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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 202624024434446:  شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 : هنرهاي تجسمي ريزي درسي   اعضاء كارگروه برنامه

 سابقه كار شغل و سمت رشته تخصصي ک تحصیلي آخرين مدر نام و نام خانوادگي رديف

 11  عکاسی و تصویربرداری مربی فیلمسازی لیسانس  منصور باباخانی  6

 11  مربی عکاسی و تصویربرداری الکترونیک  لیسانس  فرامرز رستمی  3

 11  مربی عکاسی و تصویربرداری الکترونیک  لیسانس  محسن الهی  2

 13  مربی عکاسی و تصویربرداری فنی  پلم دی فردرضا ترابی محمد 0

 40  مربی عکاسی و تصویربرداری عکاسی لیسانس رضا محمدی 5

 20  مربی عکاسی و تصویربرداری عکاسی لیسانس مسعود مایانباری 1

 20  مربی عکاسی و تصویربرداری پژوهش هنر  لیسانسفوق  مهدی نوری مقدم 7

 1  ی عکاسی و تصویربرداریمرب عکاسی لیسانس کیارش مترجمی 0

 شیمی  لیسانس  صدیقه رضا خواه 3
کارگروه برنامه ریزی درسی دبیر 

 صنایع دستی
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگزار گرديد استاندارد آموزش  صنايع دستيبا حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  63/3/6231طي جلسه اي كه در تاريخ 

مورد تائید   206224024434446با كد  عکاس ديجیتالبررسي و تحت عنوان شغل  6-3/6/36/12با كد  کاس ديجیتالعشغل 

 قرار گرفت . 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 ست.از آن موجب پیگرد قانوني ا

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            11502150دورنگار       

                    11502130         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي شايستگيمشخصات 
 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي ندياي از وظايف و توانم ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 ل دوره آموزش : طو
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك ر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.( آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي  با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي نود شوامل علووم هاي )   توا ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.   اي مي اخالق رره  هاي غير هني و مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار  مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

 ارد نردد.مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  و
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 : شغلاستاندارد آموزش نام 

 عکاس دیجیتال

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 ،راه اندازی و بکارگیری دوربین های دیجیتالمي باشد و شامل  تجسميعكاسي ديجيتال شغلي در روزه هنر هاي 

 ،انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر عکاسی  با ،در عکاسی یب بندیترک ،بکارگیری نور و رنگ در عکاسی

  HDRعکاسی پاناروما و  ،ترمیم و بازسازی ،تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال ،بکارگیری فیلترها ،ساخت آلبوم دیجیتال

 س .او با مشاغل تصويربرداري، تدوينگر، ويرايشگر عكس در ارتباط می باشد  چاپ عکس ،

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 دیپلم میزان تحصیالت :حداقل 

 سالمت جسمانی و روانیتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پیش نیاز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت     301   طول دوره آموزش                    :   

 ساعت     640  ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت     670 ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت        -     كارورزي                       : زمان ـ 

  ساعت       -    ـ زمان پروژه                            : 

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %35كتبي :  - 

 %15عملي : -

 %64اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 مرتبطسال سابقه کار 2فوق دیپلم عکاسی با داشتن کارت مربیگری با -

 مرتبط سال سابقه کار 1لیسانس عکاسی با -
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

 ند.عکاس دیجیتال با استفاده از دوربین های دیجیتال و نرم افزارهای ویژه عکاسی می ک

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Digital Photographer  

 

 مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :  ٭

 عکاس پرتره و آتلیه-

 عکاس اشیاء درخشنده-

 عکاس آنالوگ-

 

 *اين شغل به شايستگي هاي زير تبديل شده است:

 بکارگیری دوربین های دیجیتال راه اندازی و -
 بکارگیری نور و رنگ در عکاسی -
 ترکیب بندی در عکاسی -
 عکاسی با انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر -
 ساخت آلبوم دیجیتال -
 بکارگیری فیلترها -
 تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال -
 ترمیم و بازسازی تصاویر -
 HDRعکاسی پاناروما و  -
 چاپ عکس -

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................               الف : جزو مشاغل عادي و كم آسیب 

 .................طبق سند و مرجع .....................                        ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت

 طبق سند و مرجع ........................................                 ج : جزو مشاغل سخت و زيان آور  

                  د :  نیاز به استعالم از وزارت كار   
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 شغل  استاندارد آموزش 

 شايستگي ها -
 

  

 ساعت آموزش  پیش نیاز عناوين كد  رديف

 جمع عملي  نظري 

6 343130830020011 
راه اندازی و بکارگیری دوربین 

 های دیجیتال
 ندارد

10 6 16 

 20 12 8 ندارد  بکارگیری نور و رنگ در عکاسی 343130830020021 3

 11 10 1 ندارد در عکاسی ترکیب بندی 343130830020031 2

0 343130830020041 
آن در عکاسی با انواع لنز و تاثیر 
 زیبایی شناسی تصویر

راه اندازی و بکارگیری -1
دوربین های دیجیتال با کد 

343130830020011 
بکارگیری نور و رنگ در  -2

عکاسی با کد 
343130830020021 

ترکیب بندی در عکاسی  -3
 343130830020031با کد 

20 10 10 

 ساخت آلبوم دیجیتال 343130830020011 5
تاثیر عکاسی با انواع لنز و 

آن در زیبایی شناسی تصویر 
 343130830020041با کد 

20 30 10 

 بکارگیری فیلترها 343130830020061 1
عکاسی با انواع لنز و تاثیر 
آن در زیبایی شناسی تصویر 

 343130830020041با کد 
14 14 28 

 22 11 1 ندارد تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال 343130830020011 7

 ترمیم و بازسازی تصاویر 343130830020081 0
تبدیل تصاویر آنالوگ به 

دیجیتال با کد 
343130830020011 

6 14 20 

 HDRعکاسی پاناروما و  343130830020041 3
عکاسی با انواع لنز و تاثیر 
آن در زیبایی شناسی تصویر 

 343130830020041با کد 
1 13 20 

 23 14 4 ندارد  چاپ عکس 343130830020101 64

 301 670 640 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 راه اندازی و بکارگیری دوربین های دیجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 6 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 يمصرفي و منابع آموزش

دوربین عکاسی آنالوگ اس -  دانش :

 ال آر

 فیلم عکاسی-

 سه پایه-

 لنز واید-

 لنز نرمال-

 لنز تله-

 لنز فیش آی-

 لنز ماکرو-

 لنز زوم-

    رعایت ایمنی در دوربین-

    تاریخچه عکاسی-

    )دیجیتال و آنالوگ( ساختمان انواع دوربین ها-

    عمق میدان سیت،حسا شاتر، چگونگی کارکرد دیافراگم،-

    مراحل ظهور و مراحل چاپ مفاهیم البراتور،-

    معرفی انواع دوربین های دیجیتال، اجزاء بیرونی و درونی آنها-

    کابل ها، حافظه ها و درگاه ها انواع منابع تغذیه، شارژرها،-

    معرفی لنز ویژگی حالت های اتوماتیک و پیش فرض-

    پیشرفته تحالمعرفی ویژگی -

  مهارت :

    باز و بسته کردن لنز-

    تغییر دیافراگم-

    تغییر شاتر-

    تغییر حساسیت در دوربین های آنالوگ-

    جایگذاری باتری، رم و راه اندازی دوربین-

    عکاسی در حالت اتوماتیک-

    عکاسی در حالت های پیش فرض-

    ی پیشرفتهعکاسی در حالت ها-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 راه اندازی و بکارگیری دوربین های دیجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 بین های آنالوگ ، اساس دوربین های دیجیتالدور-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 نگهداری از ابزار و وسایل-

 رعایت بهداشت فردی-

 رعایت اصول ارگونومی-

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-

- 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  رگهب -

 عنوان : 

 بکارگیری نور و رنگ در عکاسی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

8 12 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع پروژکتور های -  دانش :

 نورپردازی

 نورسنج-

 فالش اکترنال-

 کاغذهای کالک و پوستی-

 مقوای تیره-

 مقوای روشن-

 گیره نگهدارنده-

 دستکش-

 چراغ قوه-

 سیم سیار-

 فالش چتری-

    مفاهیم مبانی نور و رنگ-

    معرفی پروژکتور نورپردازی و ابزارهای جانبی-

ها و شییوه هیای نورسینجی ونیورپردازی درونیی و       نورسنج-

 بیرونی

   

    مانع ها انعکاس دهنده ها و-

  مهارت :

    بکارگیری فالش-

    بکارگیری پروژکتورهای گوناگون-

    نورسنجی-

 نگرش :

 نورشناسی و نورپردازی در عکاسی-

 رعایت اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت موارد ایمنی جلوگیری از برق گرفتگی-

 ست گرفتن دوربینرعایت در د-

 رعایت موارد ایمنی جلوگیری از سوختگی-

 رعایت موارد ایمنی جلوگیری از سقوط اشیاء-

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -



 9 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 در عکاسی ترکیب بندی

 زمان آموزش

 عجم عملی نظری 

1 10 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دوربین عکاسی دیجیتال-  دانش :

    عمق(، تن، خط، )حجم مفاهیم عناصر تصویر-

    خطوط و نقاط طالیی(،اصول ترکیب بندی )عدم قرینه سازی-

    روش قرار دادن عناصر درون کادر ،3/1قاعده -

    گزینش سوژه ،انتخاب زاویه  ،انواع ترکیب بندی -

    تاثیر خطوط در ترکیب بندی-

    فوکوس(،تن،خك ، حجم،ترفندهای افزایش عمق )پرسپکتیو-

 -foot room-head roomفضیای مببیت و منفیی    -

look room  ) 

   

  :مهارت 

    چیدمان و ... (  ،احل آن ) قالب بندی کادر بندی و مر-

    چیدمان عناصر در کادر برحسب رنگ،شکل، اندازه-

 نگرش :

 دقت در ترکیب بندی-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -

- 
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 استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 انواع لنز و تاثیر آن در زیبایی شناسی تصویر عکاسی با

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 10 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ین دیجیتالدورب-  دانش :
 انواع باتری-
 شارژر-
 انواع رم)حافظه ها(-
 انواع کابل ها-
 کارت خوان -
 فالش-
 سه پایه معمولی-
 سه پایه ویژه پانورما-
 لنز زوم-
 کیف-
 دستمال لنز پاک کن-
 ابزار تمیز کن سنسور-

    انواع لنز و کارکرد آن ها-

    تاثیرات زیبایی شناسی -

    خطای لنز  ،بکارگیری انواع لنزها معایب و محاسن -

    همگرایی خطوط آشفتگی تصویر ، اج،تعریف اعوج-

    مشکالت مربوط به لنز ، رنگ ها و نارسایی آن ها -

  مهارت :

عکاسی با لنزهای متفاوت با در نظیر گیرفتن تیاثیر لنزهیای     -
وضیو    ،گوناگون بر عناصر تصیویر و نمیایش عمیق مییدان     

 در لنزهای گوناگونتصویر 

   

    ترمیم اعوجاج-

    ترمیم مشکالت مربوط به لنز-

عکاسی با ویژگیی هیای رنیگ، بافیت، اشیکال هندسیی در       -
 طبیعت، ضد نور

   

 عمق مییدان کیم،   عکاسی با ویژگی های عمق میدان زیاد، -
 رویایی فریز،

   

    عکاسی با تکنیک پنینگ، پرتره، انتزاعی -

    اسی با ویژگی اصال  رنگعک -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای -
 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت در نگهداری ابزارها،دوربین و دقت در کاربرد آن ها-

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 دور نینداختن و نشکستن باتری ها-

 ندمدیریت پسما -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ساخت آلبوم دیجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

20 30 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه با رایتر-  دانش :

  Acdessنرم افزار -

 Light Roomنرم افزار -

 Photoshopنرم افزار-

-CD موسیقی 

-CD خام 

-DVD خام 

 نرم افزار ای سی دی سی-

 USBکابل -

 دوربین-

 باتری-

 شارژر-

 رم-

 کارت خوان-

 UPSدستگاه -

    ارتباط رایانه با عکاسی دیجیتال-

    دالیل پشتیبان گیری-

    گزیده گیری-

    ویژه نمایش عکس نرم افزارهای پر کاربرد-

    نرم افزارهای ویژه ویرایش عکس-

    نرم افزارهای پرینت اسکرین-

اصال  تارنما و  ،فتوشاپ و الیت روم و مفاهیم اصال  رنگ -

 فیلرهای نرم افزاری

   

    بررسی فیلترهای نرم افزاری -

    معرفی فیلترهای پرکاربرد در فتوشاپ-

  مهارت :

    اندازی رایانهراه -

    اتصال دوربین به رایانه-

    پشتیبان گیری و گزیده گیری-

    ساخت آلبوم دیجیتال همراه با موسیقی-

    پرینت اسکرین-

    اصال  رنگ ، داجینگ و تارنمایی، روتوش-

    تبدیل عکس های سیاه و سفید به رنگی و بالعکس-

    نصب پالگاین در فتوشاپ-

    اجرای فیلترهای پرکاربرد در فتوشاپ-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ساخت آلبوم دیجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  :نگرش 

 شناخت نرم افزارهای نمایشگر و ویرایشگر عکس به مشابه البراتوار-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 گیری فیلترهابکار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

14 14 28 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 فیلترهای لنز-  دانش :

 پالگ این های فتوشاپ-

 رایانه-
    تعریف فیلتر-

، هيلترهواي  کلیوین  بررسی فیلترهای سخت افزاری)اصیال   -

 ، دي هيوزرها( NDراربردي ، رنگي ، 

   

  مهارت :

    نصب فیلتر روی لنز-

    بکارگیری انواع فیلترهای سخت افزاری -

 نگرش :

 تغییر عکس پیش از ثبت و پس از ثبت )عکاسی دیجیتال(-

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ت : ایمنی و بهداش

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تبدیل تصاویر آنالوگ به دیجیتال

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 11 22 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،ات تجهیز

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-  دانش :

  USBکابل -

 اسکنر-

 عکس چاپ شده-

 سکه-

     انواع اسکنر -

    ویژگی انواع اسکنر -

    روش اسکن کردن عکس و اسناد  -

  مهارت :

    گرفتن عکس از عکس با دوربین-

    نصب و راه اندازی اسکنر و تنظیم آن-

    اسکن عکس ، اسناد چاپی ،سکه-

 نگرش :

 کار با اسکنردقت در -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 مراقبت از دستگاه های عکاسی  -

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تصاویر  ترمیم و بازسازی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 14 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-  دانش :

    مشکالت مربوط به اسکن - فتوشاپ-

    بوط به پس زمینه هامشکالت مر-

  مهارت :

    ترمیم رزولوشن اسکن،آشفتگی تصاویر ، نارسایی رنگ-

    ترمیم همگرایی خطوط،ترمیم پس زمینه ها-

 نگرش :

 ترمیم عکس و بازسازی آندقت در -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رگونومیرعایت اصول ا -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  HDRعکاسی پاناروما و 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 13 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 ع آموزشيمصرفي و مناب

 دوربین عکاسی-  دانش :

     HDRمفهوم عکاسی پاناروما و - -

    نحوه عکس برداری پاناروما-

    HDRنحوه عکس برداری -

  مهارت :

    عکاسی پاناروما از فضاهای باز و با جزئیات بیشتر -

     HDRعکاسی -

 نگرش :

 HDRعکاسی پاناروما و عکاسی  دقت در -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 چاپ عکس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 14 23 

 ايمني  ،ش نگر مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 رایانه-  دانش :

 کابل-

 کاغذ چاپ-

 پرینتر)چاپگر(-

 شاسی -

    بررسی اتصاالت چاپگر به رایانه-

    معرفی انواع کاغذهای چاپ،اندازه ها ، فرمت ها -

    بررسی چاپگرهای جوهرافشان و لیزری-

    نمونه گیری برای چاپ روش-

  مهارت :

    راه اندازی چاپگر-

    کاغذ گذاری ، اندازه گیری -

    عکس چاپ-

    چاپ عکس روی شاسی-

 نگرش :

 چاپ عکس دقت در -

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی در مصرف انرژی-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت اصول ارگونومی -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

 سیستم1نفر2هر CASE I 1 1 رایانه 1

 سیستم1نفر2هر CANON SLR 1سری  دوربین عکاسی 2

 سیستم1نفر2هر 1 ویژه دوربین باتری 3

 سیستم1نفر2هر 1 ویژه دوربین رژر و کابل برقشا 4

 سیستم1نفر2هر 1 ویژه دوربین رم و کارت خوان 1

 سیستم1نفر2هر 1 ویژه دوربین USBکابل  6

 سیستم1نفر2هر CANON 1 پرینتر رنگی 1

 سیستم1نفر2هر CANON 1 اسکنر 8

 درجات مختلف(  NDاصال  کلوین و ) فیلترها 4
  (FL)تصحیح نور مهتابی 

  Minusماین 
Minus Screen   

Plus Screen   

 فیلتر پوالریزه ،کاغذ کالک 

 سیستم1نفر2هر 1

 سیستم1نفر2هر 1 متناسب با دوربین انواع لنز 10

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  65تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

1 CD معمولی   

2 DVD معمولی   

   ویژه عکاسی کاغذ چاپ 3

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 65مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفیت  -

                   

 


