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فصل 2
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اهداف دوره و شاخۀ تحصیلی 

شاخۀ فنی و حرفه ای
  اعتالي سطح فرهنگ و شايستگي هاي پايه عمومي و پرورش ملكات و فضائل اخالقي و بينش 

سياسي و اجتماعي و تربيت يكپارچه عقلي ـ ايماني ـ عملي و اخالقي دانش آموز
  ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، نوآوري و كارآفريني در كشور 

  تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار )فعلي و آتي( در 
سطوح ابتدايی و مياني مهارت مبتني بر چارچوب صالحيت حرفه اي ملي و عدالت آموزشي 

باالتر  سطوح  برای  هنرجويان  تحصيلي  ـ  شغلی  راهنمايي  و  هدايت  شرايط  نمودن  فراهم   
صالحيت حرفه ای 

اهمیت و ضرورت گروه هنر

شكوفايي و رشد و بالندگي هر سرزميني در دوره هاي گوناگون وابستگي بسياري به شكل گيري 
تمدن آن دارد و تمدنها نيز وام دار فرهنگ و هنر مردمان خويشند. از اين رو توسعه و آموزش 
در زمينه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواري تمدن كشور مهم است بلكه زمينه گسترش 
فعاليت هاي اقتصادي را نيز به گونه اي شايسته فراهم مي آورد. با وجود سابقه كهن و ديرينه هنر 
در كشور عزيزمان ايران و درآميختگي آن با فرهنگ اصيل اسالمي براي رساندن پيام هاي ناب اين 
دين الهي ضروري است، هنرمندان متعهدي در اين جامعه رشد يابند. از طرفي بر اساس اهداف 
استعدادهاي مختلف  و  پرورش و هدايت ذوق  و پرورش شناخت،  آموزش  مصوب شوراي عالي 
هنري و زيبايي شناسي، شناخت زيبايي هاي جهان آفرينش به عنوان مظاهر جمال الهي و ... و 
نيز تأكيد اسناد باالدستي ديگر كه بر توان خلق آثار هنري ، قدرداني از آثار و ارزش هاي هنري 
تأليف  برنامه ريزي و  اين اهداف بر عهده دفتر  از  برنامه ريزي و اجراي بخشي  و... توصيه دارند. 
آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش است. اين دفتر بنا به سهم خود در عرصه هاي مختلف 
بازار كار بيشتري برخوردار بوده و در حال رشد مي باشند، اقدام به برنامه ريزي و  از  هنري كه 

اجراي رشته هاي گوناگون هنري در مقطع متوسطه دوم نظام جديد نموده است. 
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جدول رشته های تحصیلی گروه هنر

گروه بزرگ 
تحصیلي ـ 
حرفه اي

رشته هاي تحصیلي ـ حرفه اي

هنر

توليد برنامه تلويزيوني 028821ـ  طراحي دكوراسيون داخلي )تزئينات داخلي(021210ـ 
هنرهاي  و  موسيقي  دستي)فرش/گليم(021410ـ  صنايع  زيبا021310ـ  هنرهاي 
نمايشي021510ـ طراحي الگو و لباس 021220ـ فتو ـ گرافيك 021110ـ صنايع 
دستي  صنايع  سراميك(021412ـ  و  دستي)سفال  صنايع  )چوب(021411ـ  دستي 
)جواهر سازي( 021413ـ صنايع دستي )فلز(021414ـ رسانه هاي ديداري ـ شنيداري 

021110

جدول دروس انتخابي پایۀ دهم در گروه هنر

نام درس پایۀ دهمنام رشتهنام درس پایۀ دهمنام رشته

توليد برنامه تلويزيونی

تصوير برداري و صدا برداري 
برنامه هاي تلويزيوني و 
ساخت و بازي دهندگي 
عروسك هاي نمايشي ـ 
دانش فني ـ طراحي و 

زبان بصري

صنايع دستی )هنرهای 
ـــچوبی(

تزئينات سلولزي،رنگ، طراحی دكوراسيون داخلی
ـــصنايع دستی )سفال(موكت و فضاهاي داخلي 

صنايع دستی )طال و ـــهنرهای زيبا
ـــجواهر(

موسيقی و هنرهای 
صنايع دستی )شيشه ـــنمايشی

ـــگری(

طراحي، مدلسازي و طراحی الگو و لباس
دوخت دامن

عكاسي پرسنلي و ويرايش فتوـ گرافيك
حروف و تصوير

نقشه كشي دستي و صنايع دستی )فرش(
رايانه اي فرش
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                       الزامات اجرایی برنامه درسی گروه هنر

بند 14 برنامه درسی ملی ايران؛ سياست ها و الزامات اجرايی:
اجرای برنامه درسی ملی به عنوان يكی از زير نظام های مؤثر در تحقق سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش و در چارچوب مفاهيم و راهكار های سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مستلزم اتخاذ 
سياست های كارآمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرايط، امكانات، منابع و زير ساخت های فنی و 

تخصصی می باشد. برخی از اهم اين سياست ها و الزامات عبارت اند از:
نياز  مورد  فعاليت های  و  اقدامات  كليه  بر  مشتمل  مدت  بلند  و  فراگير  جامع،  برنامه  تهيه   1

بخش های مختلف درون آموزش و پرورش و تأييد و ابالغ آن توسط وزير آموزش و پرورش؛ 
2 طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربيتي با رعايت استانداردها، حفظ مصالح ملي، افزايش 

مشاركت كليه مجريان در سطوح مختلف با تأكيد بر كاهش تمركز؛ 
از  اعم  متخصص  انسانی  نيروی  ارتقای  و  نگهداشت  تأمين،  در  مؤثر  روش های  به كارگيری   3
كارشناسان، مشاوران و ناظران علمی به منظور طراحی و تدوين راهنمای برنامه درسی حوزه های 

تربيت و يادگيری؛
بر حسن  نظارت  و  اجرا  برای  اداری  و  مالی مناسب و حمايت های حقوقی  منابع  اختصاص   4

اجرای برنامه های مصوب؛ 
5 به كارگيری روش های اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی، فرهنگ سازی و نهادينه كردن 

آن با استفاده از ظرفيت های درون و بيرون آموزش و پرورش؛ 
6 فراهم آوردن استلزامات اداری و ساختار سازمانی مناسب برای پايش مستمر برنامه درسی ملی 

و بهبود آن و انجام مطالعات و پژوهش های مورد نياز؛
7 ايجاد فرصت های متنوع و به كارگيری راهكارهای اثر بخش برای ارتقای توانمندی های ذی نفعان 

به ويژه معلمان و مديران جهت ارتقای سطح عملكرد مدارس در اجرای برنامه درسی ملی؛
8 تجهيز مدارس به فناوری های نوين، كتابخانه، آزمايشگاه و كارگاه های فنی و حرفه ای.

فرایند ارزشیابی و بهبود و اصالح برنامه درسی گروه هنر

ارزشيابی و  برنامه درسی گروه فرهنگ و هنر مورد  اعتبار سنجی، هر 5 سال  بر اساس فرايند 
اصالح كامل قرار می گيرد.
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مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه هنر

رسانه هاي دیداري و 
شنیداري

صنایع دستي 
)شیشه گري(

صنایع دستي )طال و 
جواهر(

صنایع دستي )فرش(

صنایع دستي )هنرهاي 
چوبي(

صنایع دستي )سفال(

فتوـ گرافیك

تولید برنامه هاي 
تلویزیوني

معماري داخلي

طراحي و دوخت

گروه هنر

دورۀ اّول متوسطه

سال دوازدهم

دورۀ دوم متوسطه شاخۀ 
فني و حرفه اي

سال دهمسال یازدهم
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شایستگی های غیر فنی در رشته تولید برنامه هاي تلویزیوني

1  مديريت منابع
2  كاربرد فناوري

3  مديريت كار و كيفی
4  تفكر منطقی
5  تفكر انتقادي

تولید  رشته  به  ورودی  دانش آموزان  ویژگی های 
برنامه هاي تلویزیوني

 عالقه به تحصيل در رشته توليد برنامه هاي تلويزيوني
 آشنايی با اهداف رشته تحصيلی 

 توانمندي رواني ـ حركتي و جسماني در حد نياز پودمان هاي رشته توليد برنامه هاي تلويزيوني 
 ارائه آثار و مدارك مبتني بر فعاليت در حوزه هاي تخصصي مختلف مرتبط با رشته )داستان،  شعر، 

عكس،  فيلم كوتاه، بازيگري و ... ( با موضوع آزاد يا موضوع ارائه شده توسط هنرستان
 موفقيت در مصاحبه

 اجرا و ارائه نمونه كار هنگام مصاحبه 
 دارابودن توانمندي هاي مرتبط با اهداف تفضيلي رشته 

 معدل پايۀ نهم
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مسیرهای توسعه حرفه ای رشتۀ تولید و برنامه تلویزیوني

ساختار توسعه صالحیت حرفه ای و شغلی 
رشته تولید و برنامه تلویزیوني

 )سطح5(کارگردان برنامه هاي تلویزیوني

 )سطح4(

 )سطح3(

 )سطح2(

 )سطح1(

تولید کننده ارشد برنامه تلویزیوني

تولید کننده برنامه هاي تلویزیوني

تدوینگر برنامه هاي تلویزیوني

صدابردار برنامه تلویزیوني
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7
س:

خوشه درو
شايستگی های غير فنی

الزامات محيط كار
2

كارگاه نوآوری و كار آفرينی 
3

اخالق حرفه ای 
2

ــ
ــ

س انتخابي )1ـ كاربرد 
در

ت 
فناوری های نوين 2ـ مديري

توليد(
2

ــ
ــ

8

س:
خوشه درو

شايستگی های پايه فنی 
ك، شيمی، 

)رياضی، فيزي
ت شناسی(

زيس

رياضی 1
2

رياضی 2
2

ــ
ــ

شيمي
2

ك
فيزي

2
ــ

ــ

9
س:

خوشه درو
های فنی  شايستگی 

تصويربرداری و صدابرداری برنامه های 
تلويزيونی

8
س، 

ور، لبا ت و اجرای دك
ساخ

ك و گريم
ماس

8
های  ش متن برنامه 

نگار
تلويزيونی

8

های  ك 
ت و بازی دهندگی عروس

ساخ
نمايشی

8
گويندگی، اجرا و بازيگری

8
های  تدوين و صداگذاری برنامه 

تلويزيونی
8

ه ش فنی پاي
دان

3
ــ

ــ
ش فنی تخصصی

دان
4

طراحی و زبان بصری
4

ــ
ــ

كارآموزی 
 تجميعی*

جمع
40

جمع
40

جمع
38

10
برنامه ويژه مدرسه

و ارائه خالقانه)سمينار(، يادگيری  ش 
مشتمل بر عناوينی مانند: پژوه سند تحول بنيادين و بند 2ـ13 برنامه درسی ملی  زمينه سازی برای اجرای بند 5ـ5 

ت(
تا 100 ساع ش حالل )ساالنه 50 

ش مهارت تأمين معا
پروژه محور و آموز

ت متوالی در طول سال اجرا می شود.
ب به صور

ت ترتی
ستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرفًا تا پایان سال تحصیلی 97ـ 96 با رعای

س 8 ساعته خوشه شای
1ـ درو

می شود. ت اجرا 
ب با رشته 240 ـ 120 ساع

ص می یابد. * کارآموزی متناس
ستگی اختصا

ب شای
س
ت ک

ش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جه
ت زمان آموز

2ـ مد
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مشاغل مرتبط با رشته تولید برنامه هاي تلویزیوني

نام گروه کاری/شغلردیفنام گروه کاری/شغلردیف

نورپرداز 1گوينده1

تصويربردار 2مجری2

دستيار اول تصويربردار3صداپيشه )دوبلور(3

دستيار فني4گزارشگر4

صدابردار5بازيگر5

نمايشگر عروسك هاي دستكشي6فيلمنامه نويس6

نمايشگر عروسك های ماپت7نويسنده مستند و آموزشی7

نمايشگر عروسك هاي سايه 8نويسنده گفت وگو محور و مسابقه و سرگرمی8

نمايشگر عروسك هاي روميزي 9نويسنده خبر و گزارش ورزشی9

نمايشگر عروسك هاي نخي 10نويسنده نماهنگ و تبليغاتی10

صحنه پرداز تلويزيونی11برشكار تصوير11

سازنده لوازم صحنه12تدوينگر صدا و تصوير12

مجری لباس شخصيت نمايشی13مجری عنوان بندی13

سازنده ماسك14متصدی جلوه های ويژه14

چهره پرداز15صداگذار15
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نقشه آموزش تصویربردارـ صدابردار تولید برنامه هاي تلویزیوني سطح اول

س اول پایۀ دهم؛ تصویربرداری و 
در

صدابرداری
ت و بازی دهندگی 

س دوم پایۀ دهم؛ ساخ
در

شی
ك های نمای

عروس
ت و اجراي 

س اول پایۀ یازدهم؛ ساخ
در

ك و گریم
س، ماس

دکور، لبا

ت دوربین 
تنظیما

گ و نور(
تصویربرداری )رن

ط تصویر خارج از 
 ضب

استودیو

اجرای نور صحنه

ط تصویر در 
ضب

استودیو

ا ط صد
ضب

ب و آماده سازی 
تخا  ان

ت فنی صدا
تجهیزا

صویربرداری  طراحی ت
ی استودیوی

ت و 
ب تجهیزا

انتخا
طراحی فنی نور

یربرداری  یابی تصو مکان 
خارج از استودیو

 آماده سازی دوربین و 
ت
متعلقا

ك های 
ت عروس

ساخ
شی

دستک
ك های 

ت عروس
ساخ

میله ای

ك های 
ت عروس

ساخ
ت
ماپ

ب و تهیه لوازم 
 انتخا
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نقشه آموزش نویسنده ـ تدوین گر برنامه هاي تلویزیوني سطح دوم صالحیت حرفه اي
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فصل 3
دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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مقدمه

فرايند توليد يك برنامه تلويزيوني، شامل: پيش توليد، توليد، پس توليد و پخش است. مدير اجرايي 
مي بايست شناخت دقيقي از مراحل انجام كار )چه از لحاظ دانشي و چه از لحاظ فني( داشته باشد.
اولين مرحله تهيه يك برنامه تلويزيوني، نگارش و آماده سازي متن و تثبيت و نهايي شدن آن 
است. مرحله پيش توليد، با اجراي اقداماتي نظير ساخت و اجراي دكور، لباس، گريم، صحنه و... 
توسط  بازيگران،  و  نمايشي  بازي عروسك هاي  و  اجرا  زمان  اين  در  توليد مي شود.  مرحله  وارد 
پايان مرحلۀ ضبط تصوير  با  و تصويربرداري ضبط و ذخيره مي شود.  تيم هاي فني صدابرداري 
و صدا، نماها و صداها در اختيار تيم هاي پس توليد، شامل تدوين، جلوه هاي ويژه و صداگذاري 
قرارمي گيرد تا اقدامات پاياني جهت ساخت و آماده سازي نسخه نهايي، جهت ارائه اثري يك پارچه 

و همگون صورت گيرد. 
مشخصات فني و تجهيزات، مواد و ابزار، واژگان تخصصي و... براساس مراحل كاري ذكرشده، در 

اين كتاب ارائه شده است. 

قالب های نگارشی متن برنامه تلویزیون

نگارش طرح پیشنهادی جهت ارائه به شبکه
برای آنكه ايده های ارزشمند به يك برنامۀ تلويزيونی تبديل شود، نخست بايد آن را برای افرادي 
كه تصميم هايی را اتخاذ می كنند تشريح شود. بنابراين بايد طرح پيشنهادی مؤثری دربارۀ برنامه 
ارائه داد. طرح پيشنهادی، متنی است كه مشخص می كند تهيه كننده چه می خواهد انجام دهد. 
در متن اين طرح، پيام برنامه و شاخص های اصلی برنامه تلويزيونی مورد نظر به طور خالصه بيان 
می شود. گرچه فرمول خاصی برای تهيه طرح پيشنهادی وجود ندارد، طرح پيشنهادی حداقل 

بايد شامل اطالعات زير باشد:
1  عنوان برنامه: ترجيحاً كوتاه باشد تا به خاطر سپرده شود.

 پیام یا هدف برنامه: اين پيام، خالصه ای است از آنچه كه برنامه می خواهد به آن دست يابد.  2
تا حد ممكن اين پيام را به صورت خالصه بنويسيد.

 تأثیر بر مخاطبیِن مورد هدِف برنامه: مخاطبين هدِف برنامه افرادی هستند كه تهيه كننده  3
مايل است برنامه اش را ببينند. 

مخاطبين هر برنامه از دو لحاظ تعريف می شود:
 از لحاظ شاخص های جمعيت شناسی مانند جنسيت، نژاد، سطح تحصيالت و درآمد، خصوصيات 

اقليمی و قومی، اعتقادات مذهبی و محل زندگی
 از لحاظ روان شناختی مثاًل ارزش ها و باورهای زندگی

به صورت مختصر بايد از تأثيری بگوييم كه قصد داريم مخاطب بعد از ديدن برنامه دريافت كند. به 
عنوان مثال قصد داريم مخاطب بعد از ديدن برنامه حس همدردی اش برانگيخته شود و به دنبال 

اقدامی عملی برای برطرف كردن مشكل برآيد. 
نوشته  اختصار  به  كه  است  برنامه  تشريحی  متن  برنامه،  پيش نويس  برنامه:   پیش نویس   4
شده است.در اين پيش نويس به طور موجز دربارۀ نحوۀ ساخت و اجرای برنامه می نويسيم و آن را 
توضيح می دهيم به عنوان مثال برای يك برنامه می نويسيم كه ابتدا مجری دربارۀ مشكل اصلی 
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از طرفين  يكی  موضوع می بينيم، سپس  با  مرتبط  و سپس مستندی  توضيحی می دهد  برنامه 
دعوی را به استوديو آورده و مجری با وی گفت وگو می كند و الی آخر.

پيش نويس برنامه بايد خالصه و مفيد نوشته شود و هدف از نگارش آن، انتقال اطالعاتی جامع و 
مختصر درخصوص برنامه به يك مدير اجرايی پرمشغله است.

مؤثرترين  مورد  در  بايد  برنامه،  پيام  مشخص كردن  از  پس  برنامه:  زمان پخش  و  کانال    5
شيوه برای رساندن آن به مخاطب برنامه تصميم گرفت. به عنوان مثال اگر بخواهيم پيام برنامه 
را به گروه محدودی از جامعه مثاًل رأی دهندگان منطقه كوچكی از يك شهرستان يا يك استان، 
بهترين  پيام نيست، شايد  انتقال  راه  از طريق شبكه سراسری مؤثرترين  برنامه  برسانيم، پخش 
روش، استفاده از امكانات يك شركت تلويزيونی، كابلی باشد كه مشتركين زيادی در منطقه دارد. 
مناسب ترين زمان پخش برنامه، با توجه به عادت های مخاطبين در ارتباط با تماشای تلويزيون 

تعيين می شود. 
برنامه،  توليد  هزينه هاي  درخصوص  تهيه كننده،  توسط  قسمت  اين  بودجه:  پیش نویس    6

برآورد می شود.
برای نگارش متن اصلی برنامه، چهار نوع تصویرنامه وجود دارد که به فراخور برنامه از 

آنها استفاده می شود:

 تصویرنامه جامع یا تصویرنامه کامل )Fully scripted format(: در اين نوع تصويرنامه  1
كليۀ گفتارها و گفت وگوهای برنامه و كليۀ دستورهای تصويربرداری و صدابرداری با جزئيات كامل 

نوشته می شود. 
مورد كاربرد اين نوع تصويرنامه در برنامۀ دراماتيك )مانند سريال ها، مجموعه های داستانی و...(، 

قطعات كمدی، برنامه های خبری و آگهی های بازرگانی و برنامه های مستند
اين نوع تصويرنامه را می توان به صورت دو ستونی نيز نوشت. به اين شكل كه در يك جدول دو 
ستونی، در ستون سمت چپ، صدا و انواع آن و در ستون سمت راست تصوير و جلوه های تصويری 

نوشته می شود. 
 تصویرنامه نیمه کامل )Semi scripted format or the partial script(: در اين  2
پايان  و  اظهارات شروع  نوشته می شود. معموالً  از گفتار  فقط بخشی  نيمه كامل  تصويرنامه  نوع 
افراد تنها اشاره می شود. مثاًل می نويسند: »دكتر دربارۀ نظريه های  كامل است ولی به سخنان 
نوين پزشكی صحبت می كند« يا »دكتر به مجری پاسخ می دهد«. اين قبيل تصويرنامه ها معموالً 
در برنامه های مصاحبه، معرفی يك محصول، برنامه های آموزشی، َجنگ ها و برنامه های تفسيری 

خبر و بحث آزاد استفاده می شود. 
برنامه  مختلف  بخش های  تنها  تصويرنامه،  اين  در   :)Show Format( نمایش  فرمت    3
كتاب«.  »بررسی  يا   »2 شماره  بازرگانی  »پيام  شيراز«،  از  »مصاحبه  مثاًل  می شود.  مشخص 
همچنين فهرست مكان رويدادها يا منابع ديگر و نيز زمان و مدت پخش هر قطعه نوشته می شود. 
اين تصويرنامه معموالً در توليدهای روزمره، مانند برنامه های صبحگاهی، ميزگردها و مسابقات 

استوديويی استفاده می شود. 
 برگه وقایع )Rundown sheet(: اين برگه شامل فهرست اقالمی است كه مقابل دوربين  4
بايد نشان شود. اطالعات كالمی در آن بسيار مختصر است. در اين برگه دستورهای ويژه تصويری 
و صوتی ذكر نمی شود. برگه های وقايع معموالً توسط سازندگان مؤسسات تبليغاتی تهيه می شود 

كه خواستار تبليغ كااليی خاص توسط يك يا چند مجری هستند. 
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مرامنامه اخالقی و حرفه ای بازار کار

وظایف فیلمنامه نویس
 بررسی و بحث روی ايده و موضوع ها

 ايجاد صحنه ها و شخصيت های باور پذير در فيلمنامه
 نوشتن و تهيه نسخه نهايی فيلمنامه

 ارائه خالصه ای از ايده های شخصي و فروش آن به تهيه كننده و كارگردان
 بازخورد پيش نويس اوليه كار خود از تهيه كنندگان و ويرايش گران فيلمنامه

 نوشتن مجدد يا اصالح فيلمنامه در صورت لزوم

مهارت و توانمندی های مورد نیاز فیلمنامه نویسی
 داشتن عالقه زياد و توانايی در نوشتن: عالقه و استعداد ذاتی از مهم ترين عوامل در موفقيت 

هر فيلمنامه نويس است. 
 تخيل و خالقيت: پايه و اساس نويسندگی بر مبنای تخيل و خالقيت نويسنده است.

 آگاهی از اصول و مبانی فيلم نامه نويسی و آگاهی از تكنيك های فنی سينما
 تمركز و دقت: برای در نظر گرفتن كوچكترين موارد و اتفاقات در روند فيلمنامه

 انتقادپذيری: درمقابل فيلمنامه نويسان ديگر، ساير عوامل فيلمسازی، خبرنگاران و منتقدان
 صبر و تحمل: برای كنارآمدن با ناكامی ها و نااميدی هايی كه در روند نوشتن فيلمنامه ممكن 
يا دچار ايست  ايده پردازی و  بيفتد. مانند طوالنی شدن زمان  اتفاق  است؛ برای فيلمنامه نويس 

فكری شدن برای مدتی

صحنه شماره 6
چند روز بعد صحنه داخلی، اتاق انتظاربخش فوريت های پزشكی در بيمارستان، اواخر شب

به  كارش  از محل  مستقيماً  او  می زند.  قدم  پزشكی  فوريت های  اتاق  مقابل  بيمارستان،  راهروی  در  نگرانی  با  يوالندا 
بيمارستان آمده است. رفت و آمدهای معمولی در بيمارستان ديده می شود. يك دكتر، آقای كری را كه روی صندلی 

چرخ دار نشسته است به سمت يوالندا می آورد.

كری
)در صندلی چرخ دار با حالت شاد(

سالم مادر
)يوالندا هيجان زده و نگران(

كری! حالت چطور است؟چه اتفاقی برايت افتاد؟
كری

ليز خوردم و افتادم چيزی نيست
دكتر

)به طور هم زمان(
مچ دستش ضرب ديده، چيز مهمی نيست.

كری
چرا می خواهيد اين اتفاق كوچك را بزرگ تر از آنچه هست نشان دهيد؟

يوالندا
)درميانه گفتار كری(

آيا درد داری؟ استخوان دستت شكسته؟
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نمونه یك صفحه از تصویرنامه کامل یك برنامه خبری
استوديوی خبر، شهر مارين، اخبار ساعت 4:20 بعد از ظهر

ديانا )نمای متوسط(
آيا می دانيد نقاشان و مجسمه سازان معروف كجا به خلق آثارشان می پردازند؟ خوب، خودتان می توانيد فردا تمام روز 

در نمايشگاه انجمن شهر مارين مشاهده كنيد.
VTR )شماره 2(

صدا روی تصوير )10 ثانيه(
شهرك های كوچك در حومه شهر مارين، محل اقامت تعدادی از نقاشان و مجسمه سازان مشهور است.

ديانا )نمای متوسط(
جويس ليوينگستون، نقاش معروف، كه از هياهوی پايتخت گريخته و در اين منطقه زندگی می كند. می گويد عامل 

آمدنش به اين منطقه تنها مناظر زيبای آن نيست.
VTR )شماره 4(

صدا روی تصوير )10 ثانيه(
علت آن خونگرمی مردم اين ناحيه است.

ديانا )نمای متوسط(
استوارت هايدی مجسمه ساز معروف و خالق اثر »  درخت سترگ« می گويد درختان اين ناحيه او را به اينجا آورده است. 

VTR )شماره 5(
)12 ثانيه(

درختان اين منطقه بسيار تنومند و سر به فلك كشيده اند.

نمونه یك صفحه از تصویر نامه کامل دو ستونی مناسب برای مستند های تلویزیونی

صدا تصویر جلوه ها

تمام اين نقاشی ها را يك نفر كشيده است ...
پيكاسو

روبش به: VTR )صدا روی نوار(
از  نقاشی ها  از  كثيری  مجموعه  )نمايش 

سبك رئاليسم تا اكسپرسيونيسم(

باربارا:پيكاسو نيز بعضی روز ها نمی توانست خوب نقاشی كند، به اين خطوط 
نگاه كنيد كه به وضوح لرزش دست او را نشان می دهد.

كنار  در  ايستاده  باربارا  از  متوسط  نمای 
يكی از نقاشی ها

آيا پيكاسو به عمد اين لرزش را به وجود می آورد؟ من اين طور فكر نمی كنم. 
به خطوط دست ها نگاه كنيد، خطوط از قدرت زياد برخوردار نيست. مشاهده 

می كنيد كه اين گوشه سه بار رنگ شده است. دست ها زمخت و بدقواره اند.

VTR
نمای نزديك از نقاشی

زمختی دست ها نشانه قدرت است، اين می تواند شيوه پيكاسو در نقاشی باشد 
و... .

باربارا: اما اين شيوه را نمی توان هميشه به كار برد، زيرا ...
مثاًل در اين نقاشی عجول بودن و بی حوصلگی نقاش كاماًل پيداست.

VTR
صدا روی نوار

نمای نزديك از باربارا
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نمونه یك تصویر نامه نیمه کامل به صورت دوستونی برای برنامه های گفت وگو محور

صداتصویر

نمای نزديك از َكتی
َكتی:

بر  عالوه  جنگل  آتش سوزی  در  دارد.  ادامه  همچنان  جنگل  آتش سوزی  درباره  بحث 
خطرات جانی و مالی ساكنان نواحی، حيوانات بسيار و الوارهای گران بها نيز نابود می شود.

بُرش به نمای نزديك 
ازدكتر هيوز

دكتر هيوز:
آتش  از  حيوانات  از  بسياری  ليكن  است،  صحيح  كاماًل  مسئله  اين  كه  )می گويد 
مناسبی  كود  سوخته،  درختان  و  بوته ها  از  باقی مانده  خاكستر  همچنين  می گريزند. 

برای رشد مجدد گياهان فراهم می آورد.(

برش به نمای دو 
نفره

َكتی:
آيا اين كود را نمی توان با آتش سوزی كنترل شده فراهم كرد؟

دكتر هيوز:
)می گويد، اين كار هزينه بر است زيرا ... و اين گونه آتش سوزی ها را نيز بايد به دقت 

كنترل كرد.(

نمونه براي نگارش یك طرح با قالب فرمت نمایش

تجهيزات: دوربين بتاكم 415
مدت برنامه: 30 دقيقه
مجری: آقای كيپر 

مردم، اقليم و سياست )تصوير نامه به ضميمه است(
:VTR 2/3 تاريخ
تاريخ پخش: 2/17

كارگردان: آقای ويتنی

VTR#                                   پيام های اجتماعی 1 و 2

نمای شروع استوديويی 
دستگاه .G.C اسامی ميهمانان را نشان دهد

نمای نزديك از ميهمانان
نمای نزديك از اقای نيل

آقای نيل ميهمانان را معرفی می كند
 ــ 

ميهمانان به گفت وگو می پردازند
پايان

VTR#                                    پيام های اجتماعی 3 و 4

دستگاه G.C نشانی ها را می نويسد
دستگاه G.C عنوان برنامه آتی را می نويسد

نشانی  با  برنامه  ازاين  نسخه ای  دريافت  برای  گوينده: 
 941132 كد  كاليفرنيا،  ايالت  سانفرانسيسكو،  دانشگاه 

تماس بگيريد.
هفته آينده به موضوع فرهنگ ملل خواهيم پرداخت.

موسيقی پايانی 
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یا  یا توسط مجری خوانده می شود  اعداد  به ترتیب  برگه وقایع )عبارات نوشته شده  نمونۀ یك 
توسط عناوین به روی تصاویر مربوطه قرار می گیرند.(

ROMـCD آگهی فروش
نمايش:
تاريخ:

وسايل صحنه:
.CD رايانه روميزی، صفحه ای از اينترنت، چند پوستر، كاپ طاليی و چند

1ـ محصول جديد شركت X كه در انتظارش بوديد به بازار آمد 
2ـ موفقيتی عظيم در راحتی نرم افزارهای چندرسانه ای

3ـ برنده جايزه كاپ طاليی
4ـ محصولی كاربر پسند. قابل استفاده در منزل، استوديو، مدارس و ادارات

5  ـ قيمت مناسب، با تخفيف ويژه
6  ـ دارای يك سال ضمانت

7ـ قابل استفاده با سيستم های ويندوز و ماكينتاش
8  ـ فروش در كليه فروشگاه های معتبر

 .http://www.iii.net 9ـ نشانی

نمونه صفحه از تصویرنامه از یك مصاحبه استودیویی

مجموعه ایمنی در رانندگی
برنامه شماره 2: مصاحبه . مدت: 26:30

تاريخ ضبط: شنبه، 16 مارس، ساعت 14ـ  15 )استوديوی شماره 2(
تاريخ پخش: سه شنبه، 19 مارس

مجری: خانم ايوت شارپ
ميهمانان: سرگرد جان هيويت، افسر عالی رتبه راهنمايی و رانندگی

ربكا چايلد، دختر محصل سال آخر دبيرستان

تصوير
شروع استاندارد برنامه                                    معرفی برنامه

نمای نزديك مجری                                      معرفی ميهمانان
نمای دونفره از ميهمانان                                نخستين پرسش

مصاحبه: سرگرد جان هيويت افسر مسئول برنامه ايمنی راهنمايی و رانندگی هستند. ايشان 20 سال است 
كه در واحد پليس راه و در هشت سال گذشته در بخش ايمنی مشغول به انجام وظيفه اند.

توجه: افسر پليس به ده نكته اشاره خواهد كرد كه بايد به وسيله دستگاه G.C نوشته و نمايش داده شود.
ايشان عضو گروه شعرخوانی و نيز عضو تيم  ربكا چايلد نماينده محصلين دبيرستان دخترانه مركزی است. 
واليبال دبيرستان خود هستند. ربكا طرف دار برنامه ايمنی مؤثر ترافيك است ولی عقيده دارد كه پليس شهر 

به ويژه در مورد محصلين دبيرستان سخت گيری می كند و به بهانه های بی مورد آنها را جريمه می كند.
پایان استاندارد برنامه

نمای نزديك از ميهمانان                             روی آخرین جمالت
نمای دوراز مجری و ميهمانان 

نمايش عنوان بندی به وسيله G.C                موسيقی متن برنامه
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Actionماجرايي كلي، كه در هر صحنه يا سكانس رخ مي دهد.كنش

Adaptationدر حالت كلي هر اثري در قالب يك رسانه خاص كه بر اساس اثري اقتباس
در رسانه اي متفاوت شكل مي گيرد را اقتباس گويند. 

Aftermathصحنۀ پيامد
صحنۀ پيامد پس از لحظه ای كه به لحاظ دراماتيكی در اوج است 
كه  می دهد  فرصت  مخاطب  همچنين  و  به شخصيت ها  و  می آيد 

شوك، درد، يا لذت آن لحظه را هضم كند.

Allegoryتمثيل

اين واژه بيشتر در ادبيات مصطلح است، اما در سينما براي توصيف 
فيلمي به كارمي رود كه به نظرمي آيد، شخصيت و حوادث موجود 
در فيلم نشان دهنده موقعيتي بيرون از فيلم يا بعضي موقعيت هاي 
اخالقي فراگير هستند. گاهي تمثيل بسيار صريح و واضح است و 

گاه به صورت پنهاني در متن اثر گنجانده شده است.
Antagonistشخصيت مقابل قهرمان فيلم كه معموالً آدم بدي است.بدمن

Anticlimaxضداوج

جايي كه ماجراي فيلم در آن به اوج خود مي رسد و تماشاگر در 
خود بيشترين احساس را نسبت به فيلم دارد، اما به يك باره هيجان 
ماجرا فروكش مي كند و فيلم با حالتي سرد و نااميدكننده و خالي 

از هيجان پيش مي رود.

Antiheroضدقهرمان
چهره و شخصيتی كه خواننده يا تماشاگر با او هم ذات پنداری می كند، 
اما او فاقد قدرت و تسلطی است كه معموالً به طور سنتی قهرمان از 

آن برخوردار است و در عوض، ضعف ها و ناراحتی های روانی دارد.
Atmosphereحال و هوا و حس كلي صحنهفضا

Back ـstory پيش زمينه
داستانی

داستان پس زمينه اطالعات پس زمينه ای گذشته است كه نويسنده 
برای شخصيت ها خلق ميكند.

Characterشخصيت

Character arcقوس شخصيتی
ابتدای  در  شخصيت  است.  داستان  مسير  در  شخصيت  تغيير  هر 
داستان ديدگاه خاصی دارد، و پس از روبه رو شدن با وقايع داستان 

آن ديدگاه تغيير می كند.

 Character
attitudesجهان بينی نگرش شخصيت يا  عواطف،  و  احساسات  فكر،  طرز  عقايد،  ديدگاه ها، 

نگرش شخصيت را شكل می دهند.

Character Typeتيپ شخصيت

و  مختلف  نام هاي  خالل  از  كه  مشخص  ويژگي هاي  با  شخصيتي 
ظاهر  متفاوت  فيلم هاي  در  دفعات  به  متنوع  بازيگران  حضور  با 
مي شود ، كه از آن جمله مي توان به مادر مهربان و خوش قلب ، پدر 
تندخو و بداخالق  و ... اشاره كرد. البته بازيگر خوب مي تواند به اين 

قالب هاي كهنه، حس و حال تازه اي ببخشد.
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Characterizationو شخصيت پردازی مدد خصلت ها  به  به شخصيتی  عينيت بخشی  و  ارائه شخصيت 
ويژگی های خاص او توسط بازيگر

Clichéكليشه

اين عبارت در موارد زير به كار مي رود:
1ـ ايده يا عنصري از يك كار هنري كه به علت استفاده زياد، تأثير و 

جايگاه اصلي خود را از دست داده است.
2ـ شخصيت هاي نمونه و پيش پا افتاده اي كه در اثر استفاده بيش از حد 
در فيلم ها ، تأثير و كارايي خود را از دست داده اند. در سينما اين واژه 
همچنين به معناي هر عنصر تصويري يا تكنيكي كه از بس تكرار شده، 

تازگی، قدرت و حتي معناي خود را از دست داده، هم به كار مي رود.

Climaxاوج

اصل واژه، يوناني است به معناي نردبان كه در سينما در موارد زير 
به كار مي رود:

به  و  نمي رود  فراتر  آن  از  ماجرا  كه  قصه  پيچيدگي  اوج  نقطه  1ـ 
تدريج فرو مي نشيند.

2ـ نقطه اوج توجه و عالقه بيننده در يك فيلم.
هم زمان  الزاماً  ولي  مي دهند  رخ  فيلم  اواخر  در  اوج  نقطه  دو  اين 

نيستند.

Conflictكشمكش

گرفتار  را  خود  داستان  شخصيت  كه  می دهد  رخ  وقتی  درگيری 
می بيند و با موانعی روبه رو می شود. اين موانع ممكن است فيزيكی، 
به  می شود  مجبور  او  نتيجه  در  كه  ـ  باشد  اجتماعی  يا  و  روانی، 

اقدامی جدی دست بزند.

Contextزمينه آن چيزی است كه بر شخصيت تأثير می گذارد، مثل فرهنگ، زيرمتن
دورۀ تاريخی، مكان، شغل و غيره.

Cooking show برنامه های
يك برنامۀ تلويزيونی كه اختصاص به پخت وپز يك نوع غذا دارد.آشپزی

Copyrightحق تأليف
براي  هنرمندان،  از  يا گروهي  هنرمند  هر  انحصاري  و  قانوني  حق 
هنري  يا  سينمايي  موسيقيايي،  ادبي،  اثر  هر  از  مراقبت  و  كنترل 

ديگر در دوره زماني محدود و مشخص.

Denouementگره گشايی

نقطه اي در طرح قصه، بعد از نقطه اوج كه همه چيز روشن و آشكار 
مي شود و به اصطالح گره ها باز مي شود. اين حالت معموالً در آخر 
اثر رخ مي دهد و مي تواند ناشي از تأثير عناصر خارجي يا كشف و 

حل شدن معما يا دگرگوني حالت دروني شخصيت اصلي باشد.
Dialogueحرف هايي كه بين شخصيت ها رد و بدل مي شود.ديالوگ

expositionتشريح

ارائه اطالعات ضروری برای درك حقايقی است كه كنش داستان از 
آنها آغاز می شود. گفت وگو، بازگشت به گذشته، افكار شخصيت ها، 
جزئيات پس زمينه يا روايت داستانی به وسيلۀ راوی از ابزارهای مورد 

استفاده برای ارائۀ اطالعات هستند.
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Exteriorاين خارجی شود.  فيلم برداري  مسقف  مكان  از  خارج  كه  صحنه اي  يا  نما 
مكان مي تواند در داخل يا خارج از استوديو باشد

Flash Forwardحركت به آينده

آينده رخ  فيلم، در  زمان حال  به  يا كنشي كه نسبت  نما ، صحنه 
خواهد داد. در اين روش مي توان فرافكني ذهني شخصيتي را شاهد 
در  را  بعدي اش  قتل  صحنه  كه  قاتلي  جنون آميز  افكار  مثاًل  بود 

ذهنش مجسم مي كند.

Flashback بازگشت به
گذشته

فيلم، در گذشته  زمان حال  به  نسبت  يا سكانسي كه  نما، صحنه 
اتفاق افتاده است.

Game Showيا برنامه رقابتی فيزيكی  به صورت  رقابتی  جنبه های  كه  تلويزيونی  نمايش  يك 
ذهنی دارد و جايزه ای در پايان نصيب شركت كنندگان می شود.

Heroineزنی قهرمان زن عموماً  كه  فيلم  يا  نمايش نامه  رمان،  در  زن  اصلی  شخصيت 
است با شخصيتی تحسين برانگيز كه تماشاگران او را دوست دازند.

hookقالب

قالب همان صحنۀ افتتاحيه يا صحنه ای است كه توجه مخاطب 
را به خود جلب می كند. انتخاب اتفاق و چگونگی رخ دادن آن بايد 
به لحاظ تصويری هيجان انگيز باشد و شخصيت هايی جالب توجه 
در موقعيتی به يادماندنی در آن حضور داشته باشند. اگر نويسنده 
بعدی  صفحات  او  اينكه  احتمال  بگيرد،  را  خواننده  قوی  قالبی  با 

فيلمنامه را بخواند بيشتر خواهد بود.

Identificationهم ذات پنداری

و  تماشاگر  بين  عميق،  عاطفي  و  حسي  درگيري  يك  هرگاه 
شخصيتي در هر اثرهنري ايجاد شود، گويند هم ذات پنداري صورت 
گرفته است. در اين حالت ، تماشاگر خود را به جاي شخصيت مورد 
نظر تصور مي كند و تجربيات و احساسات آن شخصيت را در وجود 
خودش احساس مي كند. در هم ذات پنداري، هر كسي تا حدي به 

شخصيت مورد نظر شبيه مي شود.

Improviseباشد بداهه پردازی فيلم نامه قيد شده  اينكه در  يا بدون  كاري كه بدون تمرين 
عمدتاً از سوي بازيگران انجام مي شود.

inciting incidentحادثه محركه
آن  در  كه  است  لحظه ای  حمله(  نقطۀ  )يا  تحريك كننده  رويداد 
درگيری هيجان انگيز، كه تا به حال پنهان بوده است، بروز می كند. 

اين لحظه در نيمه های پردۀ اول پيش می آيد.

Inner Monologue گفت وگوی
درونی

آن  ذهني  گفت وگوي  به صورت  كه  شخصيتي  دروني  انديشه هاي 
شخصيت با خودش عرضه مي شود.

Interiorداخلی
هر صحنه اي كه داخل ساختماني يا يك محوطه بسته و سقف دار 
مي گذرد. صحنه داخلي مي تواند در دكوري ساخته شده در استوديو 

يا در يك ساختمان واقعي اتفاق افتد.
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Log lineجمله ای است مركب و مشتمل بر 25 تا 50 كلمه كه داستان دراماتيك خط داستانی
فيلمنامه را به خالصه ترين شكل ممكن به ديگران منتقل می سازد.

Melodramaملودرام

نوعي نمايش يا فيلم كه در اصل ، ساده و احساسي اند و بيشتر با 
درگير كردن احساس تماشاگر سر و كار دارند تا با درگيركردن ذهن 
او. در ملودرام، مسائل اخالقي به تقابل خير و شر محدود مي شود و 

شخصيت ها عمدتاً يا خوبند و يا بد. 

moodلحن همان جو يا حال و هوای غالب صحنه، فصل، پرده، يا حتی لحن
كل فيلمنامه است.

Narrative Filmهر فيلم كه قصه اي را روايت كند و بر خط قصه تأكيد خاصي داشته فيلم روايی
باشد و يا به تعبيري جنبه دراماتيك داشته باشد.

Narratorصدايي كه در فيلم هاي مستند يا داستاني روي فيلم شنيده مي شود راوی
و چيزي را روايت مي كند.

News Showنمايش های خبری مانند گفت وگوهای خبری، تحليل خبر و ...نمايش های خبری
objectiveخواسته، نياز يا آرزوی شخص در انجام كاری است.هدف

obstaclesموانع
موانع در سراسر فيلمنامه وجود دارد. هر صحنه درگيری و موانع 
مخصوص به خود را دارد، و موانع رفته رفته با جلو رفتن داستان 

دشوارتر می شوند.

Original 
Screenplay

فيلمنامه 
غيراقتباسی

فيلمنامه اي كه در اصل براي توليد فيلم نوشته شده و از روي يك 
كتاب يا نمايش نامه اقتباس نشده. فيلم نامه نويسان يا فيلم نامه هاي 
خط  بر اساس  قراردادي  يا  و  مي نويسند  پيشاپيش  را  غير اقتباسي 

قصه اي مشخص، مي بندند.

Outline طرح كلی
داستان

خالصه طرح قصه كه شامل ، مختصري از ماجرا و شخصيت هاي آن 
است. اگر با خالصه داستان موافقت شود در آن صورت پيش نويس 

فيلمنامه يا خود فيلمنامه آماده مي شود.

plotپيرنگ

طرح از رويدادهای اصلی داستان تشكيل می شود، كه نويسنده آن 
ارائه می كند.  را  بافته آن  به صورت يك كل در هم  و  را می سازد، 
اصلی  فصل  هشت  جمله  از  پرده،  سه  از  فيلمنامه  طرح  ساختار 

)گاهی نه يا ده(، و پنج نقطۀ عطف، تشكيل می شود.
Protagonistقهرمان فيلم، نمايش نامه يا هر اثر ادبيقهرمان

rising actionكنش اوج دهنده

از لحظه ای كه موقعيتی هيجان انگيز، در آن درگيری پيش آمده است 
ايجاد می شود؛ كنش اوج گيرنده آغاز می شود و به جايی می رسد كه 
شخصيت راهی را برای حل درگيری می يابد. وقتی درگيری خاصی حل 
می شود، مانعی جديد پديدار می شود،و آن هم تنش خود را ايجاد می كند 

و سری جديدی از كنش های اوج گيرنده را به دنبال خود می آورد.
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فرهنگ واژگان تخصصی نگارش متن

توصیف واژهمعادل فارسیواژگان

Sceneصحنه

كنشي بي وقفه در داستان فيلم كه معموالً در يك مكان خاص و 
طي يك محدوده زماني مشخص روي مي دهد. گاه صحنه در بيش 
از يك محل رخ می دهد مانند تعقيب كه در مناطق مختلفي صورت 

مي گيرد. صحنه مي تواند شامل يك نما و يا چند نما باشد.

Sequenceسكانس

منسجم  واحد  كه  مرتبط  صحنه هاي  و  نماها  از  مجموعه اي 
دراماتيكي دارند و حاوي داستان هاي كوچك يا سرگذشت مختصر 
الزاماً وحدت مكاني ندارند و  يكي از كاراكترها هستند. سكانس ها 
وحدت زماني آنها هم مي تواند دو پهلو باشد ، اما در مجموع بايد يك 
واحد مستقل دراماتيك را بسازند. يك سكانس در فيلم معادل يك 

فصل در رمان و يك پرده در تئاتر است.

Serialيك مجموعه تلويزيونی كه در قسمت های متعدد يك داستان واحد سريال
دنباله دار را روايت می كند.

Seriesسری

مستقلي  قصه  يك  هر  كه  داستاني،  بلند  فيلم هاي  از  مجموعه اي 
يكساني حضور  اصلي  يا شخصيت هاي  آنها شخصيت  در  اما  دارد، 
از حال و هواي  نيز  آنها  دارند و خط كلي قصه و ماجراهاي تمام 

يكساني برخوردار است.

Sitcom كمدی های
موقعيت

نمايش هايی برمبنای كمدي كه هرقسمت آن برمبنای يك موقعيت 
متناقض يا بامزه پايه ريزی شده است.

Soap Operaنمايش آبكی
كه  دنباله دار  و  پيوسته  داستان  يك  با  تلويزيونی  مجموعه های 
معموالً هر روز يا هر شب پخش می شود. اين مجموعه ها می توانند 

تا 20 سال نيز ادامه داشته باشند. 

 upـStand
Comedyنمايش های كمدی تك نفره كه به صورت بازی يك نفر در قالب بازيگر، كمدی ايستاده

مجری برنامه است. اين برنامه ها بيشتر جنبه های انتقادی دارد.
styleسبك روشی متمايز در استفاده از ابزار روايی با هدفی خاص است.سبك

Themeپيام، مفهوم، ديدگاه اجتماعي يا حال و هوايي كلي كه بر يك اثر درون مايه
هنري حاكم است.

 Three Act
Structure

ساختار 
سه پرده ای

ساختاری با دو عطف داستانی كه داستان را به سه قسمت تقسيم 
می كند. قبل از بحران، بحران، پس از بحران.

unity
وحدت

تمام اجزای ساختار فيلمنامه ـ پرده ها، فصل ها، و نقاط عطف ـ بايد 
با يكديگر انسجام داشته و با يكديگر هماهنگ باشند تا يك كل قابل 

درك را تشكيل بدهند.
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واژه نامه تخصصی صحنه پرداز تلویزیون

نرم افزار اتوكد برای طراحی 
Insertion Scaleدرج مقياسAuto Cadدوبُعدی و سه بُعدی

پنل فرماندهی
 Command

Panel
فرمت های ذخيره برای 

Dwgـ dxfنرم افزار اتوكد

نرم افزار تری دی مكس برای Orthoمستقيم و صاف
ساخت مدل های سه بُعدی

3Ds Max

لغزنده ها، تنظيمات Gridمشبك
انيميشن سازی

Sliders

ConfigureپيكربندیSnapگرفتن

MaterialجنسDrawترسيم كردن، كشيدن

Renderارائه دادن، بارگزاریModifyتغيير دادن، اصالح كردن

GeometryهندسهPolylineمجموعه خطوط متصل به هم

Primitives Standardشكل های اوليه استانداردMoveجابه جايی

Shapesاشكال دو بُعدیCopyتكثير كردن

spline نوار باريكStretchكشيدن، بسط دادن

چرخاندن، بر محور خود 
گرديدن

Rotateالحاق، درجInterpolation

Creation Methodروش ايجاد يا ساختMirrorمنعكس كردن

Space Warpsفضای تار )جلوه های ويژه(Scaleمقياس، نسبت

Extrudeارتفاع دادن، حجم دادنTrimتراشيدن، پيراستن

VertexنقطهFilletفيله، گوشه قوس دار

Segmentپاره خط، بخشChamferپخ

Paletteجعبه رنگی، پالت متريالArrayآراستن، در صف آوردن
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واژه نامه تخصصی صحنه پرداز تلویزیون

Edit Polyويرايش چند ضلعی هاLayerاليه، ورقه ورقه

Softنرم، لطيفAnnotationحاشيه نويسی، يادداشت

Paint Deformationتغيير شكل و رنگLinearخطی، طولی

Hierarchyسلسله مراتبBlockبلوك، قالب كردن

MotionحركتCreateساختن، خلق كردن

DisplayنمايشUtilitiesخدمات رفاهی

ShaderسايهPatternطرح، نقش

MapsنقشهOffsetجابه جايی با ابعاد مشخص

Opacityتاری، كدری، ايهامHatchهاشور

BumpبرآمدگیSectionمقطع

Boundariesمرز

شناخت انواع پارچه

همه ما در طول زندگي مان از پارچه استفاده 
كرده و با انواع آن سروكار داشته ايم، پارچه ها 

داراي انواع و الياف مختلفي هستند.

انواع الیاف:
الياف طبيعی: پشم، پنبه، ابريشم

الياف مصنوعی: ريون، نايلون و پلی استر
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الیاف طبیعی

حرارت  پنبه ای هادی  الياف   :)Cotton( پنبه 
هستند و حرارت بدن را به بيرون منتقل می كنند 
و  لكه گيری  راحتی  به  هستند.  خنك  نتيجه  در 
شسته می شوند. در برابر ساييدگی مقاوم هستند. 
پس از استفاده اگر خوب خشك نشود، بوی عرق 
لباس های  به  ايران  باقی می ماند. در  بدن در آن 

پنبه ای نخی می گويند. 

کتان )Leinen(: كتان از نظر خصوصيات مانند 
پنبه است و در ايران كشت نمی شود. پارچه های 
از  كتانی دارای سطح صاف و درخشنده اند زودتر 
پنبه ای  پارچه های  اندازه  به  می شوند.  تميز  پنبه 
آب را جذب می كنند اما زودتر خشك می شوند به 
همين دليل حوله های كتانی بهتر از پنبه ای است. 

پشم )Wool(: با توجه به اين كه اين الياف از چه 
حيوانی تهيه شده، مانند گوسفند مرينوس، پشم 
الما و موی بز، نام های مختلفی دارند. پارچه های 
الياف،  بين  در  هوا  ذخيره شدن  دليل  به  پشمي 
و  رطوبت پذيری  خاصيت  علت  به  هستند.  عايق 
داشتن خلل و فرج عرق بدن را جذب می كنند و 
آن را به آرامی تبخير می كند، به همين دليل در 
زمستان شخص كمتر احساس سرما می كند. بعد 
از شستن نبايد آن را آويزان كرد بلكه بهتر است 

روی پارچه نخی پهن شود.

و  سبك  خيلی  پارچه ها  اين   :)Silk( ابریشم 
پارگی  برابر  در  و  باال  دارای كشش  براق هستند 
علت  به  دارند.  بااليی  مقاومت  چروك پذيری  و 
داشتن پروتئين ، هادی حرارت نبوده و گرما را در 
خود نگه می دارند. به دليل لطافت و عايق بودن، 
هم در زمستان و هم در تابستان قابل استفاده اند.
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الیاف نیمه مصنوعی و مصنوعی

لينن دارای  مانند پنبه و   :)Viscose( ویسکوز
كه  تفاوتی  تنها  هستند.  گياهی)سلولزی(  ماهيت 
می توان به الياف ويسكوز )ريون( نسبت به پنبه و 
لينن نسبت داد نحوۀ ساخت اين الياف است. الياف 
ويسكوز )مانند توليد كاغذ( از خمير كردن سلولوز 

تشكيل می شوند.
نایلون )Nylon(: نايلون جزء الياف كاماًل مصنوعی 
است. استحكام خوبی در برابر سايش و كشش دارد. 
است  نايلونی  جوراب های  آن  كاربردهاي  جمله  از 
زانو و  قابليت كششی زياد در قسمت  كه به علت 
می شوند،  خشك  فوراً  نمی شود.  كيسه ای  مفاصل 

زيرا رطوبت كمی به خود جذب می كنند.
پلی استر )Polyesters(: پلی استر كاماًل مصنوعی 
شدن  چروك  برابر  در  فوق العاده ای  مقاومت  است. 
دارد؛ حتی در زمانی كه خيس می شوند. اگر پلی استر 
منسوجات  تهيه  در  الياف طبيعی مخلوط شود،  با 
سبك وزن مانند پارچه های پرده ای، ساتن، پيراهن 
و بلوز مورد استفاده قرار می گيرد. به علت خاصيت 
اتوپذيری زياد در تهيه پارچه های پليسه زنانه و بشور 

بپوش مصرف می شود.
موارد فوق جزء مهمترين انواع پارچه است، در زير 

به نام تعدادی از انواع ديگر پارچه اشاره مي شود.
و  برجسته  نخهای  دارای   :)Brokat( بروکات 

درخشان است.
بورکن کرپ )Borken krepp(: نوعی پارچه 

با سطح بافته شده مانند پوست درخت است.
با  پارچه  نوعی   :)Boucl eacute( بوکله 

گره های نامنظم و سطحی گره دار است.
مخمل  شبيه  پارچه  نوعی   :)Chenille( چینل 

و ضخيم كه دارای كرك هايی در هر دو رو است.
نوعی  پارچه  نوعی   :)Cloqu eacute( کلوله 
كرپ كه از دو بافت در كنار هم شكل گرفته كه 

دارای نقوش برجسته نامنظم است.
با  كه  پارچه  نوعی   :)Cord( کبریتی  مخمل 
بافته  ضخيم  نخ های  با  نرم  بسيار  نازك  نخ های 

شده است.
دنیم )Denim(:  همانند جين، كه فقط نخ های 

تار آن رنگ شده و نخ های پود آن سفيد است. 

           

دنیم

مخمل کبریتی
کورد

دوشس

گرنیکل کرش

فاکون

کلوکه

بروکاتبورکن کرپ

چینل
بوکله
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كه  طرح،  بدون  پارچه ای   :)Faconne( فاکون 
اغلب  و  بافته شده  متفاوت  و  ناهمگون  روند  طی 

تلفيقی از مات و براق است.
و  براق  ساتن  پارچه   :)Duchesse( دوشس 
بافته شده  الياف مصنوعی  ابريشم و  از  محكم كه 

است. 
نوعی   :)Crinkle, Crash( کرنیکل،کرش 
به شكل  دار  و چين  برجسته  بافتی  دارای  پارچه 

پفكی است.
 :)Fischgrat( گرات  فیش  یا  ماهی  تیغ 
پارچه ای طرح دار با بافت جناقی شكل و نخ های 

مختلف در تار و پود آن است.
با  پارچه  نوعی   :)Gabardine( گاباردین 
بافت ريز از پنبه، پشم يا الياف مصنوعی با نقوش 
برجسته تيغ ماهی، جناقی يا مخلوط راه راه اريب 
است، كه همواره از سمت راست به چپ يا پايين 

به باال بافته می شود.  

                           

لمهماهوتموسیلن

مواره جین

پانه زامت

گاباردین

ژاکارد
گلن چك

تیغ ماهی یا فیش گرات

هاتن تریت

گلن چك )Glencheck(: نوعی پارچه چهارخانه، برجسته يا سايه روشن. 
ژاکارد )Jacquard(: همه پارچه هايی كه طرح آنها از روند بافت پارچه شكل گرفته است. 

هانن تریت )Hahnentritt(: پارچه ای با چهارخانه های كوچك كه در گوشه هر چهارخانه 
نيز زائده ای اريب مانند وجود دارد. 

جین )Jean-Stoffe(: پارچه ای پنبه ای كه اغلب سنگ شور شده است. 
لمه )Lam eacute(: پارچه ای رنگارنگ و براق كه از الياف رنگی با نخ های براق بافته شده 

است. 
ماهوت )Loden(: پارچه ای پشمی )ضخيم يا غيرضخيم( كه از طريق روشی مشابه نمدمالی 

تهيه می شود.  
با راه راه اريب و طرحی موج دار، كه از طريق پرس كردن  مواره )Moir eacute(: پارچه ای 

پارچه شكل گرفته است. 
موسیلن )Musseline(: پارچه ای لطيف و نرم، شبيه كتان كه از پنبه يا پشم تهيه شده است. 

پانه زامت )Pannesamt(: مخمل ضخيم و براق با كرك های فشرده. 
پپیتا )Pepita(: نوعی پارچه با چهارخانه های كوچك تيره و روشن كه بر خالف طرح جناغی 

كنگره دار نيست. 
پارچه پرزدار یا پوست مصنوعی )Pelzimitaion(: پارچه هايی كه پوشش مويی ضخيمی دارند 

و رنگ و اندازه آن شبيه خز واقعی است كه به پوليش معروف است و نخ آن مصنوعی است. 
پیکی )Pikee(: پارچه دو بافت با طرح های برجسته كه به نظر اليی می آيند.  

کشباف یا استرج )Rippen Strich Stoff(: نوعی پارچه با بافته ای از راست به چپ كه 
خاصيت ارتجاعی دارد. 

ریپس)Rips(: نوعی پارچه با نخ های برجسته كه به صورت اريب است. 
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نوعی   :)Romanit Jersey( رومانیت  ژرسه 
پارچه محكم با كمی خاصيت ارتجاعی كه اغلب از 

پشم گوسفند است.  
راه راه  پارچه  نوعی    :)Seer Sucher( راه راه
كه سطح )روی( آن شبيه پوست درخت است. 
در پارچه های بافتنی با دست اين حالت راه راه 
بافت شكل گرفته است  شكل، در طی روند 
ولی در پارچه های مصنوعی از طريق عمليات 

شيميايی شكل می گيرد.
پلووری یا سویت شرت اشتوف

)Sweat shirt stoffe(: اغلب از نوع تريكوی 
ضخيم يا ژرسه است كه از پنبه بافته می شود. 

 :)Thermovelours( فلیسه  یا  ترموفلورز 
هر دو روی پارچه كاماًل ضخيم، زبر و پشمی مانند، 

از الياف مصنوعی بافته مي شود.
با طرح های  توخ )Tuch(: پارچه های شطرنجی 

مختلف. 
چیت )Vichy(: نوعی پارچه چهارخانه، دو رنگ 

كه از پنبه بافته شده است. 

پارچه های پلووری یا 
راه راهسویت شرت اشتوف

توخ

چیت ویچی

ترموفلورز یا فلیسه

پپیتا
ریپس

پیکی
پارچه پرزدار یا 
پوست مصنوعی

ژرسه رومانیت پارچه 
کشباف یا 
استرچ

کاربرد، مراقبت و نگهداري انواع پارچه 

الیاف مصنوعي
الياف طبيعی كه همواره در خدمت  پنبه )Cotton(: پنبه يكی از مهم ترين و پرمصرف ترين 

صنعت نساجی قرار مي گيرد.
کاربرد: چون الياف پنبه ای هادی حرارت هستند و گرما را به بيرون منتقل می كنند. از اين رو 
انتخاب می كنند. اين نوع پارچه به راحتی لكه گيری  البسه تابستانی را از پارچه های پنبه ای 
و شسته می شود. به همين دليل برای لباس های مراكز بهداشتی، بيمارستان ها و آزمايشگاه ها 
استفاده مي شود. چون پارچه های پنبه ای در برابر ساييدگی از خود مقاومت نشان می دهند، از 

اين رو لباس های سربازی را نيز از آن تهيه می كنند.
مراقبت و نگهداری: پس از بيرون آوردن لباس از تن، آنها را به چوب رختی آويزان كنيد و تا 
وقتی كه رطوبت دارند در كمد لباس ها نگذاريد. زيرا بوی بدن شخص در پارچه باقی خواهد ماند. 
لباس را در صورت امكان دو روز متوالی نپوشيد و آن را در جای خشك نگهداری كنيد. عرق بدن 
باعث آسيب به پارچه می شود. لباس های پنبه ای را قباًل در آب گرم و صابون خيس كنيد. بعد از 
20 تا 30 دقيقه كه در آب ماند، آنها را خوب چنگ بزنيد. لباس ها را در سايه خشك كنيد، زيرا 

آفتاب رنگ آنها را خراب می نمايد.
کتان )Leinen(: كتان گياهی است از خانواده ليناسه و از نظر خصوصيات، شبيه به پنبه است.

کاربرد: پارچه های كتانی چون دارای سطح صاف و درخشنده ای هستند، لكه  به آسانی از روی 
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آن برطرف می شود. از اين رو شست وشوی پارچه های كتانی آسان تر از پارچه های پنبه ای است. 
پارچه های كتانی برای افرادي كه به لباس های با دوام و لطيف تابستانی عالقه مند هستند، بسيار 
مناسب است. الياف كتانی مانند الياف پنبه، آب را به خوبی جذب می كنند ولی الياف كتان پس 
از جذب آب زودتر از الياف پنبه خشك می شود، به همين جهت، حوله های تهيه شده از الياف 

كتان، مناسب تر از پنبه است.
مراقبت و نگهداري: هنگام شست وشو، لكه های باقی مانده روی پارچه های كتانی، آسان تر از 

پارچه های پنبه ای است. خاصيت آب رفتگی كتان مانند پنبه نيست.
پشم )Wool(: اين دسته از الياف از پوشش حيوانات مختلف به دست می آيند مانند گوسفند 

مرينوس و پشم الما.
کاربرد: پوسته خارجی الياف پشم از پولك ها يا فلس های ريز تشكيل شده است كه بر اثر فشار، 
حرارت يا رطوبت، اين اجزا درهم گره خورده و حالتی نمدگونه پيدا می كنند. هوای ذخيره شده 
در بين الياف، به پشم خاصيت عايق بودن می دهد. به علت خاصيت رطوبت پذيری و داشتن خلل 
و فرج، عرق بدن را جذب و آن را به آرامی تبخير می كند. به همين دليل شخص در زمستان 
كمتر احساس سرما می كند. پشم گوسفند مجاز )يعنی پشم متعلق به حيوان سالم و زنده است( 

و از طرف دبيرخانه بين المللی پشم مورد آزمايش قرار گرفته است.
مراقبت و نگهداري: آب گرم و صابون، مواد قليايی قوی و چنگ زدن به پشم آسيب می رساند 
و باعث نمدی شدن و كوتاه گشتن عمر منسوجات پشمی می گردد. برای اين كار، از صابون های 
پشمی  پارچه های  در  لباسشويی  پودر  يا  صابون  معموالً  كنيد.  استفاده  اسيدی  كمی  و  خنثی 
متراكم می شود و بعد از خشك شدن ذرات، سفيدك بسيار ريزی )اصطالحاً صابون زدگی( در 
سطوح آن ديده می شود. برای رفع صابون زدگی دو قاشق چای خوری سركه در هر ليتر آب ريخته 
و لباس را به مدت ده دقيقه در آن قرار دهيد. سپس با آبی كه چند قطره آمونياك به آن افزوده 
مقابل  لباس های پشمی در  قرار دادن  از  آبكشی كنيد.  با آب خالص  و  شده، شست وشو دهيد 
نور شديد خورشيد، جهت خشك كردن پارچه خودداری كنيد. طريقه خشك كردن پارچه های 
پشمی به اين صورت است كه آنها را بر روی پارچه ای نخی پهن می كنند )به علت تغيير شكل، از 
آويزان كردن خودداری كنيد( يا آن را در داخل يك توری بگذاريد و توری را به بند لباس آويزان 
نماييد. بهتر است برای اين كار، يك جوراب نايلون زنانه را به داخل يكی از آستين های لباس 
پشمی فرو ببريد و سر ديگرش را از آستين ديگر بيرون بكشيد و سپس گيره های لباس را به دو 

سر جوراب وصل نماييد. در اين صورت لباس به اصطالح از ريخت نمی افتد.
)Silk( ابریشم

کاربرد: نخ های ابريشمی سبك و براق هستند. كشش آنها زياد بوده و مقاومت آنها در برابر پارگی 
و چروك پذيری باالست.

مكرر  آبكشی  و  ضعيف  قليايی  پودرهای  يا  صابون  و  ماليم  آب  با  بايد  نگهداري:  و  مراقبت 
شست وشو شود. اگر پارچه ابريشمی سفيد بعد از چند بار شست وشو، زرد رنگ شد و جالی سابق 
خود را از دست داد، بايد مدتی آن را در محلول آب و شير خوراكی خيس نمود و سپس نسبت به 
شست وشوی آن اقدام كرد. پس از آبكشی، آن را در پارچه ای حوله ای می پيچند تا كمی خشك 

شود. نور شديد خورشيد به الياف ابريشم صدمه می زند. به خصوص رنگ آن را از بين می برد.
الیاف نیمه مصنوعي و مصنوعي

ویسکوز )Viscose(: ويسكوز جز الياف بازيافته بوده و ماده تشكيل دهنده آن ليف طبيعی است 
كه الياف نيمه مصنوعی نيز ناميده می شود.
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کاربرد: پارچه های ويسكوزی گرما را هدايت می كنند. لذا پوست بدن در مقابل حرارت، احساس 
خنكی می كند. به عبارت ديگر لباس های ويسكوزی خنك تر از ابريشم طبيعی است.

مراقبت و نگهداري: ويسكوز در اثر رطوبت استحكام خود را به طور قابل مالحظه ای از دست 
می دهد؛ پس از خشك شدن، استحكام اوليه خود را دوباره به دست می آورد. از اين رو الزم است 
هنگام شست وشو به اين موضوع توجه نماييد؛ اگر پارچه های ضخيم را پس از شست وشو آويزان 

كنيد، كش آمده، شل می شود و تغيير شكل مي دهد.
)Nylon( نایلون

کاربرد: پارچه های نايلونی استحكام خوبی در برابر سايش و كشش دارند. در موارد بسيار زيادي 
استفاده مي شوند. از نخ فيالمنت برای تهيه جوراب ساق بلند، آستری، مايو، لباس ورزشی، پارچه 

دانتل، پارچه بارانی، پوشاك پليسه دار و پارچه های كشبافت استفاده می شود.
)Polyesters( پلی استر

کاربرد: پارچه های پلی استر مقاومت فوق العاده ای در برابر چروك شدن دارند. كت و شلوارهای 
بافته شده از الياف پلی استر، شكل خود را در هوای مرطوب حتی در مواقع خيس شدن به خوبی 
حفظ می كنند. اين الياف در مخلوط با الياف طبيعی، در تهيه پارچه های نازك و منسوجات سبك 
وزن مانند پارچه های پرده ای و ساتن، پيراهن و بلوز مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين به علت 
خاصيت اتوپذيری زياد آنها، در تهيه پارچه های پليسه زنانه مصرف می شود. اين الياف برای تهيه 

البسه و پارچه های »بشور و بپوش« بسيار مورد استفاده قرار می گيرد.
مراقبت و نگهداري: پلی استر به علت جذب كم رطوبت و جمع شدن الكتريسيته ساكن تمايل 
زيادی به گرد و خاك دارد. اين عيب را می توان با استفاده از مواد ضدالكتريسيته ساكن رفع كرد. 
چون اين الياف آب جذب نمی كند و در آب متورم نمی شود، لذا منسوجات حاصله، به راحتی 

شسته می گردد و فوراً خشك می شود.

معاني رنگ از نظر روان شناسي

معناي ساختاريرنگ

پاكي و صلحسفید

سفيد در تركيب با زرد و 
شادي كودكانهنارنجي

شور جواني و عشق پاكسفيد در تركيب با قرمز

خنثي، تشخص و احترامسفيد در تركيب با سياه

لطافت و نرميسفيد در تركيب با بنفش

خنثي، فاقد فعاليت و عدم تحركخاکستري

وقفه اي در آرامش، استراحت، منزوي، افسردهخاكستري در تركيب با آبي
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معاني رنگ از نظر روان شناسي

معناي ساختاريرنگ

پافشاري خود براي جدا بودن از ديگران، برتري از لحاظ دفاع از خود، پنهان كردنخاكستري در تركيب با سبز

افسردگي، بي تصميمي، فقدان تعميمخاكستري در تركيب با زرد

خاكستري در تركيب با 
محافظه كاري، خواستار صميميت و اعتماد، حساسيت محتاطانه همانند سازي موقتيبنفش

خاكستري در تركيب با 
در جست وجوي آرامش و آسايش، خستگي و استهالكقهوه اي

مانع برآورده شدن آرزو، توهين آميز، مبارزه با طغيان و سركشي، انزواي جدايي طلبانه، خاكستري در تركيب با سياه
عدم مشاركت كامل

آرام، مسالمت آميز، راحتي و آسايش، نشان دهنده آرامش كاملآبي

محيطي آرام، طبع حساس و چشمي تيزبين، منظم و مرتب، عزم راسخ، پايداري و مقاومت آبي در تركيب با سبز
در برابر تغييرات، نظم محتاطانه

عاطفانه، فداكار، اعتماد، كاميابي عاطفيآبي در تركيب با قرمز

شور و شوق، استعداد، سازگاري، وابستگي عاطفي، سودمندي در مسير منافع گروهيآبي در تركيب با زرد

روحيه لطيف و حساس، خود محور، بروز عواطف، داشتن طبع حساس، دوست دار زيبايي، آبي در تركيب با بنفش
حساسيت عاشقانه

امنيت و مصاحبت آرام بخش، فعاليت به دور از عواطف، آسايش براي لذت بردن، عادت آبي در تركيب با قهوه اي
راحت طلبي

افسرده و خشمگين، آرامش مطلقآبي در تركيب با سياه

قدرت تصميم، نرمش پذيري اراده )اراده محكم(سبز

قدرتمند، پشتكار، فعاليت هدف دار، ابتكار كنترل شدهسبز در تركيب با قرمز

بلندپرواز، انعطاف پذير، سازگار، طلب تمجيد و ستايش از ديگرانسبز در تركيب با زرد

تأثير مطلوب، حساسيت، دل پذيري، غيرمسئولسبز در تركيب با بنفش

مغرور، نرمش پذير، طلب آسايش جسمانيسبز در تركيب با قهوه اي

خودسرانه، خشونت، تعصب داشتن نسبت به درستي عقيده خودسبز در تركيب با سياه
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معاني رنگ از نظر روان شناسي

معناي ساختاريرنگ

پيروزي، شور زندگي، ورزش، پيكار، رقابت، قدرت، تأثير يا قدرت ارادهقرمز

خوشبين، مثبت، فعاليت وسيع، توسعه فعاليت در زمينه هاي جديدقرمز در تركيب با زرد

هيجان آميز و محرك، نشاط، حساسيت نسبت به تحريكقرمزدر تركيب با بنفش

آسايش و امنيت، آرزومند كسب اعتبارقرمز در تركيب با قهوه اي

خشم و بدخلقي، قدرت و تعصبقرمز در تركيب با سياه

توسعه طلبي، آسان گرفتن، تسكين خاطرزرد

خيالباف و حساس، عطش ماجراجوييزرد در تركيب با بنفش

ثبات و امنيت، آسايش عاري از مانعزرد در تركيب با قهوه اي

خودسرانه، تصميم گيري هاي ناگهاني، بي پروازرد در تركيب با سياه

اتحاد عارفانه، صميميت همراه با حساسيت، ادغام كامل ذهن و هدفبنفش

لذت و شور زندگيبنفش در تركيب با قهوه اي

استقالل عمل، كمال مطلوب، ماوراء لطبيعه بودنبنفش در تركيب با سياه

تنها، نيازمند آرامش و احترامقهوه اي

آرمان گرا، خستگي و استهالكقهوه اي در تركيب با سياه

نقطه پايان، صفحه خاليسیاه

چند رنگ
تركيب چند رنگ با هم نشانه شادی است. جشن و سرور و مراسم مختلف، يادآور تركيب 
رنگ ها با خلوص باال و شفاف است. همچنين شعف كودكانه و ساد گی با رنگ های اصلی 

وتركيبی نشان داده می شوند.
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واژه نامه تخصصي طراحي لباس

Accessoryملزومات و ملحقات لباساكسسوار

Fittingمرحله امتحان و رفع معايب لباس در مراحل دوختپرو لباس

Montageمرحله تنظيم صحنه های فيلمبرداری شدهتدوين

ايجاد صحنه های غيرواقعی و فضاسازی های غيرمتداول با ابزار تخصصی تروكاژ
كامپيوتری در فيلم های تخيلی، حادثه ای و علمی تخيلی.

Special effects

عنوان بندی عوامل تهيه فيلم در ابتدا و انتهای فيلم و برنامه های نمايشی تيتراژ
را می گويند.

Credit

مراحل ورود و خروج و حركات بازيگران در صحنه نمايش كه كارگردان دكوپاژ
تعيين می كند.

Decoupage

Dubbingصداگذاری برروی تصاوير فيلمبرداری شدهدوبالژ

Finalتلويزيونی كه تصوير نهايی برای ضبط را نمايش می دهد.فينال

Laboratoryمرحله ظهور و ثبوت فيلمالبراتور

ساژيتال صفحه ای فرضی است كه از وسط بدن عبور كرده و آن را به ساژيتال
دو قسمت چپ و راست تقسيم می كند.

Sagittal

ساختاری هندسی است كه با بزرگ كردن هر بخش از اين ساختار به فركتال يا فراكتال
نسبت معين، همان ساختار نخستين به دست آيد.

Fractal

flexionمانند خم شدن به جلو هنگام ركوع )فلِكسيوِن ستون فقرات(خم شدن يا فلِكسيون

extensionمانند صاف كردن زانو هنگام ايستادن )اِكستانسيوِن زانو(راست شدن يا اِكستانسيون

روتاسيوِن خارجی و داخلی، مانند آنكه پاشنه پاها را به هم چسبانيم و چرخيدن يا روتاسيون
نوك پا را دور كنيم )چرخش خارجی مفصل زانو(

rotation

abductionدوركردن اندام از محور بدناَبداكسيون

adductionنزديك كردن اندام به محور بدناَداكسيون

supinationمانند چرخش ساعد به خارجسوپيناسيون

pronationمانند چرخش ساعد به داخلپروناسيون

Elevationارتفاع ـ برآمدگيالواسيون
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واژه نامه تخصصي طراحي لباس

depressionتورفتگيِدپِرسيون

اَنِورسيون
عمل اَنِورسيون يا اينِورژن هنگامی روی می دهد كه بخواهيم سطح خارجی 
كف پا و انگشت كوچك پا را به زمين فشار دهيم. در اين حالت، كف پاها 

به اصطالح به سمت هم نگاه می كنند.
inversion

اِِورسيون
عمل اورشن هنگامی روی می دهد كه بخواهيم سطح داخلی كف پا و 
مثاًل انگشت شست را به زمين فشار دهيم، در اين حالت كف پا به سمت 

خارج نگاه می كند.
eversion

oppositionمقابله ـ مخالفاُپوزيسيون

مشخصات فني تجهیزات، مواد و ابزار )گریم(
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واژه نامه تخصصي گریم

FonُفنCorrectionمتعادل سازی

PanStikُفن پن استيكPan Cakeُفن پن كيك

Fom Latexالتكس كفیLatexالتكس مايع

MaqueteماكتMannequinمانكی

Crepeپشم يا موی ِكِرپهMisskitمايع ميسكيت

ClassiqeكالسيكLong Shotتصوير باز

RomantiqueرومانتيكRealismرئاليسم

NaturalismناتوراليسمSymbolismسمبوليسم

ExpressiveاكسپرسيونيسمSurrealismسوررئاليسم

مشخصات فني تجهیزات، مواد و ابزار )عروسكي(

تخته سه السنباده زن برقی

یونولیتاسفنج
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رنگ اکرلیكرنگ پالستیك

کاموارنگ اکولین )جوهری(

اسفنج توپُرچرم

سوهان چوبسنباده پوست ساب

قیچیکاردک
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کاترگیره رومیزی

مواد سازنده عروسك وکاربرد آنها

نکات مهمویژگی هاماده

يونوليت

سفيد رنگ، ريز دانه، انعطاف پذيری زياد، قابل 
تراش، سبك، برش با اره آهن بر و چاقوی اره ای، 
تراشهای ظريف با كاتر، اصالح با سوهان چوب، 
برش كوچك با سيم حرارتی، قابل استفاده در 

دكورهای سبك

تحت فشار نگه داری نشود.
ــيار  ــون ذرات بس ــود چ ــتفاده ش در كارگاه اس

ــز دارد. ري
هنگام كار از ماسك استفاده شود.

قدرت اشتعال زياد
سنباده زنی با سايش نرم

اسفنج

قابل ارتجـاع، سبك، با برش آسـان، با تراكم باال 
و كم، 15 كيلويی برای عروسك صحنه و20ـ  25 
كاتر  با  برش  تلويزيونی،  عروسك  برای  كيلويی 
اصالح با حرارت آتش، قابل رنگ آميزی با اكولين 
وپوشش با رنگ آرايشی و قابل پوشش با روكش 
پارچه ای، قابليت نمايش لبخند و اخم در چهره 

عروسك 

استفاده در كارگاه به علت ريزگرد 
استفاده از ماسك هنگام كار

استفاده از عينك ايمنی 
از چسب  استفاده  بنزينی و عدم  با چسب  كار 

تينری 
مراقبت از آتش هنگام سوزاندن اسفنج

كار با قيچی آرايشی و تيز
شدن  كند  علت  به  كاتر  تيغ  چندين  داشتن 

سريع
استفاده از اسفنج برای رنگ آميزی با اكولين

نگهداری در مكان تاريك 
نگهداری در جعبه برای عدم فشار روی عروسك

چوب

چند نوع )فيبر، سه ال، چوب روسی، چوب راش( 
عروسك  برای  ميله ای،  عروسك  دست  برای 
نخی، چوب روسی سبك، چوب راش فشرده و 
سنگين و برای پنجه و پا، صاف كردن با سوهان 
چوب و سنباده پوست ساب، كنده كاری با مغار 

)تخت، نيم گرد، قاشقی(

ـ استفاده از گيره برای كار با مغار 
ـ استفاده از عينك هنگام كار

ـ استفاده از ماسك 
نخ هــای  كنتــرل  بــرای  قــالب  داشــتن  ـ 

عروســك
ـ خيس كردن چوب برای تراشيدن 

ـ نگهــداری در پالســتيك بــرای جلوگيــری از 
خشــك شــدن 
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اتصاالت کالف چوبي ) در دکور عروسكي(

اتصال سربه سر:  دو سر چوب بريده شده مانند شكل روبه رو 
كنار يكديگر گذاشته می شود. برای مهار كردن، سر چوب ها به 
هم پيچ می شوند و از يك گونيای فلزی برای استحكام بيشتر 
استفاده می كنند. دوام اين نوع كالف زياد نيست و برای كارهای 

رنگی مناسب نمی باشد.
اتصال فارسی: سر چوب ها برای اتصال با زاويه 45درجه 
برش می شود و دو سطح فارسی شده پس از چسب زدن 
بر روی هم قرار می گيرند و يك زاويه 90درجه را درست 
می كنند. دو سطح به هم پيچ می شود و يك گونيای فلزی 
برای استحكام بيشتر روی آنها پيچ می شود. دوام اين نوع 
اتصال در مورد كالف های چوبی كاماًل مطلوب نيست ولی 

در مورد پروفيل های آهنی بسيار عالی است.
اتصال روی هم گذاشتن : بخشی از سر چوب كالف به 
ميزان نصف ضخامت، بريده شده و برداشته می شود. دو سر 
پله دار به گونه ای كه مكمل يكديگر باشند و زاويه 90 درجه 
بسازند، بر روی هم گذاشته شده پس از چسب زدن پيچ 
می شوند. دوام اين نوع اتصال در مورد فريم های چوبی از 
دو نوعی كه شرح آنها گذشت بهتر است ولی برای كارهای 

رنگی دقيق پيشنهاد نمی شود.
اتصال فاق و زبانه : اين نوع اتصال متعادل ترين نوع اتصال 
حرفه نجاری است. در اين اتصال دو سر چوب به صورت نر 
و ماده و به عبارت ديگر به صورت فاق و زبانه درمی آيند، 
چسب زده می شوند و در درون يكديگر قرار می گيرند و 
تا زمان خشك شدن چسب، به طور محكم با تنگ نجاری 
بسته می شوند. اگر فاق و زبانه كاماًل استادانه بريده شده و 
از چسب مناسب نيز استفاده گردد، كار اين نوع اتصال در 

مورد فريم های چوبی مطلوب خواهد بود.

انواع عروسک های سنتی در آسیا

چین: چين به عروسك سايه ای خود شهرت دارد اما عروسك های نخی و دستكشی نيز در آن 
قدمت طوالنی دارد. عروسك های نخی در چين بيش از چهل نخ دارند. عروسك ميله ای از روسيه 

به چين برده شد. 
عروسك های سايه ای در چين دو نوع هستند، عروسك سايه ای پكن و عروسك سايه كانتونی.

ژاپن: عروسك  بن راكو كه به وسيلۀ باتوم و توسط سه نفر هدايت می شود. بزرگی عروسك ها سه 
چهارم قد يك انسان است و با چوب ساخته می شود.
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هند : به علت تنوع ملل گوناگون هند در زمينه عروسكی كه در راستای اسطوره ها و مذهب است، 
تنوع عروسك نيز وجود دارد. يكی از آنها مربوط به راجستان هند است كه يك عروسك نخی 
است، عروسك ها بسيار ساده و صحنه نيز بسيار ساده  از دو خيزران و يك پرده تشكيل شده است. 

هر عروسكی كه از پدر به پسر می رسد يك دامن به دامن های ديگر اضافه می شود.
عروسك ديگر كاتپولی است كه دونخ است با قدی حدود 40 سانتی متر.

بوماالتام از ناحيه تاميل ناد يك عروسك چوبی است كه با نخ و ميله هدايت می شود.
در جنوب غربی هند ايالت كراال عروسك های سايه ای هستندكه از جنس چرم بوده و يك تكه 

است به نام پاوای كوتو در همين ايالت عروسكی نخی به نام پاواكالی نيز وجود دارد.
يكی از ناب ترين نمونه های عروسكی در جنوب هند به نام تولوبوماالتا است كه نوعی عروسك 

چرمی مفصلی است.
اندونزی: عروسك های وايانگ كوليت عروسك هايی كه به وسيلۀ ميله به حركت در  آمده و از 

چرم ساخته می شود.
ویتنام : صاحب عرو سك های آبی كه در آب بازی داده می شوند شايد علت آن شرايط جغرافيايی و 
زمين های پر آب كشت برنج باشد. اين عروسك از چوب ساخته شده و در بعضی مواقع مانند اژدها 

پس از در آمدن از آب از دهانش آتش در می آيد. عروسك گردانان همراه عروسك در آب هستند.
ترکیه : قره گوز كه سابقه ديرينه در تركيه دارد و نوعی عروسك سايه از جنس چرم است كه 
در ماه های رمضان، جشن های مذهبی و عروسی ها به نمايش در می آيد. نمايشی كمدی درباره 

اشتباهات فردی به نام قره گوز به معنی چشم سياه است.
کامبوج: عروسك ها به وسيله دو دسته و تكه ای چرم كه تمام داستان نمايش به طور مشبك بر روی 
آن نقش شده، همراه با رقص و آواز عروسك گردان و بيان همان داستان به نمايش گذاشته می شود.
ایران: نمايش عروسكی سنتی ايران، عروسك های آن نخی و با دونخ هدايت می شود. عروسك  گردانی 
در يك خيمه انجام می شود و صدای عروسك به وسيله صفير كه در دهان مرشد است به گوش 

می رسد. قهرمان اين نمايش مبارك نام دارد.

بن راکو ـ ژاپن عروسك میله ای چین چین

قره گوز ـ ترکیه   وایانك ـ اندونزیایی راجستان ـ هند
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تایلند  مبارک ـ ایران کامبوج

یونالیتی پاپیه ماشه عروسك چوبی

یونالیتی عروسك با روکش پارچه عروسك چوبی

عروسك تلویزیوني اسفنجي سر رنگ شده عروسك
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واژه نامه تخصصي عروسکی

Genreگونه يا گروه بندیژانر

Tragedyاثری كه به مرگ قهرمان اثر می انجامد  و نگاهی غمگين داردتراژدی

Comedyنگاه شاد به زندگیكمدی

Delarte comedyاولين شيوه نمايش كميك در ايتالياكمدی دل آرته

نمايش بر پايه  احساس نگری و هيجان گرای بيشتر مسائل ملو درام
خانوادگی

Meloـdrama

dramaنمايشدرام

Epicحماسیاپيك

Brigadeاشخاص با ويژگی های يك گروهتيپ

Personalityقهرمانی با ويژگی های مشخص خودشخصيت

Pendingانتظار مخاطب برای ديدن نتيجه كشمكش بين قهرمان و.....تعليق

Grotesqueطنز سياه جلوه دادن ساده يك ضعيف ـ هر چيز تحريف شدهگروتسك

Marionetteعروسك نخي يا ميله اي  ماريونت

Marutتركيبي از انسان و سر عروسك، سر عروسك و دست انسانماروت

puppetعروسك نمايشيپاپت

نوعي عروسك كه سر آن از دو نيم كره تهيه شده كه در ناحيه ماپت
فك به هم متصل مي شوند. از تركيب دو كله پاپت و ماريونت

Muppet

Glove puppetعروسك دستكشی

Rod puppetعروسك ميله ای

Spongeاسفنج            

Directorكارگردان

Puppeteerبازی دهنده عروسك

Characterشخصيت

Puppet showنمايش عروسكی

Puppet theaterنمايش عروسكی

Stageصحنه
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واژه نامه تخصصي عروسکی

Kabukiنوعی نمايش ماسك ژاپنیكابوكی

Samisenسازی تاردار كه در نمايش بونراكو می نوازندشاميزن

Bunrakuنمايش عروسكی سنتی ژاپنبونراكو

Punchشخصيت عروسكی انگليسپانچ

Karaghoizشخصيت عروسكی تركيهقره ُگز

Unimaمجمع جهانی نمايشگران عروسكیيونيما

Shadow Puppetعروسك سايه ای

Effectافكت، جلوه های ويژه

Pulpخمير كاغذ

Puppetryخيمه شب بازیهنر عروسكی

Styrofoamيونوليت

Black lightنورماوراء بنفش

Black Puppetنمايش عروسكی

Maskماسك

Customوسايل صحنه و لباس   

Swazzleصفير

Control paddle پسايی   

Stringنخ

Decorative dollعروسك تزئينی

Dollعروسك اسباب بازی

Paravanپرده

Desktop puppetعروسك روميزی

Screenپرده سينما



76

ساخت ماسک ساده

عكس های زير را به دقت نگاه كنيد. ماسك در نمايش های سنتی، كشورهای مختلف نقش بسيار 
قديمی دارد. در يك نمايش بازيگر به عنوان يك فرد زميني نمي توانست نقش خدايان را بازآفريني 
كند بنابراين از ماسك هايي استفاده مي كرد كه نماد آن خدا بوده است و يا اگر قرار بود خمير 
باطن شخصی را نشان دهد از ماسك های اغراق آميز استفاده می كرد. همانند اپراي پكني )چين(، 
نمايش های كاتاكالی )هند(، تئاتر نو )ژاپن(، بسياری از ماسك های استفاده شده در يونان باستان 
نيز در تراژدی به جای خدايان و در كمدی به جای انسان هاي زمينی با صورت های اغراق آميز و 
بعدها در نمايش های كمديا دل آرته افراد معمولی از ماسك استفاده می كردند. در جشن هايی 
مانند بال ماسكه نيز استفاده شد. از همين ماسك ها در اعتراض های اجتماعی مانند گروه نان و 

عروسك نيز استفاده شده است. 
)تصاويري از نمايش تايلند، اپرای پكن، بال ماسكه، كاتاكالی، تئاتر نو، كمديا دل آرته، تئاتر نان 

و عروسك، ماسك های خيابانی، ....(
مواد تشكيل دهنده ماسك ها عبارت اند از چوب، گچ، خمير كاغذ، باند گچی، التكس، مقوای برش 

داده شده كه برای انتخاب هريك از اين مواد به چند مورد بايد توجه كرد.
1 چه ميزان بودجه در اختيار داريم؟

2 در محلی كه زندگی می كنيم، مواد ساخت ماسك 
موردنظر وجود دارد؟

3 آيا ماسك براي اين نمايش مناسب است؟
4 زمان ساخت چگونه است؟

5 دوری و نزديكی تماشاچيان به بازيگران چگونه است؟ 
6 كدام گروه سني مخاطب اين نمايش است؟

7 آيا ماسك ساز حرفه ای در اختيار داريد؟
)چند نمونه ماسك به صورت ساده گچی، التكس، پاپيه 

ماشه، چوبی، ......(كاتاكالبی 
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ساخت ماسک شخصیت 

ماسك يك شخصيت جدا از بازيگر است. بازيگر هنگامی كه ماسكی بر چهره می زند شخصيت 
جديدی به وجود می آورد. شخصيتی كه می تواند كاماًل متفاوت با شخصيت نمايشی باشد. برای 
مثال نمايشنامه شاهزاده و گدا كه بازيگر آن می تواند يك فرد در دو نقش باشد و از دو ماسك 

استفاده كند.
باشد. شاهزاده  به هم هستند می  بسيار شبيه  كه  پسربچه  دو  مورد  در  گدا  و  داستان شاهزاده 

می خواهد كه جای خود را با بچه گدا عوض كند و ... .
بازيگر با يك ماسك )پسرگدا( و با ماسك )شاهزاده( ماهيت و شخصيت خود را عوض می كند. 
اين موارد در بسيار از فيلم ها ديده مي شود مانند سوپرمن، بت من، زورو، اسپايدرمن و بسياری 

ديگر از اشخاص تاريخی و ....
افراد  تفسير شخصيت  برای  يا گرگ صفت  بوقلمون  روباه،  از صفاتی همچون  كه  اوقات  بعضي 



78

استفاده می كنيم. به عبارتی می خواهيم صفات حيوانات را برای افراد جامعه انتخاب كنيم زيرا 
ما انسان ها شخصيت حيوانات را در داستانها بارها با همان ديد معمولی خود مورد ارزيابی قرار 
داده ايم. گرگی كه شكم بزی را پاره می كند، بوقلمونی كه در شرايط گوناگون رنگ عوض می كند 
يا روباهی كه هميشه با حيله های خود باعث فريب ديگر حيوانات می شود. يكی از كتاب هايی كه 
شخصيت انسان ها در غالب حيوانات نشان داده شده، كتاب كليله و دمنه است. به هرحال برای 
شخصيت پردازی يك ماسك بايد تمام جوامع اجتماعی، سياسی، خانواده، جعرافيايی و فيزيكی 
شخصيت مورد نظر را بررسی كرد. حال بايد چگونه از اين موارد استفاده كرد شناخت از مبانی 
هنرهای تجسمی می تواند در پياده كردن خطوط، رنگ آميزی، بافت و غيره برروی ماسك به ما 

كمك كند.

چند نمونه طراحی شخصیت ماسک
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چند نمونه طراحی شخصیت ماسک
    

واژه نامه تخصصي ماسك

به معنی پوشاننده چهره با شكل های متنوع كه به عنوان پرده ماسك
محافظت ويا به عنوان تغيير قيافه به كار می رود.

Mask

از ماسك های ماسك كمديا دل آرته بيان شخصيت  برای  ايتاليايی كه  نوعی كمدی 
مشخصی استفاده می شود.

 Comedia del arte
mask

ماسكی كه با برش مقوا و كنار هم گذاشتن و چسباندن آنها ماسك مقوايی
به دست می آيد.

Cardboard mask

ماسكی كه بيشتر در كمديا دل آرته با پرس چرم در گرما به ماسك چرمی
دست می آيد.

Leather mask

Latex maskماسكی كه با مايع سفيد رنگ التكس به وجود می آيدماسك التكس

Characterizationبررسی و شناخت يك فردشخصيت پردازی

ماسكی كه بعد از اينكه كاغذ را به صورت خمير درآورديم خمير كاغذ
ساخته می شود.

Pulp

ماسكی كه با حجم دادن و چسباندن كاغذ در كنار هم ماسك كاغذی
ساخته می شود.

Paper mask

نوعی ماسك كه با برش تكه های 15x5  باند گچی ساخته ماسك باند گچی
می شود.

Bond gypsum mask

Wooden maskماسكی كه از چوب توسط مغار ساخته می شود.ماسك چوبی

Makeup maskنوعی گريم كه تمام صورت را مانند ماسك پوشش می دهد.گريم ماسك

Beijing opera maskنوعی ماسك كه با خطوط اغراق آميز نقاشی شده است.ماسك اپرای پكنی

واژه نامه تخصصي گویندگي و بازیگري

تاك شوگفت و گو محور

زبان معيار

گونه اي نوشتاري يا گفتاري است كه افراد داراي تحصيالت باال از 
آن استفاده مي كنند. )هم در نوشتن و هم در صحبت كردن( اين 
زبان به عنوان الگوي زبان غالب در جامعه پذيرفته شده است. 
در رسانه ها )مطبوعات و صدا و سيما(، سخنراني ها و كتاب هاي 
از زبان  يا در گفت وگو ها و مصاحبه هاي رسمي  درسي مدارس 

معيار استفاده مي كنند.

شخصيتپرسوناژ
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واژه نامه تخصصي گویندگي و بازیگري

تأكيد و تكيه بر يك واژه در جملهآكسان گذاري

دورخواني

اصطالحاً به موقعيتي گفته مي شود كه بازيگران تئاتر يا راديو در 
جلسات ابتدايي تمرين ها گرد هم مي نشينند و زير نظر كارگردان 
متن نمايشي را مرور كرده نكات مورد نظر كارگردان را شنيده و 

به كار مي برند.

فيدرمحو كننده صدا

پرسپكتيوعمق صدا

دوبالژصدا پيشگي

تيزر يا تريلرآگهي تبليغاتي

ديلماجمترجم

سينك زدنتطبيق دادن جمالت ترجمه شده با لب هاي بازيگران

)MASTER OF CEREMONY )MCمجلس گرداني

Acousticمديريت پژواك صدا )آكوستيك(

صداي زمينه اي كه مكان مورد نظر نمايش راديويي را 
القا مي كند.

Ambiance

Body languageزبان بدن

Close upنماي نزديك

Fade downقطع يكبارۀ صدا

Fade inباال رفتن تدريجي

Fade outمحو شدن تدريجي

بازگشت صدا و پخش قسمتي از صداها در استوديو از 
اتاق فرمان

Fold back

تعيين سطح صداي بازيگر، صدابردار پيش از ضبط 
صداي بازيگر را در برابر ميكروفن اندازه گيري مي كنند.

Going for level

High angleزاويۀ باال

Lip syncلب هم گامي)لب خواني(

Long shotنماي دور

Low angleزاويۀ ديد پايين
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واژه نامه تخصصي گویندگي و بازیگري

Master shotنماي مادر يا اصلي

Mediumرسانه )مديوم (

Medium shotنماي متوسط

Mimicحالت چهره

Mixerتركيب كننده

Monologueتك گويي در گفتار

Monotoneيكنواختي در كالم، بيان خسته كننده با آهنگي يكسان

Reporterگزارشگر

Show manمجري

Sound effectجلوه هاي صوتي

Speaking Skillsفن بيان

براي  استوديو  داخل  در  فرمان  اتاق  در  است  دكمه اي 
شنيدن صداي كارگردان

Talk back

اصطالحات مورد استفاده در دوبله

ُرل دومُرل اولرو لب گفتن

زني گوبچه گومردي گو

پر كردن لبپس گردنيُرل گو

همهمه كردنشلوغ كاريپر كردن نقش

تلويزيوني كارسينمايي كارلوپ رفتن )لوپ كردن(

صداي مثبت صداي منفيكمدي كارفرنگي كار

زياد آوردن و كم آوردن
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فهرست لوازم تصویربرداری  و نورپردازی جهت اجاره

اين فهرست توسط مدير تصويربرداری نوشته شده و با سرپرستی دستيار اول تصويربردار وگروه 
تصوير از دفتر تجهيزات سينمايی تهيه شده و به سينه موبيل منتقل می گردد.

دوربین و وسایل جانبی آن

1 دستگاهدوربين اصلی سيستم .......... 1  

2  osmo 1 دستگاهدوربين دوم اُسمو

1 دستگاهمونيتور 9 اينچ سونی )مونيتور LCD  و پايه( 3

1 دستگاهسه پايه و هد ساچلر سايز 18 4

1 دستگاهسه پايه كوتاه 5

1 دستگاهسه پايه مينی6

.............باطری های دوربين ـ شارژـ تغذيه و رابطه ای تصوير 7

هر كدام يك عددلنزهای پرايم با اندازه دهانه های مختلف )وايد و تله( 8

1 عددلنز سوپر وايد انگل  9

1عددفيلتر پوالريزه  4*4 10

هر كدام يك عددفيلترهای ND  در غلظت های مختلف   3، 6، 9، 12 11

1عددشيدر مفصلی 12

............فيلترهای ) فاگ، دفيوز، كراس، پروميست،...( 13

14 4*4 )ND فيلتر گراژوييد در رنگ های مختلف )نارنجی و آبی و............

1دستگاهويديو سندر 15

1 دستگاهَمت باكس16

لوازم نور پردازی

............... دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 14000

.............. دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 22500

............. دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 31200

............. دستگاه همراه پايه، شيدر، ترانس و كابل هاآرك 4575
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لوازم نور پردازیفهرست لوازم تصویربرداری  و نورپردازی جهت اجاره

.............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 10 كيلو وات5

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 5 كيلو وات6

.............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 2 كيلو وات فرنل7

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 2 كيلو وات )لنزی(8

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 1 كيلو وات فرنل9

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 1 كيلو وات )لنزی(10

............. دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 800 وات 11

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور 2 كيلو وات يانيرو12

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور سافت اليت پارچه ای13

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور سافت اليت فلزی14

............ دستگاه با پايه و شيدرپروژكتور ژوپيتر المپ سنگی15

............ دستگاه همراه باطری شارژر وكابل های مربوطهپروژكتور فالت باطری 16

............ دستگاه با پايه و المپ شيدرپروژكتور كينو 4و6 المپ 1 متری گرم و سرد17

............ 1 كيت 4تايی و المپ شيدرپروژكتور كينو 4و6 المپ 60 سانتی گرم و سرد18

............مهتابی زير كابينتی 19

1 كيت 4تايیپروژكتور ددواليت 20

................ دستگاه با پايهپروژكتور سافت باكس 21

................ دستگاه با پايهپروژكتور LED  در سه اندازه مختلف 22

............چراغ LED باطومي23

ــــــــــــــچراغ LED فالد دستي روي دوربين 24

ــــــــــLED نواري 25

................ دستگاه با پايهچراغ اسكاي پنل 26

27SMD ــــــــــــچراغ

............... دستگاه با پايه و ورق رفلكتوررفلكتور بزرگ 28

...............عددرفلكتور تاشو29

...............عددرفلكتور كوچك دستي 30

31Flag )دستگاه با پايه، پارچه و توري فريم )پرچم...............

...............دستگاهجعبه 3 فاز32

...............حلقه..............متريكابل 3 فاز افشان 33
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لوازم نور پردازی

...............حلقهرابط 3 راهي 34

..............حلقه رابط تك 35

..............ست شامل: )بلند – متوسط – كوتاه(باري كودا36

..............دستگاه شامل كابل اتصال و متعلقات ديمر پرتابل  37

..............عددگيره سوسماري38

..............عددگيره الول39

..............عددگيره آمريكايي40

..............عددگيره نجاري41

..............عددديوار كوب42

..............دستگاه با صفحهپراتي كابل بزرگ 43

..............دستگاه با صفحه پراتي كابل مثلثي44

..............عددسه راهي خانگي45

چراغ هالوژن 12 ولت خرطومي گيره دار شيدردار 46
مشكي

.............عدد

.............عددالمپ هالوژن 12ولت 50 وات47

هركدام.............عددالمپ 60 – 100 – 150 – 200 48

.............عددسر پيچ دو شاخه اي 49

.............عددكاسه چراغ آويز صنعتي 50

* تمام تجهيزات نورپردازی در تعداد مورد نياز اجاره می گردد.
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وسایل کنترل نور

.................. عددچادر مشكي كشي نواردوزي شده و حلقه دار در ابعاد8×6 متر1

....................عددچادر سفيدكشي نواردوزي شده و حلقه دار در ابعاد 8×6 متر2

.............. متر هر كدامپارچه ململ سفيد و مشكي 3

.............. ورقمقواي سفيد مات بزرگ 4

.............. ورقمقواي مشكي مات بزرگ5

..............توري پارچه اي سفيد6

..............توري فلزي ريز7

..............عددپتو يا برزنت ضخيم8

لوازم حرکتي

..............دستگاه با تمام متعلقات كرين اسپايدر 1

..............دستگاه با تمام متعلقاتپنتر الستيكي 2

..............مترريل صاف 3

..............مترريل خم4

..............عددتراز 5

..............عددچپ گرد6

..............گونيگوه و پدالين7

..............دستگاه كارمانت جلو8

..............دستگاهكارمانت بغل 9

..............دستگاهاستدي كم10

.............پروجيف ليبك11

.............Z  )زد(12

.............فرماني فيگريگ و ريموت13

.............كارمانت بادكشي14

.............اساليدر15

.............رونين16
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.............شولدر17

.............پرنده فانتوم با دوربين سبك جهت پالن هاي هوايي18

لوازم و ابزار

.............عددنردبان فلزي 7 پله دو طرفه1

.............عددچهارپايه چوبي 1 متري2

.............عددچهارپايه چوبي 40 سانتي3

.............عددجعبه ابزار 3 طبقه فلزي 4

ابزار شامل:5

.............عددانبردست

.............عددسيم چين

.............عددفازمتر

.............عدددم باريك

.............عددانبر قفلي

.............عددآچار فرانسه

.............عددچكش

.............ستپيچ گوشتي ضربه خور

.............ستپيچ گوشتي ساعتي

.............ستآچار آلن

.............عددكاتر بزرگ همراه تيغ

.............عددقيچي متوسط

.............عددآگراف متوسط

.............بستهسوزن آرگراف

.............تستر

.............عددچراغ قوه بزرگ همراه باطري

.............عددچراغ قوه كوچك همراه باطري

.............عددهويه متوسط و قلع
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.............دستگاهباطري خشك 66 آمپر 12 ولت6

.............عددشارژر 12 ولت آمپر باال7

.............دستگاهترانس اينورتر 150 وات 220        12 ولت8

.............مترطناب سفيد كتان ضخامت متوسط 9

.............ورقيونوليت فشرده 3 سانتي 10

.............كالفسيم مفتول11

.............مترفويل ضخيم 12

.............عدد هركدامگيره بليطي فلزي يا چوبی متوسط و كوچك13

.............مترپارچه تنظيف 14

.............پيچ، ميخ و...15

.............عددگوني آرد بزرگ16

.............جفتدستكش خالدار پارچه اي 17

.............حلقه   چسب كاغذي 2 سانتي18

.............حلقه   چسب كاغذي 5 سانتي19

.............حلقه   چسب ارتشي 5 سانتي20

.............حلقه   چسب شيشه اي 5 سانتي21

.............حلقه   رنگ.............چسب لنت برق22

.............عددكش قالبدار موتور 2 متري23

.............بستهپونس24

.............شاخهترمينال پي وي سي 25 آمپر25

.............مترسيم سفيد افشان نمره 261

.............مترسيم افشان نمره ............. 2 رنگ27

.............مترالوار 5 سانتي33

.............عددكارتن خالي جهت رول های فيلتر34

.............نايلون پهن جهت حفاظت از تجهيزات در ابعاد10متر35


