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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
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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.
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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 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


