش و پاسخ كالسي، تهيه و ارائۀ گزارش، جمع آوري مستندات و نمونه هاي تصويري
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ارزشیابی شايستگی عکاسي از احجام

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 3:
نورپردازي 

و پرسپکتیو 
در عکاسي از 

حجم ها

1- تحليل چگونگي 
نورپردازي در شرايط 
متفاوت در عکاسي از 

حجم ها
2- پرسپکتيو و تأثير 

آن بر عکاسي از 
حجم ها

تحليل و بررسي فرم و 
شکل حجم ها هندسي و 

غير هندسي و ارتباط آن با 
نور در فرايند عکاسي 

باالتر از
حد انتظار

عکاسي از حجم ها در شرايط 
نوري ويژه و نمايش پرسپکتيو 
با تغيير زاويه ديد و لنزهاي 

دوربين 

3

در حد انتظار
تحليل انواع نور و بررسي 

شرايط عکاسي از اشيا و احجام 
هندسي و غير هندسي

2

پايين تر از 
1شناخت اشکال و حجم ها حد انتظار

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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نمونه جدول بودجه بندي: هويت در گرافیک

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

كاربرد و كاركرد هويت4هويت در گرافيکجلسه 1
-4)هويت فردی(

كاربرد و كاركرد هويت سازمانی و 4هويت در گرافيکجلسه 2
-4هويت برند

هويت كمپين ارتباطی، هويت 4هويت در گرافيکجلسه 3
-4رويداد، هويت گروهی

ـ4ساخت و ساختار4هويت در گرافيکجلسه 4

ساخت و ساختار 4هويت در گرافيکجلسه 5
ـ4)تصوير و نوشتار(

ساخت و ساختار 4هويت در گرافيکجلسه 6
22)رنگ و بافت(

ـ2ارزشيابي4هويت در گرافيکجلسه 7
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واحد یادگیری 

)1(
فصل چهارم: هویت در گرافیک

مقدمه

هنرجويان در اين فصل با عناويني مانند هويت در گرافيک، برند و برندينگ، هويت 
سازماني و... كه از موضوعات مهم در فعاليت هاي گرافيک و عکاسي است آشنا می شوند. 
اين مباحث كه پيچيدگي هاي  از  اگرچه الزمۀ به دست آوردن درک صحيح و دقيق 
ويژه اي نيز دارند، ورود به دنياي كار در محيط حرفه اي و تجربه عملي )از نوع مشاهده، 
كارگروهي، بررسي و پژوهش و...( است. با اين حال در اين فصل سعي شده هنرجويان 
پايه دوازدهم كه براي انجام برخي از مهارت هاي حرفه اي به دنياي كار ورود خواهند 
داشت در انجام طراحي گرافيک و يا عکاسي از يک محصول )كاال يا خدمات( به اين 

موضوعات توجه داشته باشند.   

مواد و تجهیزات

ويدئوپروژكتور، پرده نمايش، رايانه و...

دانش افزایی و شیوه تدریس

در نمونه هاي پوستر صفحه نخست سه اثر از فرشيد مثقالي است كه با تصوير سازي 
و تركيب بندي كالسيک با زمينه هاي سفيد طراحي شده اند. سه پوستر ديگر از آثار 
رضا عابديني است با استفاده از خط نستعليق با فرم سياه مشق و همچنين سيلوئت 
پيکرهاي انساني، زمينۀ كاغذ كرافت و خانوادة رنگ هاي گرم، سري سازي شده است.

هویت فردي

همان گونه كه در كتاب درسي توضيح داده شد، هويت به لحاظ صوري محصول تکرار 
عناصر و كيفيات بصري است. با نگاهي كلي به تاريخ هنر، درمي يابيم  كه سبک ها و 

مکاتب هنري نتيجه دو رويکرد هستند:
1  رشد سازو كار دروني هنر؛ مانند پديد آمدن تکنيک هاي جديد هنري و شيوه هاي 
پرداخت تصويري. برای مثال با رشد تکنيک رنگ سازي و بوم سازي در دورة باروک 

امکان رنگ گذاري اليه اليه و جرمی فراهم می شود. 
2  ارتباط هنر با پيرامونش؛ از جمله سياست، مذهب، اقتصاد و جامعه، مانند اتفاقي 
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كه در قرن 1۸ و 19 افتاد. با تکميل موتور بخار و انقالب صنعتی، حركت سريع و 
دگرگوني هاي ناشي از آن در جامعه آغاز مي شود. تأثير اين حركت سريع را در اضافه 

شدن سرعت به نقاشي، در سبک امپرسيونيسم مي توان ديد.
باقي  را در هنرها  اثرشان  باشند معموالً  بيروني هنر، هر چه  اين دو تحول دروني و 
مي گذارند و در يک سبک يا مکتب با بسامد باالي چند عنصر يا كيفيت تصويري مواجه 
مي شويم. براي مثال در دوره باروک با زمينه هاي تاريک و غلبۀ رنگ هاي قهوه اي و نوع 
ويژه اي از نورپردازي مواجهيم و يا در سبک امپرسيونيسم طراحي لغزان و رنگ هاي 

شفاف و ضربه قلم هاي سريع و.. را مي بينيم.
يا  مکتب  كلي( شاخصه هاي صوري يک  )به طور  بصري  كيفيات  و  عناصر  تکرار  اين 
سبک و يا جنبش را می سازد اما در كنار اين هويت گروهي، معموالً هنرمندان شاخص 
هر سبک، هويت فردي خود را دارند. به عنوان نمونه در ميان تعداد زيادي از نقاشان 
باروک كه همگي خصلت هاي نور و سايه و رنگ مشابه دارند، »  رامبراند« و »كاراواجو« 
خصيصه هاي شخصي و فردي تري دارند كه آثارشان را در همان مکتب يا سبک متمايز 
مي كند. تركيب بندي هاي متفاوت، استفاده از فام خاص رنگ قرمزدر آثار كاراواجو و 
نورپردازي متفاوت چهره و شخصيت پردازي های ويژه، آثار رامبراند را در ميان اين گروه 

از نقاشان خاص تر مي كند.
اين تحليل را دربارة نقاشان سبک امپرسيونيسم هم مي توانيم داشته  باشيم؛ »مونه«، 
»مانه«، »رنوار«، »ادوارد دگا« هركدام عالوه بر تعريف كلي امپرسيونيسم، مشخصه هاي 

فردي خود را نيز دارند.
از هنرهاي سنتي و ايراني نيز مي توان به اين نکته اشاره كرد به عنوان مثال؛ از ميان 
تمام نستعليق نويسان ايراني اگر چه همۀ ايشان، نوع واحدي از يک قلم خوشنويسي را 
می نويسند، اما شيوه شخصي »كلهر«، »ميرزا غالمرضا اصفهاني« و »ميرعماد« همان 

نشان هويتي اين هنرمندان است.
در مکاتب گرافيک هم می توانيم به مکتب لهستان يا ژاپن اشاره كرد كه اگرچه هريک 
مشخصات كلي خود را دارند، اما طراحان گرافيک بزرگ و شاخص در اين مکاتب، هويت 

فردي خود را در آثارشان به نمايش مي گذارند.

شیوۀ تدریس

آثار  ابتدا  است  الزم  گروهي(  هويت  و  فردي  )هويت  قسمت  دو  اين  تدريس  براي 
هنرمندان مختلف يک شيوه، سبک يا مکتب را در كنار هم به هنرجويان نشان داده و 
سپس از آنها خواسته شود كه مشخصه هاي مشترک شان را بنويسند. بعد از اين مرحله 
با نشان دادن تعدادي از آثار يک هنرمند شاخص آن سبک، تالش كنيد تا هنرجويان 
شيوه هاي فردي و شخصي هريک از هنرمندان را درک كرده و درباره آن گفت وگو كنند.
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راهنمایي در ارائه تکالیف کالسي

در تکليفي كه به هنرجويان براي جستجو و پيدا كردن تصاوير محصوالت سه برند 
لبنيات داده شده است، اين نکات مهم و قابل ارائه است:
  حتماً تصاوير از سه برند مهم توليد لبنيات داخلی باشند.

  پس از آنکه هنرجويان تصاوير را بر ديوار كالس نصب كردند به آنها توضيح داده 
شود كه كدام از اين سه برند توانسته با ارائۀ مزه هاي محصوالت خاص، در ميان 

شود. شناخته  مخاطبانش 
  توضيح داده شود كه به عنوان مثال يک برند با طراحي مسکات گاو و قراردادن تصوير 

گاو در موقعيت هاي مختلف، با طنزي تصويري در ذهن مخاطب ثبت شده است.
  محصوالت دو برند ديگر نيز توانسته اند از راه هندسۀ مشترک، هويت بصري براي 

خود بسازند.
  در نهايت آنچه در ذهن ما مي ماند، مزه و شکل ظاهري توأمان اين برند هاست.

  هرچه اين مزه و ظاهر كاال خاص تر باشد، برندسازي كامل تر اتفاق مي افتد.
هر كمپين ارتباطی ـ تبليغاتي نياز به هويت بصري مشخص دارد. يک برند براي ايجاد 
ارتباط با مخاطبانش عالوه بر هويت مشخص سازماني، در كمپين هاي مختلف نيز بايد 
هويتي بسازد كه مجزا از هويت كلي اش نباشد اما مشخصه هاي كوتاه مدت نيز داشته باشد.
در مثال هايي كه در كتاب آمده، نمونه اول كه كمپين ارتباطي يک برند بستني )تصوير ۸( 
است، عالوه بر حالت چهره بچه ها، تركيب بندي، رنگ پس زمينه و نوع نورپردازي تصاوير 
نيز هويت بصري را كامل و تقويت مي كند. ويدئوي اين كمپين را نيز مي توانيد در اينترنت 
جستجو كرده و مشاهده كنيد كه عيناً همين فضاي رنگ و تصوير در آن تکرار شده است.
)تصوير 9( كمپين دوم كه مربوط به شامپوي ضدشوره است، با اينکه تصاويري از ورزش هاي 

مختلف را نشان مي دهد اما همه يک فضاي نور و رنگ و تركيب بندي مشترک دارند.
) تصوير 1۰( نمونه سوم يک كمپين اجتماعي درباره گرمايش زمين است. در اين كمپين نيز 
مانند دو نمونه قبلي از يک فضاي رنگي و تركيب بندي و نوشتار مشترک براي هويت سازي 
بهره برده و عالوه بر آن با شيوه مشترک تصويرسازي نيز اين سري بودن را تقويت كرده است.

1  هر كمپين موفق يک خط روايت دارد كه مي توانيم با چند جمله آن را تعريف نکته
كنيم. مثاًل در نمونه اول مي توانيم بگوييم كمپين بچه هايي را نشان مي دهد كه 
گاز بزرگي به بستني زده اند و سرشان درد گرفته و در لحظه در هم كشيدن 
چهره، عکاس آنها را ثبت كرده و دليل اين گاز بزرگ از بستني اين است كه آن 

بستني خيلي خوشمزه است. 
پس الزم است كمپين هاي مختلف را سر كالس با دانش آموزان خود مرور كنيد و 
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عالوه بر شناخت عناصر هويت ساز، خط روايتشان را هم بررسي كنيد.
2  يک كمپين رسانه هاي مختلفي دارد. رسانه هايي همانند ويدئو، پوستر، تبليغات 
شهري و مانند آن. الزم است عالوه بر نشان دادن يک كمپين به دانش آموزان 
رسانه هاي مختلف آن كمپين را پيدا كنيد و خط روايت و عناصر هويتي شان را 

در اين رسانه ها نشان دهيد.

هویت رویداد

براي همه رويدادها مي توان هويتي ساخت. به عنوان مثال رويدادهاي ورزشي، جشنواره هاي 
هنري، كنفرانس ها، سمينارها و ميزگردهاي علمي. در همه اينها هويت امري ضروري است.
برخي از رويدادها اگر چه به صورت ساماندهي شده )سيستماتيک( براي آنها هويت سازي 
نشده اما در مجموع داراي عناصر هويتي هستند. مانند رويداد عاشورا در دهه محرم كه 
يک هويت مشترک دارد. رنگ سياه در پوشش عزاداران، بوي اسپند و گالب در مراسم 
آييني، عطر قيمه نذري، كتيبه ها، َعلَم ها و ُكَتل ها و حتي نوع نوشتار غالب در كتيبه ها، 
آواها و نواها و عناصر بصري، بويايي و مانند آن يک هويت عاشورايي را تجسم مي كنند.  
البته اين هويت سازي طي قرن ها شکل گرفته و كاماًل عناصر مردمی و تجارب هنري 

پيوسته در شکل گيري آن مؤثر بوده اند.
در اين بخش مقصود از هويِت رويداد، طراحی هويت به شکل كاماًل آگاهانه و از قبل تعيين 
شده و با ساختار گرافيکي براي رويدادهاست. ساده ترين نوع هويت سازي براي يک رويداد، 

مي تواند طراحي يک پوستر، كارت دعوت و فولدر براي يک همايش يا رويداد باشد.

نکات ایمنی و بهداشت

رعايت همه نکات ايمني و بهداشت در هنگام كار با رايانه

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي

پرسش و پاسخ كالسي، تهيه و ارائۀ گزارش، جمع آوري مستندات و نمونه هاي تصويري

نکته از هنرجويان بخواهيد براي يک رويداد و هويت بصري آن، جستجو كرده و نمونه هاي 
خود را در كالس ارائه نمايند. براي جستجوي بهتر و دقيق تر هنرجويان را راهنمايي 

كنيد تا عنوان مورد نظر خود را به صورت التين تايپ و جستجو كنند.
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ارزشیابی شايستگی هويت در گرافیک

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 4:
هويت در 
گرافیک

1ـ بررسي هويت و 
عناصر آن در ساختار 
گرافيکي محصوالت و 

خدمات

بررسي و تحليل عناصر 
و عوامل مؤثر در ساخت 

هويت بصري در آثار 
گرافيکي

باالتر از
حد انتظار

تحليل انواع هويت هاي بصري و  
طراحي هويت بصري براي يک 

محصول توليد شده
3

در حد انتظار
تحليل و بررسي شيوه هاي 

ساخت هويت و برند در تبليغات 
گرافيکي

2

پايين تر از 
حد انتظار

شناخت عناصر و عوامل 
1مشترک در هويت آثار هنري

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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نمونه جدول بودجه بندي: کسب اطالعات فني دوربین های عکاسی

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

تفاوت دوربين های بدون آينه و 5كسب اطالعات فنيجلسه 1
22تک لنز انعکاسی

22شيوه عکس برداری پياپی5كسب اطالعات فنيجلسه 2

تکنيک های عکاسی HDR و 5كسب اطالعات فنيجلسه 3
22شيوه انجام آن

تکنيک های عکاسی HDR و 5كسب اطالعات فنيجلسه 4
31شيوه انجام آن

تکنيک عکس برداری با فاصله 5كسب اطالعات فنيجلسه 5
31زمانی

31ارزشيابي5كسب اطالعات فنيجلسه 6

22ارزشيابي5كسب اطالعات فنيجلسه 7
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واحد یادگیری 

)1(
فصل پنجم: کسب اطالعات فني

مقدمه

در اين بخش با توجه به مطالب عنوان شده در واحد يادگيری اطالعات فنی دوربين های 
عکاسی، به منظور آشنايی بيشتر هنرآموزان گرامی، برای بعضی از عناوين توضيحات 

بيشتر و يا نمونه های تصويری متنوع تر ارائه شده است.

مواد و تجهیزات

يک دوربين بدون آينه و يک دوربين تک لنز انعکاسی

دانش افزایی

  دوربین های بدون آينه )Mirror less(: همان طور كه می دانيد دوربين های بدون 
آينه يا Mirror less به خاطر حذف آينه به كار رفته در دوربين های DSLR به اين 

نام شناخته می شوند.
  مزايای دوربین های بدون آينه )Mirror less(: در برابر دوربين های تک لنز 

)DSLR(ديجيتال انعکاسی 
  بدنۀ سبک تر و کم حجم تر: اين نوع دوربين ها به دليل نداشتن آينه و منشور نسبت به 
دوربين های تک لنز انعکاسی دارای وزن و حجم كمتری هستند. عالوه بر اين به علت   
Flange Focal Distance كوتاه تر حجم فيزيکی لنز و بدنه كاهش قابل مالحظه ای 
می يابد. بدون فضای هدر رفته، بدنه دوربين سبک تر می شود و احتياج به پالستيک 
محکم و ضخيم برای نگهداری وزن دوربين و لنز از بين می رود؛ بنابراين دوربين های 

بدون آينه بسيار سبک تر و كوچک تر از دوربين های DSLR هستند. 
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مزایای حذف مکانیزم آینۀ متحرک 

  صدای کمتر: با حذف آينه متحرک، صدای مسلسل وار باال و پايين رفتن آينه شنيده 
نخواهد شد و صدای كليک شاتر تنها صدايی است كه از دوربين شنيده می شود.

دوربين های  در  شاتر  DSLR، حركت  دوربين های  برخالف    لرزش کمتر دوربین: 
بدون آينه باعث ايجاد لرزش زياد نمی شود.

  حذف جريان هوا: به خاطر اينکه قطعۀ متحرک بزرگی در بدنه  دوربين های بدون 
آينه قرار نگرفته پس جريان هوا و نفوذ گرد و غبار نيز كمتر می شود.

  تمیزکردن ساده تر: اگر بر روی سنسور گرد و غبار بشيند پاک كردن آن ساده تر 
است. احتياجی به شارژ كامل باطری برای باال زدن آينه و دسترسی به سنسور نيست 

و فقط با برداشتن لنز دسترسی به آن امکان پذير خواهد بود. 
  فريم بر ثانیه ی پرسرعت: حذف آينه باعث می شود سرعت فريم ها به سرعت باال و 
پايين رفتن آينه بستگی نداشته باشد و اين پتانسيل در دوربين های بدون آينه وجود 

دارد كه به سرعت های بسيار باالتری دست پيدا كنند.
  پیش نمايش زنده: در دوربين های بدون آينه عکاس نمای دقيقی از منظره ای كه 
توسط دوربين گرفته می شود را خواهد ديد. اساساً آنچه در صفحه نمايش )مانيتور( 
اين دوربين ها ديده می شود دقيقاً همان چيزی است كه در حافظه ذخيره خواهد شد 

و كاربر می تواند اشباع رنگ و روشنايی و... را تنظيم كند.

مقايسه دوربین تک لنز انعکاسی )تصوير باال( و دوربین بدون آينه )تصويرپايین( 
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از ملزومات    ساخت و پشتیبانی ارزان تر: قطعات متحرک كمتر و حذف بسياری 
محصول  از  ارزان تر  پشتيبانی  و  پايين تر  توليد  هزينۀ  باعث  گران قيمت  و  دقيق 
 DSLR می شود. بسياری از توليدكنندگان مبالغ زيادی را بابت بيمه  دوربين های
می گيرند كه با كم شدن ريسک آسيب پذيری قطعات متحرک و ارزان شدن هزينۀ 
ساخت و توليد، از اين مبلغ كاسته خواهد شد. ميزان بازگشت كمتر دوربين های 
بدون آينه به كارخانه برای كاليبراسيون و تنظيمات ديگر نيز از عوامل كاهش هزينه 
 DSLR است كه به اين ترتيب قيمت بدون آينه ها می تواند از ارزان ترين دوربين های

هم كمتر شود.

 )Mirror less( محدودیت ها و معایب دوربین های بدون آینه
)DSLR( در برابر دوربین های تک لنز انعکاسی دیجیتال

منظره ياب  از  آينه   بدون  دوربين های  از  برخی  الکترونیکی:    تأخیر در منظره ياب 
الکترونيکی مناسبی استفاده نمی كنند. درحالی كه اين تأخير در برابر قطع تصوير 
با حركت آينه در منظره ياب های نوری به نظر نمی آيد اما در دوربين های بدون آينه  

جديد اين تأخير نيز بسيار كمتر شده است. 
  فوکوس خودکار و پیگیری حرکت: با وجود اينکه عمليات تشخيص كنتراست در 
دوربين های بدون آينه به سطح قابل قبولی رسيده اما هنوز در دنبال كردن اشيای 
متحرک ضعيف عمل می كنند و به همين دليل در عکاسی ورزشی و حيات وحش 
تقريباً غيرقابل استفاده هستند. يکی از داليلی كه باعث می شود بدون آينه ها برای 
عکاسی سريع مناسب نباشند اين است كه بيشتر آن ها دوربين های كوچک با سنسور 
APS-C هستند و برای اتصال لنزهای بزرگ كه برای عکاسی ورزشی و حيات وحش 

استفاده می شوند مناسب نيستند.
  نقاط قرمز: با توجه به كوتاه بودن Flange Distance بيشتر دوربين های بدون آينه 
دچار مشکلی به نام الگوی نقاط قرمز می شوند. وقتی در يک فريم با كادر بسته، نور 

خورشيد بيفتد اين مسئله به خوبی 
واقع  در  می دهد.  نشان  را  خودش 
به قسمت  سنسور  از  نور  بازتاب  با 
از  الگويی  بالعکس  و  لنز  انتهايی 
ديگر  رنگ های  شايد  و  قرمز  نقاط 
به وجود می آيد كه هنوز راهی برای 

ندارد. اين مشکل وجود  حل 
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  کنتراست قوی منظره ياب الکترونیکی: بيشتر منظره ياب ها كنتراست را بيشتر از 
مقدار معمول نشان می دهند و شبيه آنچه در تلويزيون ها می بينيم، سياه و سفيدها 
قوی تر و خاكستری را كمتر نمايش می دهند. در نتيجه تصويری كه عکاس می بيند 

با تصوير واقعی فرق دارد.

شیوۀ تدریس

برای درک بهتر تفاوت بين اين دو نوع دوربين، الزم است كه هنرجويان از نزديک با اين 
دو نوع دوربين آشنا شوند و برای دوربين های تک لنز انعکاسی بهتر است از دوربين های 
فيلمی استفاده شود. پس هنرآموزان گرامی الزم است در آتليه عکاسی اين دو نوع 

دوربين را به هنرجويان نشان داده و نحوه تشکيل تصوير در ويزور را توضيح دهيد.

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي

بهترين روش برای ارزشيابی اين بخش، پرسش و پاسخ است.

مواد و تجهیزات

دوربين، رايانه، نرم افزار ويرايش عکس برای تركيب عکس ها

دانش افزایی

)Continues Mode(عکس برداری پیاپی
عکس برداری پياپی يکی از قابليت های جذاب دوربين های ديجيتال برای ثبت موضوعات 
متحرک است كه طرفداران بسياری را هم در بين عکاسان حرفه ای و هم تازه كار دارد. 

بيشتر عکاسان ورزشی و حيات 
نهايت  امکان  اين  از  وحش 
تصاويری  و  كرده  را  استفاده 

به وجود می آورند.  زيبا 
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برای تركيب بعضی از عکس های پياپی در يک فريم )مانند نمونه های زير( می توان از 
اين مسير در برنامه فتوشاپ استفاده كرد. 

File/Scripts/Load files into stack…
در پنجره ای كه باز می شود از قسمت Brows مسير عکس ها را انتخاب كرده و آنهايی 
را كه قصد داريم با يکديگر تركيب كنيم باز می كنيم. فتوشاپ همه عکس ها را در يک 
فايل ولی در اليه های جدا از هم بازمی كند. سپس شما می توانيد برای هر اليه يک اليه 
ماسک در نظر بگيريد و قسمت های اضافی را مخفی كرده و فقط عناصر متحرک را در 

يک عکس كنار يکديگر داشته باشيد.
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شیوۀ تدریس

برای آموزش عملی به هنرجويان بهتر است در حياط مدرسه از موضوعات متحركی 
مانند: حركت توپ واليبال يا فوتبال، دويدن هنرجويان ديگر و مانند آن را عکس برداری 
كنيد تا آنها بهتر متوجه نحوه انجام كار شوند. سپس با دادن تمرينات بيشتر خارج از 

مدرسه از آنها بخواهيد تا موضوعات خالقانه تری را انتخاب كنند.

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

و  تمرين  به عنوان  كه  نرم افزار  در  آنها  تركيب  و  پياپی  عکس های  ديدن  بر  عالوه 
كار    در    منزل برای هنرجويان درنظر گرفته می شود، الزم است هنرجو نمونه كاری هم در 
سايت كامپيوتر به عنوان تمرين انجام دهد تا هنرآموز نحوه استفاده از نرم افزار و درستی 
تركيب عکس ها و استفاده از ابزارهای نرم افزار را تأييد كند تا درصورت وجود اشکاالت 

احتمالی، هنرجو به آنها پی برده و كار خود را اصالح كند.
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دانش افزایی

HDR و عکاسی )Dynamic Range(محدوده دينامیکی
هنگام عکاسی از صحنه هايی كه دارای كنتراست بااليی هستند و فاصله بين شدت نور 
در مناطق مختلف آن زياد است، همواره اين چالش وجود دارد كه نحوه نورسنجی از 
اين صحنه چگونه بايد باشد، اولويت با مناطق روشن است و يا نواحی تاريک؟ در نهايت 
نيز در عکسی كه گرفته می شود، جزئياتی از صحنه اغلب از دست رفته است. در اين 
موارد با استفاده از تکنيک عکاسی با محدوده ديناميکی باال )HDR( می توان نتايج 

بسيار متفاوتی به دست آورد.
محدوده بين نواحی تاريک )سياه( تا نواحی روشن )سفيد( در يک صحنه يا تصوير، 
تحت عنوان محدوده ديناميکی يا گستره پويايی )Dynamic Range( خوانده می شود.

محدوده ديناميکی در عکاسی ديجيتال، نسبت بين حداكثر و حداقل شدت نور قابل 
اندازه گيری می باشد. به عبارت ديگر محدوده بين روشن ترين تا تاريک ترين ناحيه در 
يک تصوير )تون های سفيد تا سياه( محدوده ديناميکی آن را تشکيل می دهد. اين 
با  )شامل خاكستری  موجود  رنگ های  كليه  در  روشن  تا  تيره  محدوده شامل طيف 

است. تون های مختلف( 
اگر در يک صحنه قسمت های روشن و پر از نور زياد و همچنين بخش های تاريک زيادی 
وجود داشته باشد )كنتراست باال(، نشان دهنده محدوده ديناميکی باالی آن صحنه 
است و اگر در صحنه ای ميزان نور عمومی آن نه خيلی روشن باشد و نه خيلی تاريک 

)كنتراست كم(، می توان گفت كه محدوده ديناميکی پايينی دارد.
تون های  دارای  آن،  از  بخش  هر  روشنايی  ميزان  اندازه  به  صحنه  يک  اجزای  تمام 
)Tonality( متفاوتی است. اگر محدوده ديناميکی را به صورت نواری از سياه تا سفيد 
درنظر بگيريم كه سياه و سفيد در دو سمت آن و تون های مختلف خاكستری در مابين 
آنها قرار گرفته باشد، مناطق روشن صحنه در سمت تون های سفيد و مناطق تاريک تر 

آن در سمت تون های سياه قرار می گيرند.

نمايش تونالیته های مختلف در محدوده بین نواحی روشن تا تاريک صحنه
نواحی تاريکتون های مختلف خاکسترینواحی روشن
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شايع ترين واحد اندازه گيری محدوده ديناميکی در دوربين های ديجيتال f-stop است. هر 
گام )استاپ( در دوربين های عکاسی نشان دهنده دوبرابر شدن يا نصف شدن ميزان نور است. 
هر واحد f-stop يا گام به اسامی ديگری همچون Zone يا Exposure Value = EV  هم 

ناميده می شود.

HDR عکاسی
دوربين عکاسی به اندازه چشم انسان توانايی تشخيص محدوده تون های تاريک تا روشن 
را در يک صحنه ندارد. به عبارتی محدوده ديناميکی )Dynamic Range( آن كمتر از 
چشم است. چشم انسان توانايی تشخيص ميزان روشنايی و توناليته های موجود تا حدود 
f-stop 24-2۰ را دارد. برای انجام يک مقايسه كافی است بدانيد در يک صحنه آفتابی 
معمول كه در آن سايه های عميق و روشنايی تيز آفتاب وجود داشته باشد، محدوده 

ديناميکی در حدود f-stop 15 است.
اگر چه در چند سال گذشته دوربين های ديجيتال ساخته شده پيشرفت های چشمگيری 
در خصوص محدوده ديناميکی داشته اند، ولی در بهترين حالت حداكثر محدوده ديناميکی 
قابل تشخيص توسط آنها f-stop 9 - 11 است. خيلی از دوربين های كمتر پيشرفته و 

دوربين های با سنسور كوچک محدوده ديناميکی در حدود f-stop 5 -7 دارند.

24 f-stop محدوده دينامیکی چشم انسان در حدود

11 f-stop محدوده دينامیکی دوربین های حرفه ای در حدود

7 f-stop محدوده دينامیکی دوربین های کوچک در حدود

مقايسه محدوده دينامیکی دوربین های عکاسی ديجیتال با چشم انسان

برای روشن شدن مطلب، يک صحنه را درنظر بگيريد كه كنتراست صحنه باالست، 
اتاق  يک  داخل  در  مثاًل  است.  زياد  آن  مختلف  قسمت های  بين  نور،  اختالف  يعنی 
ايستاده ايد به طوری كه بخش های بسيار پرنوری از بيرون پنجره قابل مشاهده است. 
به عبارتی صحنه مقابل شما در مناطقی بسيار روشن و در مناطق ديگر بسيار تاريک 
است. چشم انسان می تواند هم زمان رنگ ها و اشکال داخل اتاق و مناظر خارج از پنجره 
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را ببيند و خود را با روشنايی هر قسمت تطبيق دهد. يعنی محدوده ديناميکی بسيار 
زياد موجود در صحنه را تشخيص دهد.

ولی دوربين عکاسی قادر به اين كار نيست. به طوری كه اگر تنظيمات دوربين را برای 
تاريک تر  مناطق  نهايی،  تصوير  در  دهيم،  انجام  پنجره(  بيرون  )نمای  روشن  مناطق 
صحنه به شدت كم نور شده و به سياهی ميل می كند و برعکس، اگر دوربين را برای 
مناطق تاريک تر صحنه )قسمت های داخل اتاق( تنظيم نماييم، مناطق خيلی روشن به 
سمت سفيد ميل می نمايد. بنابراين نمی توان تنظيماتی برای دوربين انجام داد كه در 
صحنه های با كنتراست زياد، هر دو ناحيه را به طور مناسب نوردهی )Expose( نمايد، 

زيرا محدوده ديناميکی صحنه مورد نظر بسيار بيشتر از توان سنسور دوربين است.

ثبت عکس با دو نوع نوردهی متفاوت براساس نواحی روشن و تاريک صحنه

برای برطرف كردن اين محدوديت كه در دوربين های ديجيتال وجود دارد، روشی به نام 
تکنيک HDR وجود دارد.

عکاسی با محدوده ديناميکی باال )High Dynamic Range( )HDR( يک تکنيک 
و روش پردازش ديجيتال تصاوير است كه با استفاده از آن تعدادی عکس كه با سطوح 
نوردهی متفاوت از يک صحنه واحد گرفته شده است را با هم ادغام كرده و يک تصوير با 

نوردهی مناسب توليد می شود.
اگر از صحنه موردنظر سه عکس بگيريم درحالی كه يک عکس با نوردهی نرمال و دو عکس 
 )Overexposed( و نوردهی بيشتر از نرمال)Underexposed( ديگر با نوردهی كمتر
و سپس آنها را با يکديگر تركيب كنيم به طوری كه همه مناطق تصوير به شکل مناسبی 
نوردهی شده باشد، تصوير به دست آمده عکسی خواهد بود كه محدوده ديناميکی بااليی از 
 )HDR( High Dynamic Range صحنه اوليه را شامل می شود. به عبارتی يک عکس

خواهيم داشت.
عکس های HDR، عکس هايی هستند كه محدوده ديناميکی بااليی دارند به طوری كه در 
يک عکس واحد، قابل دستيابی نمی باشد. در عکاسی HDR در واقع محدوده ديناميکی 
قابل تشخيص توسط دوربين گسترش می يابد و حداكثر جزئيات موجود در نواحی روشن 
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و تاريک صحنه قابل مشاهده می گردد، چيزی شبيه به آنچه چشم انسان قادر به ديدن 
آن است.

نمايش چگونگی پوشش دادن محدوده دينامیکی صحنه با گرفتن سه عکس که نوردهی متفاوت دارند.

HDR روش های تولید عکس
برای ايجاد يک عکس HDR می توان از دو روش استفاده كرد:

الف( چند عکس از يک صحنه گرفته شود )Multiple images( و سپس از طريق 
برنامه های ديجيتالی پردازش عکس، آنها را با يکديگر ادغام نمود.

ب( يک عکس واحد به شکل خام )RAW( از صحنه گرفته شود و با پردازش ديجيتال 
آن، يک تصوير HDR حاصل گردد.
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البته در تعدادی از دوربين های عکاسی جديد، برنامه ايجاد عکس های HDR تعبيه شده 
است. منتهی خروجی اين نوع عکس ها با فرمت JPEG است كه نسبت به عکس هايی 
كه با استفاده از فرمت RAW گرفته می شود از كيفيت پايين تری برخوردار است. 
همچنين نحوه پردازش عکس های HDR در آنها به اندازه نرم افزارهای ويرايش عکس 

قابليت های بااليی ندارد.

شیوۀ تدریس

قبل از تدريس بهتر است نمونه هايی از تصاوير به هنرجويان نشان داده و از آنها پرسيده 
شود كه آيا می دانند اين تصاوير چگونه انجام شده است؟ سپس نحوه كار برای آنها 

توضيح داده شود. 
همچنين برای انجام تمرين عملی در مدرسه می توان دوربين را روی سه پايه قرار داد 
و برای مدت چند ساعت )بدون جابه جايی دوربين و كادر( از قسمتی از حياط مدرسه 
عکاسی كرد. با اين تمرين هنرجويان متوجه تغييرات نور و تأثير آن در عکس خواهند 
شد و با استفاده از عکس های گرفته شده می توانيد يک عکس HDR به وجود آورده و 

توضيحات الزم را به هنرجويان بدهيد.

HDR ابزار مورد استفاده جهت عکاسی
الف( دوربین عکاسی ديجیتال: يک دوربين عکاسی ديجيتال كه ترجيحاً قابليت انجام 

نوردهی به روش براكتينگ 
 HDR عکاسی  برای  باشد  داشته  را   )AEB( يا   )Auto Exposure Bracketing(

است. مورد  نياز 
عملکرد بركتينگ در دوربين به اين صورت است كه با انجام تنظيمات آن، می توان چند 

عکس پشت سر هم با سطوح نوردهی مختلف از يک صحنه واحد گرفت.
معموالً تنظيمات بركتينگ برای گرفتن سه عکس ) يا 5، 7 يا 9 عکس براساس امکانات 
فاصله  كه  كرد  تعريف  دوربين  برای  می توان  همچنين  می پذيرد.  انجام  دوربين(  هر 
سطوح نوردهی بين عکس ها چند گام يا استاپ )f-stop يا EV ( باشد. به عنوان مثال 
اگر منوی AEB دوربين را طوری تنظيم كنيم كه سه عکس متوالی با نوردهی 2- و 
۰ و 2+ گرفته شود. يعنی اينکه پس از گرفتن سه عکس متوالی، هر عکس نسبت به 

عکس ديگر به اندازه 2 استاپ اختالف نوردهی خواهد داشت.
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عکاسی بركتينگ به اين صورت است كه پس از انجام تنظيمات بركتينگ در منوی 
دوربين و تعيين تعداد عکس هايی كه قرار است بَِرِكت شوند، دوربين در مقابل صحنه 
مورد نظر قرار داده می شود و معموالً ناحيه ای از صحنه كه نوردهی متوسطی نسبت 
 )Exposure( به ساير نواحی صحنه دارد، درنظر گرفته شده و تنظيم نوردهی دوربين
براساس آن انجام می پذيرد. سپس درحالی كه دوربين در مقابل صحنه ثابت است، به 
تعداد بركت های تعيين شده، دكمه شاتر فشار داده می شود تا عکس های مورد نظر برای 

تهيه يک عکس HDR ثبت گردند.
مثاًل وقتی دوربين بر روی حالت سه بركت تنظيم شده است، با سه بار فشردن شاتر، سه 

عکس با اختالف نوردهی )كه از قبل تنظيم كرده ايم( ثبت خواهد شد.
 )Motor Drive( توجه داشته باشيد كه می توان برای گرفتن اين عکس ها از موتور درايو
دوربين نيز استفاده كرد و تعداد عکس های موردنظر را با فشردن و نگه داشتن شاتر 

به شکل مسلسل وار ثبت نمود.
البته وجود سيستم AEB در دوربين الزامی نيست و می توان به روش دستی نيز سه 
عکس متوالی با سه نوردهی متفاوت از سوژه ثبت نمود. در اين موارد بهتر است كه اندازه 
روزنه ديافراگم ثابت باشد و با تغيير در سرعت شاتر و يا استفاده از امکانات نورسنج 
دوربين و انجام نوردهی كم )Underexposed( يا نوردهی زياد )Overexposed( اين 
كار انجام پذيرد. البته در اين روش برای جلوگيری از تغيير در شرايط نوری يا عناصر 
صحنه، نياز به سرعت عمل نيز وجود دارد، به طوری كه بين عکس های متوالی خيلی 

فاصله نيفتد.

دو نمونه منوی تنظیم براکتینگ در دو مدل دوربین نیکون و کانن

محدوده براکتینگ برای سه عکس متوالی
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يک نمونه عکس HDR که از ترکیب 5 عکس براکت شده با فاصله يک استاپ ايجاد شده است.

ب( سه پايه يا نگهدارنده مناسب دوربین: برای گرفتن عکس های متعدد از يک صحنه 
كه نوردهی های مختلف داشته باشند )Bracketing( بهتر است از يک سه پايه استفاده 
نمود تا هنگامی كه عکس های گرفته شده در نرم افزار پردازش تصوير هم راستا می شوند 

)Alignment( به راحتی بر روی يکديگر منطبق گردند.
همچنين با توجه به اينکه وقتی دوربين بر روی حالت اولويت ديافراگم تنظيم شده است 
و از سيستم بركتينگ خودكار دوربين استفاده می شود، دوربين برای ايجاد بركت های 
نوری مختلف از تغييرات سرعت شاتر استفاده می كند، بنابراين ممکن است در بعضی 
عکس ها سرعت شاتر پايين باشد. استفاده از سه پايه كمک می كند كه در اين موارد از 

نظر امکان لرزش دوربين و تار شدن تصوير، نگرانی نداشته باشيد.
ج( برنامه های پردازش عکس های HDR: برنامه های نرم افزاری مختلفی برای پردازش 
 )Photoshop( وجود دارد. مشهورترين و شايد كارآمدترين آنها فوتوشاپ HDR تصاوير

و همچنين اليت روم )Lightroom( است.
همچنين برنامه های ديگری نيز برای پردازش تصاوير HDR وجود دارد كه به دليل 
سهولت در استفاده و كيفيت مطلوب كار با آنها مورد توجه بسياری از افراد قرار دارند. 
Photomatix Pro يکی از بهترين آنها است. كار با اين برنامه بسيار ساده بوده و تنوع 
عمليات و انواع تصاوير HDR كه از طريق آن قابل توليد است، آن را به برنامه ای مطلوب 
 ،  HDR Efex Pro نيز همچون  ديگری  برنامه های  است.  تبديل كرده  پرطرفدار  و 

Aurora HDR و Luminance HDR هستند كه طرفداران خود را دارند.
در اكثر اين برنامه ها، برای توليد يک تصوير HDR، كاربر با تنظيم پارامترهای مختلف 
همچون ميزان تأثير نواحی روشن يا تاريک، كنتراست و يا رنگ، نتيجه كار را كنترل 
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انواع ويرايش های  از  از پيش تعيين شده  آنها چندين حالت  اكثر  می كند. همچنين 
مختلف HDR ارائه می كنند.

HDR برای پردازش عکس های Photomatix Pro نمايش فضای برنامه

تنظیمات مورد نیاز
بهتر است در هنگام گرفتن عکس های متوالی برای ايجاد يک تصوير HDR، موارد زير 

را در نظر داشته باشيد:
و  بهتر  ويرايش  امکان  اين صورت  بگيريد. در   )RAW( با فرمت خام  را  1  عکس ها 

داشت.  خواهيد  دراختيار  عکس ها  برای  باالتری  كيفيت  به  دستيابی 
2  اندازه روزنه ديافراگم )Aperture( را در همه عکس ها ثابت نگه داريد. اين كار باعث 
می شود كه در عکس های شما، عمق ميدان )DOF( تغيير نداشته باشد. پيشنهاد 
می شود از حالت تنظيمات نوردهی با اولويت ديافراگم )حالت Av در كانن و حالت 
A در نيکون( استفاده كنيد. در اين حالت اندازه روزنه ديافراگم در عکس های متوالی 
تغيير نمی كند. به اين علت كه اصوالً در عکاسی HDR به دنبال افزايش جزئيات 
صحنه هستيم، بعضی عکاسان پيشنهاد می كنند كه حتی االمکان از ديافراگم های 
بسته تر )f/16( استفاده شود تا عمق ميدان و جزئيات صحنه بيشتر شود. گرچه 
است  نظر عکاس  مورد  و عکسی كه  نوع صحنه  به  ديافراگم،  روزنه  اندازه  تنظيم 

بستگی خواهد داشت.
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چندبخشی  يا  نيکون  در   )Matrix( ماتريسی  حالت  روی  بر  را  دوربين  3  نورسنج 
)Evaluative( در كانن قرار دهيد. در اين حالت دوربين متوسط روشنايی صحنه را 
می سنجد و بهترين نوردهی برای كل صحنه را درنظر می گيرد. برای انجام نورسنجی، 
می توانيد از هيستوگرام )Histogram( دوربين نيز استفاده كنيد. هنگامی كه كنتراست 
صحنه زياد است، بيشتر اطالعات صحنه در سمت راست و چپ هيستوگرام قرار 
 )Highlight( گرفته است و اين نشان می دهد كه صحنه دارای دو بخش بسيار روشن

و بسيار تاريک )Shadow( است.
با كمک هيستوگرام می توانيد با درنظر گرفتن نواحی بسيار روشن و نواحی كاماًل تاريک 
صحنه موردنظر، نسبت به تنظيم نوردهی متوسط صحنه با استفاده از تنظيمات سرعت 
شاتر و يا به ندرت، تنظيم ايزو )ISO( اقدام نماييد. اگر چه اصوالً تغييرات نوردهی در 

عکس های گرفته شده، بر تغيير سرعت شاتر استوار است.
4  از عملکرد بركتينگ )Bracketing( دوربين استفاده كنيد. اگر قصد داريد از صحنه مورد 
 )f-stop 2 يا EV 2( نظر 3 عکس بگيريد، اختالف نوردهی آنها را بر روی 2 استاپ
تنظيم كنيد و اگر 5 براكت درنظر می گيريد، فواصل نوردهی عکس ها را به اندازه يک 
استاپ )EV 1( قرار دهيد. در اين حالت معموالً بيشترين محدوده ديناميکی صحنه را 

پوشش خواهيد داد.
انتخاب تعداد بركت های صحنه اغلب به دامنه روشنايی و شدت كنتراست صحنه بستگی 
دارد. هرچه اين كنتراست بيشتر باشد، استفاده از تعداد بركت بيشتر )مثاًل 5 يا 7 عدد( 

مناسب تر است.
5  به وزيدن باد توجه كنيد. در باد زياد ممکن است عناصر صحنه همچون گياهان يا 
درخت ها حركت داشته باشند و در نتيجه عکس های گرفته شده كاماًل بر يکديگر 

منطبق نشوند و در نهايت كيفيت تصوير نهايی ازبين برود.
6  تصاوير پشت سر هم را با سرعت بگيريد خصوصاً وقتی اجزای متحرک مثل قطعات 
كنيد.  استفاده  دوربين  درايو  موتور  از  می توانيد  باشد.  داشته  تصوير وجود  در  ابر 
فراموش نکنيد كه ثابت بودن صحنه و عناصر آن از نکته های مهم در به دست آوردن 

نتايج خوب در عکاسی HDR است.
وجود اجزای متحرک در تصاوير باعث می شود در عملکرد نرم افزارهای ويرايش عکس 
همچون Photomatix Pro اختالل ايجاد نمايد و به طور صحيح عکس ها را تركيب 

ننمايد.
7  توجه داشته باشيد وقتی كه كل صحنه بيش ازحد تاريک است و يا بيش ازحد روشن 
است، استفاده از تکنيک HDR خيلی كارآمد نيست و نتايج مطلوبی نخواهد داشت. 
بيشترين كاربرد HDR در مواقعی است كه در صحنه فاصله زيادی بين مناطق 

روشن و تاريک وجود دارد و محدوده ديناميکی آن وسيع است.
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ایجاد تصویر HDR با استفاده از یک عکس

عکس هايی كه با فرمت خام )RAW( گرفته می شوند دارای اطالعات زيادی هستند كه 
در هنگام ويرايش عکس می توان آنها را بازيابی نمود. در يک صحنه كه دارای بخش های 
نوردهی  انجام  و  متوسط صحنه  نورسنجی  تنظيم  با  می توان  است،  تاريک  و  روشن 
مناسب، يک عکس با فرمت RAW گرفت و سپس تصوير به دست آمده را در يکی 
از نرم افزارهای پردازش عکس مثل فوتوشاپ يا اليت روم )Lightroom( باز نمود. با 
روش های نرم افزاری می توان ميزان روشنايی و تاريکی نواحی مختلف عکس را براساس 

توانايی دوربين عکاسی مورد استفاده تا حدود 2 يا 2/5 استاپ اصالح نمود.
روش های انجام كار می تواند مختلف باشد. يک روش اين است كه براساس نوع صحنه، 
از فايل RAW اوليه، سه عکس يا بيشتر با نوردهی های مختلف استخراج شود )معموالً 
مثل  آن  اختصاصی  برنامه های  يا   HDR ابزار  از  استفاده  با  و سپس   )Tiff فرمت  با 

فوتوماتيکس پرو، تصوير HDR نهايی حاصل گردد.
يک روش ديگر اين است كه بر روی همان فايل RAW، پردازش های مختلف انجام و 

تصوير نهايی به دست آيد.
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پردازش عکس HDR با استفاده از پالگين ACR در برنامه فتوشاپ
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Underexposed Overexposed Full Dynamic Range
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شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی

انجام تمرين عملی گروهی در كارگاه كامپيوتر و تركيب چند تصوير)حداقل دو تصوير( 
 . HDR و دستيابی به تصوير

دانش افزایی

)Time Lapse(عکس برداری با فاصله زمانی
عکاسی با وقفه زمانی )Time-lapse Photography( به تهيه فريم های متوالی عکس 
از يک واقعه با سرعت كمتر از سرعت واقعی آن گفته می شود. وقتی چنين فريم هايی 
به صورت متوالی پخش شوند، سرعت نمايش آن واقعه سريع تر از حالت طبيعی خود 
خواهد بود. چنين فيلم هايی را حتماً تاكنون ديده ايد: باز شدن يک غنچه گل، حركت 

ابرها در آسمان و مانند آن.
مرحله اول ـ انتخاب سوژه، تعیین تعداد و فاصله فريم ها: سوژه های چنين عکاسی، 
بسيار متنوع هستند اما با يکديگر در يک جنبه مهم تفاوت دارند و آن هم زمان كل آن 
واقعه است. اين زمان كل، تعيين كننده مدت عکاسی شما و فاصله زمانی بين فريم ها 
خواهد بود. مثاًل ثبت حركت ابرها در آسمان می تواند با فريم هايی با فاصله يک ثانيه 
انجام پذيرد و باز شدن غنچه گل، ممکن است يک روز طول بکشد و فاصله فريم ها نيز 
بايد بيشتر باشد. يا حتی تغييرات تدريجی صورت خودتان در اثر افزايش سن كه بازهم 

فرايندی طوالنی تر خواهد بود.
برای اينکه دقيقاً بدانيد چگونه تعداد و فاصله فريم ها را محاسبه كنيد، از روش زير 

كنيد: استفاده 
ابتدا سرعت نمايش فيلم نهايی را تعيين كنيد. اين سرعت نمايش به طور استاندارد 24 
يا 3۰ فريم در ثانيه است. اما شما هنگام تهيه فيلم نهايی خود می توانيد آن را با سرعت 
روان تری  نمايش  باشد،  بيشتر  سرعت  اين  هرچه  كه  است  مشخص  بسازيد.  دلخواه 
خواهيد داشت. دومين متغير، زمان كل نمايش شما است. مثالً نمايش حركت ابرها 
به مدت 1 دقيقه. حال تعداد كل فريم ها مشخص می شود: زمان نمايش × تعداد فريم در 
ثانيه. در مورد مثال قبل اگر بخواهيم يک دقيقه از حركت ابرها با سرعت 3۰ فريم در 
ثانيه، نمايشی تهيه كنيم، نياز به ꞊1۸۰۰ 3۰ × 6۰ فريم خواهيم داشت! بنابراين برای 
شروع كارتان می توانيد زمان كل و تعداد فريم در ثانيه را كاهش دهيد. حال بايد فاصله 
بين فريم ها را تعيين كنيم: برای اين منظور بايد بدانيم كه واقعه مورد نظر به طور طبيعی 
چقدر طول می كشد. مثاًل ذوب شدن يک قالب يخ كوچک ممکن است 3۰ دقيقه طول 
بکشد يا حركت تکه ای ابر در پهنه آسمان 5 دقيقه. اين زمان را به ثانيه تبديل كرده و 

بر تعداد كل فريم هايی كه در قسمت قبل به دست آمده بود، تقسيم می كنيم. 
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مثال عملی: برای نمايش ذوب شدن يخ می خواهيم فيلمی بسازيم كه 15 ثانيه طول 
بکشد و با سرعت 2۰ فريم در ثانيه پخش شود )تعداد كل فريم3۰۰(. زمان طبيعی ذوب 
شدن يخ حدود 3۰ دقيقه است. پس فاصله بين فريم ها بايد 6 ثانيه باشد )1۸۰۰:3۰۰(

مرحله دومـ  عکاسی: الزم به تأكيد نيست كه برای چنين پروژه ای استفاده از سه پايه 
الزامی است. از هر دوربينی می توانيد استفاده كنيد. اما برخی دوربين ها امکانات خاصی 

دارند كه چنين كاری را آسان تر می كنند. 
برخی  متوالی،  عکس های  تهيه  برای 
دوربين ها ويژگی Interval meters دارند 
تعداد  به راحتی  می توان  آن  براساس  كه 
را مشخص  فريم ها  بين  فاصله  و  فريم ها 
زمان  در  خودكار  به طور  دوربين  تا  نمود 
مشخص شده، شروع به تهيه عکس های 

پی در پی كند.
نيز  از راه دور  برخی دستگاه های كنترل 
خواصی  چنين  اگر  دارند.  را  قابليت  اين 
در دوربين وجود ندارد باز هم می توان با 
استفاده از يک كرنومتر، و يک كنترل از 
راه دورمعمولی )برای جلوگيری از حركت 

دوربين( اين كار را انجام داد.

بهتر است تنظيم وايت باالنس و نورسنجی 
را به طور دستی انجام دهيد. همچنين اگر 
تعداد فريم ها زياد است، استفاده از فرمت 
است.  ارجح  كمتر  حجم  علت  به   JPEG
نکته ديگری كه بايد به آن توجه كرد سرعت 

شاتر است. به تصاوير روبه رو دقت كنيد: 
سرعت شاتر در واقع مشخص می كند كه شاتر درچه مقدار از فاصله بين دو فريم، باز 
است. هر چقدر اين زمان باز بودن كمتر باشد، فيلم نهايی دارای وقفه بين فريمی بيشتری 
خواهد بود و هرچه اين زمان بيشتر باشد، فيلم نهايی به گونه ای خاص نرم تر خواهد بود 
چون در هر فريم به علت سرعت كم شاتر، حركت سوژه به صورت Motion-blur ثبت 

خواهد شد. 

فاصله فريم )تصوير(

سرعت شاتر

Frame interval

Exposure time
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البته مشخص است كه اين تأثير فقط در مواردی اتفاق خواهد افتاد كه سرعت حركت يا 
تغيير سوژه زياد باشد، و فاصله بين فريم ها كوتاه. برای كنترل سرعت شاتر می توانيد از 
مد Shift-program در دوربين استفاده كنيد تا ديافراگم تنظيم شود. ناگفته پيداست 

كه ميزان كنترل سرعت شاتر محدود خواهد بود. 
مرحله سوم ـ فرايندهای پس از تولید: اگر از اليت روم استفاده می كنيد، كافی است همه 
فريم ها را وارد اليت روم كنيد. اگر ويرايش خاصی الزم است، می توانيد يکی از فريم ها را ويرايش 
كنيد و سپس با دستور Sync اين ويرايش را به همه فريم ها اعمال نماييد. كار ديگری كه بهتر 
است انجام دهيد تغيير نام همه فريم ها به صورت Name-sequence  است. مثاًل pic۰1 تا 
pic99 . اين كار با استفاده از دستور export اليت روم و يا File>Automate>batch در 

فتوشاپ و يا در Bridge امکان پذير خواهد بود.

حداقل تاری حرکت

تاری حرکت عادی

حرکت با وقفه

حداکثر تاری حرکتحرکت نرم

 Minimal motion blur (stuttered motion)

 Maximum motion blur (smooth motion)

Normal motion blur
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قبل از توضيح مرحله توليد فيلم، ذكر يک نکته الزم است و آن هم در مورد اندازه فيلم 
نهايی است. فريم های توليد شده توسط دوربين تان دقيقاً اندازه ای معادل دقت حسگر 
دوربين را خواهند داشت. مثالً 26۰۰×39۰۰ پيکسل در يک دوربين 12 مگاپيکسلی. 
ابعاد فيلم نهايی شما نيز، اگر تغييری در اندازه آن ايجاد نکنيد، برابر با همين مقدار 
خواهد بود. اما مشکل از آنجا آغاز خواهد شد كه نمايش چنين فيلمی عماًل توسط 
سيستم ممکن نخواهد بود. بنابراين بايستی اندازه فيلم را كاهش داد. اين كاهش می تواند 
ابتدا بر روی عکس ها صورت گيرد و يا در هنگام توليد فيلم. مقدار اين كاهش بسته به 
 )HD ( 72۰×12۸۰  كاربرد شما دارد. مثالً اندازه های كوچکی مانند 4۰۰×3۰۰ و يا
3112*4۰96=4K 2=2۰4۸*1556 وk و يا حتی )Full-HD( 1۰۸۰×192۰ و يا
برای تركيب فريم ها، نرم افزارهای مختلفی وجود دارد. نرم افزاری كه خيلی توصيه شده 
امکانات   Extended نسخه های  در  هم  فتوشاپ  اما  است   QuickTime Pro است، 

خوبی برای اين منظور دارد.
برای اين منظور در فتوشاپ Extended از طريق منو File>Open  وارد فولدر فريم ها 
شويد. فقط فريم اول را انتخاب كرده و گزينه Image Sequence در پايين صفحه را 
عالمت بزنيد. مراقب باشيد كه به جای اين كار تمام فريم ها را با هم انتخاب نکنيد كه 

مطمئناً باعث Crash سيستم خواهد شد.
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را  پخش  سرعت  شما  از  مرحله  اين  در 
ثانيه درخواست خواهد  برحسب فريم در 
كرد كه پس از مشخص نمودن آن، بالفاصله 
در صفحه فتوشاپ شما فريم اول را مشاهده 
خواهيد كرد. اگر به پلت اليه دقت كنيد، 
ديده  اصلی  اليه  روی  بر  خاصی  عالمت 
می شود كه نشانه سکانس تصويری است.

اگر روی دكمه Space صفحه كليد بزنيد، نمايش متحرک فيلم را خواهيد ديد. دقت 
كنيد كه اين فريم ها هنوز تغيير اندازه داده نشده اند و شما در واقع به نمايشی نگاه 
می كنيد كه هر فريمش، مثالً 12 مگاپيکسل است و اين مسئله خيلی جالب است. برای 
كنترل بهتر، صفحه كنترل را از طريق Window>animation ظاهر كنيد. در اين 
صفحه می توانيد با دستگيره موجود، بر روی فريم ها حركت كنيد و يا حتی با دستورات 

موجود در منو اين صفحه، به برش و يا اديت فريم ها بپردازيد.

قبل از مرحله نهايی، ذكر يک ويژگی ديگر خالی از فايده نخواهد بود. چون فريم های 
شما به صورت يک اليه در فتوشاپ قرار گرفته اند، شما می توانيد در پلت اليه ، اليه های 
تنظيمی ديگری اضافه كنيد: مثالً با Curve وضعيت كنتراست و روشنايی فيلم را تنظيم 
كنيد و يا با Hue/saturation رنگها را اصالح كنيد و يا با Black&white فيلم سياه 
 File > Export > Render Video و سفيد بسازيد. برای توليد فيلم نهايی از دستور
استفاده كنيد. در صفحه تنظيمات، نام و محل ذخيره فايل ويديويی، فرمت و اندازه آن 
)طبق توضيحاتی كه داده شد( قابل انتخاب است. پيشنهاد می شود در ابتدا از فرمت 

Quicktime و اندازه 12۸۰×72۰ همان اندازه HD استفاده كنيد.
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آماده سازی  مرحله  در  را  اندازه  كاهش  است  بهتر  نداريد،  قوی  خيلی  سيستم  اگر 
فريم ها اعمال كنيد. مثالً همه فريم ها را به اندازه 12۸۰×72۰ برسانيد تا در مراحل 
 Export قسمت  در  نيز  فايل ها  اندازه  كلی  تغيير  باشد.  بهتر  كارتان  سرعت  بعد، 

است.  ممکن  فتوشاپ   File> Script> Image Processor يا  و  اليت  روم 

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازی
عکس های گرفته شده به عنوان تمرين را در سايت كامپيوتر مدرسه نيز تركيب كرده و 

مراحل و درستی آن توسط هنرآموز بررسی شود.
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نمونه جدول بودجه بندي: جستجو در اينترنت

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

آشنايی با موتورهای جستجو و 5جستجو در اينترنت1
11جستجوی متنی يا نمايه ای

آشنايی و به كارگيری عملگرهای 5جستجو در اينترنت2
12جستجو ـ قسمت اول

به كارگيری عملگرهای جستجو ـ 5جستجو در اينترنت3
12قسمت دوم

12جستجوی تصوير- قسمت اول5جستجو در اينترنت4

12جستجوی تصوير ـ قسمت دوم5جستجو در اينترنت5

12جستجوی تصوير- قسمت آخر5جستجو در اينترنت6

تنظيم نتايج جستجو و ارائه 5جستجو در اينترنت7
4-اصولی آن

2-آزمون پايانی5جستجو در اينترنت۸
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مقدمه

برای  هنرجويان  اجتماعی،  فردی  زندگی  نيازهای  از  بسياری  به  پاسخگويی  كنار  در 
بسياری از دروس و كارهای هنری خود نيازمند جستجوی اطالعات و تصاوير هستند. در 
گذشته اين نياز بيشتر از طريق منابع موجود در كتابخانه ها برطرف می شد. اما پر واضح 
است جستجو در اينترنت، فضايی فراهم می كند تا آنها با ديدی وسيع تر به گستره 

موضوع مورد نظرشان در عرصه جهانی نزديک شوند. 

مواد و تجهیزات

ميز و صندلی كامپيوتر برای هنرآموز و هنرجويان، مانيتور و رايانه، موس و صفحه كليد، 
چاپگر و اسکنر، اينترنت پرسرعت، مودم، نرم افزار ورد و نرم افزار برای ويراش تصوير، 

DVD و CD فلش مموری، لوح فشرده

دانش افزایی

و  نرم افزارها  از  مجموعه ای  شامل   )Web Search Engine( وب  جستجوی  موتور 
با دستورالعمل ها و قوانين پيچيده به منابع اطالعاتی موجود  سخت افزارها است كه 
در اينترنت متصل می شود و پاسخ هاي مناسب را در صفحه ای با عنوان صفحه نتايج 
جستجو )Search engine results page( فهرست كرده و در اختيار كاربر قرار 
می دهد. گسترش و تنوع داده ها موجب شده تا در كنار موتورهای جستجوی عمومی، 
اطالعات  يافتن  برای  موتورها  اين  نيز طراحی شوند.  موتورهای جستجوی تخصصی 
تخصصی كاربردی ترند و با حذف نتايج غيرضروری با سرعت و دقت بيشتری كاربر 
ممکن  عمومی  جستجوی  موتور  يک  در  درحالی كه  می رسانند  دلخواه  نتيجه  به  را 
است اطالعات مورد نياز در ميان لينک های بی ربط گم شود. بنابراين با توجه به دليل 
نيازتان به اين اطالعات می توان از موتورهای جستجوی مختلف استفاده كرد. با اين نوع 

دسته بندی می توان در دسته عمومی به: 
و   Google ,Yahoo,bing ,Yandex ,Ask ,DuckDuckGo ,AltaVista
موتورهای جستجوی ايرانی نظير: سالم ـ ريسمون ـ جاماسب ـ جس جو ـ پارسيک ـ 
پارسی جوـ  بياب و در دسته بندی تخصصی به عنوان مثال در زمينه عکس و تصوير به: 
 PicSearch,Iconfinder,Similarsitesearch ,TinEye ,Google Image Search

اشاره كرد. 

واحد یادگیری 

)2(
فصل پنجم: جستجو در اینترنت
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  در Google كه از زبان های مختلف دنيا ـ از جمله زبان فارسی ـ پشتيبانی می 
دقيق تر  نتايج  به دنبال  اگر  دارد.  وجود  شده  طبقه بندی  جستجوی  امکان  كند، 
اين  در  كنيد.  استفاده   directory.google.com از  می توانيد  باشيد،  علمی تر  و 
آدرس، فهرستی از سايت های اينترنتی با دسته بندهای موضوعی وجود دارد كه 
هنر يکی از آنهاست. برای جستجو و استفاده از زبان های ديگر نيز می توانيد از 

بگيرد. كمک   google translate مثل  ترجمه گرها 
 )I’m Feeling Lucky( در صفحۀ اصلی گوگل در قسمت جستجو، دكمه بخت يا اقبال  
برای نمايش تصادفی يکی از نتايج جستجوست. شکل جديد اين دكمه هربار به 
گوگل  بازی های  و   Doodly گوگل  لوگوهای  مانند:  می كند.  تغيير  يک عنوان 
گوگل  روز  پرسش های  و   Artistic گوگل  هنری  پروژة  مجموعه های  و   Playful
Puzzled و جستجوهای پرطرفدار روز گوگل Trendy و... دقت كنيد اگر تغيير 
دليل  اين  به  موضوع  اين  نمی پذيرد  I’m Feeling Lucky صورت  دكمۀ  حالت 
است كه قابليت Instant Results موتور جستجوی گوگل خاموش است. برای فعال 
كردن آن بايستی به https://www.google.com/preferences مراجعه كرده و آن 
 JavaScript را فعال كنيد. همچنين اين موضوع ممکن است به دليل غيرفعال بودن

مرورگر نيز باشد.
  اگر زبانه ای را به اشتباه بستيد، با تركيب كليدهایctrl+shift+T می توانيد زبانه بسته 

شده را مجدداً باز كنيد.

شیوۀ تدریس

در ابتدای ورود تجهيزات سايت كامپيوتر و اتصال اينترنت را بررسی كرده و هنرجويان را 
با نکات ايمنی و بهداشت سايت آشنا سازيد. مطمئن شويد هنرجو مباني كار با كامپيوتر 
را بداند سپس می توانيد موضوع را با پرسش از چالش ها و موانعی كه هنرجويان تا كنون 
در جستجوهای اينترنتی خود با آن روبه رو شده اند، آغاز كنيد. حين اين گفتگو می توانيد 
با سطح دانش و توانايی هنرجويان بيشتر آشنا شويد و افراد توانمند را شناسايی كرده 
تا در گروه بندی كالس متوازن عمل كنيد. گروه بندی، افزون بر اينکه باعث هم افزايی 

هنرجويان می شود، مشکل كمبود تجهيزات را هم مرتفع می كند.
مناسب است هنرآموز در ابتدای درس اهميت روش های درست جستجو در اينترنت و 

لزوم و مزايای استفاده از آن در دنيای پرسرعت امروز را تشريح كند: 
  اينکه اينترنت حاوی ميلياردها صفحه اطالعات متنی و غيرمتنی می باشد كه هر روز 
ده ها ميليون صفحه بدان اضافه می شود. از اين رو اغلب كاربران و جستجوگران با 
انبوهی از اطالعات مرتبط، نيمه مرتبط و نامرتبط روبه رو هستند كه باعث سردرگمی 
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آنها شده و با وجود صرف زمان طوالنی نمی تواند اطالعاتی را كه واقعاً می خواهند 
به دست آورند.

می توانيد ابتدا سؤالی در ذهن هنرجويان ايجاد كنيد و از آنها بخواهيد پاسخ را بيابند 
خود  قبلی  عملکرد  با  را  نتايج  دقت  و  سرعت  روش های جستجو  آموزش  از  پس  و 
بسنجند تا به اهميت و كارايی آن پی ببرند. تمرين را با نيازهای كاری و عالقمندی های 
هنرجويان آغاز كنيد سپس به مثال ها و تمرين های كتاب بپردازد. می توانيد از نيازهای 
علمی و هنری هنرجويان و يا اتفاقات مهم فرهنگی و فناوری روز، زمينه ای برای طراحی 
تمرينات بيشتر و متنوع تری فراهم كنيد تا موجب تقويت مهارت در آنها شود. ناگفته 
پيداست طراحی اين بخش از كتاب به واقع پاسخی است به نياز هنرجويان برای جستجو 
و پژوهش هايی كه در قالب سؤاالت و تمرينات در ديگر بخش های اين كتاب و يا كل 
دوره تحصيلی آنها آمده لذا بجاست با استفاده از تمرينات دروس ديگر بين اين مهارت 
و نيازهای واقعی آنها ارتباط الزم را برقرار كنيد. ماهيت اين بخش زمينه ای فراهم كرده 
تا هنرجويان از اصطالحات تخصصی رشته خود به ويژه به زبان انگليسی استفاده كنند از 
همين رو مطلوب است كه هنرآموزان با توجه به دانش خود به اين فرايند كمک كنند.
در طی كالس عالوه بر نظارت بر كار هنرجويان، كنترل كنيد جستجو از حيطه موضوع 

مطرح شده خارج نشود.
از هنرجويان بخواهيد نتايج جستجوی خود را در فرمتی مناسب )فايل كامپيوتری يا 
پرينت شده( با ذكر منبع )آدرس اينترنتی( تاريخ و اطالعات تکميلی از پديدآورندگان 
به شما تحويل دهند تا عالوه بر يادگيری آرشيوسازی، عمق بيشتری به دانش و جستار 

خود بدهند.
توجه داشته باشيد الزاماً همه نتايج موردنظر ما در اينترنت يافت نمی شود. پس:

1   با توجه به امکانات و محدويت های موضوع درباره فعاليت هنرجو قضاوت كنيد.
باعث  اين كار  يادآوری كنيد.  او  به  نيز  با روش های ديگر را  يافتن نتيجه  2  امکان 

می شود هنرجويان به اهميت و اولويت دستيابی به نتيجه پی برده و خود را محدود 
به اينترنت ندانند.

هنری،كتاب های  ـ  فرهنگی  سايت های  جهان،  و  ايران  هنرمندان شاخص  با  آشنايی 
تخصصی در رشد كاری هنرجويان مفيد خواهد بود لذا می توانيد با معرفی آنها زمينه های 

جستجوی ارزشمندی را برای آنها فراهم كنيد. 



90

نکات ایمنی و بهداشت

ايمني از خطرهاي برق ـ نگهداري كامپيوتر و تجهيزات مربوطه به آن ـ مراقبت از 
فايل هاي ديجيتال و استفاده از آنتي ويروس هاـ  رعايت موارد ايمني الکتريکي در سايت 

رايانه

شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي

ارزيابی عملکرد هنرجو در بازيابی اطالعات و ارائه نتيجه مناسب و درست برای موضوع 
تعيين شده

ارزشيابي تکويني به نسبت اجرای تمرينات و به كارگيری روش های درست جستجو كه 
توسط هنرجو انجام مي شود )نمره روزانه طبق چک ليست هنرآموز(

ارزشيابي نهايي در شرايط مساوی و هماهنگ، براساس سرعت عمل هنرجو دربازيابی 
اطالعات و ارائه نتيجه با فرمت مناسب به سؤاالت يکسان مطرح شده انجام مي شود. 
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ارزشیابی شايستگی کسب اطالعات فني

تکالیف عملکردي عنوان فصل
)شايستگي ها(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتايج مورد 
انتظار

استاندارد 
)شاخص ها، داوري، 

نمره دهي(
نمره

فصل 5:
کسب 

اطالعات فني

جستجوي اطالعات 
گرافيکي

كاربرد واژه ها و 
اصطالحات فني و 

تخصصي در عکاسي 
و گرافيک

1- جستجوي مطالب 
و تصاوير گرافيکي 
در فضاي اينترنتي 
و ثبت اطالعات 

2- تحليل و بررسي 
واژگان تخصصي و 

فني و كاربرد آن در 
كار با دوربين هاي 

عکاسي

باالتر از
حد انتظار

كاربرد واژگان 
تخصصي و فني 

دوربين هاي عکاسي و 
به كارگيري اطالعات 
تکميلي در كار با 

نرم افزار هاي گرافيکي

3

در حد انتظار

ترجمه واژگان 
فني در عکاسي و 

جستجوي پيشرفته 
تصاوير در اينترنت

2

پايين تر از 
حد انتظار

شناخت و جستجوي 
برخي از واژگان 

تخصصي در اينترنت
1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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بخش 3

پیوست ها
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نمونه فعالیت های کارگاهی

  كار عملی اضافی برای كسب مهارت
  راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضاي آموزشي

  راهنمای استفاده از دستگاه های جديد و نرم افزارهای جديد در رشته

نمونه کاربرگ ارزشیابي

حداقل نمرة قبولی مرحلۀ کاررديف
نمرة هنرجواز 3 

1

2

3

بهداشت، توجهات زيست محیطی  ايمنی،  شايستگی های غیرفنی، 
و نگرش:

میانگین نمرات
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استاندارد فضاهای کارگاهی
سايت رايانه

کارگاه تصويرسازی
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کارگاه چاپ دستی

کارگاه عکاسی
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ی )01(
ت سرمايه ا

ت استاندارد تجهیزا
فهرس

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1( ,)۰1۰7( ,)۰1۰3( ,)۰1۰6(
)۰1۰9( ,)۰1۰2( ,)۰1۰5( ,)۰1۰4( )۰3۰7( ,)۰2۰5( ,)۰2۰2( 
,)۰3۰1(
)۰315( ,)۰3۰3( ,)۰3۰5( ,)۰2۰3(
)۰2۰۸( ,)۰2۰7( ,)۰1۰۸( ,)۰2۰4(

%۸۰
2 عدد

دوربين عکاسي 
D

SLR-A
PS 

در زمان خريد، معادل
7۰ D

دوربين عکاسي
224121۰
ايران كد

1

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(
)۰1۰9(, )۰1۰2(, )۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, 
)۰2۰2(

%3۰
2 2 عدد

 m
m

 7۰-2۰۰
لنزها با فاصله كانوني 

مي شود
توصيه 

معادل فاصله كانوني
25 ۰- 55 m

m m
m 

لنز زوم تله به تله
22491۰۰
ايران كد

2

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, 
)۰1۰7(, 

)۰1۰3(, 
)۰1۰6( 

)۰1۰9(, 
)۰1۰2(, 

)۰1۰5(, 
)۰1۰4( 

)۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(
%۸۰

2 عدد
-15 توصيه  لنز ها با فاصله كانوني ۸5

شود مي 
 لنز زوم وايد

به تله
22491۰۰
ايران كد

3

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(
)۰1۰9(, )۰1۰2(, )۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, 
)۰2۰2(

%5۰
2 عدد

ت 
فلزی تاشو با قابلي سه پايه عکاسي 

وم براي  س آلوميني
اندازه های متنوع از جن

تحمل وزن 4 كيلوگرم
سه پايه عکاسي

C
am

era tripods
451216۰2

unspsc
4

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

3 عدد
پايه نور با ارتفاع 2 تا 1/۸۰ متر

س: فلزی ـ تلسکوپی
جن

پايه نور
) Light stand(

39112۰۰3
unspsc

5

فهرست استاندارد تجهیزات
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
س

پايه بوم عکا
س: فلزی ـ چرخ دار

جن
پايه بوم استند
) B

oom
stand(

39112۰۰3
unspsc

6

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%2۰

1عدد
پايه صليبي براي مصارف داخل استوديو

پايه صليبي
) cross Tripod(

39112۰۰3
unspsc

7

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

3عدد
 4 ش هاي استوديويي 2۰۰- 3۰۰- ۰۰

فال
ژول توصيه مي شود

نورهای استوديويی
) Stage or projection or 
studio lighting system(

391115۰4
unspsc

۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
 6۰

به همراه گريد در سايز  س 
ت باك

ساف
سانتی متر ×6۰ سانتی متر يا 4۰ سانتی متر 

×4۰سانتی متر توصيه مي شود.
س مربع

ت باك
ساف

531۰25۰5
unspsc

9

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
در سايز 9۰ × 6۰ يا 7۰ × 1۰۰ به همراه 

گريد توصيه مي شود
س مستطيل

ت باك
ساف

531۰25۰5
unspsc

1۰
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

1عدد
چتر نورپردازي انعکاسي

س پارچه ای. نقره ایـ  انعکاسی
جن

چتر نور
) U

m
brellas(

531۰25۰5
unspsc

11

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
%7۰

رفلکتور 5 كاره با قطر 9۰ 
س: پارچه ای

جن

رفلکتور
س دهنده 

بازتاباننده يا انعکا
نور 

) reflector(

251729۰6
unspsc

12

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%7۰
1عدد

سايز متوسط
خريداری 

ش 
ب با فال

س: فلزی متناس
جن

شده

ا  اسنوت ي
جمع كننده نور

snout

391115۰4
unspsc

13

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%7۰
1عدد

بارندور به همراه فيلتر هاي رنگي و فيلتر النه 
زنبوري

بارندور به همراه فيلترهاي 
رنگي و فيلتر النه زنبوري

391115۰4
unspsc

14

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
)۰1۰۸(, )۰1۰9(,  )۰1۰2(

%7۰
گ 

س مخمل در سه رن
س زمينه عکاسي جن

پ
سياه و سفيد و خاكستري اندازه 5×3 متر

س 
س زمينه عکاسي جن

پ
گ سياه و 

مخمل در سه رن
سفيد و خاكستري اندازه 

5×3 متر

6۰1216۰6
unspsc

15
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
 )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%7۰
1عدد

پايه فون مدل سقفي
برای عکاسی در استوديوی پرسنلی و تبليغات

سه تايی

پايه فون مدل سقفي
برای عکاسی در استوديوی 
پرسنلی و تبليغات سه تايی

39112 ۰۰3
unspsc

16

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كار ها
%۸۰

1 
دستگاه

حداقل تصوير 2×2 متر برای محيط آموزشی
دستگاه پروژكشن

و پرده
22422۰۰
ايران كد

17

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰4(, )۰1۰5(, )۰1۰6(, )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰3(, 
)۰1۰2(, )۰1۰1(, )۰2۰2(, )۰2۰7(, )۰2۰۸(, )۰2۰4(, 
)۰2۰3(, )۰3۰3(, )۰3۰5(, )۰3۰1(, )۰315(, )۰3۰7(, )۰2۰5(

%۸۰
 1 عدد از
دام هر ك

سقفي يا پايه دار
س: فلزی

جن
پايه دستگاه پروژكشن

39112 ۰۰3
unspsc

1۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰4( , )۰1۰5(, )۰1۰6( )۰1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰3(, 
)۰1۰2(, )۰1۰1(, )۰2۰2(, )۰2۰7(, )۰2۰۸(, )۰2۰4(, 
)۰2۰3(, )۰3۰3(, )۰3۰5(, )۰3۰1(, )۰315(, )۰3۰7(, )۰2۰5(

%۸۰
اندازه 1/5 × 2 متر حدودي

ب بر روی ديوار
قابل نص

ت برد
واي

242 ۸1۰۰
ايران كد

19

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰۸(, )۰4۰6(
)۰2۰7(

4
 ۸۰

ض 1 متر، ارتفاع 
طول 2 متر و عر

سانتي متر با چارچوب فلزي و رويه فلزي 
چوبي 

يا 
ک

ميز كار كارگاه چاپ سيل
25511۰۰
ايران كد

2۰
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰۸(, )۰4۰6(
)۰ 2۰7(

15 
 هنر جو
4عدد

 ۸۰
ض 1 متر، ارتفاع 

طول 2 متر و عر
سانتي متر با چارچوب فلزي و رويه فلزي 

چوبي 
يا 

ک
ميز كار كارگاه هاي گرافي

25511۰۰
ايران كد

21

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰1(, )۰7۰4(, )۰5۰6(, )۰2۰۸(, )۰6۰6(, )۰1۰6(
)۰1۰3(, )۰11۰(, )۰4۰7(
)۰1۰۸(, )۰1۰1(, )۰5۰9(
)۰5۰2( 

1
س آلومينيوم داراي 

از جن 7۰×5۰ سانتي متر 
ش زمان در عکاسي )براي 

ت سنج
تايمر جه

ک(
شابلون و چاپ سيل

ک
ميز كار فتوسيل

25511۰۰
ايران كد

22

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰ 2۰5(, )۰2۰2(

4
1۰۰×7۰

 ميز نور
242612 ۰
ايران كد

23

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰7(, )۰2۰6(, )۰4۰6(
1

اي فلزي مطابق با  س كاغذ و مقوا استوانه 
پر

نمونه هاي موجود در بازار 
س سيلندري

دستگاه پر
3 ۸261۰۰4

ايران كد
24

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰1(, )۰4۰7(, )۰6۰3( )۰11۰(, )۰7۰4(, )۰5۰6(
)۰7۰1(, )۰2۰6(, )۰6۰6(

1
قفسه اي فلزي به ابعاد حداقل 7۰ ×5۰ ×1۰۰

 
كه داراي طبقات متعدد مي باشد )حداقل 

7 طبقه(
ک كردن كاغذ

 فايل خش
 و مقوا

3۸291۰۰
ايران كد

25
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
5

ت نگهداري كاغذ 
جه

فلزي يا پالستيکي 
مطابق با نمونه هاي موجود در بازار

 گيره
441221۰4

unspsc
26

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰۸(, )۰5۰6(, )۰7۰4(, )۰2۰3(, )۰5۰9(,)۰4۰1(
)۰1۰1(, )۰1۰3(, )۰1۰2( 

3
ت باشد

ک و سخ
س تيغه از فوالد خش

جن
ش

قلم ترا
) penknife( 

373393۰
ايران كد

27

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
۸

A3 قطع
 شيشه

۰9311۰۰
ايران كد

2 ۸

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
۸

داراي استوانه الستيکي و دسته ساخته شده 
ت. مطابق تصوير مي تواند 

از چوب و فلز اس
ف باشد كه معموالً اندازه 

از ابزارهاي مختل
متر كاربرد  2۰ سانتي با قطر 3 تا 6 سانتي 

بيشتري دارد.

ک چاپ
 غلت

6۰121232
unspsc

29
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ت نیمه سرمايه ای )02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

براي هنرجوها و هنرآموز
چوبی يا فلزی

ميز كامپيوتر
1112۰۰۰

ايران كد
1

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(,)۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

براي هنرجوها و هنرآموز
فلزی

صندلي كامپيوتر
11111 ۰۰
ايران كد

2

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
17

2 تا 19 اينچ توصيه  ۰ LC
D يا LED مانيتور

شود مي 
مانيتور

22322 ۰۰
ايران كد

3

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
1

س براي مصرف )سرور( 
كي

كارت حافظه: رم:
G 2۰۰۰ تا G 5۰۰ :حافظه

س كامپيوتر هنرآموز
كي

22312۰۰
ايران كد

4
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(, )۰7۰۸( 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%9۰
16

س براي مصرف هنرجو
كي

س كامپيوتر و هنرجو
كي

22312۰۰
ايران كد

5

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(, )۰7۰۸( 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%9۰
17

صفحه كليد فارسي و التين
صفحه كليد
)كيبورد(

22321۰۰
ايران كد

6

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%6۰
17

اسپيکر ساده
اسپيکر

22442۰۰
ايران كد

7

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
1

A4 چاپگر رنگي ـ جوهر افشان
چاپگر

22322 ۰۰
ايران كد

۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰7۰1(, )۰3۰3(, )۰7۰7(
%6۰

1
A4 ت

اسکنر تخ
اسکنر

22321۰۰
ايران كد

9
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
1

هاب سويچ براي شبکه سيستم هاي رايانه اي 
16 كامپيوتر + 1 سرور

هاب سويچ
223312۰
ايران كد

1۰

1۰ *
11 *
12 *

)۰21۰(, )۰2۰1(, )۰7۰۸(, )۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, 
)۰7۰1(

%1۰۰
1

يا نرم افزار هاي
PH آخرين 

O
TO

SH
O

P
 light ـ 

room
ورژن توصيه مي شود

س
ش عک

نرم افزار ويراي
3۰131517

unspsc
11

1۰ *
11 *
12 *

)۰21۰(, )۰2۰1(, )۰7۰۸(, 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%1۰۰
1

Lighteroom آخرين ورژن 
يا نرم افزارهاي 
توصيه مي شود

س
نرم افزار آرشيو عک

) A
dobe block(

3۰131517
unspsc

12

1۰ *
11 *
12 *

)۰21۰(, )۰2۰1(, )۰7۰۸( 
)۰7۰7(, )۰7۰2(, )۰3۰3(, )۰7۰1(

%1۰۰
1

C
am

era R
AW

 R
AW

نرم افزار بازبيني و 
) A

dobe block( ش
ويراي

3۰131517
unspsc

13

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
2

 – A
i – photoshop

.…
 3D – Flash

ک 
انواع نرم افزارهاي گرافي
) A

dobe( مجموعه
3۰131517

unspsc
14

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

Photograph ـ phontlab
ت 

نرم افزار طراحي فون
فارسي

 ) Fonts softw
are(

432322۰5
unspsc

15
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

خوشنويسي )آخرين 
پ اقالم 

با امکان تاي
ک و ...(

ورژن نرم افزار مير عماد، كل
نرم افزار

فارسي نوين
خوشنويسي( )اقالم 

432322۰5
unspsc

16

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2 عدد

M
E ب فارسي و التين

ت هاي قابل نص
فون

C
D

ت فارسي و التين
فون

432322۰5
unspsc

17

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3,( )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%6۰
1

كمد يا فايل فلزي يا چوبي براي نگاهداري 
لوازم آموزشي

كمد
25717 ۰۰
ايران كد

1 ۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(, )۰2۰5(, )۰2۰2(

%5۰
1

چهار پايه براي مصرف مدل عکاسي
چهار پايه

111132 ۰
ايران كد

19

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰3(, )۰2۰6(, )۰2۰۸(
)۰2۰7(, )۰4۰6(, )۰6۰3( 

 15
چارچوب 
براي هر
 هنرجو

ت: 
اين وسيله از دو تکه تشکيل شده اس

ص ـ 
ساده 2ـ توري مخصو

چارچوب 
1ـ 

3۰×4۰
25×2۰ ـ 

چارچوب در ابعاد 
شابلون چاپ

1131315
ايران كد

2۰
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰4۰6(, )۰2۰7(
5

ک اسکرين داراي تنه 
ص سيل

ک مخصو
كارد

چوبي و سر پالستيکي
اسکوئيچي يا پارو

451۰1611
unspsc

21

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

ص نقاشي با تيغه هاي 
ک هاي مخصو

كارد
ک، متوسط، 

ف فلزي در اندازه هاي كوچ
مختل

گ
بزر

ک
كارد

25724۰۰
ايران كد

22

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(, )۰2۰۸(, )۰2۰3(, )۰4۰5(
3

وسيله اي براي قط زدن قلم نيـ  ساخته شده 
ت

هاي سخ از چوب 
قطزن

373393 ۰
ايران كد 

23

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰7(, )۰4۰6(
5 بسته

مغار فلزي با دسته هاي چوبي با اندازه هاي 
سطح فلزي، 

حکاكي روي 
ف براي 

مختل
ک فشرده 

چوبي و يا پالستي
مغار

2711271۸
unspsc

24

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰4۰6(, )۰2۰7(, )۰2۰۸(
15 قطعه 
براي سايز 
 3۰×4۰
و 25×2۰

ک با 
ک رقيه شده از پارچه سيل

توري سيل
درجه ۸۰ تا 12۰

ک 
توري سيل

) ZB
F پارچه(

) Silk screen vacuum 
printing fram

es(

451۰161۰
unspsc

25
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ت و ابزار مصرفی )03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

س براي مصارف معمولي
مو

س كامپيوتر
مو

22321۰۰
ايران كد

1

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

پد معمولي
س

پد مو
) M

ouse pads(
43211۸۰2

unspsc
2

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
17

Lan كابل
ف

های مختل با اندازه 
كابل هاي شبکه كامپيوتر

22393۰۰
ايران كد

3

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3( 
)۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
 )۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
16

مصارف خانگي براي كامپيوتر
كابل رابط برق

22۸12۰۰
ايران كد

4

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰ 2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
5

براي استوديو عکاسي براي مصارف صنعتي
كابل رابط برق

22۸12۰۰
ايران كد

5

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
1

U دوربين ۰/2
SB كابل

كابل رابط دوربين
22392۰۰
ايران كد

6

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%۸۰
1

H
D

M
I كابل

 H
D

M
I ک با توجه به خروجی

گ و كوچ
بزر

دوربين
كابل رابط دوربين

22493۰۰
ايران كد

7
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7(
)۰ 2۰5(, )۰2۰2(

%1۰۰
2

باطري ذخيره برای دوربين عکاسي
باطري دوربين عکاسي

22۸225۰
ايران كد

۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%6۰
1

U
SB ش

فل
ش مموري

فال
Flash m

em
ory

321۰1622
unspsc

9

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰ 1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%1۰۰
هر كدام 
تايي  5۰

D خام
V

D و C
D

22722۰۰
ايران كد

1 ۰

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%1۰۰
1

كارتريج
كارتريج

22392۰۰
ايران كد

11

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(
)۰ 1۰۸(, )۰1۰9(, )۰1۰2(

%9۰
3

ش 
ب با نوع فال

ش متناس
گ فال

پ مدلين
الم

ی استوديوي
گ

پ مدلين
الم

391115 ۰4
unspsc

12

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%9۰
16

گ
ک و بزر

تيغه كوچ
كاتر

373393۰
ايران كد

13

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

%7۰
3

مشکي ـ سبز ـ قرمز
ت برد و تخته 

ک واي
ماژي

ک كن
پا

113122۰
242۸1۰۰
ايران كد

14



110

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰1(, )۰1۰7(, )۰1۰3(, )۰1۰6(, )۰1۰9(, )۰1۰2(
)۰1۰5(, )۰1۰4(, )۰3۰7( 
)۰2۰5(, )۰2۰2(

از هر 
س 

جن
1 عدد ۰

گالسه، اشتنباخ، فابريانو و...
انواع مقوا

1131112
ايران كد

15

1۰ *
11 *
12 *

)۰7۰4(, )۰5۰6(
)۰5۰5(, )۰7۰1(
)۰ 2۰۸(, )۰2۰6(
)۰7۰2(, )۰7۰7(

1۰
 Shit به صورت

كاغذ پوستي
 Parchm

ent paper
141115۰3

unspsc
16

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
از هر 

ک 
كدام ي

دفترچه
A3 ،A2 ابعاد

كاغذ ميلي متري
)كاغذ شطرنجي( 
) G

raph paper(
14111512

unspsc
17

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
حداقل 
15 عدد 
از هر 
اندازه

A4 ـ A2 ـ  A3
ک

كاغذ كال
 ) Tracing paper(

14111523
unspsc

1۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰7(, )۰7۰4(, )۰5۰5(, )۰5۰6(
)۰1۰1(, )۰7۰1(, )۰2۰۸(, )۰2۰6(
)۰ 3۰3(, )۰7۰2(, )۰7۰7(

%1۰۰
2 بسته 
 1 ۰۰
تايي

كاغذ چاپگر A4 مات و براق
ص چاپگر

كاغذ مخصو
22722۰۰
ايران كد

19

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
از هر 

كدام 1 
بسته

A4 ـ A3 ـ A2
كاغذ

۰7324۰۰1
ايران كد

2۰
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تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰1۰7(, )۰7۰4(, )۰5۰5(, )۰5۰6(
)۰1۰1(, )۰7۰1(, )۰2۰۸(, )۰2۰6(
)۰3۰3(, )۰7۰2(, )۰7۰7(

%۸۰
16

شاسي چوبي در ابعاد
ت

25×2۰ سان
ت

3 سان ۰×45
ت

7۰×5۰ سان
ت

س ها جه
برای الصاق عک

ب ديوار
نص

شاسي چوبي
115329۰
ايران كد

21

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
1۰

A3
 تخته شاسي

113413۰
ايران كد

22

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
1۰

فلزي ـ پالستيکي
ش

انواع خط ك
113131 ۰
ايران كد

23

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
1۰

6۰ درجه ـ 45 درجه 3۰ درجه ـ 
گونيا و نقاله 

1131312
1131313
ايران كد

24

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
3

پرگار حرفه ای، راپيد به آن وصل می شود
پرگار 

1131314
ايران كد

25

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
۸

A3
استند

پ(
)براي تاي

) Stands(
24131۰۰
ايران كد

26



112

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(, )۰2۰۸(, )۰2۰3(
)۰ 1۰6(

2۰
ت قلم، قهوه اي مايل به سرخ و 

گ پوس
رن

سفيد
آن  داخل 

قلم ني 
) Pen or pencil sets(

441217۰2
unspsc

27

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(
2۰

ظرف شيشه اي ـ چيني ـ پالستيکي
دوات

) Inks(
121717۰3

unspsc
2۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰5۰6(
2۰ تکه

نخ يا الياف ابريشمي
ليقه

113۸۰۰۰
ايران كد

29

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
از هر 

كدام 1 
بسته 
12تايی

H ـ B و...
B ـ H

انواع مداد هاي طراحي
1131212
ايران كد

3 ۰

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
2 بسته

۰/2 ـ ۰/3 ـ ۰/5 و...
راپيد 

113۸۰۰۰
ايران كد

31

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
از هر 

گ 2 
رن

عدد
گ مشکي، سبز، قرمز، آبی

رن
جوهر راپيد

113221۰
ايران كد

32
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113

تصوير
پايه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردي

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
5

سه تايی ـ ماری
پيستوله

1131315
ايران كد

33

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
5

دايره ـ مربع ـ بيضی و...
شابلون 

1131315
ايران كد

34

1۰ *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
تعداد در 
كنار هر 
ک قيد 

ي
شده

گ )1( ـ مداد 
ش )2( ـ اكولين )2( ـ آبرن

گوا
ا روغنی رنگی )1( پاستيل گچی ي

گ
 انواع رن

1131322
ايران كد

35

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
5

پالستيکی )دوازده تايی(
گ

ت رن
پال

 Palettes for paint or(
) ink m

ixing

6۰121237
unspsc

36

1۰ *
11 *
12 *

همه كد كارها
هر نوع 5 

عدد
ت ـ گرد

سر تخ
انواع قلم مو 

B
rushes

27113۰۰۰
unspsc

37

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰4۰6(, )۰2۰7(
از هر 

گ 1 
رن

بسته
ت )مژنتا ـ سايان ـ يلو ـ سفيد ـ مشکی( 

افس
برای پارچه و...

گ چاپ و مواد حالل
رن

37444۰۰
ايران كد

3۸

1۰ *
11 *
12 *

)۰2۰6(, )۰2۰7(
2

مطابق نمونه های موجود در بازار
س ـ تينر روغنی 

ک حسا
ال

تينر ده هزار
 Paint solvents and(

) thinners

31211۸۰۰
unspsc

39
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