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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 	 آماده	كردن	مدل	براي	عكاسي 1

1 	 	 	انتخاب	صحنه	و	پس	زمينه 2

2 	 نورپردازي	و	نورسنجي	چهره 3

2 تهية	عكس	)عكس	برداري) 4

1 	 ويرايش	و	چاپ	عكس 5

2
شایستگی های غیرفنی،ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

و نگرش:
		مسئوليت	پذيري،	درستكاري،	صداقت	و	امانت	داري

* ميانگين	نمرات

شرح کار:
1-	مهارت	عكاسي	از	پرتره	بزرگسال	با	استفاده	از	ابزار	حرفه	اي	و	رعايت	عناصر	و	سواد	بصري

2-	مهارت	اصالح	و	ويرايش	عكس	در	نرم	افزار	و	ارائه	آن

استاندارد عملکرد: 
تهية	عكس	از	چهره	افراد	بزرگسال	با	استفاده	از	ابزار	حرفه	اي	عكاسي	و	نورپردازي	در	محل	آتليه،	با	توجه	به	استانداردهاي	حرفه	اي	عكس	پرتره	
بزرگساالن:	داشتن	وضوح	و	جزئيات،	ثبت	فايل	با	فرمت	Raw،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	تنوع	در	كادربندي،	نورپردازي	و	پس	زمينه		قابل	

قبول	مشتري.
شاخص ها:

1-	انتخاب	پس	زمينه	مرتبط	با	شخصيت	و	ظاهر	فرد
2-	طراحي	نور	و	حالت	مرتبط	با	شخصيت	و	ظاهر	فرد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:	زمان:	30دقيقه							مکان:	استوديو	عكاسي		

ابزار و تجهیزات:    
دوربين	SLR	،	لنز	فاصله	كانوني	بلند،	سه	پايه	،	لوازم	نورپردازي	)	ست	فالش	شامل	سه	شاخه	نور	و	پايه	ها	و	كاسه	و soft box و	snoot )،	رايانه،	
چاپگر،	لوازم	نورسنجي	)شامل	فالش	متر،	نورسنج)																																																																																																																																																																																																				

*		حداقل	ميانگين	نمرات	هنرجو	برای	قبولی	وكسب	شايستگی،2	می	باشد.

ارزشیابی شایستگی عکاسی پرتره
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فصل 5

عکاسی کودک

هنرجويان	براي	انجام	برخي	از	فعاليت	هاي	هنري	به	عنوان	كمك	تكنسين،	بايد	بتوانند	از	كودک	
در	محيط	های	گوناگون	عكاسی	كنند.	اين	كار	به	ويژه	برای	طراحی	از	كودک	و	يا	كاربرد	آن	
در	تصويرسازی	نيز	بسيار	مفيد	و	مؤثر	بوده	و	عالوه	بر	پاسخگويی	به	سفارشات	كاری	در	اين	
زمينه،	شناخت	آنها	را	از	دنيای	كودک،	هم	در	عكاسی	و	هم	در	تصويرسازی	ارتقا	می	بخشد.
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شایستگی عکاسی از کودک و نوجوان

در عکاسی از کودکان و نوجوانان، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

				هنرجويان	در	اين	واحد	يادگيري	مهارت		های	عكاسی	از	كودک	را	می	آموزند.	برای	انجام	اين	شايستگی،	شناخت	
كلی	از	كودک	و	روحيات	و	ويژگی	های	سنی	آن	ها	و	نيز	نوع	ارتباط	عكاس	با	كودكان	و	نوجوانان	اهميت	ويژه	ای	دارد.	
برای	آنكه	هنرجويان	بتوانند	نتايج	خوبی	در	اين	زمينه	شغلی	بدست	آورند،	عالوه	بر	ارزيابی	محيط	و	فضای	عكاسی،	

نوع	تعامل	با	كودک	و	به	كارگيری	فن	آوری	های	مرتبط	نيز،	ضروری	است.

				تهيه	تصوير	چهره	كودک	با	استفاده	از	لوازم	حرفه	اي	و	تخصصي	عكاسي	و	نورپردازي	بنا	به	سفارش	مشتري	و	متناسب	با	
استانداردهاي	حرفه	اي.	در	مكان	استوديو	در	سايزهاي	مشخص	شده	پرتره	كودكان	شامل:	ثبت	فايل	با	فرمت	Raw،	وضوح	و	

جزئيات،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	متناسب	با	دنيای	كودكانه،	تنوع	حالت	ها	و	كادربندي	ها	متناسب	با	شرايط	و	موضوع،	تنوع	
پس	زمينه	و	تنوع	رنگ.



263

فصل پنجم   عکاسی از کودک و نوجوان

مقدمه

با	 تفاوت	زيادي	 از	نظر	تكنيك	عكاسي	 اگرچه	پرتره	كودک	
پرتره	بزرگسال	ندارد،	اما	به	دليل	ويژگي	هايي	كه	دنياي	كودک	
با	دنياي	بزرگسال	دارد.	در	اين	نوع	از	عكاسي	بايد	به	مواردي	
توجه	كرد	مانند:	رشد	جسمي،	روحي	و	فكري	كودک.	اينها	به	

آيا	در	نورپردازي	اين	دو	گونه	عكاسي	تفاوتي	مي	بينيد؟	در	نوع	
كادربندي	چطور؟

در	كادربندي	عكس	ها	به	چه	مواردي	توجه	شده	است؟

عكاس	كمك	مي	كند	تا	هر	چه	بيشتر	و	بهتر	در	ثبت	و	انتقال	
لحظات،	حاالت	و	احساسات	اين	دورة	سني	بهتر	عمل	كند.

به	عكس	هاي	زير	نگاه	كنيد	چه	تفاوت	ها	و	شباهت	هايي	در	اين	
عكس	ها	مي	بينيد.

   تصویر1 

   تصویر2 

از	آلبوم	خانوادگي	يا	اينترنت،	عكس	هايي	از	كودكان	و	بزرگساالن	جمع	آوري	كرده	آن	ها	را	به	كالس	
بياوريد	و	دربارة	تفاوت	ها	و	شباهت	هاي	آن	ها	با	يكديگر	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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-		عكس	هاي	خود	را	در	سنين	مختلف	)	از	تولد	تا	15	سالگي)	انتخاب	و	بررسي	كنيد	كه	در	كداميك	
از	سال	هاي	زندگي،	عكس	بهتري	از	شما	گرفته	شده	است.	عكس	ها	را	با	مطالب	بررسي	شده	به	كالس	
بياوريد	و	با	يكديگر	مقايسه	كنيد.	جدولي	تهيه	كرده	و	موارد	اشتراک	را	در	آن	مشخص	كنيد.	)در	اين	
جدول	به	مواردي	مانند	زمان	عكس،	سن	شما	در	عكس،	فضاي	داخلي،	استوديو	يا	فضاي	باز،	مناسبت	

عكس	و	...	توجه	كنيد.)
-	به	عكس	هايي	كه	در	دوران	كودكي	از	شما	گرفته	شده	است،	دقت	كنيد.	خصوصيات	عكس	هاي	خود	

را	با	ديگر	همكالسي	هاي	خود	بررسي	كنيد.	

فعالیت کارگاهی

مهمترين	ويژگي	كه	سبب	مي	شود	پرتره	كودک	از	بزرگسال	
جدا	شود	چيست؟

مهمترين	عامل	تفاوت	اين	دو	گروه	)كودک	و	نوجوان)	سن	
آن	هاست.	به	همين	دليل	رويكرد	و	نوع	تعامل	عكاس	با	اين	دو	
گروه	سني	هنگام	عكاسي	بايد	متفاوت	باشد.	پرتره	در	كودک	از	

زمان	به	دنيا	آمدن	تا	سن	15	سالگي	را	شامل	مي	شود.

يكي	از	مهم	ترين	عواملي	كه	بايد	در	عكاسي	كودک	به	آن	توجه	
زمان	 به	 توجه	 است.	 عكاسي	 براي	 كودک	 كردن	 آماده	 كرد،	
ما	كمك	مي	كند	 به	 نظر	گرفتن	حالت	كودک،	 با	در	 عكاسي	
ثبت	 عكس	 در	 را	 كودک	 حس	 طبيعي	ترين	 و	 بهترين	 كه	

كنيم	)تصوير5).

   تصویر4    تصویر3 

كودک	خسته	يا	خواب	آلود	براي	عكاسي	و	گرفتن	حس	خوب	مناسب	نيستند.	
نکته
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کودک در حالت مناسب   تصویر6  کودک در حالت مناسب   تصویر7 

کودک در حالت نامناسب   تصویر5 
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كمك به انتقال حس آرامش به كودك

حس	 انتقال	 برای	 شيوه	 دو	 از	 می	توان	 عكاسی	 هنگام	
آرامش	به	كودک	استفاده	كرد:

	1-	ايجاد	فضاي	دلنشين	براي	كودک
	2-	استفاده	از	ابزارهاي	بازي	كه	براي	كودک	آشناست.

ايجاد	حس	 به	 استوديو،	 در	 يا	 عكس	 در	 والدين	 حضور	
آرامش	براي	كودكان	به	ويژه	در		سنين	1	تا	5	سال	كمك	
از	 متفاوت	 حالت	هاي	 گرفتن	 در	 شيوه	 همين	 مي	كند.	

كودكان	مفيد	است	)تصاوير10و11).

يكي	از	مناسب	ترين	حالت	هاي	عكاسی	از	نوزادان،	عكاسي	در	حالت	خواب	است	كه	ويژگي	اين	گروه	سني	
است.

توجه

   تصویر8 

   تصویر11    تصویر10 

   تصویر9 
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حس دادن يا حالت دهي به كودكان

عموماً	كودكان	در	گرفتن	حالت	و	احساسات	شبيه	بزرگساالن	
نيستند.	استفاده	از	واژه	هايي	مانند	قشنگ	ايستادن،	شاد	نگاه	
كردن	و	خنديدن،	براي	كودكان	كمكي	به	گرفتن	حالت	هاي	

مناسب	از	جانب	ايشان	نمي	كند	)تصاوير	12و13).

   تصویر13    تصویر12 
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   تصویر13    تصویر14 

دادن	 حالت	 يا	 و	 احساسي	 عكس	 گرفتن	 رو	 همين	 از	
به	صورت	 مناسب	عكاسي،	 لحظة	 به	 براي	رسيدن	 كودک،	
عكاسي	 به	 زيادي	 كمك	 شده	 هدايت	 و	 مستقيم	 غير	

مي	كند	)تصاوير14و15).
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يكي	از	راه	هاي	رسيدن	به	اين	مهم	استفاده	از	والدين	كودک	
است.	كودكان	به	راحتي	از	والدين	خود	الگو	مي	گيرند.	كافي	
است	حالتي	را	كه	از	كودک	انتظار	داريد	با	كمك	يكي	از	والدين	
در	مقابل	كودک	اجرا	شود،	تا	كودک	نيز	به	تبعيت	از	والدين	
خود	آن	كار	را	تقليد	كنند	و	شما	هم	يك	زمان	مناسب	براي	

شكار	لحظه	داشته	باشيد.

   تصویر16    تصویر17 

-	با	مراجعه	به	سايت	هاي	اينترنتي،	10	عكس	از	كودكان	كه	در	شرايط	خاصي	شكار	شده	اند	انتخاب	و	
با	خود	به	كالس	بياوريد.	با	عكس	هاي	دوستان	خود	مقايسه	كنيد	و	برترين	عكس	ها	را	با	داليل	انتخاب	

آن	ها	مشخص	كنيد.
-	از	يك	كودک	در	فضاي	باز	عكاسي	كنيد.	برای	حالت	دادن	از	والدين	كودک	كمك	بگيريد.	عكس	ها	را	

به	كالس	بياوريد	و	با	همكالسي	ها	و	راهنمايي	هنرآموز	خود	دربارة	عكس	ها	صحبت	كنيد.

فعالیت کارگاهی
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-		به	كودک	اجازه	دهيد	كه	زمان	كوتاهي	را	در	استوديوي	عكاسي	بگذراند.	اين	امر	كمك	مي	كند	كه	
كودک	با	فضاي	استوديو	آشنا	شده	و	احساس	غريبي	نكند.

-		كودكان	معموالً	نسبت	به	اجسام	و	مكان	هاي	جديد	كنجكاو	ند.	با	احتياط	و	به	آرامي	به	آن	ها	اجازه	
دهيد	كه	با	محيط	استوديو	و	ابزار	آن	آشنا	شوند.

-		استفاده	از	رنگ	ها	و	پس	زمينه	هاي	شاد،	به	ارتباط	بهتر	كودک	با	محيط	استوديو	كمك	بيشتري	
مي	كند	)تصاوير18و19).

-	در	مورد	كودكان	با	سنين	باالتر	)10	سال	به	باال)	از	عواملي	كه	براي	آن	ها	جالب	بوده	و	به	حس	و	
حال	و	دنياي	آن	ها	نزديك	تر	است	استفاده	كنيد	)تصاوير20و21).

توجه

   تصویر19    تصویر18 

   تصویر21    تصویر20 
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-	استفاده	از	ابزارهاي	صحنه	يا	پس	زمينه	با	توجه	به	سن	كودكان،	به	عكاس	كمك	می	كند	تا	بتواند	به	
بهترين	نحو	عكس	را	ثبت	كنيد	)تصاوير22تا	25).

آيا	شما	مي	توانيد	نكاتي	به	اين	مجموعه	اضافه	كنيد؟	آن	ها	را	در	كالس	ارائه	كنيد.

با	مراجعه	به	عكاسي	در	محله	يا	شهر	خود،	گزارشي	از	چگونگي	عملكرد	عكاسان	در	مواجهه	با	كودكان	
و	عكاسي	از	آن	ها	تهيه	و	نتيجه	را	در	كارگاه	بررسي	كنيد.

جست وجو

   تصویر22 

   تصویر24 

   تصویر23 

   تصویر25 
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انتخاب ابزار صحنه

1- ویژگي هاي سني کودک
به	عكس	هاي	زير	توجه	كنيد.	چه	عواملي	سبب	تفاوت	و	شباهت	

در	عكس	هاي	زير	مي	شود؟	نظرات	خود	را	يادداشت	كنيد:
.................................................................................................. شباهت:	
...................................................................................................................
..................................................................................................... تفاوت:	
...................................................................................................................

آيا	جنسيت	كودک	در	انتخاب	لوازم	صحنه	تأثيرگذار	است؟
   تصویر26 

   تصویر28    تصویر27 
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2- ابزارهای مشوق بازی کودک

به	نظر	شما	كداميك	برای	انتخاب	ابزار	صحنه	در	عكاسی	از	كودک	متفاوت	است؟

انتخاب ابزار صحنه

   تصویر36 

   تصویر33 

   تصویر30 

   تصویر35 

   تصویر32 

   تصویر29 

   تصویر34 

   تصویر31 

   تصویر28 
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3- ویژگي هاي فرهنگي و بومي کودک
اين	ويژگي	ها	كه	شامل	لباس،	ابزار	و	محيط	خاص	فرهنگي	
و	بومي	كودكان	مي	شود،	كمك	به	جذابيت	و	خاص		بودن	

عكس	ها	مي	كند	)تصاوير37و38).

بعضی	از	ابزارهای	صحنه	را	می	توان	هم	برای	دختران	و	هم	برای	پسران	استفاده	كرد.
توجه

   تصویر38    تصویر37 
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در	اين	زمينه	حتي	مي	توان	از	نماد	هاي	مخصوص	شغلي	نيز	استفاده	كرد	)تصاوير39	تا	43).

آيا	شما	مي	توانيد	نمونه	هاي	ديگري	مثال	بزنيد؟

   تصویر39 

   تصویر43    تصویر42 

   تصویر41    تصویر40 
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-	فهرستي	از	ويژگي	هاي	فرهنگي	و	بومي	منطقه	خود	تهيه	كنيد	و	مشخص	كنيد	كه	از	كداميك	
مي	توان	در	عكاسي	كودک	استفاده	كرد.	

-	به	كمك	هنرآموز	خود	عكس	هايي	با	نشانه	هاي	فرهنگ	بومي،	از	كودكان	تهيه	كنيد.

-	با	مراجعه	به	آرشيو	و	يا	فضاي	اينترنت،	5	عكس	كه	از	نظر	شما	داراي	كادربندي	خوبي	هستند	را	
انتخاب	و	به	كالس	بياوريد	و	در	اختيار	دوستان	خود	قرار	دهيد	و	از	آن	ها	بخواهيد	كه	نظر	خود	را	دربارة	

اين	عكس	ها	بيان	كنند.

فعالیت کارگاهی

فعالیت کارگاهی

كادر بندي در عكاسي كودك

	كادربندي	عكاسي	كودک	تفاوت	چنداني	با	ديگر	شاخه	هاي	
عكاسي	پرتره	نداشته	و	مانند	آن	ها	انجام	مي	شود.

برخي	از	نكات	مهم	دربارة	كادربندي:
- حذف فضاي اضافي 

و	 كنيد.	 استفاده	 ثبت	عكس	 براي	 كادر	 تمام	 از	 كنيد	 سعي	
فضای	اضافی	را	از	عكس	حذف	كنيد	)تصاوير44	و45).

حذف فضای اضافی در کادر   تصویر44   وجود فضای اضافی در کادر  تصویر45 
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- انتخاب زاویۀ دید
براي	عكاسي	از	كودک،	عموماً	زاوية	ديد	هم	سطح	با	كودک	

توصيه	مي	شود	)تصاوير46و47).

نبايد	از	زاوية	ديدهاي	خاص	و	خالقانه	
	غافل	شويم.

توجه

كادر بندي در عكاسي كودك

زاویه دید از پایین   تصویر46 زاویه دید هم سطح   تصویر47 

   تصویر48 

   تصویر49 
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-	عكس	هايي	با	زاوية	ديد	خاص	و	خالقانه	از	اينترنت،	با	موضوع	كودک	تهيه	و	با	خود	به	كالس	بياوريد	
و	دربارة	آن	ها	صحبت	كنيد.

-	به	پارک	محل	زندگي	خود	برويد	و	با	اجازه	گرفتن	از	والدين	كودكان	از	آن	ها	عكس	هايي	در	حال	بازي	
با	زواياي	خاص	بگيريد	و	در	كالس	ارائه	دهيد.

فعالیت کارگاهی

- انتخاب کادر عمودي و افقي متناسب با موضوع

به	عكس	هاي	باال	دقت	كنيد	به	نظر	شما	كداميك	از	كادرها	صحيح	گرفته	شده	اند؟	سعي	كنيد	كه	كادر	
خود	را	با	توجه	به	موضوع	و	عناصر	موجود	در	عكس،	انتخاب	كنيد	)تصاوير50	تا	53).

   تصویر50 

   تصویر52 

   تصویر51 

   تصویر53 
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- خالقیت در کادر 
هرگز	از	خالقيت	در	كادربندي	غافل	نشويد.	توجه	به	اين	موضوع	به	
متفاوت	شدن	عكس	هاي	شما	در	مقايسه	با	عكس	هاي	مشابه	كمك	

مي	كند.
به	عكس	هاي54	و	5	5	نگاه	كنيد.كداميك	داراي	خالقيت	در	كادربندي	

هستند؟

   تصویر55 

   تصویر54 
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-	با	جست	و	جو	در	فضاي	اينترنت،	عكس	كودكی	را	كه	در	آن	از	كادربندي	متفاوت	و	خالقانه	استفاده	
شده	را	انتخاب	و	با	خود	به	كالس	بياوريد	و	داليل	خود	را	بيان	كنيد.

-	با	هماهنگي	اولياي	مدرسه	و	هنرآموز	خود،	كودكي	را	به	كالس	بياوريد	و	از	وي	عكاسي	كنيد.	سعي	
كنيد	از	شيوه	هايي	كه	براي	كادربندي	خالقانه	در	عكس	هاي	جمع	آوري	شده	در	تمرين	قبلي	ديده	ايد	

عكاسي	كنيد.

فعالیت کارگاهی

یا  شلوغ  پس زمینه هاي  از  پرهیز   -
کنترل نشده 

پس	زمينه	هاي	 در	 كودک	 عكس	 گرفتن	 از	
كنيد.	 پرهيز	 نشده	 كنترل	 عناصر	 با	 شلوغ	
وجود	اين	عناصر،	تمركز	بيننده	را	كم	كرده	

و	از	زيبايي	عكس	شما	مي	كاهد.
از	اين	 به	اين	عكس	ها	نگاه	كنيد	كداميك	
عكس	ها	از	نظر	شما	داراي	پس	زمينه	بهتري	

است؟	)تصاوير56	و57)

   تصویر56 

   تصویر57 
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-	چند	عكس	با	پس	زمينه	شلوغ	و	عناصر	زياد	از	كودک	تهيه	كنيد.
اين	عكس	ها	را	در	فتوشاپ	ويرايش	كنيد	و	به	حذف	و	يا	محو	كردن	عناصر	مزاحم	بپردازيد	و	نتيجه	را	

در	كالس	به	نمايش	بگذاريد.

فعالیت کارگاهی

به	نظر	شما	كدام	راه	حل	بهتر	است؟
1-	حذف	عناصر	مزاحم	در	هنگام	عكاسي

2-	حذف	عناصر	مزاحم	بعد	از	عكاسي	و	در	محيط	توسط	نرم	افزارهاي	ويرايش

	داليل	خود	را	يادداشت	كنيد.	....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

جست و جو

عکس در فضای نرم افزار فتوشاپ   تصویر59 

 تصویر60 
عکس پس از ویرایش  

 تصویر58 
عکس پیش از ویرایش  
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- ثبت لحظه اي احساسي یا فعالیت هاي خاص کودک 
از	 يا	عكاسي	 و	 لحظات	 ثبت	 و	 بودن	عكاس	در	شكار	 سريع	
فعاليت	هاي	خاص	كودک،	از	اهميت	ويژه	اي	برخوردار	است.	به	
ياد	داشته	باشيد	كه	اين	حالت	ها	معموالً	در	كودكان	ناخودآگاه	
و	لحظه	اي	رخ	مي	دهد	و	امكان	تكرار	آن	وجود	ندارد	و	يا	بسيار	

نادر	است.	بنابراين	در	عكاسي	از	اين	لحظات	سريع	باشيد.
به	تصاوير61	تا	63	نگاه	كنيد	و	به	پرسش	ها	پاسخ	دهيد:

1-	آيا	شما	هم	مي	توانيد	نمونه	اي	از	اين	نوع	عكس	ها	را	ثبت	
كنيد؟	بهترين	مكاني	كه	مي	توانيد	در	اين	زمينه	تمرين	كنيد	

كجاست؟	................................................................................................

...................................................................................................................
....................................................................................................

يا	 بازي	 كه	كودكان	درحال	 مكان	هايي	 در	 براي	عكاسي	 	-2
فعاليت	هستند	چه	الزاماتي	را	بايد	رعايت	كرد؟	......................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

از	كودكان	در	 با	داشتن	معرفي	نامه	و	هماهنگي	هنرستان	خود	به	يك	مهدكودک	برويد	و	در	آنجا	
بياوريد	و	دركارگاه	نصب	كنيد	و	دربارة	آن	ها	 را	به	كالس	 نتيجه	 حالت	هاي	مختلف	عكاسي	كنيد.	

گفت	و	گو	كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر61 

   تصویر63 

   تصویر62 
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- نورپردازي استودیوي عکاسي پرتره کودک
وضعيت	 به	 توجه	 با	 كودک،	 پرترة	 نورپردازي	 شيوة	 و	 شكل	
كودكان	متفاوت	است.	به	عكس	هاي	زير	توجه	كنيد	)تصاوير	
64	تا	66).	آيا	انتخاب	حالت	نورپردازي	اين	عكس	ها	به	زيبايي	

و	انتقال	حس	در	عكس	كمك	كرده	است؟
آيا	تفاوتي	با	نورپردازي	بزرگساالن	در	آن	ها	مي	بينيد؟	

در	عكاسي	پرترة	كودكان	ثبت	حاالت	حسي	و	لحظه	اي	اهميت	
اين	 بهتر	 دادن	هر	چه	 نشان	 در	 نورپردازي	 آيا	 دارد.	 ويژه	اي	
احساسات	و	حالت	ها	به	ما	كمك	مي	كند؟	)تصاوير67	و	68)

   تصویر64 

   تصویر65 

   تصویر68    تصویر67 

   تصویر66 
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آيا	عكس	هاي	ثبت	شده	قابل	پيش	بيني	هستند؟
آيا	شما	براي	ثبت	چنين	لحظاتي،	اين	نوع	از	نورپردازي	را	مناسب	

مي	دانيد؟	
و	پيش	بيني	 قابل	كنترل	 زيادي	 تا	حدود	 آنجايي	كه	كودكان	 از	
سنين	 در	 خصوصاً	 آن	ها	 از	 حسي	 حالت	هاي	 ثبت	 يا	 و	 نيستند	
خردسالی	احتياج	به	سرعت	عمل	بااليي	دارد،	بنابراين	ايجاد	محيط	
قابل	كنترل	به	لحاظ	نوري	به	عكاس	كمك	مي	كند	تا	مدل	را	تحت	

كنترل	نور	و	در	كادر	مناسب	خود	قرار	دهد.
اين	شيوه	به	ثبت	لحظه	اي	و	تغيير	حاالت	آني	كودک	كمك	مي	كند.	
در	چنين	موقعيتي	كودک	را	در	يك	فضاي	كنترل	شده	براي	بيان	

در	 و	 مي	گذاريم	 آزاد	 او	 احساسات	
عكاس	 نيز	 ناگهاني	 حركات	 صورت	
براي	كنترل	نور	و	كادر	آزادانه	عمل	

مي	كند.
به		تصوير	70	دقت	كنيد.	

		قبل	از	عكس	برداري،	نوع	نورپردازي	و	فضاي	مورد	نياز	عكس	خود	را	مشخص	كنيد.	مي	توانيد	از	طرح	هاي	
ترسيمي	نمونه	باال	براي	بررسي	و	آماده	سازي	محيط	كار	خود	استفاده	كنيد.

توجه

   تصویر69 

   تصویر70 
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به	تصاوير71	و72		توجه	كنيد.

آيا	سن	كودک،	در	پيش	بيني	حالت	هاي	او	مؤثر	است؟
كودكان	در	سنين	پايين	درک	كمتري	از	حالت	گرفتن	هنگام	عكاسي	
بيشتر	 و	درک	 با	رشد	عقلي	 قابل	پيش	بيني	هستند.	 و	كمتر	 دارند	
ايشان	از	محيط	اطراف،	امكان	حالت	دهي	و	كنترل	فرم	كودكان	در	

عكاسي	بيشتر	خواهد	شد	)تصاوير73تا77).

   تصویر72    تصویر71 

   تصویر73 
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   تصویر74 

   تصویر77 

   تصویر75 

   تصویر76 
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عكاسي پرتره كودك در فضاي باز

به	اين	عكس	ها	دقت	كنيد	)تصاوير78	تا	81).
اين	عكس	ها	چه	ويژگي		مهمي	دارند؟	

در	 شده	 گرفته	 استوديو	 در	 كه	 پرتره	هايي	 با	 آن	ها	 تفاوت	
چيست؟	نظرات	خود	را	بنويسيد.	..................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

زندگي	 در	 واقعي	 فضاهاي	 ويژه	 به	 باز،	 فضاي	 از	 استفاده	
كودكان	كه	برايشان	جالب	است،	به	بهتر	شدن	عكس	كمك	

زيادي	مي	كند.

   تصویر78 

   تصویر80 

   تصویر79 
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   تصویر81 
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استفاده	از	نور	طبيعي	به	عكاس	اين	امكان	را	مي	دهد	كه	
فارغ	از	محدوديت	هاي	نوري	و	حركتي	در	استوديو،	تمام	
انرژي	و	تمركز	خود	را	براي	ثبت	حالت	هاي	خاص	كودكانه	

بكار	گيرد.

	الزم	به	ذكر	است	كه	در	بعضي	مواقع،	به	ويژه	استفاده	از	مواد	خاص،	در	مورد	نوزادان،	در	نظر	گرفتن	
حساسيت	آن	ها	به	دماي	هوا	و	رعايت	بهداشت	بسيار	مهم	بوده	و	براي	حفظ	سالمتي	نوزادان،	مناسب	تر	

است	از	فضاي	استوديو	برای	عكاسی	استفاده	شود.

ایمنی و بهداشت

   تصویر82 

   تصویر83 
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رفع مشكالت نوري در محيط خارج از استوديو

	به	تصاوير84	تا	88	نگاه	كنيد.	چه	مشكالتی	در	برخی	از	آنها	وجود	دارد؟

کمبود نور در عکس   تصویر84  اصالح کمبود نور بوسیله فالش   تصویر85 
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	در	برخی	مكان	های	داخلی	يا	خارجی	ممكن	است	
و	 	(86 و	 باشد	)تصاوير84	 كم	 عكاسی	 برای	 نور	
عكاس	برای	رفع	مشكل	از	شاترهای	پايين	تر)مانند	
1/20،	1/10	و	...)،	استفاده	كند.	اما	درصورت	عدم	
استفاده	از	سه	پايه	مشكل	لرزش	دست	پيش	خواهد	
آمد	)تصوير87).	با	تلفيق	نور	مصنوعي	و	نور	طبيعي	
مي	توان	مشكالت	عكس	ها	را	رفع	كرد.	استفاده	از	نور	
فالش	هاي	دوربين	يا	فالش	هاي	قابل	حمل	مي	تواند	

مؤثر	باشد	)تصاوير85	و	88).

   تصویر86 

   تصویر88 

   تصویر87 
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ممكن	است	در	هنگام	عكاسي	در	محيط	بيرون	از	استوديو	با	
مشكل	سايه	هاي	ناخواسته	كه	از	پرتو	نور	خورشيد	به	وجود	

مي	آيد،	روبه	رو	شويم.
عكس	 در	 مشكل	 اين	 رفع	 براي	 را	 راهكاري	 مي	توانيد	 آيا	

پيشنهاد	كنيد؟
براي	برطرف	كردن	اين	مشكل	مي	توان	به	2	شيوه	عمل	كرد:

1- استفاده از رفلکتور در هنگام عکاسي 
2- استفاده از فالش دوربین 

وجود سایه های ناخواسته در عکس   تصویر89 

وجود سایه های ناخواسته در عکس   تصویر90  اصالح سایه ها به وسیله فالش دوربین   تصویر91 
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با	استفاده	از	رفلكتور	يا	نور	فالش،	به	صورت	جداگانه	پرتره	هايي	از	دوستان	خود	در	حياط	هنرستان	تهيه	
كنيد	و	براي	مقايسه	به	كالس	بياوريد.	براي	از	بين	بردن	سايه	هاي	چهره	در	عكاسي	كودک	كداميك	را	

انتخاب	مي	كنيد؟	چرا؟	داليل	خود	را	در	كارگاه	مطرح	كنيد.

فعالیت کارگاهی

شيوه هاي ارائه نمونه كار

براي	ارائه	كار	به	مشتري	و	بهترين	شيوه	داشتن	ارتباط	مؤثر؛	
درک	عاليق	آنان	است.

اندازه	هاي	 در	 عكس	 چاپ	 قبيل	 از	 شيوه	هايي	 رو،	 همين	 از	
آلبوم	 تهية	 يا	 شاسي	 عكس،	 قاب	 مناسب	 انتخاب	 مختلف،	
چاپ	شده	و	حتي	استفاده	از	سايت	ها	در	فضاي	اينترنتي	يا	

شبكه	هاي	اجتماعي	مفيد	خواهد	بود	)تصوير94و95).

وجود سایه های ناخواسته در عکس   تصویر92 

استفاده از قاب برای ارائه عکس   تصویر94 

اصالح سایه ها به وسیله فالش دوربین   تصویر93 
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استفاده ازآلبوم برای ارائه عکس   تصویر95 
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 	 آماده	كردن	كودک	براي	عكاسي 1

1 	 	 انتخاب	صحنه	و	پس		زمينه 2

2 	 نورپردازي	و	نورسنجي	از	چهره 3

2 تهية	عكس 4

1 ويرايش	و	چاپ	عكس 5

2

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

	مشتري	مداري،	اجتماعي	بودن،	مسئوليت	پذيري،	انتخاب	و	به	كارگيري
			فناوري	هاي	مناسب،	اخالق	حرفه	اي،	رعايت	حقوق	فردي	مشتري

* ميانگين	نمرات

شرح کار:
مهارت	عكاسي	از	كودک	در	محل	استوديو	و	يا	خارج	از	استوديو	با	رعايت	نكات	ايمني	و	حرفه	اي	و	ارائه	به	مشتري	

استاندارد عملکرد: 
تهية	تصوير	چهرة	كودک	با	استفاده	از	لوازم	حرفه	اي	و	تخصصي	عكاسي	و	نورپردازي	بنا	به	سفارش	مشتري	و	متناسب	با	استانداردهاي	حرفه	اي.	
در	مكان	استوديو	در	سايزهاي	مشخص	شده	پرتره	كودكان	شامل:	ثبت	فايل	با	فرمت	Raw،	وضوح	و	جزئيات،	رعايت	اصول	زيبايي	شناسي،	

متناسب	با	دنيای	كودكانه،	تنوع	حالت	ها	و	كادربندي	ها	متناسب	با	شرايط	و	موضوع،	تنوع	پس	زمينه	و	تنوع	رنگ.
شاخص ها:

1-	توانايي	انتخاب	پس	زمينه	و	ابزار	صحنه	مناسب	با	شرايط	كودک
2-	نورپردازي	براي	كودک	)فضاي	شاد)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:	زمان:	30دقيقه								مکان:	استوديو	عكاسي		

تجهیزات:	فضاي	مناسب،	پس	زمينه	يا	فون	مناسب،	لوازم	نورپردازي،	لوازم	سنجش	نور،	دوربين	هاي	حرفه	اي	عكاسي،	ابزار	صحنه)	لوازم	مربوط	
با	كودک	مانند	اسباب	بازي)

ابزار و تجهیزات:    
دوربين	SLR،	لنز	فاصله	كانوني	بلند،	سه	پايه	،	لوازم	نورپردازي	)	ست	فالش	شامل	سه	شاخه	نور	و	پايه	ها	و	كاسه	و	soft box و	snoot	)،	رايانه،	
چاپگر،	لوازم	نورسنجي)	شامل	فالشمتر،	نورسنج)																																																																																																																																																																																																							

*		حداقل	ميانگين	نمرات	هنرجو	برای	قبولی	وكسب	شايستگی،2	می	باشد.

ارزشیابی شایستگی عکاسی از کودک و نوجوان
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- پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری
- وب سایت های آستان قدس رضوی، آستان مقدسه حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(، آستان مقدس سلطان علی بن  

محمدباقر)مشهد اردهال(
- خبرگزاری ایرنا) مرضیه موسوی (

- خبرگزاری مهر) لیال قدرت اللهی فرد (
- محمود رحیمی، حسین خسروی، محبوبه بوجار

- استودیو لویی)محمد سلیمی(، استودیو بهار) مونا نیکوگفتار(، یاسر سپهر، سمیه نسیماصفت 
- فخرالدین فخرالدینی، مهرداد اسکویی، نگین گلچین پور، سپیده مظاهری، علیرضا خبازیان

-Yener Toroun 
-Junichi Hakoyama  

منابع و مأخذ  تصویری



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان 
دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند 
تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و 
دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به 
تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان 

را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

کتاب عکاسی آتلیه و مجالس ـ کد 211592

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

فارس سارا عمادی9گیالن کبری علی پور1

قزوین زهره بشیر پور10کرمان لیلی علیزاده2

گلستان مریم ذهبی11البرز سیده محبوبه زرین قلم3

آذربایجان غربی محمد فتحی12اصفهان معصومه احمدی4

خراسان رضوی هادی عزیزی فر13کرمان ابوذر ساالری5

هرمزگان زهرا محمدی14مازندران سیما سلیمانی6

کردستان آالله بدخشان15آذربایجان شرقی نرمین جودت نیا7

خوزستان مریم جواهری شیرازی16شهرستان های تهران مهتا شریعتی8
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