
بخش اّول: کلیات

1

بخش  اول

کلیات



2

مقدمه
1 تعاریف
شایستگی

واحد یادگیری
اهداف توانمندسازی

فعالیت های یادگیری ساخت یافته
عرصه و عنصر

تعامل
2 هدف از این درس

3 سوابق پژوهشی برای برنامه ریزی این درس
4 تعداد واحدهای یادگیری

5 مسیر آموزش درس
6 سازماندهی درس

7 نكاتی درباره ارزشیابی پایانی
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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.



بخش اّول: کلیات

3

  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.
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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



بخش اّول: کلیات

9

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.


