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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 جمله به نقش هنرآموز از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده 
یادگیری و نقش هنرجو 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 دانش آموز، 
کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، 
فیلم آموزشی و پوستر و... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. 
کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در 
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش 
تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، 
نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، 
تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، 
راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی 
شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش 
ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی،  غیرفني،  شایستگي هاي  آموزشي  نکات  نمره دهی،  و  سنجش 
منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و 

صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر 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 و حرفه ای و کاردانش

مقدمه



خدواند متعال را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحول بنیادین و تغییر نگرش ها 
در قلمرو آموزش وپرورش و نیز توجه به چهارچوب برنامه درسی ملی توانسته ایم با تکیه بر 
مبانی تعلیم و تربیت اسالمی به نگارش کتاب عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی بپردازیم. 
امید است آموزش این کتاب سبب شکوفایی استعدادها، رشد و بهبود توانمندی ها در جهت 
توسعه پایدار همه جانبه از جمله عکاسان ایران شود. درس عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی 

یکی از درس های زیرمجموعه رشته فتو ـ گرافیک می باشد.
محتوای این درس به گونه ای تدوین شده است که هنرجو بتواند عالوه بر کسب شایستگی های 
اخالق  محیط زیست،  ایمنی،  محیطی،  بهداشت  فردی،  بهداشت  زمینه های  در  غیرفنی 
عکاسی  مانند  هم پیوسته ای  به  و  متعدد  فنی  شایستگی های  آن،  مشابه  موارد  و  حرفه ای 
طبیعت، عکاسی معماری، فضاهای شهری، عکاسی خبری، عکاسی مستند و عکاسی ورزشی 

را به دست آورد.
برنامۀ منتج به این درس براساس روش دیکوم که یکی از قوی ترین مدل های مورد استفاده 
در آموزش مبتنی بر شایستگی به شمار می رود، تدوین شده است. در این روش ابتدا کلیه 
مشاغل ابر حرفۀ گرافیک و عکاسی موجود در بازار کار کشور شناسایی و طبقه بندی گردید. 
پس از شناسایی مشاغل طراحان گرافیک، طراحان تبلیغاتی، تصویرگران، عکاسان، گرافیک 
نشر و مطبوعات، عکاسی در حوزه مستند، گزارشی و اجتماعی و... به عنوان مهم ترین مشاغل 
در حوزه گرافیک و عکاسی توسط خبرنگاران و فعاالن بخش هنر، کارشناسان برنامه ریزی، 
هنرآموزان رشته گرافیک و عکاسی و سایر کارشناسان دست اندرکار برنامه ریزی آموزشی و 
پرورشی و نیز برنامه ریزان درسی، تعیین شدند. در ادامه، کارها و وظایف اصلی و فرعی کارها، 

شایستگی های فنی و غیرفنی مورد انتظار این حرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کتاب  گزارشی  و  مستند  طبیعت،  عکاسی  کتاب  مطالب  بیشتر  و  بهتر  هرچه  تحقق  برای 
راهنمای هنرآموز )معلم( تهیه و تدوین شده است تا هنرآموزان با چارچوب کلی کتاب درسی 
استانداردهای  شامل  درس  مشخصات  درسی،  و  آموزشی  برنامه ریزی  رویکردهای  جمله  از 
درس(،  )طرح  بودجه بندی  آموزشی،  فضاهای  کتاب،  کلی  محتوای  ارزشیابی،  و  شایستگی 

روش های یاددهی ـ یادگیری، روش های ارزشیابی و مانند آن آشنا شوند.

سخنی با هنرآموزان



به طور کلی می توان مطالب ارائه شده در این کتاب را در بخش های ذیل دسته بندی نمود:
جدول زمان بندی آموزش )طرح درس کلی پیشنهادی(: این جدول شامل اطالعاتی از 
قبیل روز و زمان ارائۀ جلسه، تعداد جلسات، موضوع و عنوان های هر جلسه، اهداف عملکردی 
مورد انتظار و فعالیت های تکمیلی مرتبط با آنها می باشد. بدیهی است که هنرآموزان برحسب 
شرایط مکانی از جمله ویژگی های اقلیمی و موقعیت زمانی، آن را تعدیل و قابل اجرا خواهند 

کرد.
دانش افزایی یا مروری بر دانسته ها: این بخش به منظور افزایش و ارتقای سطح علمی 
هنرآموزان و مروری بر پیش آموخته های آنها می باشد. در صورت نیاز و صالح دید هنرآموز در 

روند آموزش کتاب درسی قابل استفاده است.
موراد پیشنهادی: بخشی از کتاب مربوط به این عنوان بوده و راهکارهای علمی و اجرایی در 
فرایند یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر اصول و تجربیات آمده است. کاربست آنها تحقق اهداف 

را آساان تر و قطعی تر خواهد نمود.
فعالیت های تکمیلی: این گونه فعالیت ها که در واحدهای مختلف یادگیری آمده است برای 
تعمیق دانسته ها یا نهادینه کردن مهارت ارائه شده است. هنرآموزان انجام آنها و گزاش های 

مربوطه را بررسی خواهند نمود.
ارزشیابی نهایی: برای ارزیابی سطح یادگیری هنرجویان در انتهای هر کار ارائه شده است.

در پایان نیز افزون بر معرفی منابع و مآخذ از قبیل سایت های تخصصی، کتاب های مرجع و... 
پیوست های ضروری آمده است.
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9 استاندارد تجهیزات و فضا
10 اجزای بسته آموزشی و ارتباط آنها

11 بودجه بندی

تعاریف و اصطالحات
  رویكرد برنامه درسی مّلی: منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های 
مدرسه ای بر اساس فلسفه  تربیتی نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم 
و نهادها از برنامه  درسی ملّی است. این رویكرد، رویكرد فطرت گرای توحیدی 
نام دارد كه مقصد عالی آن، شكوفایی گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان 

خلیفه̈ اهلل است.
  دنیای کار: شامل كار مزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
متمایز  زندگی شخصی  و  آموزش  دنیای  از  كار  دنیای  است.  اجتماعی  زندگی 
است. دنیای كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محیط واقعی كار و بنگاه های 

اقتصادی است.
  محیط کار: موقعیتی است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسیع از 

فضا ها از خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود.
  بنگاه اقتصادی: محلی كه در آن فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی 

طبقه بندی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
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  صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است كه با توجه به 
سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

  آموزش و تربیت فنی و حرفه ای )TVET(: آموزش و تربیت در قلمرو دنیای 
كار جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقای شغلی و حرفه ای را گویند. 
فرایند  از  به جنبه های  است كه  واژه ای جامع  فنی وحرفه ای  تربیت  و  آموزش 
آموزشی و تربیتی، دربرگیرنده، مطالعه فناوری ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها 
را در بخش های گوناگون  با حرفه ها  و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط 
اقتصادی و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی، ارجاع و اطالق می شود. 
این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته است. 
همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است 
كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد 
سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی )غیرفنی( و مهارت های شهروندی 

نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
مدتی  برای  یا  و  ارائه خدمت  برای  »استخدام شدن  واژه شغل   :)Job(   شغل 
از  به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه  خاص« می باشد. شغل محدود 
یك  می شود.  تعریف  جایگاه خاص  یك  در  كه  است  وظایف مشخص  و  كارها 
شخص ممكن است در یك حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته 

باشد.
شباهت  كه  است  كار  دنیای  مشاغل  از  مجموعه ای   :)Occupation(   حرفه 
معقوالنه ای از نظر كارها، دانش و توانایی های مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت 
انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد  است.  زندگی  طول  در  فرد  اصلی 
با فرد و نقش وی در  دنیای كار در یك حرفه را نشان می دهد. حرفه مرتبط 
مهندس  پرستار،  جوشكار،  خانه دار،  حسابدار،  )مانند  است  كار  دنیای  و  بازار 
ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش های مختلف وجود دارد در حالی كه برخی از 
حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی است.یك حرفه مجموعه ای از 
مشاغل است كه شباهت معقوالنه ای از نظر كارها، دانش و توانایی های موردنیاز 

دارد.
  وظیفه )Duty(: وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی كه در 
یك جایگاه شغلی یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند. برای مثال از وظایف 
اصلی یك تعمیركار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم 
نگهداری و  انتظار می رود  از تكنسین مكاترونیك  اشاره كرد.  و...  انتقال قدرت 

تعمیرات سیستم های كنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
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  تكلیف کاری )Task(: یك تكلیف كاری فعالیت مشخصی است كه دارای ابتدا 
و انتها می باشد و شامل مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تكلیف 
كاری تقسیم می شود. به طور مثال از یكی از تكالیف كاری وظیفه »تعمیر سیستم 

مولد قدرت«، تنظیم سیستم جرقه می باشد.
نیاز جهت  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  اثبات شده  مجموعة    شایستگی1: 
انجام یك تكلیف كاری، بر اساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در 
حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی, غیر فنی و 

عمومی تقسیم بندی می شوند.
  سطح شایستگی انجام کار: صرف نظر از اینكه یك تكلیف كاری در چه سطح 
صالحیت حرفه ای انجام می شود، انجام هر كار ممكن است با كیفیت مشخصی 
از یك شخص در  باشد. سطح كیفی شناخته شده  انتظار  در محیط كار مورد 
محیط كار را سطح شایستگی مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام 
كار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین كشور های مختلف نظام سطح بندی 
شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار سطحی معمول ترین آنها به نظر 

می رسد.
  چارچوب صالحیت ملی)NQF(: چارچوبی است كه صالحیت ها، مدارک و 
گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را به صورتی منسجم و همگون براساس 
مجموعه ای از معیار ها و شاخص های توافق شده به هم ارتباط می دهد. در این 
چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ویژه ای داده می شود. زمان و 

مكان یادگیری ارزش كمتری دارد.
  سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحیت عبارت است 
از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های حرفه ای ـ ملی كه تكالیف 
كاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی گوناگونی در بین 
گرفته  نظر  در  پنج  )حرفه ای(  مهندسی  سطح صالحیت  دارد،  وجود  كشورها 
شده است كه به طبع آن تكنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار می باشد. 

صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.
  برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: برنامه درسی آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای مجموعه ای ازاستانداردهای دنیای كار، اهداف، محتوا، روش ها، 
استاندارد شایستگی ها،  زمان، فضا،  یادگیری، تجهیزات،  ـ  یاددهی  راهبردهای 
یا  آموز  ارزشیابی است كه دانش آموز )هنرجو(، كار  استاندارد  و  آموزشی  مواد 
متربی را برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای هدایت 
می نماید. دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای 

كار و دنیای آموزش را در برمی گیرد.
Competency ـ1
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معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 
می شوند:

متولیان  توسط  كه  مهارت،  یا  شایستگی  حرفه ای؛  شایستگی  1   استاندارد 
استاندارد،  این  در  می شود.  تهیه  و...  صنوف  اتحادیه ها،  و  كار  بازار  صنعت، 

وظایف، كارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل  2   استاندارد ارزشیابی؛ 
مؤثر توسط گروه های مشتركی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به 

اعطای گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
شایستگی  استاندارد های  اساس  بر  درسی(؛  )برنامه  آموزشی  3   استاندارد 
تهیه  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  ارائه دهندگان  توسط  ارزشیابی  و  حرفه 
ـ  یاددهی  راهبردهای  محتوا،  دروس،  اهداِف  و  استاندارد  این  در  می گردد. 

یادگیری، تجهیزات آموزشی و... در اولویت قرار دارد.
  آموزش مبتنی بر شایستگی: رویكردی در آموزش فنی و حرفه ای است كه 
تمركز بر شایستگی های حرفه ای دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی 
در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی 
براساس آنها انجام می شود. شایستگی ها می توانند به شایستگی های فنی )در یك 
رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و  غیرفنی  حرفه ها(،  از  مجموعه ای  یا  حرفه 
و  فنی  آموزش های  هدف  عنوان  به  شایستگی ها  همة  از  حداقلی  به  فراگیران 

حرفه ای در این رویكرد مورد توجه قرار می گیرد.
  استاندارد شایستگی حرفه: استاندارد شایستگی حرفه تعیین كننده فعالیت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هایی برای عملكرد در یك حرفه می باشد.
فرد  و صفات  اعمال  گرایش ها،  باورها،  از  مجموعه ای  برایند    هویت حرفه ای: 
زندگی  طول  در  مجموعه  این  تغییرات  به دلیل  بنابراین  است.  حرفه  مورد  در 

حرفه ای، هویت حرفه ای قابلیت تكوین در مسیر تعالی را دارد.
  گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(: چند رشته 
تحصیلی ـ حرفه ای كه در كنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را برای انتخاب مبتنی 
بر عالیق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حركت در مسیر زندگی با توجه 
به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت منطقی یاری 
می رساند. چند رشته ای ها ممكن است با توجه به شرایط و امكانات منطقه ای 
هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه 
و شایستگی های طولی برای كسب كار باشد. گروه بندی تحصیلیـ  حرفه ای باعث 

شكل دهی هویت حرفه ای و تكوین آن در طول زندگی خواهد شد.
  رشته تحصیلی ـ حرفه ای: مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی 

است كه آموزش و تربیت بر اساس آن اجرا و ارزشیابی می گردد.



6

اساس  بر  كه  است  اهدافی  توانمندسازی  اهداف  توانمندسازی:    اهداف 
كسب  جهت  یادگیری  ـ  یاددهی  اقتضائات  و  عملكرد  استاندارد  شایستگی ها، 
به  توجه  با  توانمندساز  اهداف  تدوین می گردد.  توسط هنرجویان  شایستگی ها 
رویكرد شكوفایی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و 
چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوریت ارتباط 
با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند.  باتوجه به اینكه آموزش و تربیت فنی و 
حرفه ای و مهارتی فرایند تكوین و تعالی هویت حرفه ای متربیان است و هویت 
بنابراین  با خدا، خود، خلق و خلقت می باشد،  آنان  ارتباط  نوع  برایند  متربیان 
اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به 

گونه ای جامع، یكپارچه و منطقی كلیه  ساحت های تربیتی1 را دربرمی گیرد.
  یادگیری یكپارچه و کل نگر: یادگیری همه جانبه، یادگیری یك موضوع از 
ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و 

عرصه های چهارگانه گفته می شود.
یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند    یادگیری: 
ممكن است از طریق تجربه  عینی )از طریق كار، تمرین و...(، به صورت نمادین 
)از طریق اشكال، اعداد و نمادها(، به شیوه  نظری )توضیحات كلی( یا به شیوه  

شهودی )ذهنی یا روحانی( صورت گیرد.
  فعالیت های یادگیری ساخت یافته: فعالیت های یادگیری ساخت یافته بر اساس 
اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای 
طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و 
حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران و حوزه یادگیری كار و فناوری، دیدگاه 
فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعالیت های یاددهیـ  یادگیری در فرایند آموزش 
به كمك مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی 
از قبیل تقویت انگیزه دانش آموزان، درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی 

دنیای كار و فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
  محتوا: محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری 
ساخت یافته می باشد. محتوای مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با 
آموزه های دینی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات 
یادگیری است كه زمینه شكوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر 
دربرگیرنده  محتوای  همچنین  می آورد.  فراهم  پیوسته  به صورت  را  عرصه ها  و 
مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های كلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد 
انتظار از هنرجویان است و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. 

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی 
و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه.
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روان شناختی  ویژگی های  عالیق،  آینده،  و  حال  نیاز های  با  محتوا  تناسب 
هنرجویان، انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

هماهنگ  مجموعه ای  به  یادگیری،  و  تربیت  بسته  یادگیری:  و  تربیت    بسته 
از منابع، مواد و رسانه های آموزشی اطالق می شود كه در یك بستة واقعی یا 
به صورت اجزایی هماهنگ با نشان و برند مؤسسه تولیدكننده تهیه و برای یك 
با گسترش  حاضر  حال  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  تحصیلی  پایه  یا چند 
لوح فشرده  آموزشی،  نرم افزارهای  با  آموزشی  ICT، بسته  و  نوین  فناوری های 
و سایت های اینترنتی تكمیل می شود. طراحی و تهیه بسته یادگیری بر اساس 

ماكت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل كمك آموزشی و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امكانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تكمیل یك بستة آموزشی كمك كند.
منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه كلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
راهنمای هنرآموز، كتاب درسی،  اصلی شامل كتاب  منابع  نمود.  تقسیم  تكمیلی 

كتاب كار هنرجو و كتاب ارزشیابی می شوند.
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل 1ـ كتاب درسی؛ 2ـ راهنمای معلم؛ 3ـ كتاب 
همراه هنرجو؛ 4ـ كتاب كار؛ 5  ـ نرم افزار هنرجو؛ 6  ـ فیلم هنرجو؛ 7ـ شبیه سازها؛ 

8  ـ فیلم هنرآموز؛ 9ـ پوستر و غیره می باشد.
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مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه هنر ـ رشته فتو ـ گرافیک

دوره دوم متوسطه ـ شاخه فنی و حرفه ای

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم

گرافیک

فتو ـ گرافیک

پویانمایی )انیمیشن(

تولید برنامه تلویزیونی

صنایع دستی ـ فرش

صنایع دستی ـ چوب

صنایع دستی ـ طال و جواهر

نقشه کشی معماری

طراحی و دوخت

معماری داخلی

نقاشی

موسیقی ساز ایرانی

موسیقی ساز خارجی

سینما

نمایش

ش عمومی
دوره اول متوسطه ـ آموز
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ـ گرافیک و گرایش در دوره کاردانی مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته فتو 

 

دورۀ کاردانی
عكاسیگرافیکفنی و حرفه ای

ـ گرافیک فتو 

دوره اول 
متوسطه

سال
دهم

سال
یازدهم

سال
دوازدهم

دورۀ دوم متوسطه
شاخه فنی و حرفه ای
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درس عكاسی طبیعت، مستند و گزارشی

رابطه با خویشتنعرصه عناصر
رابطه با خلق خدارابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقت)سایر انسان ها(

تعقل،تفكر و 
اندیشه ورزی

توانایی های  به  تدبر  و  توجه   3
اصول  به كارگیری  در  خود  فردی 
زیبایی شناسی در عكاسی از طبیعت

محیط  ایجاد  اهمیت  و  درک   4
امن در محل كار عكاسی در طبیعت

اهمیت  به  اندیشیدن  و  تدبیر   5
لزوم به كارگیری فناوری های جدید 

در تولید عكس 

3 توجه و تفكر به اخالق حرفه ای 
مستند  عكاسی  در  الهی  احكام  در 
)حفظ حریم خصوصی( و در عكاسی 

طبیعت )حفظ محیط زیست(
در  الهی  دیدگاه  اهمیت  4 درک 
به تصویر كشیدن فضا های معنوی 

برای مخاطب
5 اندیشه در آموز ه های دینی در 

كاربست آن در خلق اثر هنری

و  افراد  حقوق  به  توجه   3
عكاسی  فرایند  در  قانون گرایی 
كرامت  و  شخصی  حریم  )حفظ 

انسانی(
4 تجزیه و تحلیل مباحث آموزشی 
به  یافتن  دست  برای  عكاسی  در 

رضایت مشتری
حقوق  درباره  تفكر  و  تدبیر   5

مشتری در ایجاد آثار 

زیبایی های  در  اندیشه  و  تفكر   3
در  آن  از  گرفتن  بهره  و  طبیعت 

فرایند عكاسی
در  طبیعی  تصاویر  به  توجه   4
در  آن  از  الهام  و  محیط زیست 

عكاسی
به  وارده  آسیب های  به  توجه   5
عكاسی  خلق  به وسیله  طبیعت 

طبیعت و مستند و گزارشی

ایمان و باور

3 ایمان و باور به نقش زبان عكاسی 
در پیشبرد اهداف تعیین شده

4 باور به آموزش پذیری خویشتن 
در  ویژه  به  عكاسی  هنر  حوزه  در 

حوزه عكاسی مستند
5 التزام قلبی به خلق آثار تصویری 

بدیع در مسیر ارتقای سواد بصری

در  اخالقی  جنبه های  به  باور   3
عكاسی

4 التزام به رعایت ارزش های دینی 
و معنوی در تهیة آثار عكاسی

5 باور قلبی به حضور پروردگار در 
تمام مراحل كار عكاسی 

3 ایمان به رعایت اخالق حرفه ای 
در فرایند خلق تصاویر و ارتباط آن 

با جامعة هدف 
و  قانون گرایی  به  قلبی  التزام   4

رعایت موازین آن در خلق آثار 
خصوصی  حریم  حفظ  به  باور   5
افراد و پرهیز از انتشار عكس آنان و 

اشاعه این فرهنگ به مخاطبان

محیط  از  حفاظت  به  باور   3
زیست به وسیله عكاسی و نشر آن 

در مطبوعات 
از  مستمر  آموزش  به  ایمان   4

جلوه های طبیعت در تولید عكس
5 باور به تأثیرات مثبت عكس در 
نمایش آسیب های طبیعت به جامعه 

و جنبه های آموزشی و تربیتی آن

علم )كسب 
معرفت شناخت، 
بصیرت و آگاهی(

دانش های  از  خویش  آگاهی   3
روز و جدید در اصول نورپردازی و 

زیبایی شناسی عكاسی
با  4 بیان و توضیح فرد در رابطه 

حوزة كار عكاسی و ویژگی های آن
و  نوین  روش های  از  آگاهی   5
فناوری های جدید در حوزه عكاسی 

مستند و طبیعت

در  الهی  آیات  كشیدن  تصویر   3
آثار گرافیكی 

4 توصیف و بیان حقایق هستی در 
حوزه تصویر 

به وسیله  الهی  جمال  توصیف   5
عكاسی خالقانه

3 توضیح و بیان استاندارد های
حقوقی مصرف كنندگان

محصوالت عكاسی
به وسیله  گروهی  كار  توصیف   4

تصاویر آموزشی برای مخاطب
5 بیان شیوه های نو و خالقانه در 
تشریح روابط اجتماعی در عكاسی 
)بیان ویژگی های محصول با كیفیت 

و مورد تأیید سفارش دهنده(

محیط زیست  و  طبیعت  توصیف   3
با عكس

خلقت  قوانین  خالقانه  تشریح   4
تكنیك های   عكاسی  به كارگیری  با 

طبیعت 
زیست محیطی  آسیب های  ثبت   5

به وسیله آثار عكاسی

عمل
)كار، تالش، 

اطاعت، عبادت،
مجاهدت، 
كارآفرینی، 
مهارت و...(

اصول  و  قوانین  به كارگیری   3
شغلی خویش در ایجاد آثار تصویری 

جهت ارتقای سواد بصری جامعه
و  كار  از  فردی  بهره برداری   4
رساندن  ثمر  به  در  خویش  تالش 

پروژه های تصویر ی
5 عمل به فرایند های كارآفرینی در 

پروژه های گرافیكی

و  الهی  احكام  به  عمل   3
روزی  كسب  در  دینی  آموزه های 

حالل و پاک
4 به كارگیری اخالق حرفه ای در 

فرایند كار عكاسی
نماد  از  بجا و مناسب  5 استفاده 
و عالئم دینی و معنوی در عكاسی 

و  ملی  نماد های  از  استفاده   3
میهنی در تهیه عكس

4 رعایت حقوق مشتری و احترام 
فرایند  در  شده  انجام  توافقات  به 

عكاسی و تحویل آن 
5 ارائه كار نهایی مطابق با كیفیت 
توافق شده با مشتری و سفارش دهنده

و  طبیعت  قوانین  به  عمل   3
در  آن  تناسبات  از  بهره گیری 

خلق آثار 
4 به كارگیری به اندازه و متناسب 
از مواد و مصالح در تولید عكس به 
منظور رعایت مصرف مواد طبیعی

دادن  انجام  و  كردن  رعایت   5
نكته ها و قوانین زیست محیطی در 

فرایند خلق یك عكس

اخالق
)تزكیه،عاطفه و 
ملكات نفسانی(

وظایف  انجام  به  عملی  التزام   3
شغلی در تولید عكس

یادگیری  به  ارزش گذاری   4
آثار  تولید  و  خلق  در  مادام العمر 

عكاسی 
5 توجه به التزام فردی به قوانین 
و مقررات شغلی و اخالقی در تولید 

و تهیة عكس

3 پرهیز از آموزه های غیر دینی در 
فرایند تولید

4 ترویج اخالق حرفه ای به وسیله 
عكس های بدیع 

از  استفاده  به  انس  و  عالقه   5
تهیة  در  دینی  نماد های  و  عناصر 

آثار 

قبال  در  مسئولیت  قبول   3
در  افراد  به  احتمالی  خسارات 

فرایند كار 
و  یادگیری  روحیه  داشتن   4

یاددهی در فرایند كار 
5 تعهد به انجام به موقع و تحویل 

به موقع تولیدات عكاسی 

3 عالقه به تأثیر پذیری از طبیعت 
در خلق آثار 

4 عالقه به نمود فناوری های سبز 
)دوستدار طبیعت( در فرایند تولید 

عكس 
5 تالش و التزام در تهیه عكس های 
به  وارده  آسیب های  از  گزارشی 
اشاعه  منظور  )به  محیط زیست 

فرهنگ نگهداری از محیط زیست(

اهداف تفصیلی درس

اهداف تفصیلی 1 و 2 برای شایستگی های عمومی است.
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طراحی و سازماندهی درس
 درس »  عكاسی طبیعت، مستند و گزارشی« 

از تركیب سازوار 6 تكلیف كاری در قالب پنج پودمان شایستگی تشكیل شده است 
ـ گرافیك است. سازماندهی درس به  كه هر پودمان نماینده یك شغل در حوزه فتو
نحوی است كه تكالیف كاری در یك مسیر افقی از ساده به پیچیده در طول سال 
تحصیلی به صورت مرحله ای ارائه می شود و شایستگی ها به صورت تدریجی كسب و 
ارزیابی می شود و در نهایت در پایان درس شایستگی كالن عكاسی طبیعت، مستند 

و گزارشی كه قابلیت انتقال دارد محقق می شود.

شایستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی:

فصل 1ـ عكاسی طبیعت؛
فصل 2ـ عكاسی معماری و فضاهای شهری؛

فصل 3ـ عكاسی خبری؛
فصل 4ـ عكاسی مستند؛
فصل 5  ـ عكاسی ورزشی.

شایستگی های غیر فنی:
1 مسئولیت پذیری و تعهد كاری؛

2 جمع آوری و گردآوری اطالعات؛
3 امانت داری و رازداری؛
4 یادگیری مادام العمر؛

5 ارتباط مؤثر وكار تیمی؛
6 مدیریت كار ها و پروژه؛

7 اجتماعی بودن؛
8 مذاكره؛

9 كارآفرینی؛
10 درست كاری؛

11 به كارگیری فناوری های مناسب؛
12 كاربرد فناوری اطالعات؛

13 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران؛
14 انتخاب و به كارگیری فناوری های مناسب؛

15 تفكر اخالقی؛
16 نگرش سیستمی؛
17 اخالق حرفه ای.
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سازماندهی محتوا
درس شامل پنج پودمان است كه هر پودمان شامل 1 یا 2 تكلیف كاری است. هر 
تكلیف كاری به صورت مستقل دارای یك پروژه مستقل است كه در برخی موارد 

می تواند دو تكلیف كاری در یك پیمانه به صورت پروژه مشترک تعریف می شود.
 رسانه ها، مراكز، مواد و منابع یادگیری 

1 مراکز یادگیری
هنرستان ـ محیط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی

2 رسانه های یادگیری

هنـر

نرم افزار آموزش کتاب هنرجو
کارپوشهمجازی

بازدید از موزه ها و سمینارکارگاه
گالری های هنری

هنـر

فیلم آموزشکارپوشه
راهنمای هنرآموز

کتاب
راهنمای هنرآموز

3 منابع یادگیری
 كتاب مرجع                              استاندارد های تحلیل و ارزشیابی حرفه

 جداول استاندارد                           سایر رسانه های یادگیری
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بخش  دوم

دروس و جلسات
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نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی طبیعت، مستند و گزارشی

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

چشم اندازهای جلسه 1 از  عكاسی 
1طبیعی

آن  متنوع  رویكرد های  و  طبیعت  عكاسی  توضیح 
برای هنرجویان با ارائه نمونه های شاخص و مشاركت 

دادن هنرجویان در توصیف 
44

چشم اندازهای جلسه 2 از  عكاسی 
26عكاسی از مناظر طبیعی1طبیعی

چشم اندازهای جلسه 3 از  عكاسی 
1طبیعی

ارائه تمرین ها و تكالیف عكاسی در كارگاه و اصالحات 
مناظر  موضوع  )با  كارگاهی  گفت وگوی  و  رایانه  با 

طبیعی(
17

چشم اندازهای جلسه 4 از  عكاسی 
1طبیعی

ارائه تمرین ها و تكالیف عكاسی در كارگاه و اصالحات 
مناظر  موضوع  )با  كارگاهی  گفت وگوی  و  رایانه  با 

طبیعی و كاربرد این عكس ها در نشریات و...(
88

اندازهای جلسه 5 عكاسی از چشم 
1طبیعی

و  كارگاه  در  عكاسی  تكالیف  و  تمرین ها  ارائه 
اصالحات با رایانه و گفت وگوی كارگاهی )با موضوع 

مناظر طبیعی و آسیب های زیست محیطی(
17

چشم اندازهای جلسه 6 از  عكاسی 
1طبیعی

و  كارگاه  در  عكاسی  تكالیف  و  تمرین ها  ارائه 
اصالحات با رایانه و گفت وگوی كارگاهی )با موضوع 
مناظر طبیعی و آسیب های زیست محیطی و كاربرد 

)HDR فیلترها و تكنیك

26

چشم اندازهای جلسه 7 از  عكاسی 
8ـارزشیابی و ژوژمان كالسی1طبیعی

فصل
عكاسی طبیعت )چشم اندازهای طبیعی(اول

واحد یادگیری 1
عکاسی طبیعت )چشم اندازهای طبیعی(
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مقدمه
یكی از مشكالتی كه هنرجویان در زمان عكاسی با آن روبه رو هستند انتخاب و یا 
چگونگی برخورد با موضوع عكاسی است كه نتیجه این امر عموماً برخورد یكسان 

و سطحی هنرجو و تكرار كادرهای قابل پیش بینی است.
موضوع  با  مرتبط  آثار  نمایش  با  می توانند  هنرآموزان  مشكل،  این  حل  برای 
موردنظر و تمرین هایی غیر از عكاسی )دیدن عكس، جمع آوری مطالب، پژوهش و 
جست وجو( هنرجویان را هدایت كرده و سپس آنها را به سمت تمرین های عكاسی 
راهنمایی كنند تا هنرجویان با درک بهتری از موضوع وارد مرحله عكاسی شده و 
نتیجه مطلوبی به دست آورند. )در صورت موجود بودن تجهیزات، آموزش لنز ها و 
فیلتر ها در كارگاه الزامی است و در غیر این صورت نمایش عكس و اسالید و در 

صورت امكان نمایش فیلم(

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی، سه پایه، لنز های نرمال، و تله و واید )یا یك لنز زوم( و فیلتر های 

پالریزه و ND، عكس و اسالید و ویدئو پروژكتور برای نمایش فیلم و عكس و...

شیوه تدریس 
از هنرجویان بخواهید برای درک بهتر عكاسی طبیعت:

1  آثار مختلفی را در این زمینه از مجالت، كتاب ها و سایت های موجود جمع آوری 
كرده و با خود به كارگاه و با هم كالسی های خود درباره آن صحبت كنند.

2  اگر در محل زندگی هنرجویان نقاشی دیواری درباره طبیعت وجود دارد از آنها 
بخواهید از این تصاویر )نقاشی دیواری، تابلو های تزئینی و..(عكس تهیه كرده و 
با خود به كارگاه بیاورند و با عكس هایی كه درباره طبیعت جمع آوری كرده اند 

مقایسه كنند. تفاوت ها و شباهت های آنها را در فهرستی ارائه نمایند.
3  هنرجویان با جست وجو در سایت ها و كتاب های تاریخ عكاسی مسیر پیدایش 
و رشد عكاسی طبیعت را مطالعه و مطالبی درباره آن جمع آوری و به صورت 

گزارش در كالس درس ارائه دهند.
كه  طبیعت  موضوع  با  عكس هایی  از  مجموعه ای  كه  بخواهید  هنرجویان  4  از 
درچند سال اخیر توسط عكاسان ایرانی و غیرایرانی گرفته شده را جمع آوری 
كرده و برای بررسی و مقایسه، با خود به كالس بیاورند و و مشخص كنند كه:
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یكدیگر  با  طبیعت  عكاسی  زمینه  در  غیرایرانی  و  ایرانی  عكاسان  رویكرد    آیا 
متفاوت است؟ این دو رویكرد چه شباهت هایی با هم دارند؟

  آیا از نظر تكنیك عكاسی نیز تفاوت ها و یا شباهت هایی مشاهده می شود.
  فهرستی از عكاسان طبیعت قرن نوزدهم كه در این حوزه فعالیت داشته اند تهیه 
كرده و با جمع آوری آثار آنها با عكاسان معاصر گزارشی تهیه و در كالس ارائه دهند.

آشنایی نكته فوق صرفاً  تمرین  از  باشند كه هدف  داشته  نظر  در  عزیز  هنرآموزان 
هنرجویان با خصوصیات ظاهری این آثار است و نیازی به تحلیل های عمیق 

نیست. زیبایی شناسی  و  فلسفی 

کاربردهای عکاسی طبیعت
كاربردهای  از  فهرستی  مختلف  منابع  به  مراجعه  با  بخواهید  هنرجویان  1  از 
گوناگون عكاسی )گزارشی، خبری، علمی، تزئینی و...( طبیعت تهیه كرده و با 

نمونه های تصویری نتیجه را در كالس درس ارائه دهند.
2  هنرجویان می توانند با راهنمایی هنرآموز خود، هر كدام یكی از شاخه های عكاسی 
طبیعت را انتخاب كنند و عكس هایی در این خصوص تهیه و در كالس نمایش 

دهند.

هنرآموزان نكته هنرجویان،  زندگی  محل  جغرافیایی  خصوصیات  به  توجه  1  با 
كنند. راهنمایی  موضوع  انتخاب  در  را  آنها  می توانند 

ندارد،  را  هفته  طول  در  طبیعی  محیط  از  عكاسی  امكان  هنرجویان  2  اگر 
منزل،  )حیاط  زندگی  محیط  دسترس  قابل  فضاهای  از  می شود  پیشنهاد 
بوستان )پارک( محل و...( برای انجام تكالیف عكاسی استفاده كنند. توجه 
ویژه به خصوصیات جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی محیط زندگی هنرجویان 

به درک و انجام هرچه بهتر تمرینات، كمك زیادی می كند.
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تمرین برای درک شرایط نور
از هنرجویان بخواهید كه از یك گیاه در گلدان، در مكان هایی مانند حیاط منزل و 
یا روی پشت بام خانه در شرایط زمانی مختلف )حدوداً هر دو ساعت یك بار( عكاسی 

كنند؛ عكس ها را با خود به كالس بیاورند و نتیجه را با یكدیگر مقایسه كنند.
  بهترین عكس هرهنرجو را انتخاب و در كالس به نمایش بگذارید و عكس ها را 

با هم مقایسه كنید.
  دلیل انتخاب هر عكس را بررسی و با دیگر عكس های منتخب هنرجویان مقایسه 

كنید.

نكته

نكته

توجه داشته باشید كه تمرین زیر، صرفاً در مناطق جغرافیایی كه دارای چهار 
فصل هستند، قابل اجراست.

1  این تمرین را در صورت تمایل می توان در فصل تابستان نیز ادامه داد.
2  در صورت عدم امكان انجام تمرین فوق در مكان هایی كه از نظر جغرافیایی 
فاقد خصوصیات چهارفصل هستند، توصیه می شود با جمع آوری عكس هایی 
با این موضوع و نمایش آن در كالس توسط هنرجویان امكان انتقال این 

مفهوم میسر شود.
3  یكی از مكان های قابل دسترس برای هنرجویان، فضاهای سبز شهری مانند 

بوستان ها است كه برای انجام تمرین های كالسی مناسب است. 
  از هنرجویان بخواهید عكس هایی با كادر بسته و باز از موضوع ثابت عكاسی 
با  را  با هم مقایسه كنند. می توان همین تمرین  را  آنها  كرده و تفاوت های 
تفكیك استفاده از سه لنز تله، واید، نرمال انجام داد و نتیجه را در كالس 

درس به نمایش گذاشت.
  از هنرجویان بخواهید كه از یك منظره ثابت یك بار با سه پایه و یك بار بدون 
سه پایه عكاسی كرده و این تمرین را در فواصل زمانی روز و شب یا غروب 
تكرار كنند. نتیجه را با خود به كالس بیاورند و آنها را از نظر تأثیر استفاده از 
سه پایه با هم مقایسه كنند. از آنها بخواهید كه تحقیق كنند، آیا استفاده از 

سه پایه بر انتقال بهتر مفاهیم عكس مؤثر بوده یا نه.

  از یك گلدان گل یا یك گیاه در باغچه و یا پارک محل زندگی خود، با كادر و 
زاویه دید ثابت در زمان های مختلف عكاسی كرده و نتیجه را در كالس مقایسه 

كنید.
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HDR تمرین برای موضوع
 HDR به صورت  را كه  به سایت ها، عكس هایی  با مراجعه  از هنرجویان بخواهید 
تهیه شده را جمع آوری و برای مقایسه و بررسی به كالس بیاورند و به این پرسش 
پاسخ دهند كه این عكس ها از لحاظ تكنیك و بیان مفهوم چه تفاوت هایی با هم 

دارند.

کاربرد عکاسی طبیعت 
از هنرجویان بخواهید با مراجعه به كتاب ها، مجالت و سایت های عكاسی طبیعت 
فهرستی از كاربردهای گوناگون عكاسی طبیعت تهیه كرده و با نمونه های تصویری 

این كاربردها، نتیجه را با خود به كالس آورده و آن را ارائه دهند.
هنرجویان می توانند با راهنمایی هنرآموز خود هر كدام یكی از كاربردهای عكاسی 
طبیعت را انتخاب كرده و با توجه به عالقه و امكانات محیط زندگی خود عكس هایی 

در این خصوص تهیه كرده و در كالس به نمایش بگذارند.

ثبت آسیب های وارده به طبیعت 
از هنرجویان بخواهید با تحقیق درباره طبیعت محل زندگی خود نوع و گوناگونی 

آن را مشخص كرده و بررسی كنند كه آیا این طبیعت در حال تخریب است؟
محیط زیست  زمینه  در  تخصصی  به صورت  كه  افرادی  یا  ارگان ها  از  فهرستی 
می توانند ما را یاری كنند و یا اطالعات مفیدی در اختیار ما بگذارند آماده و در 

كالس ارائه دهند.
در صورت امكان با هماهنگی هنرستان و نظارت هنرآموزان جلسه هایی را درباره 
محل  در  رشته  این  كارشناسان  حضور  با  خود  زندگی  محل  محیط زیست  حفظ 

هنرستان برگزار كرده و از آن گزارش تهیه كنید.

ثبت آسیب های وارده به حیات وحش
  از هنرجویان بخواهید درباره طبیعت محل زندگی و گونه های جانوری آن تحقیق 

كرده و عوامل تهدیدكننده آن را بررسی كنند.
یا  به محیط زیست مسئول  زمینه كمك  در  افرادی كه  یا  ارگان ها  از    فهرستی 

صاحب نظر هستند، تهیه و در كالس ارائه دهند.
  آسیب های وارد شده به حیات وحش و طبیعت محل زندگی خود را با نمونه هایی 
كه در جهان رخ داده مقایسه كرده، عكس ها و مقاله هایی كه در این رابطه وجود 

دارد را جمع آوری و در كالس مطرح كنند.
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دانش افزایی
انسل آدامز، ادوارد وستون و ایموجین كانینگهام گروه 64  ـF را پایه گذاری كردند.

عنوان 64   ـF از روی بسته ترین دیافراگم های قطع بزرگ گرفته شده بود.
  از دیگر هنرمندان مطرح این گروه می توان به برت استون و ماینور وایت اشاره 
كرد. ماینور وایت شاعر نگاهی رازآلود و تغزلی به طبیعت داشت و عكس های 

منحصربه فردی با استفاده از فیلم مادون قرمز ازطبیعت تهیه كرد.
  عكاسانی مانند بِریت وستون و هاری كاالهان نگاه متفاوتی به طبیعت داشتند، 
بریت وستون تركیب بندی هایی تا حدودی انتزاعی را در عكاسی از طبیعت به كار 
گرفت و هاری كاالهان عكس های ساده و چشم نوازی از چشم انداز های طبیعی 

تهیه كرد.
افزودن  و  طبیعی  چشم انداز های  دستكاری  با  فال1  جان  مانند  دیگری    افراد 

اشیایی به آن آثار زیبایی خلق كردند.
نیز    دهة شصت قرن بیستم آغاز تحوالت بزرگی در هنر بود و عكاسی منظره 
ـ توپوگراف «ها عكاسانی بودند  شاهد ظهور هنرمندان و نگاه های تازه ای بود. »نیو 
كه برخورد ی متفاوت با عكاسی از چشم انداز های طبیعی داشتند، اینان بر خالف 
بر  انسان معاصر  نقش  و  به طبیعت  و جامعه شناسانه  نگاهی علمی  قبلی  نسل 
به  گرایش می توان  این  عكاسان  از مشهورترین  داشتند.  زمین  و  محیط زیست 

لوئیز بالتر، رابرت آدامز و استفن شور اشاره كرد.

John pfahl ـ1

نكته 1  در صورت امكان و با هماهنگی مدیر هنرستان و نظارت هنرآموز جلسه هایی 
با  خود  زندگی  محل  محیط زیست  حفظ  با  هنرجویان  آشنایی  درباره  را 

حضور كارشناسان این رشته برگزار كنید.
با توجه به خصوصیات جغرافیایی و گونه های زیستی گیاهی و  2  هنرآموزان 
جانوری موجود در محل زندگی هنرجویان، آنها را در خصوص انتخاب موضوع 

عكاسی راهنمایی كنند.

توجه با جمع آوری مطالب و مشورت با افراد متخصص در زمینه حفظ محیط زیست 
و حیات وحش و كسب مجوزهای الزم از سازمان های مربوطه به صورت كامل 

برای هنرجویان توضیح داده شود.
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی عكاسی طبیعت )چشم اندازهای طبیعی(

شرح کار:
عكاسي از طبیعت، مناظر، چشم اندازهاي طبیعي و آسیب هاي محیط زیست با رویكرد آموزشي و فرهنگي، به منظور 

ثبت زیبایي هاي طبیعت و احترام به محیط زیست

استاندارد عملكرد: 
در محل  پروژه  اهداف  و  كار  به سفارش دهنده  توجه  با  زیست محیطي  رویكرد  با  از چشم اندازهاي طبیعي  عكاسي 

مشخص شده
شاخص ها:

1 نمایش زیبایي هاي طبیعت
2 تهیة عكس بر اساس استانداردهاي عكاسي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: براي آماده شدن، جاي گیري و كادربندي و تهیه یك عكس 30 دقیقه و براي بررسي نمونه كار 30 دقیقه

مكان: در محیط طبیعت، جنگل، صحرا، كوه، دریا، حتي پارک هاي شهري 
تجهیزات: تجهیزات عكاسي، با وسایل ایمني )لباس و وسایل الزم در طبیعت(

 ،SPG ابزار و تجهیزات: دوربین دیجیتال و لنزهاي مورد نیاز ـ قطب نما، جعبه كمك هاي اولیه، نقشه و نقشه خوان
لباس مناسب

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز 3مرحله کارردیف

1پذیرش سفارش و آماده سازي مقدمات پروژه1

2تهیة عكس2

1تحویل فایل3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: كاربرد فناوري، مسئولیت پذیري

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی معماری و فضاهای شهری

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

توضیح و تشریح عكاسی معماری، نمایش عكس های فضاهای 2عكاسی معماری و فضاهای شهریجلسه 1
44شهری و ساختمان ها و توضیح آنها با مشاركت هنرجویان 

معرفی ابزار های مناسب عكاسی از بنا و محیط های شهری، 2عكاسی معماری و فضاهای شهریجلسه 2
44دادن تمرین های جست وجوی عكس و ارائه در كارگاه

8ـتمرین عكاسی در حیاط هنرستان و داخل كالس ها2عكاسی معماری و فضاهای شهریجلسه 3

8ـتمرین عكاسی در حیاط هنرستان و داخل كالس ها2عكاسی معماری و فضاهای شهریجلسه 4

2عكاسی معماری و فضاهای شهریجلسه 5

صورت  )در  عكاسی  در  و  فیلترها   PC,TS لنز های  كاربرد 
كارگاه  در  فیلتر ها  و  لنز ها  آموزش  تجهیزات،  بودن  موجود 
الزامی است و در غیر این صورت نمایش عكس و اسالید و در 

صورت امكان نمایش فیلم(

44

و 2عكاسی معماری و فضاهای شهریجلسه 6 خارجی  و  داخلی  فضاهای  از  عكاسی  در   HDR آموزش 
44تمرین پاناروما

44ارزشیابی و ژوژمان2عكاسی معماری و فضاهای شهریجلسه 7

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

فصل
دوم عكاسی معماری و فضاهای شهری

واحد یادگیری 1
عکاسی معماری و فضاهای شهری
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مقدمه
گاه تفكیك یك ژانر عكاسی از دیگر ژانرها كمی سخت تر و دشوارتر است، ممكن 
است یك عكس از یك ژانر برای ژانر دیگری استفاده شود. به عنوان مثال یك عكس 
ورزشی می تواند در عكاسی تبلیغات به كار رود. برای مثال عكسی كه برای تبلیغ 
یك محصول آرایشی استفاده می شود، عكسی از یك بازیكن معروف تنیس است. 
این عكِس ورزشی در دسته بندی )ژانر( عكس تبلیغاتی استفاده شده است. استفاده 
از عكس پرتره یك بازیگر معروف برای تبلیغ كولر گازی مثال دیگری ازاین نوع 

كاربری عكس از ژانری در ژانر دیگر است.
بنابراین نخست هنرجویان باید از هریك از شاخه ها و ژانر های عكاسی درک درست 
از  عكس  باید  هنرجو  بدانند.  را  هریك  كاربرد  سپس  و  باشند  داشته  مناسبی  و 
فضای شهری و معماری را درک كرده و تفاوت یك طبیعت بكر با فضاهای شهری 
كه برای زندگی اجتماعی و به دست انسان ساخته شده است را تشخیص دهد و 
اینكه یك عكس اجتماعی و یا خیابانی، با یك عكس معماری از فضای شهری چه 
تفاوت هایی دارد، به طور مثال ممكن است در چهار راه ولی عصر  تهران در مقابل 
ساختمان تئاتر شهر یك تئاتر خیابانی در حال اجرا باشد و مردم برای تماشا آنجا 
جمع شده باشند و اگر عكسی از این تئاتر گرفته شود كه در پس زمینه آن بنای 
شهر باشد این عكس، عكسی اجتماعی از تئاتر و یایك عكس مستند خیابانی بوده 
و نه عكس معماری. اما اگر از این بنا عكسی گرفته شود كه سوژة اصلی آن بنای 
تئاتر شهر باشد و چند رهگذر به عنوان اشل انسانی برای نشان دادن ابعاد بنا در 
با عكس قبلی تفاوت داشته و یك عكس معماری است.  كادر باشند، این عكس 
چرا كه در عكس اول سوژة اصلی بازی تئاتر و تماشاچیان بوده و در عكس دوم 
بنای تئاتر شهر سوژه اصلی است. در صورت موجود بودن تجهیزات، آموزش لنز ها 
و فیلتر ها در كارگاه الزامی است و در غیر این صورت نمایش عكس و اسالید و در 

صورت امكان نمایش فیلم(.
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مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی، سه پایه، لنز های PC و TS و فیلتر های پالریزه و ND، عكس و 

اسالید و ویدئو پروژكتور برای نمایش فیلم و عكس و...

دانش افزایی و شیوه تدریس 

 دوربین ویوکمرا 
تفاوت عمدة این دوربین با دوربین های دیگر در این است كه در دوربین های 135 
و 120 و دیجیتال برای فوكوس كردن، فقط لنز آن به سمت جلو و عقب حركت 

می كند اما در دوربین ویوكمرا حركات به شرح زیر است:
1  حركت به سمت جلو و عقب برد لنز

2  حركت به سمت جلو و عقب برد فیلم )در عكاسی فیلمی(
3  حركت باال و پایین برد لنز

4  حركت باال و پایین برد فیلم
5  حركت به سمت چپ و راست برد لنز

6  حركت به سمت چپ و راست برد فیلم
7  زاویة افقی حول محور عمودی برد لنز

8  زاویة افقی حول محور عمودی برد فیلم
9  زاویة عمودی حول محور افقی برد لنز

10  زاویة عمودی حول محور افقی برد فیلم

این حركات امكان كنترل و تغییر پرسپكتیو و همچنین كنترل و تغییر عمق میدان 
باالی  كیفیت  و  فیلم  قطع  بودن  بزرگ  دلیل  به  و  می دهند  ما  به  عكاسی  در  را 
عمده ترین  دلیل  به همین  است.  باالیی  بسیار  تصویر  كیفیت  دارای  آن،  لنزهای 

كاربرد این دوربین در عكاسی معماری، صنعتی و تبلیغاتی است.
به طور كلی تأثیرات این حركات بر روی تصویر به شرح زیر است:

  تأثیر حركت افقی به سمت چپ و راست و عمودی به سمت باال و پایین در برد 
لنز، زاویه دید را تغییر داده و تصویر در كادر جابه جا می شود. ولی این حركات 
در برد فیلم تأثیری در زاویة دید نداشته و فقط سوژه در كادر جابه جا می شود.

  تأثیر حركت زاویه افقی و عمودی در برد لنز، روی فوكوس است در صورتی كه 
زاویة افقی و عمودی بر روی برد فیلم نه تنها بر روی فوكوس تأثیر می گذارد 

بلكه روی پرسپكتیو تصویر نیز تأثیر گذار است.
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به مثال زیر و كاربرد دوربین در عكاسی معماری توجه كنید:

با توجه به عكس باال همان طور كه می بینید تصویر عكاس و دوربینش در پنجره 
روبه رو دیده می شود و تصویر ستون سمت چپ، پنجره سمت چپ را نیز پوشانده 
است. در این عكس دوربین دقیقاً مقابل پنجره و عمود بر آن قرار دارد. )دوربین در 

حالت صفر(

منظرۀ از باال

منظرۀ از باال
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پنجره  ستون،  و  نیفتد  پنجره  شیشه  داخل  عكاس  خود  تصویر  اینكه  برای  حال 
را نپوشاند، عكاس دوربین را جابه جا كرده و كمی به سمت راست آورده و سر 
این حالت  باشد. در  پنجره در كادر  به سمت چپ چرخیده می شود كه  دوربین 
مشكالت قبلی برطرف شده اما خطوط افقی پنجره و نرده ها دیگر موازی نیست و 

در پرسپكتیو رفته است. )دوربین در حالت صفر(

منظرۀ از باال

حال با استفاده از خمش های دوربین، پرسپكتیو خطوط افقی اصالح شده و خطوط 
همچنان موازی هستند. به تصویر دوربین و تصویر توجه كنید.

لنز Pc یا Ts نیز این ویژگی را دارد كه از وسط لنز هم خمش دارد و هم حركت و 
بخش كوچكی از حركات ویوكمرا را داراست كه با آن می توان تا حدودی پرسپكتیو 
و عمق میدان را در دوربین های قطع كوچك و میانگین )120 و 135( و همچنین 

دوربین های دیجیتال كنترل كرد.

نكته هنرآموز ان عزیز برای آشنایی بیشتر می توانند به كتاب دوربین عكاسی نوشته 
 the view camera آنسل آدامز1 ترجمة پیروز سیار، انتشارات سروش و یا كتاب

از انتشارات فوكال2 مراجعه كنند.

Ansel Adams ـ1
Focal ـ2

↓                                 ↑
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لنز
است  لنزی  كانونی،  فاصلة  نظر  از  معماری  عكاسی  برای  لنز  مناسب ترین  اصوالً 
كه پرسپكتیو تصویر آن به واقعیت نزدیك باشد، یعنی لنز نرمال. به طور مثال در 
دوربین DSLR فول فریم، لنز 50 میلی متر یا نزدیك به آن با فاصلة كانونی 35 
تا 70. گاه به علت فضای كم مجبور به استفاده از لنز های واید قوی می شویم در 
جاهایی كه لنز نرمال و یا واید یا تله ضعیف جوابگو هستند بهتر است از لنز واید 

قوی اجتناب كنیم.
به هنرآموزان توصیه می شود در صورت داشتن امكانات به هنرجویان تمرینی داده 
شود كه از یك سوژه با سه لنز واید، نرمال و تله عكاسی كنند به شكلی كه كادر در 

هر سه عكس یكی باشد تا هنرجو پرسپكتیو تصویر را درک كند.

زمان مناسب برای عکاسی از فضای شهری و ساختمان ها
هنرآموز باید در این بخش به هنرجو بیاموزد كه تغییرات نور را روی ساختمان ها 
ببیند. یعنی مطالعه حركت خورشید در طول روز و تأثیر آن بر روی ساختمان ها 

و محیط اطراف آن.
برای درک بهتر این مورد، تمرینی در كتاب طراحی شده است. از یك بنا از صبح 
تا عصر به فاصلة هر یك تا دو ساعت، یك عكس بگیرد و در نهایت عكس ها را با 

هم مقایسه كند.
به طور كلی می توان گفت مناسب ترین زمان برای عكاسی، از طلوع آفتاب تا قبل از 
ظهر یعنی حدود 10 ساعت آغاز می شود و بعد از ظهرها نیز از حدود ساعت 14 تا 
غروب آفتاب و این بستگی به موقعیت بنا و فضای اطراف آن دارد كه مناسب ترین 
زمان كدام است. گاه ممكن است یك بنا چندین زمان مناسب برای عكاسی داشته 

باشد.

انتخاب مکان و زاویة دید مناسب یك بنا
برای این بخش تمرینی طراحی شد كه از هشت جهت یك ساختمان عكاسی شود. 
این كار را هالری بِِخر1 و همسرش هم انجام داده اند. البته بیشتر عكس های آنها 
در هوای ابری گرفته شد و هدف از این نوع عكاسی این بوده كه تغییرات فرمی 
یك بنا را نشان دهند. گاه به علت تغییرات فرمی بنا تشخیص اینكه هشت عكس 

از یك بناست سخت است.

Hilary Bekher ـ1
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عکاسی از فضای داخلی
هنرجو  كه  است  این  شده  گرفته  نظر  در  بخش  این  برای  كه  تمرینی  از  هدف 
كادربندی با لنز واید قوی را یاد بگیرد و پرسپكتیو این نوع لنز را درک كند و باید 
بر اساس پرسپكتیو لنز، چیدمان را انجام دهد. در ظاهر با چشم چیدمان خوبی را 
مشاهده می كنیم ولی وقتی در ویزور دوربینی كه مجهز به لنز واید قوی است نگاه 
می كنیم، جلو كادر خالی می شود و در نهایت برای به دست آوردن تركیب بندی 
مناسب تمام اشیا داخل اتاق را جابه جا كرده تا تركیب بندی درون كادر ایده آل و 

طبیعی جلوه كند.
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وایت باالنس
به هنرآموز توصیه می شود برای درک بهتر مطالب دربارة فیلتر و وایت باالنس این 
تمرین را به هنرجو بدهد كه در فضای خارجی )هوای آفتابی( با تمام حالت های 
فالش  مهتابی،  تنگستن،  ابری،  )آفتابی،  كند.  عكاسی  خود  دوربین  وایت باالنس 
و...( و در یك فضای داخلی هم كه با نور مهتابی یا تنگستن روشن شده، با تمام 
حالت های وایت باالنس دوربین خود عكاسی كند و در نهایت این عكس ها را با هم 

مقایسه كند و تفاوت آنها را ببیند و درک كند.

HDR تکنیك عکاسی
به هنرآموزان توصیه می شود برای این بخش می توان سوژه ای را انتخاب كرد مانند 
بیرون  با  داخل  نور  اختالف  و  دارد  بیرون  به  رو  پنجره ای  كه  كالس درس خود 
داخل  نور  اساس  بر  را  نورسنجی  هنرجویان  اگر  كه  به گونه ای  است،  زیاد  خیلی 
انجام دهند، جزئیات اشیا در داخل اتاق به طور كامل مشخص شده و فضای بیرونی 
و پنجره ها كاماًل سفید می شود و هیچ جزئیاتی ازآن مشخص نخواهد شد. سپس 
عكس دوم را بر اساس نورسنجی بیرون بگیرند كه فضای بیرون با جزئیات كامل 
مشخص باشد. در این حالت خواهید دید كه فضای داخل كاماًل تیره می شود و 
1 استاپ( 

2
1 یا 

3
جزئیات زیادی از دست می رود. سپس چندین عكس )با اختالف 

اعداد  تغییر  با  را  كار  این  توصیه می شود كه  و  این دو عكس گرفته شود  مابین 
تغییر  میدان  دیافراگم عمق  تغییر  با  كه  دیافراگم، چرا  با  نه  انجام دهند  سرعت 
خواهد كرد و حتماً دوربین را روی سه پایه بگذارند تا كار به هیچ وجه كوچك ترین 
الی 9 فریم عكس می شود  تغییر را نداشته باشد. در نهایت حاصل كادر مثاًل 5 
كه این عكس ها را در نرم افزار فتوشاپ در منوی HDR می توان تركیب كرده و و 
نرم افزار یك عكس به ما تحویل می دهد كه در تمام تصویر هم روشنایی ها و هم 
تاریكی ها با جزئیات كامل مشخص شده اند. البته نرم افزار های حرفه ای دیگری هم 

برای HDR موجود است كه به روزتر، پیشرفته تر و كامل تر هستند.

پانوراما
پانوراما شده است بیشتر برای  در این بخش توصیه هایی كه برای گرفتن عكس 
سیستم عكاسی با فیلم است. چراكه در آن زمان به علت نبود نرم افزار عكس ها 
واید  لنز  با  اگر  و  قرار می گرفت و چسبانده می شد  به صورت دستی در كنار هم 
گرفتن  قرار  هم  كنار  امكان  لنز  اعوجاج  علت  به  می شد  گرفته  پانوراما  عكس 
می دهد؛ قرار  هم  كنار  در  را  این  عكس ها  نرم افزار  كه  امروزه  اما  نبود،   عكس ها 
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حتی عكس هایی كه با لنز واید گرفته شوند را نیز می توان با كشیدن هر عكس، 
آنها را به هم چسباند چنان كه در محیط های داخلی مثل اتاق یا سالن مجبور به 
باید از »سر سه پایه« مخصوص  استفاده از لنز واید هستیم، در این صورت حتماً 
كه  قسمت  آن  از  و  استفاده  است  مشخص  لنز  پینت  نودال  آن  در  كه  پانوراما 
سه پایه می چرخد عكاسی شود تا در نهایت عكس ها در كنار هم قرار گیرند. انواع 
پانوراما های 360 درجه و یا كروی كه امروزه موزه ها برای سایت های خود استفاده 

می كنند، كاربردهای فراوانی دارد. 

نكته امروزه نرم افزارهای حرفه ای برای چسباندن عكس های پانوراما وجود دارد كه 
مرتب به روز می شوند و هر روز پیشرفته تر و دقیق تر می شود.

انواع سر سه پایه مخصوص پانوراما

نکات ایمنی و بهداشت
انجام فعالیت های كارگاهی با رعایت كامل موارد ایمنی و بهداشت، ضروری است.
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی شایستگی عكاسی معماری و فضاهای شهری

شرح کار:
تهیه عكس از معماري بناها، محیط ها و فضاهاي شهري با رعایت اصول فني و تخصصي با رویكرد ثبت آموزشي ـ فرهنگي و ارائه آن.

استاندارد عملكرد: 
عكاسي از فضاهاي معماري شهري با رعایت اصول معماري شهري و با هدف انتقال به مخاطب تخصصي و یا عمومي در فضاي 
شهري، براساس استانداردهاي حرفه اي. عكس معماري شهري: رعایت اصول معماري در تصویر، رعایت اصول پرسپكتیو، رعایت 

اصول كادربندي و زیبایي شناسي، حفظ جزئیات و ثبت فایل با فرمت R.A.W، جلب رضایت مشتري
شاخص ها:

1 تهیة عكس معماري شهري
2 رعایت اصول پرسپكتیو

3 رعایت نكات فني و تخصصي عكاسي 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: براي یك عكس معماري و فضاي شهري 60 دقیقه

مكان: محل بناي شهري با تعیین ارزیاب 
تجهیزات: دوربین، وسایل نورسنجي، لنزها، فیلترها، سه پایه

ابزار و تجهیزات: دوربین عكاسي یا دوربین مجهز به )اصالح پرسپكتیو(، فیلترها، سه پایه، نورسنج

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1پذیرش سفارش1

1برنامه ریزي براي عكاسي2

2عكس برداري3

1تحویل فایل4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
2نگرش: كاربرد فناوري، اخالق حرفه ای

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی خبری

واحد جلسه
رئوس محتوافصلیادگیری

زمان

عملینظری

3عكاسی خبریجلسه 1
خبری  عكس های  نمایش  آن،  انواع  و  خبری  عكاسی  بررسی  و  توضیح 
به مشاركت گرفتن  و  با سایر گونه ها و زمینه های عكاسی  تفاوت آن  و 
هنرجویان با پرسش و پاسخ و گفت وگو برای تعریف بهتر این ژانر از عكاسی

44

3عكاسی خبریجلسه 2
ویژگی حرفه ای عكاسان خبری و تجهیزات ضروری برای تهیه عكس خبری، 
تعریف انواع خبر و تأثیر آن در عكاسی خبری )نمایش عكس ها در كارگاه و 

گفت وگو(، كاربرد عناصر و كیفیات بصری در تهیه عكس خبری و....
44

تمرین عكاسی خبری با موضوعات خبری در هنرستان و ادارات آموزش 3عكاسی خبریجلسه 3
8ـو پرورش منطقه و....

تمرین عكاسی خبری با موضوعات خبری در هنرستان و ادارات آموزش 3عكاسی خبریجلسه 4
8ـو پرورش و...

8ـتمرین عكاسی خبری با موضوعات خبری در هنرستان و ادارات منطقه و...3عكاسی خبریجلسه 5

3عكاسی خبریجلسه 6
ارائه عكس های خبری در كارگاه، رفع اشكاالت در نرم افزار، ویرایش عكس 
و  هنرجویان  هم فكری  و  هنرآموز  راهنمایی  با  َكپِشن نویسی عكس ها  و 

چگونگی انتخاب عكس برای مطبوعات
26

8ـارزشیابی و ژوژمان3عكاسی خبریجلسه 7

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

فصل
سوم عكاسی خبری

واحد یادگیری 1
عکاسی خبری
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مقدمه
عكاسی به مهارت فنی و خالقیت ذهن نیاز دارد. اگر چه آشنایی با نكات فنی و 
كسب مهارت در آنها ضروری است اما هدف نبوده و اهمیت آشنایی با ابزار تنها در 

این است كه عكاس با بهره گیری از آن، مقصود خود را بهتر بیان كند.
دوربین های عكاسی دیجیتال موجود در بازار، از نظر اندازه، گونه، قیمت، قدرت 
تفكیك و دقت عدسی ها، اندازة  حسگر، وسایل جانبی و... چنان گسترده است كه 
انتخاب را دشوار می كند. مهم ترین نكته در انتخاب دوربین كه باید بدان توجه كرد، 
نوع كاری است كه با آن می خواهیم انجام دهیم. ابزار كار عكاس خبری با عكاس 
تبلیغات متفاوت است. عكاس زیرآب باید ابزاری متفاوت با عكاس معماری داشته 
 A4 باشد. اگر عكس ما در نهایت به اندازة روی جلد یك مجله و به اندازة كاغذ
چاپ می شود، چه نیازی به دوربین بیست مگاپیكسلی است؟ بنابراین باید دوربینی 

بخریم كه نیازهای ما را برطرف كند و نه بیشتر.

فرد با تجربه و صاحب ایده و اندیشه، اگر چه با حداقل ابزار هم می تواند كارش نكته
را به خوبی انجام دهد، اما با ابزار كارآمد كارش آسان تر انجام می گیرد بنابراین 
و  ورزانه  شوق  ابزارگرایی  از  باید  و  نمی كند  عكاس  را  كسی  ابزار گران قیمت، 

غیرمنطقی پرهیز كنیم.

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی، سه پایه، عكس و اسالید و ویدئو پروژكتور برای نمایش فیلم و 

عكس و...



بخش دوم: دروس و جلسات

33

دانش افزایی و شیوه تدریس
دوربین های عكاسی دیجیتال را می توان به چند دسته تقسیم كرد.

 )DSLR( دوربین های دیجیتال تك عدسی بازتابی: كه به اختصار دی اس ال آر
تولید  قابلیت  با  و  گران قیمت  سنگین،  و  حجیم  دوربین هایی  می شود  خوانده 
عكس هایی با كیفیت باال هستند. انجام كارهای حرفه ای، مانند عكاسی تبلیغاتی و 
صنعتی، با این دوربین ها انجام می گیرد و برای نتیجه گیری بهتر باید ابزار جانبی 
الزم را هم برایش تهیه كرد. اگر چه نوع نیمه حرفه ای این دوربین ها هم تولید 
می شود اما اساساً این نوع دوربین ها برای افراد مبتدی )تازه كار( توصیه نمی شود.

و  تعویض  قابل  عدسی  با  مقبول،  كیفیت  با  دوربینی  آینه:  بدون  دوربین های 
سبك، كه به دلیل حذف آینه، حجم آن كاهش یافته است.

دوربین های میانجی: دوربین میانجی )bridge camera( پل رابط میان دوربین 
تك عدسی بازتابی و دوربین ببین و بگیر )point & shoot( است. این دوربین ها 

چه از نظر كارایی و چه از نظر قیمت در میانة دو گروه یاد شده قرار می گیرند.
و  با حجم  ارزان،  همگانی،  و  ساده  دوربین  كامپكت:  یا  یكپارچه  دوربین های 

كیفیت پایین، كه عدسی آن تعویض پذیر نیست.
تلفن دوربین: تلفن همراه دوربین هم دارد. گاهی ناخواسته با خرید تلفن صاحب 
این  است.  كرده  كمك  عكاسی  اشاعة  به  امر  همین  البته  می شویم.  هم  دوربین 

دوربین ها كیفیت چندان باالیی ندارند )به غیر از برخی از مدل های گران قیمت(.
دوربین های خاص: فناوری های جدید، امكان پاسخ گویی به نیازها را فراهم كرده 
است. امروزه دوربین هایی برای عكس برداری از زیر آب، عكس برداری با سرعت 
هزار كادر در ثانیه و بیشتر، عكس برداری 360 درجه، دوربین بشقاب پرنده ای كه 
از آسمان فرد را تعقیب كرده و تصویربرداری می كند، دوربینی با حساسیت چهار 
میلیون ایسو )iso(، و... تولید و در دسترس كاربران گذاشته می شود. زمانی این 
نوع ابزار به دالیل فنی و اقتصادی فقط در دسترس سازمان ها یا افراد متخصص بود.
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قسمت های دوربین عکاسی
1  بدنه

2  عدسی
3  دكمة زوم، تله / واید

4  دكمة روشن / خاموش
5  دكمة عكس برداری یا دكمة شاتر

6  منظره یاب
7  نمایشگر

8  تابلوی كنترل
)depth ـ of ـ field preview button( 9  دكمة پیش بینی عمق میدان

10  كارت حافظه
11  حسگر یا سنسور

12  فالش
13  باتری

14  مادگی پیچ سه پایه
15  دكمة حذف

16  دكمة بازنمایی / نمایش عكس یا فیلم / نمایش زنده
17  چراغ دستیابی به كارت حافظه

18  بلندگو / میكروفون / گوشی
19  نقاط اتصال: ترمینال برق / یو اس بی / اچ دی ام آی

20  جی پی اس 

ابزارهای تنظیم دوربین
)iso 1  تنظیم حساسیت )آیسو یا

2  تنظیم رنگ
3  كیفیت و اندازة تصویر

4  زوم دیجیتال
5  میزان كردن فاصلة عدسی

6  تنظیم نوردهی

گزینه های تنظیم دستی )M(، اتوماتیك )A یا Auto(، برنامه ریزی )P(، تقدم شاتری 
)S یا TV( و تقدم دیافراگم )A یا AV(، برای تنظیم نوردهی در اختیار كاربر است 
و هركس بنا به نیاز و هدفی كه دارد می تواند از هر كدام كه نیاز است، استفاده كند.
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تنظیم دستی )Manualیا M(: در این حالت دوربین نورسنجی كرده و در مورد 
از پیشنهاد  با آگاهی  سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم پیشنهاد می دهد. عكاس 
دوربین ممكن است به آن توجه كند یا نكند. او می تواند هم دیافراگم هم سرعت 
شاتر را با توجه به نور محیط به دلخواه انتخاب كند. برای تغییر اندازة دیافراگم و 
سرعت شاتر، گردونه یا پیچی وجود دارد كه محل آن در دوربین ها متفاوت است 

و با مراجعه به دفترچة راهنمای دوربین می توان آن را یافت.
اتوماتیك )A/Auto(: در این حالت عكاس پس از كادربندی فقط دكمه را فشار 
می دهد، دوربین سرعت و دیافراگم را براساس نورسنجی دوربین از صحنه، انتخاب 
و اعمال می كند. عكاس در مورد نوردهی تصمیم نمی گیرد، حتی اگر بخواهد، مثاًل 

نمی تواند مانع روشن شدن فالش شود.
برنامه ریزی )P یا Programing(: در واقع این گزینه تا حدودی شبیه حالت 

اتوماتیك است با این تفاوت كه عكاس می تواند در مواردی اعمال نظر كند.
تقدم شاتر )S/TV(: حالتی است تقریباً نیمه خودكار، بدین معنا كه عكاس شاتر 
را انتخاب می كند و دوربین براساس نورسنجی عدد دیافراگمی متناسب با سرعت 

شاتر را انتخاب و تنظیم می كند.
نیمه  است  حالتی  شاتر  تقدم  مانند  هم  گزینه  این   :)A/AV( دیافراگم  تقدم 
خودكار، عكاس دیافراگم را انتخاب می كند و دوربین براساس نورسنجی، سرعت 

شاتر متناسب با آن را انتخاب می كند.
شاتر وسیله ای در دوربین عكاسی كه تنظیم مدت تابش نور بر صفحة حساس را 
برعهده دارد. با باز و بسته شدن پره ها )در نوع پره ای( یا پرده ها )در نوع پرده ای(، 

نور امكان عبور می یابد.
شاتر پره ای: نوعی از شاتر است كه از چندین تیغة نازك فلزی ساخته شده  است 
و در بین اجزای تشكیل دهندة عدسی یا در پشت آنها قرار دارد و با عنوان شاتر 

دیافراگمی نیز شناخته می شود.
در محلی كه  از دو پرده تشكیل شده است و دقیقاً  نیز  شاتر پرده ای: این نوع 
منطبق بر صفحة كانونی عدسی است، قرار دارد و بدین سبب شاتر صفحه كانونی 

نیز نامیده می شود.
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نازك فلزی تشكیل شده  تیغه های  از  نیز مانند شاتر پره ای  دیافراگم: دیافراگم 
است كه در داخل مجموعة عدسی قرار دارد. با گرداندن طوقة دیافراگم كه در بدنة 
عدسی واقع است، تیغه های دیافراگم در یك جهت كاماًل باز می شود و به نور امكان 
ورود بیشتر می دهد. هنگامی كه این حلقه در جهت عكس چرخانده شود، دیافراگم 
تنگ تر شده و نور كمتری وارد دوربین خواهد شد. دیافراگم را می توان به عنبیه و 

گشادگی آن را به مردمك چشم تشبیه كرد.
اندازه های دیافراگم را با یك مقیاس قراردادی موسوم به عدد f مشخص می كنند. 
آن  معمول ترین  می شود،  اشاره  آنها  به   f حرف  با  كه  دیافراگم  قراردادی  اعداد 

عبارت اند از:
f: 22, f: 16, f: 11, f: 8, f: 5/6, f: 4, f: 2/8, f: 2, f: 1,4, f: 1

وقتی گفته می شود دیافراگم را یك درجه بازكنید، یا یك درجه بیشتر نور بدهید 
یعنی دیافراگم را روی عدد پایین تر f تنظیم كنید و در واقع گشادگی دیافراگم را 

به دو برابر افزایش دهید.

مدت باز بودن شاتر را كه معموالً كسری از ثانیه است، عكاس به صورت دستی نكته
تنظیم می كند یا نورسنج آن  را معین كرده و به صورت خودكار اعمال می كند.

سرعت شاتر را با اعدادی مشخص می كنند كه هر عدد نسبت به عدد بعدی و 
یا قبلی، نصف یا دو برابر است. رایج ترین سرعت ها براساس الگویی از گذشته، 

بدین ترتیب است:
1 )یعنی یك ثانیه(، 2 )یعنی یك دوم ثانیه(، 4 )یعنی یك چهارم ثانیه( و بدین 
البته  ترتیب 8، 15، 30، 60، 125، 250، 500، 1000، 2000 و تا آخر. 

دوربین ها سرعت های طوالنی تر و معموالً تا 30 ثانیه هم دارند.
حرف B نیز نشانگر آن است كه وقتی دكمة عكس برداری فشار داده می شود، 
پردة شاتر باز می ماند تا انگشت را از روی دكمه بردارند. بعضی از دوربین ها نیز 
دارای نشانة T هستند. وقتی در این حالت دكمة عكس برداری فشار داده شود 

شاتر باز می شود. برای بستن، دكمه دوباره باید فشار داده شود.
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عمق میدان 
از  آن،  در  واقع  موضوع های  كه همة  دوربین  تصویردر  انتهای  و  ابتدا  بین  فاصلة 
وضوح رضایت بخشی برخوردار است را عمق  میدان می نامند. به  عبارتی؛ هرگاه 
عدسی دوربین روی موضوعی تنظیم شود، تصویِر بخشی از پشت سر و پیش روی 
موضوع نیز از وضوح برخوردار خواهد شد، به این محدوده »عمق میدان« می گویند. 

افزایش یا كاهش عمق میدان به سه عامل بستگی دارد:
1  گشادگی دیافراگم: با تنگ تر كردن دیافراگم عمق میدان، افزایش و با گشادتر 

كردن آن كاهش می یابد.
فاصله كانونی عدسی؛ كاهش  افزایش  با  2  فاصلة كانونی عدسی: عمق میدان 
می یابد و هر چقدر فاصلة كانونی عدسی كم شود عمق میدان افزایش خواهد یافت. 
به طور مثال عدسی تله عمق میدان كم و عدسی واید، عمق میدان بیشتری دارد.
تا موضوع،  افزایش فاصلة عدسی  با  3  فاصلة عدسی تا موضوع: عمق میدان 

افزایش می یابد و با كاهش آن كاهش می یابد.

نكته یادمان باشد كه با »افزایش« رقم دیافراگم و رقم سرعت شاتر، نور ورودی به 
دوربین »كاهش« می یابد و برعكس.

تغییر دادن سرعت شاتر یا اندازة دیافراگم نه تنها بر روی مقدار نور ورودی، بلكه 
بر روی چگونگی ثبت تصویر تأثیر می گذارد. برخی از این تغییرات عبارت اند از:

1  افزایش سرعت شاتر، تصویر موضوع متحرك را به اصطالح منجمد می كند.
2  كاهش دادن سرعت شاتر، موجب كشیدگی و محو شدن تصویر موضوع متحرك 

می شود.
3  افزایش عدد دیافراگم، یعنی كوچك تر شدن دریچة دیافراگم، عمق میدان 

تصویر را افزایش می دهد.
دیافراگم، عمق  میدان  دریچة  بازتر شدن  یعنی  دیافراگم،  عدد  از  4  كاستن 

می دهد. كاهش  را  تصویر 
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عدسی مركب
ذره بین یا عدسی ساده هم تصویر ایجاد می كند اما چنین تصویری از نظر كیفیت 
در حد دلخواه نیست. بدین سبب از عدسی ساده برای دوربین استفاده نمی كنند. 
از  آن  و در ساختمان  است   )compound lens( دوربین، عدسی مركب  عدسی 
چندین عدسی ساده با طرح های گوناگون استفاده شده است. هدف از این تلفیق و 
تركیب، از بین بردن یا دست كم، كاستن از خطاهای عدسی است. عدسی مركب 

نیز از همان قوانین عدسی ساده پیروی می كند.

فاصلة كانونی
هر عدسی سادة كوژ )محدب(، پرتوهای دریافتی از دوردست را در نقطه ای به نام 
كانون )focal point( گرد هم می آورد. فاصلة عدسی تا محل تشكیل تصویر یا 
همان كانون را »فاصلةكانونی« )focal distance( می نامند. عدسی های دوربین 
را براساس فاصلة كانونی شناسایی می كنند، مانند عدسی 24 میلی متری، عدسی 
50 میلی متری، عدسی 300 میلی متری. البته می شود آنها را به طور نسبی هم 
نام گذاری كرد، مانند عدسی كوتاه، عدسی نرمال و عدسی بلند. برای آنكه بتوان 
از عدسی های گوناگون استفاده كرد، طراحی دوربین های نیمه حرفه ای و حرفه ای 
عكاسی طوری است كه می شود عدسی را از دوربین جدا كرد و عدسی دیگری به 

جای آن بست. البته دوربین های ساده و یكپارچه )كامپكت( این امكان را ندارد.

1  روی بدنة بیشتر عدسی های دوربین های عكاسی، مقیاسی وجود دارد كه نكته
ابتدا و انتهای عمق میدان عدسی را روی گشادگی های مختلف دیافراگم 

می كند. مشخص 
2  عدسی جزء بسیار مهم دوربین عكاسی است و وظیفة گردآوری پرتوهای 
نور و ایجاد تصویر را برعهده دارد. این پرتوها از موضوع به سمت دوربین 
از  استفاده  با  دید كه چگونه می توان  این بخش خواهیم  در  باز می تابند. 
عدسی های گوناگون، گشادگی های متفاوت دیافراگم و تغییر دادن فاصله، 

گرفت. متفاوتی  تصاویر 

قابلیت تعویض عدسی نباید موجب شود كیف وسایل خودمان را از عدسی هایی نكته
پركنیم كه گمان می بریم ممكن است روزی به كارمان بیاید. همیشه براساس 

نیازمان وسیله بخریم و نه بیشتر.
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انواع عدسی
حسگر  كادر  قطر  با  دوربینی  عدسی  كانونی  فاصلة  كه  هنگامی  نرمال؛  عدسی 
یا صفحة فیلم یكی باشد، می گوییم آن عدسی برای آن دوربین نرمال است. در 
دوربین های فیلمی 35 میلی متری این اندازه تقریباً برابر است با 50 میلی متر. بنا 
تك  رایج  دوربین های  استاندارد  یا  نرمال  میلی متری، عدسی  این عدسی 50  بر 

عدسی بازتابی دیجیتال است.
منظره یاب  از  هرگاه  رو  این  از  است.  انسان  مانند چشم  نرمال  دید عدسی  زاویة 
دوربینی كه عدسی آن نرمال است به صحنه ای نگاه كنیم و سپس دوربین را كنار 
برده و با چشم عادی به همان صحنه نگاه كنیم، اندازة دو تصویر، تقریباً یكسان 

به نظر خواهد رسید.
عدسی ممكن است برای دوربینی نرمال و برای دوربین دیگر عدسی بلند محسوب 
شود. نرمال بودن عدسی، همان طور كه اشاره شد، در مقایسه با اندازة  كادر تصویر 
كادر  با  متوسط  قطع  دوربین  نرمال  عدسی  می شود.  مشخص  عكاسی  دوربین 
6×8 سانتی متر، 85 میلی متر است. )اگر چه به دالیل فنی ساخت لنز ها، این عدد 

ممكن است متغیر باشد.(

نكته رواج دوربین های تك عدسی بازتابی دیجیتال مشابه دوربین های 35 میلی متری 
فیلمی، موجب شده است كه فاصلة كانونی عدسی نرمال، 50 میلی متر فرض 

و پذیرفته شود.

عدسی های كوتاه )عدسی واید(؛ اگر عكاس با عدسی نرمال نتواند تمام گستردگی 
موضوع را در كادر تصویر جا دهد و عقب تر رفتن هم ناممكن باشد، می تواند با استفاده 
با  كوتاه  كانونی  فاصله  عدسی های  اصوالً  كند.  حل  را  مشكل  این  واید  عدسی  از 
كوچك تر كردن تصویر )نسبت به عدسی نرمال(، قسمت های بیشتری از موضوع را 

ثبت می كنند.
نرمال، دارای فاصلة كانونی كوتاه تر، زاویة دید  با عدسی  عدسی واید در مقایسه 
گسترده تر و عمق  میدان بیشتر است. به دلیل عمق میدان زیاد آن، در عكاسی 

خبری و خیابانی از این عدسی استفاده می شود.
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عدسی های فاصله كانونی بلند)عدسی تله(؛ در برابر عدسی واید، عدسی تله 
قرار دارد كه فاصلة كانونی آن بلند تر از عدسی نرمال است. عدسی تله از موضوع 
دوردست تصویری به نسبت درشت به دست می دهد. از این رو هرگاه عكاس به 
دالیلی نتواند به موضوع نزدیك شود، می تواند از عدسی تله استفاده كند. زاویة 
دید عدسی تله باریك تر، عمق میدان آن كمتر و قدرت درشت نمایی آن بیشتر از 
عدسی نرمال است. گشادترین دیافراگم عدسی بلند در مقایسه با عدسی های دیگر 
به نسبت كمتر است. این عدسی پرسپكتیو را تغییر می دهد و برعكس عدسی واید، 
فاصله ها را كمتر از آنچه كه به چشم می آید، نشان می دهد، طوری كه گاه موضوع 
را تخت و فاقد بعد جلوه می دهد. )عدسی تله با فاصلة كانونی 85 تا 135 میلی متر، 

عدسی مناسبی برای تهیة عكس پرتره است.(

واید  عدسی  را  میلی متر   40 از  كمتر  كانونی  فاصلة  با  عدسی هایی  معموالً 
می نامند. زاویة دید این عدسی ها حداقل یك ونیم برابر زاویة دید عدسی نرمال 
است. عدسی واید پرسپكتیو را تغییر می دهد یعنی فاصله ها را بیشتر از آنچه 
كه چشم ما می بیند، نشان می دهد. انحنا در این عدسی زیاد است به همین 
واید در  نیست. گزینة  مناسبی  پرتره عدسی  متعارف  تهیة عكس  برای  سبب 

با نشانه سه درخت مشخص شده است. دوربین های یكپارچه 

نكته

از لرزش نكته ناواضحی ناشی  عدسی های بلند به دلیل درشت نمایی زیاد، هر نوع 
دوربین را افزایش می دهند از این رو برای پیشگیری از لرزش دوربین باید آنها 
البته شماری از دوربین ها به ساز و كار لرزش گیر،  را روی سه پایه نصب كرد. 
گزینة  با  كه  هستند.  مجهز  نرم افزاری  نوع  از  هم  و  سخت افزاری  نوع  از  هم 

فعال كرد. را  روشن /   خاموش می توان آن 

گزینة تله در بسیاری از دوربین های یكپارچه )كامپكت( با نشانه تك درخت مشخص 
شده است.

مقایسه ویژگی های عدسی های كوتاه، عادی و بلند

عدسی بلندعدسی عادیعدسی كوتاه

زیادمتوسطكمفاصلةكانونی

بسته )باریك تر(مطابق چشمباز )گسترده(زاویة دید

كمعادیزیادعمق میدان

كاهش فاصله و بعدعادیافزایش فاصله و بعدپرسپكتیو
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عدسی زوم: اگر بخواهید به جای داشتن یك عدسی نرمال و چندین عدسی واید 
و تله، تنها یك عدسی داشته باشید، می توانید عدسی زوم را جایگزین آنها كنید. 
ساختمان این عدسی طوری است كه می توان آن را پیوسته روی فواصل كانونی 
متعدد تنظیم كرد. با تعییر دادن فاصلة كانونی عدسی، كادر عكس نیز تغییر پیدا 
می كند و به جای آنكه عكاس تغییر محل دهد، یا از عدسی های گوناگون استفاده 
دهد.  قرار  كادر  در  می خواهد،  كه  را  موضوع  تصویر  از  مقدار  هر  می تواند  كند، 
به عبارتی می تواند زاویة دید خود را افزایش یا كاهش دهد و درشت نمایی را بیشتر 

یا كمتر كند.

نكته این عدسی برای كادربندی دلخواه به هنگام عكس برداری بسیار مناسب است. 
امروزه بیشتر كارخانه های ساخت دوربین، به جای عدسی نرمال یك عدسی 

زوم استاندارد )واید به تله در محدودة 35 تا 70 میلی متر( عرضه می كنند.

عدسی های زوم را براساس دامنة فاصلةكانونی می توان این گونه نام گذاری كرد.
1  واید زوم یا زوم واید: اگر دامنة تغییر در محدودة عدسی واید باشد )از واید 

شروع و به واید ختم می شود(.
2  تله زوم یا زوم تله )زوم استاندارد(: اگر دامنة تعییر در محدودة عدسی تله 

باشد )از تله شروع و به تله ختم می شود(.
تا تله باشد )از واید  3  زوم تله واید: اگر دامنة تغییر در محدودة عدسی واید 

شروع و به تله ختم می شود.

نکات ایمنی و بهداشت
و  ایمنی  موارد  كامل  رعایت  با  خبر  مكان  در  یا  و  كارگاهی  فعالیت های  انجام 

بهداشت، ضروری است.
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی شایستگی عكاسی خبری

شرح كار:
تهیه عكس در محل خبر و رویداد و ارائه آن به مطبوعات برای اطالع رسانی با رعایت اصول و نكات فنی عكاسی و 

اخالق حرفه ای

استاندارد عملكرد:
تهیة عكس با توجه به موضوع گزارش به وسیله دوربین و ابزارهای حرفه ای عكاسی خبری در محل وقوع خبر، با توجه 
به استانداردهای حرفه ای، عكاسی مطبوعاتی شامل: ثبت فایل با فرمت R.A.W پوشش كامل خبر، رعایت حریم 

شخصی، رعایت اصول زیبایی شناسی و كادربندی.
شاخص ها:

1 پوشش كامل خبر
2 تنوع كادر و رعایت كیفیت و جزئیات

3 به حریم شخصی و كرامت انسانی پایبند باشد

شرایط انجام كار ابزار و تجهیزات:
زمان: با توجه به نوع گزارش 60 تا 90 دقیقه

مكان: محل وقوع خبر
تجهیزات: لوازم حرفه ای عكاسی خبری 

ابزار و تجهیزات: دوربین SLR لنزهای Zoom ـ فالش های الكترونیكی قابل حمل، تك پایه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1برررسی خبر1

1حضور به موقع در محل وقوع خبر برای عكاسی2

2عكس برداری3

1تحویل فایل به دبیر سرویس4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: 

اخالق حرفه ای، كاربرد فناوری یادیگری مادام العمر و كسب اطالعات
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی مستند اجتماعی و مناظر شهری

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

عكاسی مستند اجتماعی و جلسه 1
4مناظر شهری

تاریخ عكاسی مستند، گفت وگوی  نمونه های  نمایش  تعریف عكاسی مستند، 
كالسی درباره این نوع از عكاسی و شاخه های آن، جست وجوی عكس های مستند 

با موضوع مشخص شده در اینترنت و یا كتابخانه و...
44

عكاسی مستند اجتماعی و جلسه 2
بررسی نمونه عكس هایی كه هنرجویان به كارگاه آورده اند و نمایش آنها و 4مناظر شهری

با مشاركت هنرجویان  44گفت وگو درباره نوع مستند ها 

عكاسی مستند اجتماعی و جلسه 3
)فعالیت های 4مناظر شهری كتاب  در  شده  خواسته  موضوعات  با  مستند  عكاسی  تمرین 

8ـكارگاهی(

راهنمایی 4ارزشیابیجلسه 4 با  ارائه عكس ها در كارگاه، گفت وگوی كالسی، و اصالح عكس ها 
8هنرآموز و ژوژمان در كارگاه

فصل
چهارم عكاسی مستند اجتماعی و مناظر شهری

واحد یادگیری 1
عکاسی مستند اجتماعی و مناظر شهری
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مقدمه
عكاسی در اوایل قرن نوزدهم اختراع و به طور شگفت آوری وارد تمام عرصه های 
زندگی بشر شد. »ژوزف نیسفور نیئپس« اولین عكس تاریخ را از ایوان خانه اش 
گرفت بی آنكه خود بداند چشم اندازی را كه هر روز می دید، برای آیندگان به یادگار 
نهاده است. ثبت دنیای پیرامون اولین دل مشغولی عكاسان بود و به همین دلیل 

شاید بتوان گفت كه عكاسی مستند عمری به اندازه خود عكاسی دارد.
از  به تدریج رشد كرد، متحول شد و به یكی  تاریخ عكاسی  این گرایش در طول 
مهم ترین شاخه های عكاسی تبدیل گردید. عكس های مستند »تاریخی تصویری« 
را  ما  گاه  این عكس ها  ارائه می كنند،  را  انسان  زندگی  به دویست سال  نزیك  از 
شگفت زده كرده، گاه به وجد آورده و گاه می گریانند. این عكس ها ما را به فكر 
بود  ما  پیرامون  كه  آنچه  هر  و  زمین  و  با خود  كه  یادآوری می كنند  و  برده  فرو 
چه كرده ایم و می توان گفت مارا بهتر به خودمان می شناسانند. به یاد داشته باشیم 
كه هرآنچه كه امروز ساده از كنار آن می گذریم ارزش ثبت كردن دارد و سندی 

برای آیندگان است.

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی، سه پایه، عكس و اسالید و ویدئو پروژكتور برای نمایش فیلم و 

عكس و... .

دانش افزایی و شیوه تدریس
»نادار1« عكاس فرانسوی در قرن نوزدهم به وسیلة بالون، عكس های هوایی شهر 

پاریس را تهیه كرد.
»اوژن اَتژه2« عكاس فرانسوی عكس های فراوانی از شهر پاریس تهیه كرد.

لوئیس هاین با عكاسی از كودكانی كه در كارخانه ها و در شرایط بسیار سخت كار 
می كردند و استثمار می شدند و ارائه این عكس ها موفق شد قانون كار كودكان را تغییر 

دهد.
پس از جنگ جهانی آژانس عكس مگنوم به وسیله چند تن از عكاسان مهم از جمله 

ِهنری كارتیه برسون تأسیس شد.
در دهة پنجاه میالدی عكاسی به نام رابرت فرانك، به امریكا رفت و سراسر امریكا 
را عكاسی كرد، فرانك با لحنی كنایه آمیز جامعة پرهیاهو و مصرفی امریكا را زیر 
سؤال برد. عكس های او در سال 1958 در كتابی به نام امریكایی ها به چاپ رسید 

كه تأثیر فراوانی در عكاسی مستند بعد از دهة 60 گذاشت.
Nadar ـ1
Eugene Atget ـ2
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مجله های مصور محل خوبی برای انتشار عكس های مستند بود، برای نمونه مجلة 
»الیف« به عكاسی به نام یوجین اسمیت مأموریت داد كه از یكی از شهر های ژاپن 
به نام میناماتا گزارش تصویری تهیه كند. فاضالب های صنعتی به دریا سرازیر شده 
و باعث آلودگی فاجعه بار محیط زیست می شدند و نسلی از مردم آن شهر را دچار 
بیماری ها و ناهنجاری های شدید جسمی كرده بودند، اعتراض های محلی به نتیجه 
نرسیده بود، یوجین اسمیت، طی 18 ماه كار، عكس های فراوانی از آنجا تهیه كرد. 
انتشار این عكس ها در مجلة الیف افكار عمومی جهان را چنان جریحه دار كرد كه 

باعث تعطیلی كارخانه ها و بهبود شرایط آنجا شد.
امریكا« در  اجتماعی  نمایشگاهی تحت عنوان: »دوازده چشم انداز  در آن سال ها 
یكی از دانشگاه ها برپا شد، كمی بعد نمایشگاهی تحت عنوان اسناد جدید در موزة 
این نمایشگاه لی فرید  افتتاح گردید. چهره های شاخص  نیویورك  هنرهای مدرن 

لندر، گری رینوگراند و دایان آربس بودند.
فرید لندر با نمایش انعكاس ها، خطوط، روی هم افتادن سطوح و... شهر و جامعة 
می كرد  عكاسی  گفتة خودش  به  رینوگراند  گری  می گذاشت،  نمایش  به  را  خود 
خیابانی  عكس های  با  آربس  دایان  كند.  كشف  عكس  در  را  جامعه اش  و  دنیا  تا 
می خواست چهرة ناقصی را كه از شهر و آدم ها در ذهن داشت به نمایش بگذارد، 
آثار این گروه تحت عنوان »مستندات جدید« نام گذاری شد. به طور كلی در آثار این 
دوره دیگر مسائلی مانند فقر، بیماری، بهره كشی و موضوعات قابل رؤیت همگان، 
موضوع عكس ها نبود. عكاسان بعد از دهه 60 سعی می كردند كه اكتشافات ذهن 

خود را از فرهنگ حاكم بر جامعه به نمایش عمومی بگذارند.
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»سنت  بین  چیزی  آثارشان  گفت  بتوان  شاید  كه  بودند  هم  دیگری  گروه  البته 
گذشته« عكاسی مستند و این نگاه جدید قرار می گرفت.

ژوزف كودلكا عكاسی بود كه با بیانی شاعرانه و گاه فراواقع گرایانه مسائل اجتماعی 
را عكاسی می كرد.

مارتین پَر عكاس انگلیسی جامعة مصرفی، تن پرور و تنبل انگلستان را به تصویر 
كشید. مردمی كه مدام به فكر خوردن و تفریح كردن و لذت بردن بودند. 

و  خود  زندگی  معموالً  كه  كرد  اشاره  نَن ُگلدین1  آثار  به  می توان  مثال  عنوان  به 
دوستانش را موضوع كار قرار می داد و از روابط و مناسبات بخشی از جامعه پرده 

برمی داشت.

نکات ایمنی و بهداشت
و  ایمنی  موارد  كامل  رعایت  با  عكاسی  مكان  در  و  كارگاهی  فعالیت های  انجام 

بهداشت، ضروری است.

Nan Goldin ـ1
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی عكاسی مستند اجتماعی شهری

شرح كار:
عكاسی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی در جامعه به منظور ثبت وقایع و تهیه عكس مستند با رعایت اصول و نكات فنی عكاسی

استاندارد عملكرد:
تهیه عكس از موضوع های اجتماعی با توجه به سفارش دهنده كار و اهداف پروژه در محل مشخص شده موضوع و ابزارهای حرفه ای 

و تخصصی عكاسی براساس استانداردهای حرفه ای.
عكس مستند اجتماعی شامل: انتقال كامل مفاهیم گزارش از طریق تصویر، ثبت فایل با فرمت WAR، تنوع در كادر با توجه به 

سفارش مشتری، رضایت مشتری
شاخص ها:

1 بررسی و تحلیل موضوع عكاسی
2 اجرای پروژه )عكس از موضوع(

3 دسته بندی و ویرایش تصاویر
4 رعایت اصول كیفی عكاسی

شرایط انجام كار ابزار و تجهیزات:
زمان: برای بررسی آثار 30 دقیقه، برای پرسش شفاهی 30 دقیقه

مكان: آتلیه گرافیك
تجهیزات: رایانه

ابزار و تجهیزات: ابزار دوربین دیجیتال، كارت حافظه فالش لنزهای مختلف، سه پایه

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1پذیرش سفارش1

1آماده سازی مقدمات پروژه عكاسی2

2تهیه عكس3

1تحویل فایل4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: 

اخالق حرفه ای، كاربرد فناوری، یادگیری مادام العمر و كسب اطالعات، ارتباط 
مؤثر و كار تیمی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی مستند مردم نگاری

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

4عكاسی مردم نگاریجلسه 1

این  تاریخ  نمونه های  نمایش  مردم نگاری،  عكاسی  تعریف 
نوع از عكاسی، گفت وگوی كالسی درباره آن، جست وجوی 
اینترنت  و  مجالت  و  كتاب ها  در  نگاری  مردم  عكس های 

و...( كتابخانه  به  )مراجعه 

44

4عكاسی مردم نگاریجلسه 2
بررسی نمونه عكس هایی كه هنرجویان به كارگاه آورده اند 
در  خودنگاری  تمرین  درباره  گفت وگو  و  آنها  نمایش  و 
عكاسی )مشاركت هنرجویان( و روش كار مردم نگاران و...

8

4عكاسی مردم نگاریجلسه 3
در  موضوعات خواسته شده  با  مردم نگاری  عكاسی  تمرین 
گروه های  و  اقوام  )عكاسی  پیشنهادی  موضوعات  و  كتاب 

و...( شده  تعیین  اجتماعی 
8ـ

اصالح 4ارزشیابیجلسه 4 و  كالسی،  گفت وگوی  كارگاه،  در  عكس ها  ارائه 
كارگاه در  ژوژمان  و  هنرآموز  راهنمایی  با  8ـعكس ها 

فصل
عكاسی مستندچهارم

واحد یادگیری 2
عکاسی مردم نگاری
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مقدمه
دقیق  ضبط  و  ثبت  در  مردم نگاری  ابزارهای  از  یكی  عنوان  به  عكاسی  دوربین 
مشاهدات عینی نقش بسیار مهمی ایفا می كند. عكس برای محققان علوم اجتماعی، 
مردم شناسان، خبرنگاران و پژوهشگران سایر حوزه های علوم در فرایند مطالعه و 
ابزاری مفید، دقیق و قابل استناد است. مردم نگاران از عكس به عنوان  پژوهش، 
یك سند و عاملی برای به حافظه سپردن و بازخوانی اطالعات گوناگون فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی استفاده می كنند.

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی و تجهیزات وابسته، سه پایه، عكس و اسالید و ویدئو پروژكتور برای 

نمایش فیلم و عكس و...

دانش افزایی و شیوه تدریس
عكاس ممكن است پروژه هایی را برای خود معین كند و در زمانی طوالنی تر آن 
را انجام دهد. مثاًل عكاس ممكن است در مورد كوچ عشایر و مسائل و مشكالت 
چنین كوچ هایی یا در مورد كمبود آب و علت های آن عكس هایی تهیه كند. عكاِس 
چنین پروژه هایی باید پیشاپیش تحقیق های گسترده ای انجام دهد، عشایر ایران، 
مسیر كوچ و زمان آنها را شناسایی كند. این كوچ ها اغلب بدون وسایل نقلیه و به 
كمك حیوانات باربر و در مسیر های دشوار انجام می گیرد. عكاس باید خود را برای 
طی چنین مسیر هایی آماده و از سوی دیگر رابطة دوستانه و مطمئنی را با افراد 
آن قوم برقرار كرده باشد كه به او اجازه داده شود تا از زندگی آنان عكس بگیرد. او 
باید اطالعات مربوط به شرح عكس هایش را به دقت در محل تهیه كند زیرا فرصت 

دیگری در اختیار او نخواهد بود.
  عكاسان این حوزه خبری پیش از ورود به این حرفه باید به مسائل فنی دوربین 

مسلط شده باشد. او باید آشنا به زیبایی شناسی تصویر و تركیب بندی باشد.
  هنرآموز یك آرشیو از عكس های مستند مطرح جهان همراه خود به كارگاه بیاورد.

را  خود  مستند  آرشیو  عكس های  نیز  هنرآموزان  كارگاهی،  فعالیت  با    هم زمان 
به كارگاه آورده و به نمایش بگذارند تا هنرجویان نیز شاهد عكاسی آنها باشند.

  هنرآموز نتایج عكاسی خود را به كارگاه آورده و در كنار هنرجویان عكس های 
قدیمی را مشاهده و بررسی كنند.

  هنرآموزان می توانند در مورد عكاسی مستند اطالعات جامع و كامل را كه قباًل 
كسب و جمع آوری كرده اند و اسامی عكاسان مطرح این حوزه از عكاسی را به 

كارگاه آورده و در اختیار هنرجویان قرار دهند.
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برای انجام فعالیت كارگاهی صفحه 145، می توان از ساعات اولیه شروع كالس نكته
در هنرستان تا پایان آن دوربین  را روی سه پایه قرار داده و عكاسی كنید و در 

جلسه بعد، عكس ها را در كارگاه مشاهده و بررسی كنید.
  برگزاری نمایشگاه از آثار هنرجویان در پایان هر فعالیت.

  هر هنرجو در پایان هر پودمان یك مجموعه قابل ارائه داشته باشد.

  می توان فیلم های مستند و تاریخی را در كارگاه با هنرجویان به نمایش گذاشت.

نکات ایمنی و بهداشت
انجام فعالیت های كارگاهی با رعایت كامل موارد ایمنی و بهداشت، ضروری است.

  سایت ها، كتاب ها و مجله های مناسب برای پژوهش به هنرجویان معرفی شود.
  هنرآموز درصورت امكان با هنرجویان به مكان های تاریخی برای عكاسی بروند 

)مثاًل شهرك سینمایی، ابنیه تاریخی، آثار باستانی و...(
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شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه در رایانه از نمونه كارها 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی شایستگی عكاسی مستند

شرح كار:
عكاسی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی در شهرها به منظور ثبت وقایع و تهیه عكس مستند با رعایت اصول و نكات فنی عكاسی

استاندارد عملكرد:
شناخت و معرفی قومیت های مختلف و گروه های مردمی از طریق عكس با توجه به سفارش دهنده كار و اهداف پروژه در محل 

مشخص شده موضوع و كاربرد ابزارهای حرفه ای و تخصصی عكاسی براساس استانداردهای حرفه ای
شاخص ها:

1 نمایش ویژگی های قومی و شاخصه های فرهنگی مردم در عكس
2 نمایش وضعیت زندگی مردم در مناطق گوناگون شهری و روستایی

3 تهیة عكس براساس استانداردهای عكاسی

شرایط انجام كار ابزار و تجهیزات:
زمان: برای آماده شدن، جای گیری و كادربندی و تهیه عكس 30 دقیقه و برای بررسی نمونه كار 30 دقیقه

مكان: در محیط شهر، روستا یا فضاهای عشایری
تجهیزات: دوربین دیجیتال DSLR و لنزهای مربوطه

ابزار و تجهیزات: دوربین دیجیتال و وسایل مربوطه )نور و لنزهای مختلف(

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1پذیرش سفارش1

1آماده سازی مقدمات پروژه2

2تهیة عكس3

1تحویل فایل4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش: 

اخالق حرفه ای، كاربرد فناوری یادگیری مادام العمر و كسب اطالعات، ارتباط 
مؤثر و كار تیمی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.



52

نمونه جدول بودجه بندی: عكاسی ورزشی

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

4عكاسی ورزشیجلسه 1

نوع  این  تاریخ  نمونه های  نمایش  ورزشی،  عكاسی  تعریف 
جست وجوی  آن،  درباره  كالسی  گفت وگوی  عكاسی،  از 
عكس های ورزشی در كتاب ها و مجالت و اینترنت )مراجعه 

و...( كتابخانه  به 

44

4عكاسی ورزشیجلسه 2
آورده اند  كارگاه  به  هنرجویان  كه  عكس هایی  نمونه  بررسی 
حیاط  در  عكاسی  تمرین  درباره  گفت وگو  و  آنها  نمایش  و 

هنرجویان( )مشاركت  ورزش  ساعت  از  هنرستان 
44

4عكاسی ورزشیجلسه 3

تمرین عكاسی ورزشی با موضوعات خواسته شده در كتاب و 
موضوعات پیشنهادی )عكاسی از سالن ورزشی در هنرستان 
و  هنرستان  مسئولین  هماهنگی  با  منطقه  مدارس  سایر  یا 

مجوز رسمی و...(

26

4عكاسی ورزشیجلسه 4

صحیح  عكاسی  منظور  به  ورزشی  قوانین  یادگیری  تمرین 
هنرجویان  فعال  مشاركت  با  مسابقات  و  ورزشی  میادین  در 
و شناخت ابزار های تخصصی در این نوع از عكاسی )نمایش 

و...( عكس  فیلم، 

26

4عكاسی ورزشیجلسه 5
انجام تمرین های عكاسی با موضوعات خواسته شده در كتاب 
شده  طراحی  مسابقات  از  )عكاسی  پیشنهادی  موضوعات  و 
در حیاط یا سالن هنرستان با هماهنگی با مربی ورزش و...(

8ـ

4عكاسی ورزشیجلسه 6
انجام تمرین های عكاسی با موضوعات خواسته شده در كتاب 
شده  طراحی  مسابقات  از  )عكاسی  پیشنهادی  موضوعات  و 
در حیاط یا سالن هنرستان با هماهنگی با مربی ورزش و...(

8ـ

ارائه عكس ها در كارگاه، گفت وگوی كالسی، و اصالح عكس ها 4عكاسی ورزشیجلسه 7
26با راهنمایی هنرآموز

4ـژوژمان در كارگاه4ارزشیابیجلسه 8

فصل
عكاسی ورزشیپنجم

واحد یادگیری 1
عکاسی ورزشی
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مقدمه
اولین عكس ورزشی جهان

آدامسون«  »رابرت  و  هیل«  اوتاویوس  »دیوید  را  جهان  در  ورزشی  عكس  اولین 
در سال 1843 میالدی ثبت كردند كه مربوط به عكسی آتلیه ای از آقای »الین« 
تنیسور بود. این عكس به صورت كالوتیپ با مدت زمان نوردهی زیاد گرفته شده و 
به وسیلة نمک نقره و طعام به صورت مثبت تثبیت شد. این عكس را با واژه »تولد 

عكاسی ورزشی« می شناسند.

 آیا عكس تنها سند واقعیت محسوب شود؟ 
خیر، از آغاز پیدایش، انسان همواره به دنبال گذاشتن سندی از حضور خودش به واسطه 
نقاشی و دست خط بوده است، سپس با اختراع دوربین عكاسی، عكس نیز به این مقوله 

اضافه شد.

مواد و تجهیزات
دوربین عكاسی، لنزهای تله، واید و زوم، تک پایه، سه پایه، كارت حافظه، فالش و...

دانش افزایی و شیوه تدریس

 ویژگی دوربین های عكاسی مختص ورزشی چیست؟ 
ویژگی دوربین های عكاسی مختص ورزشی، در بهره گیری از واضح سازی پرسرعت 
به  است.  ورزشی  عمل  درست  لحظة  ثبت  برای  شاتر  پیاپی  سرعت های  خصوصاً 
بیان  دیگر عكاسان ورزشی از دوربین هایی استفاده می كنند كه توان ثبت تصاویر 
متوالی زیادی را داشته باشند تا در هنگام عكاسی لحظه ای كه حتی از چشم عكاس 

هم دور مانده است، ثبت شود.
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 دومین عكس ورزشی جهان 
دومین عكس تاریخ عكاسی ورزشی، اولین صعود به قله كوه مونت بالنت در سال 
روی  بر  بیسون«  روسالی  »آگوسته  توسط  تصویر  این  كه  است  میالدی   1860
از  كیلو  با 250  نفر  این عكس 25  ثبت  برای  ثبت شد.  مرطوب شده  شیشه ای 

ورقه های امولسیون دار و چادری برای تاریک خانه همكاری داشته اند.
 چگونگی ثبت عكس بر روی شیشه 

یدور پتاسیم را در كلودیون حل كرده سپس با این مخلوط سطح یک شیشه پاک 
را می پوشانند و بالفاصله شیشه را در محلول نیترات نقره حساس می كنند و پس 
آن  اتاق تاریک، در موقعی كه شیشه هنوز خیس است، فوراً  از عكس برداری در 
را در محلول پیروگالول و نیترات نقره ظاهر و با محلول هیپوسولفیت سدیم ثابت 

می كنند. 
 تنها عكسی كه در تاریخ ورزش دنیا موفق به كسب جایزه پولیتزر شده است: 

عكس از آقای »نت فین«1 در سال 1948 كه از پشت سر »بیب راث«2 قهرمان 
اسطوره ای بیسبال گرفته شده است توانست برنده جایزه پولیتزر سال 1949 شود. 
بیب راث در این عكس با وجود رنج كشیدن از بیماری سرطان برای سالگرد افتتاح 

ورزشگاهی كه خودش آنجا را ساخته بود دیده می شود.

 کجا می توانیم عكس های خوب ورزشی را ببینیم 
در بخش بین الملل: بخش ورزشی آژانس عكس »گتی ایمیجز«3، خبرگزاری های 

»اسوشیتد پرس«4، »فرانس پرس«5 و »رویترز«6
Net Finn ـ1
Beeb Rass ـ2
Getty images ـ3
Associated Press ـ4
France Press ـ5
Reuters ـ6



بخش دوم: دروس و جلسات

55

در بخش داخلی: بخش عكس خبرگزاری های ایرنا، فارس، ایسنا، تسنیم، مهر و...
 مهم ترین عوامل در تجهیزات مناسب عكاسی ورزشی 

سیستم پیشرفته فوكوس دوربین و تعداد شاتر پیاپی در ثانیه از مهم ترین عوامل 
در تجهیزات عكاسی یک عكاس ورزشی است.

نقاط تمرکز 
)Focus Points(

زوم تله،  زوم واید،  لنزهای سوپرواید،  حرفه ای،  دوربین  برای  نمونه هایی   
تله فوتو بلند و تک پایه 

5D Mark II 1 وDX Mark II دوربین
Canon 815ـ f2.8 لنزهای سوپرواید مانند

Canon 16  35ـ and 24 70ـ f 2.8 :لنزهای زوم واید مانند
Canon 70200ـ f 2.8 :لنزهای زوم تله مانند

Canon 300, 400 f 2.8 :لنزهای تله فوتو مانند
 Manfrotto and Gitzu :تک پایه مانند

 Lexar and SanDisk Extreme :كارت حافظه سرعت باال مانند
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 اصول کلی برای نصب ریموت کنترل 
1 بخش خاموش شدن اتوماتیک دوربین باید خاموش باشد.

2 فوكوس دوربین باید بر روی حالت دستی باشد.
3 سیگنال ریموت كنترل مشابه با دیگر ریموت ها نباشد.

4  طبق پروتكل همه بازی ها به غیر از فوتبال، ریموت باید دو ساعت قبل از شروع 
بازی نصب شود.

 طریقه اولویت بندی عكس برداری در بخش کنش ورزشی برای رسانه 
1 گرفتن اطالعات بازی از رسانه ها

انتخاب پوزیشن و انتخاب محل  2  دیدن عكس های محل برگزای مسابقه برای 
نصب ریموت كنترل

3  گرفتن عكس های استاندارد مسابقه بر اساس ثبت لحظات مهیج مسابقه و حواشی 
آن با سرعت شاترهای باال

4 گرفتن عكس هایی با سرعت پایین جهت نشان دادن زیبایی های آن ورزش

 مراحل قانونی برای ورود به ورزشگاه ها 
هر عكاس باید، برای ورود به ورزشگاه مراحل قانونی را بگذراند كه عبارت اند از:

  شروع به همكاری با رسانه ها اعم از نشریات، خبرگزاری ها، سایت های خبری و...
خبرنگاری  كارت  دریافت  برای  عمومی  روابط  كل  اداره  از  معرفی نامه    گرفتن 

حراست وزارت ورزش و جوانان
مسابقات  رشته های خاص همچون  و  مسابقات  بعضی  برای  معرفی نامه    گرفتن 
گرفتن  و  رشته  آن  مربوطه  فدراسیون  به  جهانی  و  آسیایی  كشوری،  قهرمانی 
معرفی نامه برای بازی های لیگ رشته ای گروهی مانند فوتبال، والیبال، بسكتبال 

و... به فدراسیون مربوط آنها
 منابع برای آگاهی از اخبار ورزشی 

مهم ترین منابع خبری وب سایت های اختصاصی ورزشی، فضاهای مجازی مختص 
مختص  تلویزیونی  برنامه های  و  پیام رسان ها  و  اجتماعی  رسانه های  در  تیم ها 
ورزش هستند كه به طور كلی می توان گفت نیمی از وقت روزانه یک عكاس صرف 

جست وجو در البه الی اخبار می شود.
برای تفهیم تفاوت نیازهای تصویری خبرگزاری، روزنامه ها و فضاهای اجتماعی با 

توجه به مثال زیر تفاوت نیازهای رسانه ای بر اساس اولویت تشریح می شود:
1 اخبار مسابقات ورزشی )فوتبال و یا والیبال( 

2 اخبار مشاجره های بازیكنان یا مربی با باشگاه های مربوطه شان
3 اخبار حضور وزیر ورزش در تمرینات تیم ملی وزنه برداری و یا سایر مسابقات

4 اخبار حضور هواداران یک تیم فوتبال در جلوی ورودی باشگاه
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5 خبر نشست هم اندیشی بررسی نتایج كاروان ایران در المپیک
6 كنفرانس خبری سرمربی تیم ملی فوتبال

7 خبر همایش پیاده روی در تهران با حضور شهردار
8 اخبار حضور برخی از بازیكنان در كمیته اخالقی

خبرگزاری: خبرگزاری تمامی اخبار باال را پوشش می دهد ولی اولویت اول بر آیتم 
شماره 2 و 4 است. كه به عنوان اخبار ویژه در صفحه ورزشی خبرگزاری، اینگونه 

اخبار در صفحه اول خبرگزاری نیز منتشر می شوند. 
روزنامه: روزنامه ها برای آیتم های 3، 5 و 7 اهمیت كمتری نسبت به دیگر اخبار، 
نشان می دهند و حتی ممكن است آنها را پوشش ندهند ولی آیتم های 2 و 4 را 
روی جلد كار می كند و آیتم های 1 و 6 را نیز در اولویت های بعدی جلد روزنامه قرار 
می دهند. چون اخبار حاشیه ای مورد استقبال عامه مردم است و روزنامه ها با توجه به 

همین نكته برای فروش بیشتر، اخبار حاشیه ای را در روی جلد كار می كنند.
قرار  توجه  مورد  و جنجالی  عامه پسند  اخبار  بخش  این  در  اجتماعی:  فضاهای 
می گیرد مانند آیتم های 2 و 4 چون اساساً فضای اجتماعی به دنبال جذب مخاطب 

عام با اخبار حاشیه ای است.
الزم به ذكر است هر شهروندی با تلفن 
همراه خودش می تواند عكس و تصویر 
و  محدودیت  هیچ  بدون  و  كند  تهیه 
مصالح رسانه ای خبر را منتشر و باعث 
ایجاد هجمه و چالشی بزرگ در جامعه و 
دنیا شود. به طور مثال عكسی كه »ِدوین 
اَلِن«1 عكاس آماتور 26 ساله از اعتراضات 
گرفت. گری«2  »فِِردی  مرگ  پی  در 

اَلِن به عنوان یک بومی ساكن بالتیمور 
اهل  او  پرداخت.  اعتراضات  پوشش  به 
غرب بالتیمور است، جایی كه معترضین 
با پلیس درگیر شدند و شورش تبدیل به 
غارت و چپاول و آتش زدن اماكن شد. 
عكس های او در روز دوشنبه به ناگاه در 

همه جا پخش شد، درست پس از آنكه او آنها را در فضای مجازی منتشر كرد، نخست 
با واكنش چهره های معروف و نامداری كه آنها را به اشتراک گذاشتند مواجه شد. پس 
از آن بود كه ادیتورهای مجالت و روزنامه ها، از جمله تایمز، به سوی این عكس ها 

هجوم بردند.

Devin Allen ـ1
Freddie Gray ـ2
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 لیست استادیوم های مطرح کشور با ذکر محل و رشته های برگزاری 
برخی از استادیوم های مطرح ایران به شرح ذیل است:

  مجموعه ورزشی آزادی تهرانـ  فوتبال، والیبال، شنا، شیرجه، واترپولو، دوچرخه سواری، 
قایقرانی، كشتی، وزنه برداری، بسكتبال، ووشو، تیراندازی، تیروكمان، موتورسواری و 

اتوموبیل رانی
  ورزشگاه شیرودی تهران ـ فوتبال، شنا، شیرجه، واترپولو، بوكس، كشتی، جودو 

  ورزشگاه شهید دستگردی ـ تهران كاراته، تكواندو 
  استادیوم تختی تهران ـ فوتبال

  استادیوم نقش جهان اصفهان ـ فوتبال
  استادیوم یادگار امام تبریز ـ فوتبال 

  استادیوم غدیر اهواز ـ فوتبال
  استادیوم امام رضا  ـ فوتبال

  استادیوم تختی بندرانزلی ـ فوتبال
  از هنرجویان خواسته شود تا فهرستی از باشگاه ها و استادیوم های مهم شهر یا 

استان خود را تهیه و در كارگاه ارائه كنند.
 پرسش و پاسخ 

آیا عكاسی از بازی »تیله بازی« و »زو« و »وسطی« عكاسی ورزشی به حساب 
می آید؟

بلی. عكس های این بازی ها در بخش ویژگی ورزشی می گنجد و به طور مختصر 
هر عامل ورزشی كه با عمل ورزشی ایجاد سرگرمی و بازی كند در زمره همین 

بخش قرار می گیرد.
چند نمونه ورزش های همگانی، بومی و محلی را نام ببرید:

ورزش های همگانی شامل ورزش های صبحگاهی در پارک ها و ورزش های عصرگاهی 
مانند بسكتبال، والیبال شهری و مانند آن است.

از ورزش های بومی محلی هم می توان به مسابقات »كشتی با چوخه« در اسفراین، 
»كشتی گیله مردی« در گیالن، بازی های محلی تیله بازی، طناب كشی و بازی های 

گروهی دیگر اشاره كرد.
برخی از قوانین و اصطالحات در بازی فوتبال )ورزشی مردمی و پرطرفدار، با گروه 
مخاطبین زیاد( كه عكاس ورزشی بهتر است از آنها آگاهی داشته باشد، در اینجا 
به عنوان نمونه آورده شده است. زیرا اطالع از این قوانین به هنرجویان هنگام عكاسی 

این امكان را می دهد تا عكس های بهتری بگیرند:
زمین بازی: بازی باید روی چمن طبیعی یا مصنوعی به رنگ سبز انجام گیرد. از چمن 
مصنوعی در بازی های جام كنفدراسیون ها یا مسابقات بین المللی باشگاهی استفاده 

می شود. زمین ها باید حداقل كیفیت بین المللی تعیین شده توسط فیفا را داشته باشد.
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توپ: توپ بازی باید از چرم یا مواد مناسب دیگر ساخته شده باشد و قطر آن بیش 
از 70 سانتی متر یا كمتر از 68 سانتی متر نباشد.

تعداد بازیكنان: هرتیم در هر بازی باید 11 بازیكن درون زمین داشته باشد كه 
یكی از آنها دروازه بان است. تیمی كه افراد درون زمینش كمتر از 7 بازیكن باشد، 

حق ادامه بازی را ندارد.
تجهیزات بازیكنان: بازیكن حق استفاده هرگونه شیء تیز و برنده و خطرناكی 

مانند جواهرات را ندارد.
رفتار  دیدن  صورت  در  می تواند  و  دارد  را  قاضی  حكم  فوتبال  در  داور  داور: 

خشونت آمیز از كارت زرد یا قرمز استفاده كند.
به  موارد  این  در  دارند كه می توانند  زمین وجود  کمک داوران: دوكمک داور در 

تصمیم داور اعتراض كنند:
1 هنگامی كه تمام توپ از زمین بازی خارج شود.

2 هنگامی كه كرنر، گل و پرتاب انجام می گیرد.
3 هنگامی كه ممكن است یک بازیكن در شرایط آفساید باشد.

4 تیمی درخواست تعویض كند.
5 هنگامی كه از دیدگاه داور، سوء رفتار و یا هر حادثه دیگری رخ دهد.

6  هنگامی كه خطایی انجام می گیرد، كمک داور می تواند مسئله را بهتر برای داور 
توضیح دهد.

7  هنگامی كه در ضربات پنالتی، پیش از اینكه بازیكن ضربه را بزند، دروازه بان پایش 
از خط دروازه جلوتر بیاید و توپ وارد دروازه شود، كمک داور اعتراض می كند.

مدت زمان بازی: بازی فوتبال در دو نیمه 45 دقیقه ای انجام می گیرد، مگر اینكه 
داور و دو تیم بر تغییر مدت زمان بازی توافق كرده باشند. هرگونه توافق برای تغییر 
مدت زمان بازی )برای مثال كاهش هر نیمه به 40 دقیقه به دلیل نبود نور كافی( 

باید پیش از انجام بازی، صورت گرفته باشد.
آغاز مجدد بازی: بازی در این موارد مجدداً آغاز می گردد:

1 هنگام آغاز مسابقه
2 پس از به ثمر رسیدن یک گل در طول بازی

3 هنگام آغاز نیمه دوم
4 هنگام آغاز هردو نیمه وقت های اضافی.

توپ درون و بیرون از بازی: هنگامی كه تمام توپ از خط دروازه یا خط های 
طولی و عرضی زمین رد شود، بازی توسط داور متوقف می شود.

گل زدن: هنگامی كه تمام توپ از خط دروازه رد شود، به شرطی كه پیش از آن 
خطایی صورت نگرفته باشد، این تیم گل به ثمر رسانده است.

آفساید: هنگامی كه بازیكن از همه بازیكنان دیگر به دروازه تیم حریف نزدیک تر 
باشد، در موقعیت آفساید قرار دارد.
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خطا و سوء رفتار: هنگامی كه بازیكنی هریک از این رفتار ها را انجام دهد، خطا 
كرده است و ضربه آزاد به تیم حریف تعلق می گیرد:

1 زدن ضربه یا لگد به بازیكن حریف
2 خطای پشت پا زدن یا تالش برای انجام خطای پشت پا زدن

3 پرش بر روی بازیكن حریف
4 حمله به حریف

5 حمالت به حریف یا اقدام به حمله
6 هل دادن حریف

7 تكل زدن بر روی حریف.
ضربات آزاد: ضربات آزاد یا به شكل مستقیم یا غیرمستقیم  هستند.

محوطه  در  كه  حریف  بازیكن  روی  بر  خودی،  تیم  بازیكن  اگر  پنالتی:  ضربه 
گل زدن  شانس  است.  گرفته  صورت  پنالتی  خطای  خطاكند،  است،  جریمه شان 
از ضربه پنالتی به شكل مستقیم، بسیار زیاد است. زمان تلف شده برای زدن یک 

پنالتی، در پایان هرنیمه یا وقت اضافه گرفته می شود.
پرتاب: پرتاب یكی از روش های آغاز مجدد بازی است. هنگامی كه توپ به بازیكنی 
برخورد كند و تمام توپ از خط طولی زمین بیرون برود، تیم حریف باید توپ را 

از محل بیرون رفتن آن روی خط، پرتاب كند. گل زدن با یک پرتاب ممنوع است.
از  توپ  اگر  است.  بازی  مجدد  آغاز  روش های  از  دیگر  یكی  گل زنی  گل:  ضربه 
خط دروازه رد شود و بازیكن دیگری به توپ برخورد كند، آن ضربه گل محسوب 

می شود. یک گل ممكن است تنها با زدن یک ضربه به ثمر برسد.
ضربه کرنر: ضربه كرنر روشی دیگر برای آغاز مجدد بازی است. هنگامی كه توپ 
به بازیكن خودی برخوردكند و از خط عرضی كنار دروازه خودی رد شود، برای تیم 
حریف ضربه كرنر به دست می آید. ممكن است از راه ضربه كرنر به طور مستقیم، به 

تیم حریف گل زده شود.
عكس سمت راست زمان كرنر، عكس وسط زمان به ثمر رسیدن گل و عكس سمت 

چپ خطا در فوتبال.

نکات ایمنی و بهداشت
انجام فعالیت های كارگاهی با رعایت كامل موارد ایمنی و بهداشت، ضروری است.



بخش دوم: دروس و جلسات

61

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
ارزشیابی به صورت مشاهده عملكرد در فرایند انجام تكالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی كالسی، ارائه كارپوشه از عكس ها در كارگاه 

و ژوژمان پایانی.

ارزشیابی شایستگی عكاسی ورزشی

شرح کار:
عكاسي از یک رویداد ورزشي در محل مسابقه و ارائه آن به نشریات 

استاندارد عملكرد: 
تهیة عكس ورزشي از مسابقات و رخدادهاي ورزشي با وسایل حرفه اي عكاس ورزشي با توجه به استانداردهاي حرفه اي. عكس 
ورزشي: پوشش كامل مسابقات و رخدادها، تهیه عكس از صحنه هاي خاص، تهیة عكس از چهره ورزشكاران، رعایت اصول خبري 

R.A.W و كادربندي متناسب با ورزش خاص، ثبت فایل با فرمت
شاخص ها:

1ـ پوشش كامل مسابقه
2ـ تنوع كار

3ـ وضوح و كیفیت در جزئیات
4ـ رعایت اصول خبري و حفظ ـ واقع نگري اثر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: براي گرفتن یک عكس در فضاي ورزشي 20 دقیقه

مكان: استادیوم یا سالن یا مكان ورزش مورد نظر 
تجهیزات: دوربین عكاسي وسایل نورسنجي، لنزهاي تخصصي، سه پایه، تک پایه، فالش الكتروني

ابزار و تجهیزات: دوربین SLR، لنزهاي Zoom، سه پایه و تک پایه، فالش الكترونیكي قابل حمل

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز 3مرحله کارردیف

1بررسي خبر ورزشي 1

2حضور به موقع در محل وقوع خبر براي عكاسي2

2تهیة عكس3

1تحویل فایل به دبیر سرویس4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

اخالق حرفه اي، كاربرد فناوري، یادگیري مادام العمر و كسب اطالعات
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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بخش  سوم

پیوست ها

نمونه فعالیت های کارگاهی
كار عملی اضافی برای كسب مهارت

راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضای آموزشی 
راهنمای استفاده از دستگاه های جدید و نرم افزارهای جدید در رشته

نمونه کاربرگ ارزشیابی 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ از 3مرحلۀ کارردیف

1

2

3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: و  زیست محیطی 

میانگین نمرات
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استانداردهای فضای آموزشی

کارگاه عكاسی
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تجهیزات )در جداول سرمایه ای، نیمه سرمایه ای و معرفی(

 فهرست استاندارد ملزومات و ابزار مصرفی )03(
تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی گروه شغلی: ... هنر ...

رشته: ... فتو ـ گرافیک ...

جدول شماره 1

کد حرفه: 3431 و 33436حرفه 2:کد حرفه: 3431 و 34436حرفه 1: عكاسی و گرافیک

جدول شماره 2

تعداد مشخصات فنینام وسیلهکد وسیلهردیف
)واحد(

درصد 
تصویرپایهکد کاربرد در کارفراوانی

12232100
ماوس برای مصارف ماوس رایانهایران كد

80%17معمولی

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

243211802
unspsc

پد ماوس
 )Mouse

pads(
80%17پد معمولی

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

32239300
ایران كد

كابل های 
شبكه رایانه

كابل )Lan( با 
80%17اندازه های مختلف

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

42281200
ایران كد

كابل رابط 
برق

مصارف خانگی برای 
80%16رایانه

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

52281200
ایران كد

كابل رابط 
برق

برای استودیو عكاسی 
80%5برای مصارف صنعتی

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

6 2239200
ایران كد

كابل رابط 
دوربین

كابل USB دوربین 
0/21%80

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

72249300
ایران كد

كابل رابط 
دوربین

HDMI كابل
بزرگ و كوچک با 
توجه به خروجی 

HDMI دوربین

1%80

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 
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82282250
ایران كد

باطری 
دوربین 
عكاسی

باطری ذخیره برای 
100%2دوربین عكاسی

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

932101622
unspsc

فالش مموری 
 )Flash

memory(
USB 60%1فالش

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

102272200
ایران كد

 DVD و CD
خام

هركدام 
100%50تایی

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

112239200
100%1كارتریجكارتریجایران كد

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

1239111504
unspsc

المپ 
مدلینگ

فالش  مدلینگ  المپ، 
فالش  نوع  با  متناسب 

استودیویی
3%90)0101(, )0107(, )0103(

)0108(, )0109(, )0102(

10 
11 
12 

133733930
90%16تیغه كوچک و بزرگتیزبر )كاتر(ایران كد

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

14
1131220
2428100
ایران كد 

ماژیک 
تخته سفید 
)وایت برد( 
و تخته 
پاک كن

70%3مشكی ـ سبز ـ قرمز

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

151131112
گالسه، اشتنباخ، انواع مقواایران كد 

فابریانو و...

از هر 
جنس 
10عدد

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 
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1614111503
unspsc

كاغذ پوستی 
 Parchment

paper
Sheet 10 به صورت

عدد

)0704(, )0506(
)0505(, )0701(
)0208(, )0206(
)0702(, )0707(

10 
11 
12 

1714111512
unspsc

كاغذ 
میلی متری 

)كاغذ 
شطرنجی(
 )Graph
paper(

A3 ،A2 ابعاد

از هر 
كدام 
یک 

دفترچه

همه كد كارها
10 
11 
12 

1814111533
unspsc

كاغذ كالک
 )Tracing

paper(
A3 ـ A2 ـ A4

حداقل 
15 عدد 
از هر 
اندازه

همه كد كارها
10 
11 
12 

192272200
ایران كد

كاغذ 
مخصوص 

چاپگر

كاغذ چاپگر A4 مات 
و براق

2 بسته 
 100
تایی

%100
)0107(, )0704, )0505(, )0506(
)0101(, )0701(, )0208(, )0206(
)0303(, )0702(, )0707(

10 
11 
12 

2007324001
A4 ـ A3 ـ A2كاغذ ایران كد

از هر 
كدام 1 

بسته
همه كد كارها

10 
11 
12 

211153290
شاسی چوبیایران كد 

شاسی چوبی در ابعاد 
25×20 سانت
45×30 سانت
70×50 سانت

عكس ها  الصاق  برای 
دیوار روی  نصب  جهت 

16%80
)0107(, )0704, )0505(, )0506(
)0101(, )0701(, )0208(, )0206(
)0303(, )0702(, )0707(

10 
11 
12 

221134130
همه كد كارهاA310تخته شاسیایران كد 

10 
11 
12 

23 1131310
ایران كد

انواع 
همه كد كارها10فلزی ـ پالستیكیخط كش

10 
11 
12 
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 فهرست استاندارد تجهیزات سرمایه ای )02(
تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی گروه شغلی: ... هنر ...

رشته: ... فتو ـ گرافیک ...

جدول شماره 1

کد حرفه: 3431 و 33436حرفه 2:کد حرفه: 3431 و 34436حرفه 1: عكاسی و گرافیک

جدول شماره 2

تعداد مشخصات فنینام وسیلهکد وسیلهردیف
)واحد(

درصد 
تصویرپایهکد کاربرد در کارفراوانی

11112000
برای هنرجوها و میز رایانهایران كد

80%17هنرآموز چوبی یا فلزی

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

21111100
صندلی رایانهایران كد

برای هنرجوها و 
هنرآموز 

فلزی
17%80

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

3223200
ایران كد

صفحه 
نمایش

صفحه نمایش LED یا 
LCD 19 تا 20 اینچ 

توصیه می شود.
17%90

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

42232200
چاپگر رنگی ـ چاپگرایران كد

A4 90%1جوهرافشان

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

52232100
ایران كد

پویش گر 
)0707( ,)0303( ,)0701(60%1اسكنر تخت A4)اسكنر(

10 
11 
12 

62233120
هاب سوئیچایران كد

هاب سوئیچ برای 
شبكه سیستم های 

رایانه ای 16 كامپیوتر 
10 سرور

1%90

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

730131517
unspsc

نرم افزار 
ویرایش 

عكس

 با نرم افزارهای
 Light icon ـ  
 PHTOSHOP
آخرین ورژن توصیه می شود.

1%100)0210(, )0201(, )0708(, )0707(, 
)0702(, )0303(, )0701(

10 
11 
12 

830131517
unspsc

نرم افزار 
آرشیو عكس
 )Adobe

block(

با نرم افزارهای 
Lightroom آخرین 
ورژن توصیه می شود.

1%100)0210(, )0201(, )0708(, )0707(, 
)0702(, )0303(, )0701(

10 
11 
12 
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 فهرست استاندارد تجهیزات سرمایه ای )01(
تهیه شده در شورای تخصصی برنامه ریزی درسی گروه شغلی: ... هنر ...

رشته: ... فتو ـ گرافیک ...

جدول شماره 1

کد حرفه: 3431 و 33436حرفه 2:کد حرفه: 3431 و 33436حرفه 1: عكاسی و گرافیک

جدول شماره 2

تعداد مشخصات فنینام وسیلهکد وسیلهردیف
)واحد(

درصد 
تصویرپایهکد کاربرد در کارفراوانی

1 2241210
ایران كد

دوربین 
عكاسی

دوربین عكاسی
DSL ـ R ـ APS1

معادل  خرید  زمان  در 
70D

80%2 عدد

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(
)0109(, )0102(, )0105(, )0104(, 
)0307(
)0205(, )0202(, )0301(
)0315(, )0303(, )0305(, )0203(
)0208(, )0207(, )0108(, )0204(

10 
11 
12 

2 2249100
ایران كد

لنز زوم
تله به تله

كانونی  فاصله  با  لنزها 
 70mm ـ   200mm

توصیه می شود.
كانونی  فاصله  معادل 

55mm 250 ـmm

30%2 عدد
)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, 
)0109(, )0102(, )0105(, )0104(
)0207(, )0205(, )0302(

10 
11 
12 

3 2249100
ایران كد

لنز زوم واید 
به تله

كانونی  فاصله  با  لنزها 
توصیه   15 ـ   85

می شود.
80%2 عدد

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, 
)0109(, )0102(, )0105(, )0104(
)0307(, )0305(, )0203(

10 
11 
12 

445121602
unspsc

سه پایه عكاسی 
 )Camera
tripods(

فلزی  عكاسی  سه پایه 
تاشو با قابلیت اندازه های 
متنوع از جنس آلومینیم 
 4 وزن  تحمل  برای 

كیلوگرم

50%2 عدد

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(
)0109(, )0102(, )0105(, 
)0104(, )0307(
)0205(, )0202(

10 
11 
12 

539112003
unspsc

پایه نور 
 )Light
stand(

پایه نور با ارتفاع 2 تا 
1/80 متر

جنس: فلزیـ  تلسكوپی
 ,)0108( ,)0103( ,)0107( ,)0101(70%3 عدد

)0109(, )0102(

10 
11 
12 

639112003
unspsc

پایه بوم استند 
)Boomstand(

پایه بوم عكاسی
 ,)0108( ,)0103( ,)0107( ,)0101(70%1 عددجنس: فلزی ـ چرخ دار

)0109(, )0102(

10 
11 
12 

1ـ ALS: Advanced photo System سیستم عكاسی پیشرفته    DSL.R: Digital Single lens Reflex دوربین عكاسی دیجیتال تک لنزی انعكاسی 
)بازتابی(
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739112003
unspsc

پایه صلیبی 
 )Cross
Tripod(

پایه صلیبی برای 
 ,)0108( ,)0103( ,)0107( ,)0101(20%1 عددمصارف داخل استودیو

)0109(, )0102(

10 
11 
12 

839111504
unspsc

تورهای 
استودیویی
 (Stage or

 prohection
 or studio
 lighting
system(

استودیویی  فالش های 
 400 ـ   300 ـ   200

ژول توصیه می شود.
 ,)0108( ,)0103( ,)0107( ,)0101(70%3 عدد

)0109(, )0102(

10 
11 
12 

953102505
unspsc

سافت باكس 
مربع

سافت باكس به 
همراه گرید در سایز 
60 سانتی متر × 60 

سانتی متر یا 40 
سانتی متر × 40 

سانتی متر

 ,)0108( ,)0103( ,)0107( ,)0101(70%1 عدد
)0109(, )0102(

10 
11 
12 

1053102505
unspsc

سافت باكس 
مستطیل

یا   60  ×  90 سایز  در 
همراه  به   100  ×  70

گرید توصیه می شود.
 ,)0108( ,)0103( ,)0107( ,)0101(70%1 عدد

)0109(, )0102(

10 
11 
12 

1153102505
unspsc

چتر نور 
)Umbrellas(

چتر نورپردازی 
انعكاسی

جنس: پارچه ای، 
نقره ای ـ انعكاسی

 ,)0108( ,)0103( ,)0107( ,)0101(70%1 عدد
)0109(, )0102(

10 
11 
12 

1225172906
unspsc

رفلكتور 
)بازتاباننده یا 
انعكاس دهندۀ 

نور( 
)Reflector(

قطر  با  كاره   5 رفلكتور 
90

جنس: پارچه ای
%70)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, 

)0109(, )0102(

10 
11 
12 

1339111504
unspsc

اسنوت 
)جمع كنندۀ 

نور(
Snout

سایز: متوسط
جنس: فلزی متناسب 
با فالش خریداری شده

)0103( ,)0107( ,)0101(70%1 عدد
)0108(, )0109(, )0102(

10 
11 
12 

1439111504
unspsc

بارندور 
)وسیله ای 
برای جهت 
دادن نور(

Barn door

بارندور به همراه 
فیلترهای رنگی و فیلتر 

النه زنبوری
)0103( ,)0107( ,)0101(70%1 عدد

)0108(, )0109(, )0102(

10 
11 
12 
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1560121606
unspsc

فون عكاسی
Back ground

پس زمینه عكاسی
سه  در  مخمل  جنس: 
و  سفید  و  سیاه  رنگ 
 3×5 اندازه  خاكستری 

متر

هر رنگ 
یک 
عدد، 

جمع 3 
عدد

%70)0101(, )0107(, )0103(
)0108(, )0109(, )0102(

10 
11 
12 

1639112003
unspsc

پایه فون
 Back

 ground
stand

سقفی  مدل  فون  پایه 
در  عكاسی  برای 
و  پرسنلی  استودیوی 

تبلیغات سه تایی

)0103( ,)0107( ,)0101(70%1 عدد
)0108(, )0109(, )0102(

10 
11 
12 

172242200
ایران كد

دستگاه 
پروژكشن و 

پرده

حداقل تصویر 2×2 متر 
برای محیط آموزشی

 1
همه كد كارها80%دستگاه

10 
11 
12 

1839112003
unspsc

پایه دستگاه 
پروژكشن

سقفی یا پایه دار
جنس: فلزی

1 عدد 
از هر 
كدام

%80

)0104(, )0105(, )0106(, )0108(, 
)0109(, )0103(, )0102(, )0101(, 
)0202(, )0207(, )0208(, )0204(, 
)0203(, )0303(, )0305(, )0301(, 
)0315(, )0307(, )0205(

10 
11 
12 
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منابع و مراجع مفید برای هنرآموزان
1 سند برنامة درسی رشتة فتو ـ گرافیک، 1393، دفترتألیف كتاب های درسی 

فنی و حرفه ای و كاردانش
2 بارون دوبد، محمد حسین آریا، سفرنامة لرستان و خوزستان، انتشارات علمی 

و فرهنگی
3 شیوه نامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و غیرفنی شاخه های فنی  

و حرفه ای و كاردانش، شماره 400/211482 مورخ 1395/11/30
4 كنت كوبر. عباسی اسماعیل، 1396، تهران، فتوژرنالسیم، انتشارات كتاب پرگار

5  Ansel Adams.Examples:The Making of 40 photographs.1983
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