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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه
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با تأکید بر برنامۀ  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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بخش 1

کلیات

 مقدمه
تعاریف
شایستگی
واحد یادگیری
اهداف توانمند سازی
فعالیت های یادگیری ساخت یافته
عرصه و عنصر
تعامل
 هدف از این درس
 سوابق پژوهشی برای برنامه ریزی این درس
 تعداد واحدهای یادگیری
 مسیر آموزش درس
 سازماندهی درس
 نکاتي درباره ارزشیابي پایاني
 صالحیت حرفه اي هنرآموزان
 استاندارد تجهیزات و فضا
 اجزای بسته آموزشي و ارتباط آنها
 بودجه بندي
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   رویكرد برنامه  درسي مّلي
و  بر جامعه  نظام حاکم  تربیتي  فلسفه   اساس  بر  آموزش هاي مدرسه اي  این اصطالح، جهت گیري  از  منظور 
انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  درسي ملّي است. این رویکرد، رویکرد فطرت گراي توحیدي نام دارد 

که مقصد عالي آن، شکوفایي گرایش هاي الهي در انسان و تربیت انسان خلیفه اهلل است.

   دنیاي کار
شامل کار مزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های زندگی اجتماعی است. دنیای کار از 
دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای کار اعم از زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعي کار و 

بنگاه هاي اقتصادي است.

   محیط کار
موقعیتي است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا کارخانه بزرگ را شامل 

می شود.

   بنگاه اقتصادي
محلي که در آن فعالیت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقه بندي فعالیت هاي اقتصادي صورت 

مي گیرد.
   صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم 
خواهند شد.

)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي   
آموزش و تربیت در قلمرو دنیاي کار جهت زمینه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقاء شغلي و حرفه اي را گویند. 
آموزش و تربیت فني وحرفه اي واژه اي جامع است که به جنبه هایی از فرآیند آموزشي و تربیتي، دربرگیرنده، 
مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در 
بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق مي شود. این واژه 
اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غیررسمي و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش ها  شامل طیف 
وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است که  با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. یادگیري براي 
یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضي )غیر فني( و مهارت های شهروندی نیز از 

مولفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فني و حرفه اي می باشند.

)Job( شغل   
واژه شغل "استخدام شدن براي ارائه خدمت و یا براي مدتي خاص" مي باشد. شغل محدود به زمان و فرد 
کارفرما است. شغل مجموعه ای از کارها و وظایف مشخص است که در یك جایگاه خاص تعریف مي شود. یك 

شخص ممکن است در یك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

تعاریف و اصطالحات
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)Occupation( حرفه   
مجموعه اي از مشاغل دنیاي کار است که شباهت معقوالنه اي از نظر کارها، دانش و توانایي هاي مورد نیاز 
دارد. حرفه مشغولیت اصلي فرد در طول زندگي است. استاندارد حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنیاي کار 
در یك حرفه را نشان مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنیاي کار است )مانند حسابدار، خانه 
دار، جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش هاي مختلف وجود دارد در حالي که برخي 
از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي است.یك حرفه مجموعه اي از مشاغل است که شباهت 

معقوالنه اي از نظر کارها، دانش و توانایي هاي مورد نیاز دارد.

)Duty( وظیفه   
وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلي مشخصي را که در یك جایگاه شغلي یا حرفه براي شخص در 
نظر مي گیرند. براي مثال از وظایف اصلي یك تعمیرکار خودرو مي توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر 
سیستم انتقال قدرت و ... اشاره کرد. از تکنسین مکاترونیك انتظار مي رود نگهداري و تعمیرات سیستم هاي 

کنترل عددي را به عنوان وظیفه انجام دهد.

 )Task( تكلیف کاري   
یك تکلیف کاري فعالیت مشخصي است که داراي ابتدا و انتها مي باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً 
»تعمیر  تکالیف کاري وظیفه  از  از یکي  به طور مثال  به چندین تکلیف کاري تقسیم مي شود.  هر وظیفه 

سیستم مولد قدرت«، تنظیم سیستم جرقه مي باشد.

   شایستگي1 
مجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یك تکلیف کاري، بر اساس استاندارد را، 
شایستگي گویند. شایستگي ها در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي به سه دستۀ شایستگي هاي فني، غیر 

فني و عمومي تقسیم بندي مي شوند.

   سطح شایستگي انجام کار
صرف نظر از اینکه یك تکلیف کاري در چه سطح صالحیت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر کار ممکن است 
با کیفیت مشخصي در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح کیفي شناخته شده از یك شخص در محیط کار 
را سطح شایستگي مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگي انجام کار معیار اساسي ارزشیابي مي باشد. در 
بین کشورهاي مختلف نظام سطح بندي شایستگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترین 

آن ها به نظر مي رسد.

)NQF(چارچوب صالحیت ملي   
چارچوبي است که صالحیت ها، مدارک و گواهینامه هایي در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و 
همگون براساس مجموعه از معیارها و شاخص هاي توافق شده به هم ارتباط مي دهد. در این چارچوب به 

مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش ویژه اي داده مي شود. زمان و مکان یادگیري ارزش کمتري دارد.

)Level of Qualification( سطح صالحیت   
سطح صالحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلي در چارچوب صالحیت هاي حرفه اي ملي که تکالیف

1. Competency
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 کاري باید در آن طراحي و تدوین گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بین کشورها وجود دارد، سطح 
صالحیت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسین فني یا حرفه اي داراي 

سطح چهار مي باشد. صالحیت حرفه اي در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندي شده است.

   برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي
برنامه درسي آموزش و تربیت فني و حرفه اي مجموعه اي از استانداردهای دنیاي کار، اهداف، محتوا، روش 
یادگیري، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شایستگي ها، مواد آموزشي، استاندارد  ها، راهبردهاي یاددهي_ 
ارزشیابي است که دانش آموز)هنرجو(، کارآموز یا متربي را براي رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي 
فني و حرفه اي هدایت مي نماید. دامنۀ شمول برنامه درسي در حوزۀ آموزش هاي فني و حرفه اي، دنیاي 

کار و دنیاي آموزش را در بر مي گیرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع استاندارد، متصّور مي شوند:

1- استاندارد شایستگي حرفه اي؛ شایستگي یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، بازار کار و اتحادیه ها، صنوف 
و ... تهیه مي شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و صالحیت هاي هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار مي گیرند.

2- استاندارد ارزشیابي؛ براساس استاندارد شایستگي حرفه اي و دیگر عوامل مؤثر توسط گروه هاي مشترکي 
از حوزه هاي گوناگون تهیه مي شود و منجر به اعطاي گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه اي مي گردد.

3- استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ بر اساس استانداردهاي شایستگي حرفه و ارزشیابي توسط ارائه دهندگان 
آموزش هاي فني و حرفه اي تهیه مي گردد. در این استاندارد واهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي یاددهي_ 

یادگیري، تجهیزات آموزشي و ... در اولویت قرار دارد.

   آموزش مبتني بر شایستگي
رویکردي در آموزش فني و حرفه اي است که تمرکز بر شایستگي هاي حرفه اي دارد. شایستگي ها را به عنوان 
پیامدهاي آموزشي در نظر مي گیرد و فرایند نیازسنجي، طراحي و تدوین برنامه درسي و ارزشیابي بر اساس 
آنها انجام مي شود. شایستگي ها مي توانند به شایستگي هاي فني )در یك حرفه یا مجموعه اي از حرفه ها(، 
غیرفني و عمومي دسته بندي شوند. رسیدن فراگیران به حداقلي از همۀ شایستگي ها به عنوان هدف آموزش 

هاي فني و حرفه اي در این رویکرد مورد توجه قرار مي گیرد.

    استاندارد شایستگي حرفه
استاندارد شایستگي حرفه تعیین کننده فعالیت ها، کارها، ابزارها و شاخص هایي براي عملکرد در یك حرفه 

مي باشد.

   هویت حرفه اي
برآیند مجموعه اي از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. بنابراین، به دلیل تغییرات این 

مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هویت حرفه اي، قابلیت تکوین در مسیر تعالي را دارد.

   گروه تحصیلی_حرفه اي )چند رشته اي تحصیلي_حرفه اي(
انتخاب مبتني بر عالئق،  چند رشته تحصیلي _ حرفه اي که در کنار هم قرار مي گیرند تا فراگیر را براي 
تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمایي و هدایت 
تحصیلي _ حرفه اي بصورت منطقي یاري مي رساند. چند رشته اي ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات 
منطقه اي هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شایستگي 
هاي طولي براي کسب کار باشد. گروه بندي تحصیلي- حرفه اي باعث شکل دهي هویت حرفه اي و تکوین 
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بخش اول  کلیات

آن در طول زندگي خواهد شد.

   رشته تحصیلی_حرفه اي
مجموعه ای از صالحیت هاي حرفه اي و عمومي است که آموزش و تربیت بر اساس آن اجرا و ارزشیابي مي گردد.

  
   اهداف توانمند سازي

اهداف توانمند سازي اهدافي است که بر اساس شایستگي ها، استاندارد عملکرد و اقتضائات یاددهي_یادگیري 
رویکرد  به  توجه  با  ساز  توانمند  اهداف  گردد.  مي  تدوین  آموزان  دانش  توسط  ها  شایستگي  کسب  جهت 
شکوفایي فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق  و چهار عرصه  ارتباط متربي با خود، خدا، 
خلق و خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین مي شوند. -  باتوجه به این که آموزش 
و تربیت فني و حرفه اي و مهارتي فرایند تکوین و تعالي هویت حرفه اي متربیان است و هویت متربیان برآیند 
نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها  قابل تبیین 

خواهد بود، این عرصه ها به گونه اي جامع، یکپارچه و منطقي کلیه  ساحت هاي تربیتي2  را دربرمي گیرد.

   یادگیري یک پارچه و کل نگر
یادگیري همه جانبه ، یادگیري یك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف 

درسي و تربیتي و عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.

   یادگیري
 فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده، یادگیري ممکن است از طریق تجربه  عیني )از طریق 
کار، تمرین و ...(، به صورت نمادین )از طریق اشکال، اعداد و نمادها(، به شیوه  نظري )توضیحات کلي( یا به 

شیوه  شهودي )ذهني یا روحاني( صورت گیرد.

   فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته
فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته بر اساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی - یادگیری در شاخه 
فنی و حرفه اي طراحي مي گردد. در تدوین فعالیت هاي یادگیري در دروس مختلف شاخه فني و حرفه اي بر 
اساس برنامه درسي ملي ایران و حوزه یادگیري کار و فناوري، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت 
هاي یاددهی_ یادگیری در فرایند آموزش به کمك مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها 
بر اساس اصولي از قبیل تقویت انگیزه دانش آموزان، درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیاي 

کار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
   محتوا

محتوي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته مي باشد. محتوي مبتنی 
از  هماهنگ  و  منسجم  مجموعه ای  قرآنی،  و  دینی  آموزه های  با  سازوار  و  تربیتی  و  فرهنگی  ارزش های  بر 
فرصت ها و تجربیات یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه 
ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم ومهارتهای اساسی و ایده های 
کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از  دانش آموزان است و بر گرفته از یافته های علمی و معتبر 
بشری مي باشد.تناسب محتوا با نیاز های حال و آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات 

2. ساحت هاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارتند از: اعتقادي، عبادي و اخالقي، اجتماعي و 
سياسي، زيستي و بدني، زيباشناختي و هنري، اقتصادي و حرفه اي  و علمي و فناورانه.
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جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

   بسته تربیت و  یادگیري
بسته تربیت و یادگیري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود که در یك 
بسته ي واقعي یا به صورت اجزایي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه تولید کننده تهیه و براي یك یا چند پایه 
تحصیلي مورد استفاده قرار مي گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوین و ICT ، بسته آموزشي با نرم 
افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سایت هاي اینترنتي تکمیل مي شود. طراحي و تهیه بسته یادگیري بر اساس 

ماکت بسته تربیت و یادگیري انجام مي پذیرد.
بسته تربیت و  یادگیري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي یا حاوي تعدادي کتاب و 
کتابچه، برگه هاي کار، لوح فشرده، فیلم آموزشي و حتي برخي وسایل کمك آموزشي و ابزارها باشد. در کنار بسته 

سخت افزاري، استفاده از امکانات نرم افزاري و اینترنت نیز مي تواند به تکمیل یك بسته آموزشي کمك کند.
مي توان بسته تربیت و یادگیري را به دو گروه کلي شامل منابع اصلي و منابع تکمیلي تقسیم نمود. منابع اصلي 

شامل کتاب راهنماي معلم، کتاب درسي، کتاب کار دانش آموز و کتاب ارزشیابي مي شوند.
لذا بسته تربیت و یادگیري شامل 1- کتاب درسي؛ 2- راهنماي معلم؛3- کتاب همراه هنرجو؛ 4-کتاب کار؛ 

5- نرم افزار دانش آموز؛ 6-فیلم هنرجو؛ 7- شبیه سازها؛ 8- فیلم معلم؛ 9- پوستر و غیره مي باشد.

مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه  هنر، دوره متوسطه
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بخش اول  کلیات

مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

عكاسی گرافیک

فتو_گرافیک

دوره اول 
متوسطه

دوره دوم متوسطه
شاخه فنی و حرفه ای
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ل 
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اهداف درس

درس عكاسي پرسنلي و ویرایش حروف و تصویر

رابطه با خلقت
رابطه با خلق خدا

)سایرانسان ها(
رابطه با خدا

رابطه با خویشتن
)روح ،روان وجسم(

عرصه
عناصر

3- با توجه به نشاط موجود در 
عناصر زیبای طبیعت در ارائه 

خدمات هنری)عکاسی پرسنلی و 
ویرایش تصویری( را ایده پردازی 

می کند.
4- نکاتی مرتبط  با ایمنی و 
بهداشت محیط کار را مدون 

می کند.
5- در ارئه خدمات عکاسی 
پرسنلی و ویرایش تصویری، 

ابزارها، وسایل و مواد تجزیه پذیر را 
انتخاب می کند.

3-به منظور رعایت 
مسئولیت پذیری در خصوص 

ارائه خدمات عکاسی پرسنلی و 
پژوهش و تحقیق می کند.

4- پیامد های ارتباط  موثر با 
سفارش دهنده کار و محصول را 

تجزیه و تحلیل می کند.
5-  فرهنگ کار و تالش در انجام 

وظایف و خدمات هنری برای 
مشتری را ارزیابی می کند.

3- موازین اخالق اسالمی در 
حوزه کار عکاسی پرسنلی را 

کنترل می کند.
4- در ارائه خدمات عکاسی 

پرسنلی و ویرایش تصویری به 
منظور کسب حالل، جداول و 

لیست محاسبه قیمت را مدون 
می کند.

5- در خصوص مالکیت مادی 
و معنوی محصوالت و آثار 

عرضه شده تدبر می کند.

3- ارتباط بین توانایی های 
نرم افزارها و کار دست در خلق 
یك اثر را طبقه بندی می کند.

4- به منظور ارائه خدمات 
عکاسی پرسنلی، فناور های روز 

را شناسایی می کند.
5- در طراحی و تولید بهینه 
محصوالت عکاسی پرسنلی 

تجدید سازمان می کند.

تعقل،تفكر و
اندیشه ورزي 

3- در روند خلق عکس پرسنلی 
و ویرایش تصویری به کاربرد مواد 

قابل بازیافت ایمان دارد.
4- در روند تولید عکس پرسنلی 

و ویرایش تصویری به مدیریت 
پسماند باور دارد.

5- به حفاظت از ابزار های حرفه ای 
با توجه به دیر بازیافت بودن آن ها 

ایمان دارد.

3-  به رعایت قوانین ارائه خدمات 
عکاسی پرسنلی برای خدمت به 

مردم التزام قلبی دارد.
4- به ارتباط موثر برای رضایت 

مشتری در روند تولید عکس 
پرسنلی با رعایت احکام شرعی 

باور دارد.
5- به رعایت حریم خصوصی افراد 
در تولید عکس پرسنلی و ویرایش 

تصویری ایمان دارد.

3- به جنبه های اخالقی در 
عکاسی پرسنلی و ویرایش 

تصویری التزام قلبی دارد.
4- به اخالق حرفه ای و رعایت 

موازین آن در فرایند عکاسی 
پرسنلی و ویرایش تصویری 

باور دارد.
5 به حضور پروردگار در فرایند 
تولید عکس و ویرایش تصویر 

اعتقاد دارد.
1-5- در هنگام خلق آثار 

هنری در حوزه عکاسی 
پرسنلی و ویرایش تصویری به 

حضور خداوند باور دارد.

3- در خلق آثار هنری به کار 
صادقانه به منظور تاثیر گذاری بر 

مخاطب اعتقاد داشته باشد
4-به زیبایی طبیعت و بهره 

بردن  از آن برای آموختن مادام 
العمر باور دارد.

5-به تاثیر اجرای بهینه پروژه 
عکاسی در تعالی رشد شخصی 

ایمان دارد.

ایمان و باور

3- قوانین مرتبط با چگونگی دفع 
مواد خطرناک و غیر قابل بازیافت 
را در کارگاه عکاسی پرسنلی بیان 

می کند.
4- کاربرد فناوری را با توجه به 
محیط زیست در فرایند عکاسی 

پرسنلی توضیح می دهد.
5- کاربرد مواد غیر قابل بازیافت 

در روند خلق عکس پرسنلی 
و ویرایش تصویری را توضیح 

می دهد.

3- اصول امانت داری را در تولید  
ویرایش تصویری و عکس پرسنلی 

را توصیف می کند.
4- مصادیقی از ارتباط موثر 

با مشتری و مخاطبین عکس 
پرسنلی را فهرست می کند

5- بکارگیری فناوری های نو و 
ارتباط آن را با فرآیند عکاسی 

پرسنلی توضیح می دهد.

3-در روند تولید عکس و 
تحویل آن به مشتری به اصول 
مسئولیت پذیری را با توجه به 

احکام الهی توضیح می دهد.
4- نمونه هایی از عمل به 
اخالق حرفه ای را در روند 
اجرای عکاسی پرسنلی و 

ویرایش تصویری بیان می کند
5- بکارگیری فناوری های نو و 
ارتباط آن را با فرایند عکاسی 

پرسنلی توضیح می دهد.

3- قوانین مرتبط با عکاسی 
پرسنلی را توصیف می کند.

4- فناوری های روز را در حوزه 
عکاسی پرسنلی و ویرایش 

تصویری تعمیم می دهد.
5- فعالیت و مراحل کار عکاسی 

پرسنلی و ویرایش تصویری را 
فهرست می کند.

علم
)کسب 
معرفت 
شناخت،

 بصیرت و 
آگاهي(
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بخش اول  کلیات

رابطه با خلقت
 رابطه با خلق خدا)سایر

)انسان ها
رابطه با خدا

رابطه با خویشتن
)روح ،روان وجسم(

عرصه
عناصر

3- )قانون گذار بودن( عمل 
به قوانین زیست محیطی 
در محیط آتلیه عکاسی و 

کارگاه های هنری.
4- به کارگیری فناوری های 
روز و پیشرفته به منظور به 
حداقل رساندن آسیب های 

زیست محیطی.
5- نوآوری و خالقیت در 
عرضه کارها و آثارهنری 
خوشنویسی و حروف و 

عکاسی با الهام از طبیعت.

3- مسئولیت در تحویل به 
موقع فایل های تصویری و 
یا عکس چاپ شده و آثار 

خوشنویسی.
4- رعایت ایمنی و بهداشت 

مشتریان در محیط کار
1-4- در اختیار قرار دادن 

فضای خصوصی برای مشتری 
به منظور آمادگی برای عکاسی

5- به کارگیری تکنیك های 
عکاسی به منظور پوشش 

عیوب چهره.
1-5- رعایت- حریم خصوصی 
افراد در هنگام عکاسی پرسنلی 

به منظور ایجاد آرامش روانی

3-  متخلق به اخالق اسالمی 
در فرآیند تولید عکس و 

تصویر.
4- رعایت اخالق حرفه ای در 

عکاسی پرسنلی و ویرایش 
تصویری با نگرش الهی.

5- بکارگیری سبك های 
هنری در عکس، و تصاویر و 

نوشتار به منظور نمایش تعالی 
و تقرب ) نمایش پرتره ها، 

نگاشتن خط و خوشنویسی( با 
مضامین الهی.

3- رتوش و ویرایش تصاویر 
با رعایت پرهیزکاری و 

امانت داری.
4- کسب شایستگی های 

مرتبط با عکاسی و ویرایش 
تصویر و تایپ حروف با تاکید 

بر یادگیری مادام العمر.
5- بهبود و بهسازی تصاویر 

با استفاده از نرم افزارهای 
ویرایش.

1-5- توسعه و ترویج 
فرهنگ کار و تالش در 

محیط کار آتلیه عکاسی 
و هنری.

عمل
)کار،تالش،اطاعت،

عبادت،
مجاهدت،کارآفریني

،مهارت و...(

-1
-2

3- مسئولیت پذیری در قبال 
مواهب طبیعی و محیط 

زیست در فرآیند تولید اثر 
هنری

4- عالقه به استفاده 
فناوری های سبز ) دوستدار 

طبیعت( در فرآیند تولید آثار 
عکس گرافیك.

5- ارزش قائل شدن به 
حقوق موجودات در طبیعت 

و محیط زیست در هنگام 
فرآیند تولید آثار عکس 

گرافیك.
1-5- تالش در جهت به 

تصویر کشیدن آسیب های 
وارده به طبیعت و نشر آن در 

حوزه عکس گرافیك.

-1
-2

3- تعهد به قوانین اجتماعی و 
حفظ حریم خصوصی افراد در 

تولید آثار عکس گرافیك.
1-3- قبول مسئولیت در قبال 

خسارات احتمالی به افراد 
در فرایند تولید آثار عکس و 

گرافیك.
2-3- داشتن روحیه با نشاط و 
خوشرویی در فرآیند انجام کار 

عکس گرافیك.
4-  داشتن روحیه آموزش به 

دیگران در فرآیند تولید آثار 
عکس گرافیك.

5- تعهد به انجام کار های 
محوله و تولید و تحویل به موقع 

آثار عکس گرافیك.

-1
-2

3-پرهیزکاری و دوری از رذایل 
اخالقی در طراحی و تولید آثار 

عکس _گرافیك.
4- ترویج اخالق حرفه ای در 

طراحی و تولید آثار 
عکس _گرافیك.

5- عالقه به استفاده از عناصر 
نشانه های مذهبی _ دینی از 
زندگی انبیا و اولیای الهی در 

خلق آثار عکس _ گرافیك.
1-5- عالقه به استفاده از 

عناصر و نشانه های دینی در 
تولید عکس گرافیك از آیین و 

مراسم مذهبی.

-1
-2

3- التزام عملی به انجام 
وظایف شغلی در نشر و تولید 

آثار عکس و گرافیك.
4- ارزش گذاری به یادگیری 

مداوم و مستمر در حرفه 
عکس و گرافیك.

5- توجه به قوانین و مقررات 
شغلی و اخالقی در رابطه 
انتشار آثار عکس گرافیك.

اخالق
تزکیه،عاطفه(

)و ملكات نفساني 

طراحی و سازماندهی درس

پودمان  پنج  قالب  تکلیف کاري در  از ترکیب سازوار 11  ویرایش حروف و تصویر  و  درس عکاسي پرسنلي 
شایستگي تشکیل شده است که هر پودمان نماینده یك شغل در حوزه فتوگرافیك است . سازماندهي درس به 
نحوي است که تکالیف کاري در یك مسیر افقي از ساده به پیچیده در طول سال تحصیلي به صورت مرحله اي 
ارائه مي شود و شایستگي ها به صورت  تدریجي کسب و ارزیابي مي شود و در نهایت در پایان درس شایستگي 

کالن عکاسي پرسنلي و ویرایش حروف و تصویرکه قابلیت انتقال دارد محقق مي شود.
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شایستگی های مورد انتظار

شایستگی های غیر فنی شایستگی های فنی

_ مسئولیت پذیري تعهد کاري
_ جمع آوري و گرد آوري اطالعات

_ امانت داري و رازداري
_ یادگیري مادام العمر

_ ارتباط موثر وکار تیمي
_ مدیریت کارها و پروژه

_ اجتماعي بودن
_ مذاکره

_ کارآفریني
_ درستکاري

_ به کارگیري فناوري هاي مناسب
_ کاربرد فناوري اطالعات

_ احترام گذاشتن بر ارزش هاي 
دیگران

_ انتخاب و به کارگیري فناوري هاي 
مناسب

_ تفکر اخالق
_ نگرش سیستمي
_ اخالق حرفه اي

_ ویرایش عکس
_ آماده سازي آتلیه عکاسي

_ تایپ  فارسي و التین
_ خوشنویسي

_ کاربري نرم افزار و ویرایش تصویري
_ قاب سازي و شاسي کاري

_ عکاسي پرسنلي
_ چاپ سیلك

_ اجراي چاپ دستي
_ اپراتوري چاپ عکس

_ مونتاژ عکس
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بخش اول  کلیات

سازماندهي محتوي

درس شامل پنج  پودمان است که هر پودمان شامل دو یا 3 تکلیف کاري است هر تکلیف کاري بصورت 
مستقل داراي یك پروژه مستقل است که در برخي موارد مي تواند دو تکلیف کاري در یك پیمانه بصورت 

پروژه مشترک تعریف مي شوند.

تعداد
)واحد( مشخصات فنی نام وسیله ردیف

2 عدد  DSLR-APS وربين عكاسي
70D در زمان خريد، معادل

دوربین عکاسي 1

2 عدد
لنزها با فاصله کانوني  200mm  -70   توصیه  میشود. معادل 

55-250 mm 25 فاصله کانوني
     

لنز زوم تله به تله 2

2 عدد لنز ها با فاصله کانوني 85-15  توصیه  مي شود. لنز زوم  واید  به تله 3

2 عدد سه پایه عکاسي فلزی تاشو با قابلیت اندازه های متنوع از جنس 
آلومینیوم براي تحمل وزن 4 کیلوگرم Camera tripods(سه پایه عکاسي

4

3 عدد پایه نور با ارتفاع 2 تا 1/80 متر
جنس: فلزی - تلسکوپی

)Light stand(  پایه نور 5

1عدد پایه بوم عکاس
جنس: فلزی _ چرخ دار

)Boomstand(  پایه بوم استند 6

1عدد پایه صلیبي براي مصارف داخل استودیو )cross Tripod( پایه صلیبي 7

3عدد فالش هاي استودیویي  200- 300- 400 ژول توصیه مي 
شود

نورهاي استودیویي
 Stage or projection or studio lighting(

)system

8

1عدد سافت باکس به همراه گرید در سایز 60 سانتی متر×60 سانتی 
متر یا 40سانتی متر ×40سانتی متر توصیه مي شود.

سافت باکس مربع 9

1عدد در سایز 90 × 60 یا 70 × 100 به همراه گرید توصیه مي شود سافت باکس مستطیل 10

فهرست استاندارد تجهیزات
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تعداد
)واحد( مشخصات فنی نام وسیله ردیف

1عدد چتر نور پردازي انعكاسي
جنس پارچه ای. نقره ای - انعکاسی

)Umbrellas( چترنور 11

رفلکتور 5 کاره با قطر 90
جنس: پارچه ای

رفلکتور )بازتاباننده یا انعکاس دهنده نور(
)reflector(

12

1عدد سایز متوسط
جنس: فلزی متناسب با فالش خریداری شده

اسنوت )جمع کننده نور(
snout

13

1عدد بارندور به همراه فیلتر هاي رنگي و فیلتر النه زنبوري
بارندور )وسیله اي براي جهت دادن نور(

Barn door

14

هر رنگ 
یك عدد 
جمع 3 

عدد

پس زمینه عکاسي جنس مخمل در سه رنگ سیاه و 
سفید و خاکستري اندازه 5×3 متر

Back ground فون عکاسي 15

1عدد پایه فون مدل سقفي
برای عکاسی در استودیوی پرسنلی و تبلیغات سه تایی

Back ground stand پایه فون 16

 1
دستگاه

حداقل تصویر 2×2 متر برای محیط آموزشی دستگاه پروژکشن و پرده 17

1 عدد از 
هر کدام

سقفي یا پایه دار     جنس: فلزی
پایه دستگاه پروژکشن

18

یك عدد 
در کارگاه

اندازه 1/5 × 2 متر حدودي
قابل نصب بر روی دیوار

وایت برد 19

4 طول 2 متر و عرض 1 متر ، ارتفاع 80 سانتي متر با 
چارچوب فلزي و رویه فلزي یا چوبي

میز کار کارگاه چاپ سیلك 20

15 هنر 
جو 4 
عدد

طول 2 متر و عرض 1 متر ، ارتفاع 80 سانتي متر 
با چارچوب فلزي و رویه فلزي یا چوبي

میز کار کارگاه هاي گرافیك 21

1 70×50 سانتي متر از جنس آلومینیوم داراي تایمر 
جهت سنجش زمان در عکاسي  ) براي شابلون و 

چاپ سیلك

میز کار فتوسیلك 22

4 100×70 میز نور 23

1 پرس کاغذ و مقوا استوانه اي فلزي مطابق با نمونه 
هاي موجود در بازار

دستگاه پرس سیلندري 24
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بخش اول  کلیات

تعداد
)واحد( مشخصات فنی نام وسیله ردیف

1 قفسه اي فلزي به ابعاد حداقل 70 ×50 ×100 که 
داراي طبقات متعدد مي باشد )حداقل 7 طبقه(

فایل خشك کردن کاغذ و مقوا 25

5 فلزي يا پالستيكي جهت نگهداري كاغذ مطابق با 
نمونه هاي موجود در بازار

گیره 26

3 جنس تیغه از فوالد خشك و سخت باشد )penknife( قلم تراش 27

8 A3 قطع شیشه 28

8 داراي استوانه الستیکي و دسته ساخته شده از چوب 
و فلز است . مطابق تصویر مي تواند از ابزار هاي 

مختلف باشد که معموال اندازه 20 سانتي با قطر 3 تا 6 
سانتي متر کاربرد بیشتري دارد.

غلتك چاپ
29

17 براي هنرجوها و هنرآموز چوبی یا فلزی میز کامپیوتر 30

17 براي هنرجوها و هنرآموز فلزی صندلي کامپیوتر 31

17 مانیتور LED  یا LCD 20 تا 19 اینچ توصیه 
میشود

مانیتور 32

1 کیس براي مصرف ) سرور(     کارت حافظه :      رم:
2000G 500  تاG : حافظه

کیس کامپیوتر هنرآموز 33

16 کیس براي مصرف هنر جو کیس کامپیوتر و هنرجو 34

17 صفحه کلید فارسي و التین صفحه کلید ) کیبورد( 35

17 اسپیکر ساده اسپیکر 36

1 A4 چاپگر رنگي- جوهر افشان چاپگر 37

1 A4 اسکنر تخت اسکنر 38

1 هاب سویچ براي شبکه سیستم هاي رایانه اي 16 
کامپیوتر + 1 سرور

هاب سویچ 39

1  light room - PHOTOSHOP یا نرم افزار هاي
آخرین ورژن توصیه میشود

نرم افزار ویرایش عکس 40

1 یا نرم افزارهاي  Lighteroom  آخرین ورژن 
توصیه مي شود.

Adobe block نر م افزار آرشیو عکس 41

1 Camera RAW RAW نرم افزار بازبیني و ویرایش
(Adobe block(

42
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تعداد
)واحد( مشخصات فنی نام وسیله ردیف

2  Ai – photoshop
.… 3D – Flash

)Adobe( انواع نرم افزارهاي گرافیك مجموعه 43

2 Photograph- phontlab )Fonts software(نرم افزار طراحي فونت فارسي 44

2 با امکان تایپ اقالم خوشنویسي ) آخرین ورژن 
نرم افزار میر عماد ، کلك و ...

نرم افزار فارسي نوین   )اقالم خوشنویسي( 45

2 ME فونت هاي قابل نصب فارسي و التین CD فونت فارسي و التین 46

1 کمد یا فایل فلزي یا چوبي براي نگاهداري لوازم 
آموزشي

کمد 47

1 چهار پایه براي مصرف مدل عکاسي چهار پایه 48

 15
چارچوب 
برای هر 
هنرجو

این وسیله از دو تکه تشکیل شده است : 1- 
چارچوب ساده 2- توري مخصوص _ چارچوب در 

ابعاد 25×20 _ 40×30

شابلون چاپ 49

5 کاردک مخصوص سیلك اسکرین داراي تنه چوبي و 
سر پالستیکي

اسکوئیچي یا پارو 50

2 کاردک هاي مخصوص نقاشي با تیغه هاي مختلف 
فلزي در اندازه هاي کوچك، متوسط، بزرگ

کاردک 51

3 وسیله اي براي قط زدن قلم ني _ ساخته شده از
چوبهاي سخت

قطزن 52

5 بسته مغار فلزي با دسته هاي چوبي با اندازه هاي 
مختلف براي حکاکي روي سطح فلزي، چوبي و یا 

پالستیك فشرده

مغار 53

15 قطعه 
براي 
سایز 

 30×40
و 

20×25

توري سیلك رقیه شده از پارچه سیلك با درجه 
80 تا 120

) ZBF توري سیلك ) پارچه
) Silk screen vacuum printing frames(

54

17 موس براي مصارف معمولي موس کامپیوتر 55

17 پد معمولي )Mouse pads( پد موس 56

17 Lan کابل
با اندازه های مختلف

کابل هاي شبکه کامپیوتر 57
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بخش اول  کلیات

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی نام وسیله ردیف

16 مصارف خانگي براي کامپیوتر کابل رابط برق 58

5 براي استودیو عکاسي براي مصارف صنعتي کابل رابط برق 59

1 کابل USB دوربین 0/2 کابل رابط دوربین 60

1 HDMI کابل
 HDMI بزرگ و کوچك با توجه به خروجی

دوربین

کابل رابط دوربین 61

2 باطري ذخیره برای دوربین عکاسي باطري دوربین عکاسي 62

1 USB فالش فالش مموري 63

هر کدام  
50 تایي

CD و DVD خام 64

1 کارتریج کارتریج 65

3 المپ مدلینگ فالش متناسب با نوع فالش 
استودیویی

المپ مدلینگ 66

16 تیغه کوچك و بزرگ کاتر 67

3 مشکي _ سبز _ قرمز ماژیك وایت برد و تخته پاک کن 68

از هر 
جنس 10 

عدد

گالسه ، اشتنباخ ، فابریانو و ... انواع مقوا 69

10 تا Shit بصورت کاغذ پوستي 70

از هر 
کدام یك 
دفترچه

A3 ،  A2 ابعاد کاغذ میلي متري )کاغذ شطرنجي(
) Graph paper (

71

حداقل 15 
عدد از هر 

اندازه

A4-A2 -  A3 کاغذ کالك
) Tracing paper (

72

2 بسته 
100 تایي

کاغذ چاپگر A4 مات و براق کاغذ مخصوص چاپگر 73

از هرکدام 
یك بسته

A4-A3 -A2 کاغذ 74

16 شاسي چوبي در ابعاد 25×20 سانت
45×30 سانت/70×50 سانت

برای الصاق عکس ها جهت نصب دیوار

شاسي چوبي 75
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تعداد
)واحد(

مشخصات فنی نام وسیله ردیف

10 A3 تخته شاسي 76

10 فلزي _ پالستیکي انواع خط کش 77

10 30 درجه _ 60 درجه _ 45 درجه گونیا و نقاله 78

3 پرگار حرفه ای ، راپید به آن وصل می شود پرگار 79

8 A3 )Stands( )استند ) براي تایپ 80

20 رنگ پوست قلم ، قهوه اي مایل به سرخ و داخل آن 
سفید

)Pen or pencil sets ( قلم ني 81

20 ظرف شیشه اي _ چیني _ پالستیکي )Inks( دوات 82

20تکه نخ یا الیاف ابریشمي لیقه 83
از هر کدام 
1 بسته 12 

تایی

H – HB - B   و ... انواع مداد هاي طراحي 84

2 بسته 2/ 0 _ 0/3 _   0/5  و ... راپید 85
ز هر رنگ 2 

عدد
رنگ مشکي ، سبز ، قرمز ، آبی جوهر راپید 86

5 سه تایی _ ماری پیستوله 87

5 دایره _ مربع _ بیضی و ... شابلون 88
تعداد در کنار 
هر یك قید 

شده

گواش )2( _  اکولین )2( _ آبرنگ ) 1( -  مداد 
رنگی )1( پاستیل گچی یا روغنی

انواع رنگ 89

5 پالستیکی
) دوازده تایی

پالت رنگ
) Palettes for paint or ink mixing ( 

90

هر نوع 5 عدد سر تخت _ گرد Brushes انواع قلم مو 91

ز هر رنگ 1 
بسته

افست ) مژنتا- سایان _ یلو _ سفید _ مشکی( 
برای پارچه و ...

رنگ چاپ و مواد حالل 92

2 مطابق نمونه های موجود در بازار الک حساس _ تینر  روغنی تینر ده هزار
)Paint solvents and thinners(

93
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بخش اول  کلیات

رسانه ها، مراکز، مواد و منابع یادگیري

1- مراکز یادگیري
هنرستان_ محیط کار واقعی _ کارگاه های آموزشی

2- رسانه هاي یادگیري

3- منابع یادگیري
- کتاب مرجع

- جدول استاندارد 
- استاندارد های تحلیل و ارزشیابی حرفه 

- رسانه های یادگیر

هنر

هنر

کارپوشه

کتاب فیلم کارپوشه

بازدید

نرم افزار

سمینار

کتاب

کارگاه
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بخش دوم  دروس و جلسات

بخش 2

دروس و جلسات
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آماده سازي آتلیه عکاسی

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

13دیدن یك آتلیه و معرفي آتلیه1آماده سازي آتلیهجلسه 1

13معرفي ابزار هاي درون آتلیه1آماده سازي آتلیهجلسه 2

13معرفي دوربین و تنظیم نور 1آماده سازي آتلیهجلسه 3

23لنز ها و کار با آن ها1آماده سازي آتلیهجلسه 4

13معرفي ابزار هاي نورپردازي1آماده سازي آتلیهجلسه 5

12رایانه ها و مراقبت از آن1آماده سازي آتلیهجلسه 6

4-نظافت کارگاه و وسایل1آماده سازي آتلیهجلسه 7

2-1ارزشیابيجلسه 8

نمونه جدول بودجه بندي: آماده سازي آتلیه عكاسی
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بخش دوم  دروس و جلسات

    مقدمه
در تمام مشاغل افرادي هستند که به آن ها دستیار مي گویند. این افراد کمك مي  کنند که کار ها با سرعت و 

دقت بیشتري به انجام برسند.
دستیار عکاس نیز وظیفه آماده سازي آتلیه و تجهیزات مورد نیاز عکاسي را به عهده دارد. وجود یك دستیار با 
تجربه به عکاس کمك مي کند که تمام حواس خود را معطوف به عکس گرفتن کند. یك دستیار عکاس ماهر 
باید تجهیزات یك استودیو را به خوبي بشناسد و جوابگوي درخواست هاي عکاس بوده و بتواند با او مکالمه 

داشته باشد.

   مواد و تجهیزات
دوربین SLR، لنز هاي ) واید، تله، نرمال (، چراغ هاي نور پردازي، رایانه، چاپگر، لوازم نور سنجي

   دانش افزایی
براي درک اهمیت ابزار در آتلیه، هنرجو باید شناخت مختصري از ابزار داشته باشد. در قسمت معرفي دوربین 
بهتر است یك شناخت کلي نسبت به دوربین و اجزاء آن به هنرجو داده شود. براي درک تفاوت دوربین ها از 
فیلم هاي آموزشي مفید استفاده کرده  و در کالس به نمایش بگذارید. اجزاي دوربین عکاسي مي تواند به 

شکل زیر به هنرجویان نمایش و توضیح داده شود.

براي این بخش نیز مي توانید از فیلم هاي آموزشي مرتبط استفاده کنید.)نرم افزار عکاسي1 و....(
نمایش نرم افزار آموزشي کتاب عکاسي1 مي تواند براي درک بهتر ساختمان دوربین عکاسي موثر باشد. نگه داري 
از دوربین و مراقبت از آن در حین کار با دوربین توضیح داده شود. یك دوربین عکاسي در اختیار قرار دهید تا از 

نزدیك با عملکرد قسمت هاي مختلف آن آشنا شود.
لنز نرمال در هر دوربین عکاسي، لنزي است که فاصله کانوني آن برابر با قطر حسگر آن دوربین باشد. در 
دوربین هاي APS لنز نرمال تقریبا 30mm )میلي متر( و در دوربین هاي فول فریم تقریبا mm 50 است. 
تمام لنزهایي که فاصله کانوني آن ها کمتر از لنز نرمال باشد» واید « بوده و تمام لنزهایي که فاصله کانوني 
آن ها از نرمال بیشتر باشد» تله « نامیده مي شود. در معرفي انواع لنز، هنرآموز بهتر است اشاره اي به فاصله 
کانوني و تاثیر آن در تفاوت لنزها داشته باشد. لنزهاي تله، نرمال و واید را از نزدیك به هنرجویان نشان دهید 
و بگذارید تفاوت در ابعاد را خودشان ببینند. لنزها را به تناوب روي دوربین نصب کنید و بگذارید تا هنرجویان 
تفاوت تصویري لنزها را مشاهده کنند.) هم به صورت مشاهده میداني و نرم افزاري(. در صورتیکه همه انواع 

لنزها را در اختیار ندارید، از فیلم آموزشی و یا تصاویر آن برای درک مفهوم لنزها استفاده کنید.

واحد یادگیري: آماده سازی آتلیه عکاسی فصل اول:  دستیار عکاس
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   شیوه تدریس
براي درک بهتر و انتقال دقیق تر مفاهیم به هنرجویان از تمرینات متنوع و مستمر استفاده شود. به عنوان نمونه 
تهیه عکس از یك موضوع با لنزهاي تله، واید و نرمال و یا فاصله هاي کانوني متفاوت در لنزهاي زوم براي درک 

لنزها مفید است، مانند نتایجي که در تصاویر زیر دیده مي شوند.

   براي انتقال مفهوم تأثیر پرسپکتیو در لنزهاي مختلف تهیه عکس هایي از یك موضوع ثابت با کادر ثابت 
توسط لنزهاي تله، واید و نرمال بسیار مفید است. 

براي درک بهتر فاصله کانوني نمایش فیلم آموزشي و نرم افزار توصیه مي شود. بهتر است تأکید بر مهارت 
ورزي و انجام عمل باشد. اما چگونگي نصب لنز روي دوربین و نگهداري از آن در ارزشیابي پایان این واحد 

یادگیري آورده شود.
باید آتِلیه عکاسي وجود  مشاهده آتِلیه براي آموزش ابزارها و وسایل ضروري است. در یك هنرستان حتماً 
داشته باشد. پس هنرجویان را به آتلیه ببرید و در همان مکان آموزش را شروع کنید. تجهیزات نوري موجود 
را نشان دهید و آن ها را با رعایت ایمني روشن کنید. هنرجویان باید تأکید بر مسائل ایمني را در رفتار شما 
مشاهده کنند. براي آموزش نام و عملکرد تجهیزات هرکدام را به تنهایي معرفي کنید و توضیح دهید سپس 

به هنرجویان فرصت داده شود به شکل تمریني با ابزار کار کنند.
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بخش دوم  دروس و جلسات

   نكات  ایمنی و بهداشت
رعایت موارد ایمني الکتریکي در استودیو.

   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
- ارزشیابی روزانه برای تکلیف کاری خواسته شده طبق چك لیست روزانه ) تکوینی (

- ارزشیابی پایانی برای تکلیف کاری خواسته شده بر مبنای یك بار آماده کردن آتلیه با توجه به مراحل گفته 
شده به نسبت جدول کاری.

- ممکن است سیستم هاي نمره دهي سنتي براي ارزشیابي هاي شایستگي هاي جدید مناسب نباشند. از این 
استفاده کنند. شکل  از روش هاي متنوع و جدید  یادگیري هنرآموزان مي توانند  واحد  ارزشیابي هر  رو در 
ظاهري این روش ها ممکن است پرسش و پاسخ شفاهي مستمر در کارگاه، آزمون هاي کتبي هدفمند و یا 
انجام عملیات کارگاهي باشد که به وسیله چك لیست ارزشیابي شود. اما رویکرد در ارزشیابي توانایي انجام کار 

هنرجو برابر استانداردهاي تعریف شده لحاظ مي شود.
- به نمونه چك لیست زیر توجه کنید:

 نگهداري، مراقبت
 از تجهیزات

 کارگاهي و رعایت
بهداشت

 نصب
 پس  زمینه

 )فون( به صورت
ثابت و متحرک

 اتصاالت برق و نکات
 ایمني را درباره دستگاهها
 و تجهیزات )رایانه، فالشها

و...( رعایت میکند

 لنزها را مي
 شناسد و در
 جاي مناسب
قرار میدهد

 دوربین را
 درست در

 دست
مي گیرد

نام هنرجو ردیف

1

2

3

4

5

6

7
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 آماده سازي تجهیزات عكاسي و ست نور 1

2 نصب اتصاالت برقي نورها 2

1 آماده سازي سیستم هاي کامپیوتري 3

1 تست فالش هاي نورپردازي  4

2 آماده سازي صحنه عكاسي 5

2

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

1- صداقت
2- امانتداري

 3- رازداري
4-امنیت ابزار و وسایل

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- کنترل نورها، حافظه دوربین، رایانه،چاپگر

2- بررسي معایب وسایل و رفع آنها 
3- نصب اتصاالت برقي

4- آماده سازي سیستم هاي رایانه اي

استاندارد عملکرد: 
بررسي و آماده سازي لوازم عکاسي پرسنلي ) شامل دوربین، متعلقات، وسایل نورپردازي(

شاخص ها:
توانایي جابه جایي درست وسایل

توانایي تشخیص وسایل مشابه از یکدیگر 
توانایي کار با وسایل الکتریکي و الکترونیکي و رعایت ایمني آنها 

توانایي کار با رایانه 
توانایي گرفتن یك خروجي خوب توسط چاپگر

توانایي روشن کردن و تست کردن فالش
توانایي نصب فون و جابه جایي ابزار صفحه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 30 دقیقه       مکان : آتلیه عکاسي

تجهیزات: چراغ هاي نورپردازي، دوربین ها، لنز ها، وسایل نورسنجي، رایانه،چاپگر
ابزار و تجهیزات:    

دوربین SLR، لنز هاي)واید، تله، نرمال(، چراغ هاي نورپردازي، رایانه، چاپگر، لوازم نورسنجي

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی آماده سازي آتلیه:
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بخش دوم  دروس و جلسات

قاب کردن و شاسی کاری

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

4-نمایش انواع قاب و جمع آوری تصاویر1قاب کردن و شاسی کاری)2(جلسه 1

13پاسپارتو کردن21جلسه 2

13معرفی مقواها و کار با آن ها21جلسه 3

13تاثیر رنگ ها بر تصاویر21جلسه 4

13انواع شاسی و کار با آن21جلسه 5

12انواع قاب کردن21جلسه 6

4-چیدمان قاب و شاسی روی دیوار21جلسه 7

2ارزشیابي1ارزشیابيجلسه 8

نمونه جدول بودجه بندي: قاب کردن و شاسی کاری
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    مقدمه
شایستگي قاب و شاسي کردن آثار هنري بویژه تابلوهاي عکس و نقاشي از آن جهت اهمیت دارد که بسیاري از 
این گونه آثار به دلیل نداشتن قاب مناسب و یا شاسي نامناسب با بتدریج از بین رفته اند و یا به شدت آسیب 
دیده اند . همچنین قاب سازي و شاسي کاري از مشاغل مورد نیاز در مجموعه فعالیتهاي مرتبط با عکاسي 
و گرافیك بوده و بنابراین هنرجویان با فراگیري این واحد یادگیري مي توانند در مشاغل مرتبط بافعالیتهاي 

هنري بعنوان دستیار فعال بوده و در کارگاه ها و آتلیه هاي هنري مشغول به کار شوند.

   مواد و تجهیزات
شاسي، چسب، کاتر، وزنه) براي شاسي هاي بزرگ، پیچ گوشتي براي قاب شیشه اي(

   دانش افزایی
براي آموزش قاب کردن و شاسي کردن عکس و تصویر، داشتن اطالعاتي درباره اندازه ها و ابعاد قاب ها، جنس 
کتاب هایي  به  مي توانید  اطالعات  دریافت  براي  است.  پاسپارتو ضروري  مقواهاي  تنوع  و همچنین  شاسي ها 

درباره انواع چوب ها و محصوالت و فرآورده هاي چوبي مراجعه کنید یا از سایت هاي اینترنتي بهره ببرید. 
فراورده هاي  از  از محیط زیست  براي حمایت  تنوع در محصوالت روبه رو هستیم. گاهي  و  فراواني  با  امروزه 
غیرچوبي استفاده مي شود مثل فوم یا پالستیك هایي که به شکل چوب ارائه مي شوند و کامال جلوه اي مانند 

چوب دارند.

فوم یا قاب پالستیکي از چوب سبك تر و ارزان تر بوده، نسبت به مقوا
 مقاومت بیشتري دارد. بنابرین مي توان براي پاسپارتو از آن بهره گرفت.

 اغلب این فوم ها با رنگ سفید تولید مي شوند ولي براي تنوع رنگ 
مي شود روي آن را مقواي رنگي کشید. پس رنگ در این محصوالت
 محدودیت ایجاد نمي کند. برشکاري این فرآورده کمي سخت است 
و باید با دقت انجام شود .در هنگام کار کنار هنرجویان بوده و نکات

 ایمني رابه آنها آموزش دهید.

واحد یادگیري: قاب کردن و شاسی کاری فصل اول:  دستیار عکاس
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بخش دوم  دروس و جلسات

انتخاب رنگ عامل مهمي در قاب کردن است کتاب هاي مربوط به رنگ شناسي )روانشناسي رنگ ها( و آشنایي 
با تاثیرات رنگ در این زمینه مي تواند راهنماي خوبي باشد.

درصورتیکه به نمایشگاه هاي هنري دسترسي ندارید به نمایشگا ه هاي مجازي در اینترنت مراجعه کنید. دیدن 
نمایشگاه و ارائه آثار بزرگان براي شیوه هاي قاب کردن و انتخاب رنگ موثر است.

ترکیب بندي هاي گوناگون و تصاویري از دکوراسیون داخلي به شما کمك مي کند تا ارتباط مناسبي بین قاب، 
فضا و رنگ را به هنرجویان آموزش دهید. همچنین به رابطه زمینه و اثر)نظریه گشتالت( در رابطه با قاب و 

فضایي که در آن قرار مي گیرد اشاره کنید زیرا تاثیرگذاري این عناصر در یاددهي پویا نقش مهمي دارد. 
هنرآموز مي تواند با نشان دادن تصاویر متنوع و انتخابي درباره نسبت هاي دیوار قاب عکس، موضوع تناسب و 

ترکیب بندي را توضیح دهد. 
زمینه و اثر مي توانند روي هم تاثیرات مثبت یا منفي بگذارند. شاید یك عکس با قاب سفید و همان عکس با 

قاب سیاه مفاهیم متفاوتي را ایجاد کند.
واژه پاسپارتو را حتما تعریف کنید. در صورت لزوم انواع آن را نام ببرید و معرفي کنید.

پاسپارتو مقوایي است که بین تصویر، عکس یا اثر هنري و شیشه قاب قرار مي گیرد و به کار جلوه بیشتري 
واژه اي   Passé-partut مي رود.  به کار  عوامل  سایر  و  رطوبت، خم شدگي  برابر  در  اثر  محافظت  براي  داده 

فرانسوي است.
تصاویر از اندازه هاي متنوع یا پاسپارتو به صورت پاورپوینت یا نمونه هاي واقعي نمایش داده شود.

هنرآموز مي تواند با نمایش انواع پاسپارتوهاي رنگي، خاکستري و سفید عکس ها را در کارگاه به نمایش بگذارد 
و هنرجویان را به مشارکت در بحث رنگ حاشیه عکس تشویق کند.

مقوا را تعریف کنید و ویژگي هاي آن را توضیح دهید. به برگه هاي کاغذي با گرم باالي mg 115مقوا مي گویند. 
مثال کاغذ گالسه داراي وزن 80 یا 115 گرمي کاغذ است و همین کاغذ با گرم باالي 115مقوا گالسه است. 

مقواها انواع گوناگوني دارند مانند گالسه، مات و براق، پشت طوسي و... 
هنرآموز باید در مورد انواع چسب هاي پاسپارتو و میزان اسیدیته آنها مختصري به هنرجویان توضیح دهد. 
اگر هنرجو اثر چاپ شده خود را با چسب هاي تینري بچسباند بعد از مدتي عکس آسیب مي بیند. همچنین 
به هنرجویان توضیح دهید که براي آثار ارزشمند و ماندگار بهتر است از چسبنده هاي چاپ در صورت امکان 

از سریشم استفاده شود.

   شیوه تدریس
فرایند قاب و شاسي کردن یك فرایند عملي است. بهترین روش در آموزش این فعالیت شیوه مشاهده است. 
شیوه هاي قاب کردن تصویر و یا پاسپارتو را هنرآموزان انجام دهند و هنرجویان روش هاي پاسپارتو را هنگام اجرا 

ببینند و همزمان خودشان همان فرایند را انجام دهند. 
هنرجویان را حتما به نمایشگاه ببرید. درصورتیکه به نمایشگاههاي هنري دسترسي ندارید از طریق اینترنت و 
سایت هاي هنري به نمایشگاه هاي مجازي مراجعه کنید. اگر به اینترنت دسترسي ندارید لوح)CD (هاي فشرده 
تصویري مناسب را انتخاب کرده و به نمایش بگذارید. در بازدیدهاي مجازي توجه هنرجویان را به دیوارها، قابها، 

پاسپارتوهاي رنگي یا سفید و... جلب کرده و از آنها نظرخواهي کنید.
از هنرجویان بخواهید با شیوه تحقیق و بررسي درباره انواع قاب یا شاسي مطلب جمع آوري کرده و در کالس ارائه 
دهند. )این مطالب ممکن است گزارش بازدید و یا جمع آوري عکس قاب هاي روي دیوار خانه خود اقدام، واقعي 

یا مجازي باشد.(
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براي دقت در مشاهده بهتر است براي هنرجو چك لیستي تهیه کنید. این چك لیست مي تواند به شکل زیر 
ارائه شود.

پس از آموزش انواع قاب و پاسپارتو از هنرجویان بخواهید یك نمایشگاه ارائه کنند. آنها را با یك چالش مواجه 
کنید.«چه قابي مناسب نمایشگاه آثار من است؟ » براي پاسخ به این پرسش در ابتدا باید پرسش هاي دیگري 

پاسخ داده شوند.
نمایشگاه کجاست؟ فضاي آن چگونه است؟ موضوع نمایشگاه چیست؟ ابعاد آثار چگونه است؟ برآورد هزینه ها 

و زمان برگزاري چگونه انجام مي شود؟
نیازهاي ما در اطالعات براي انتخاب قاب باید پاسخ داده شوند. یك محیط نمایشگاهي داراي فضاي متفاوتي 
شده  گذاشته  صنعت  آن  مسئول  یا  مدیر  براي  کوچکي  اتاق  نمایشگاه  غرفه  از  اي  گوشه  در  گاهي  است. 
که فضاي آن با فضاي بزرگ غرفه یکسان نیست. تصاویر گاهي بسیار کوچك اند و براي جلب نظر به قاب 

بزرگ تري نیاز دارند و برعکس گاهي تصاویر بزرگ براي آن که سنگین نشوند، به قاب سبك تر نیاز دارند.

همچنین عکس ها به نسبت موضوع و کاربرد به قاب هاي متفاوتي نیاز دارند. عکس خانوادگي و مستند یکسان 
دیده نمي شوند.

از هنرجویان بخواهید هرکدام حداقل 10-15 عکس یا تصویر)عکس هاي چاپ شده، تصاویر رنگي از مجالت 
یا نشریه ها، تصاویر سیاه و سفید و...( را به کالس آورده، آنها را پاسپارتو کنند و سپس در گوشه کارگاه یا 
کالس آنها را در فواصل منظم روي دیوار ارائه کنند. در مورد رنگ پاسپارتو، ضخامت آن و شیوه ارائه در کالس 

گفت و گو کنید و سپس کارها را به شیوه هایي انتخاب و ارزشیابي کنید.
گاهي تصاویر براي نصب موقت پاسپارتو مي شوند و پس از ارائه به آرشیو منتقل مي گردند. زماني هم ممکن 
است شما بخواهید تصویر را براي مدت طوالني با یك پاسپارتوي مقوایي روي دیوار نصب کنید. در این صورت 

شما به پاسپارتوي مقاوم تري نیاز دارید.

نام دانش آموز:

عکس، نقاشي، پوستر و...روش ارائهنام اثر

رنگ غالب اثررنگ قاب یا پاسپارتوجنس پاسپارتوجنس قاب

قابل حمل یا غیرقابل حملوزن: سبك یا سنگینابعاد قابابعاد تصویر
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بخش دوم  دروس و جلسات

اگر بخواهید تصویر را با پاسپارتو داخل قاب فلزي بگذارید چه پاسپارتویي مناسب تر است؟
به شیوه پرسش و پاسخ هنرجو را به چالش بکشید. بگذارید خود هنرجویان به جواب برسند و اگر به جواب 

درست نرسیدند در عمل مشکل را نمایش دهید.)نمایش فیلم یا تصویر(

از هنرجویان بخواهید مقواهاي متفاوت به کالس بیاورند و با بحث و گفت و گو با یکدیگر جنس مناسب را براي 
پاسپارتو انتخاب کنند. درباره بافت وزن و جنس هم زمان توضیح دهید.

آنها  از  پاسپارتو  به  براي عالقه مندي هنرجویان  است.  موثر  بسیار  فردي  آموزش هنر خالقیت  در  خالقیت: 
بخواهید با مواد بازیافتي قاب درست کنند. از جعبه هاي کفش یا شیریني استفاده کنند و سپس آنها را تزئین 
کنند. سعي کنید کالس، شاد و سرزنده باشد. انتخاب رنگ ها و تزئین مقواها انگیزه هنرجو را در درک مطلب 

باال مي برد.
   نكات  ایمنی و بهداشت

رعایت ایمني در استفاده از ابزار برنده تیغ برش و شیشه قاب

   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
ارزیابي مرحله اي

مشاهده عملکرد و فعالیت فرد طي عمل پاسپارتو و شاسي و قاب کردن )بر مبناي چك لیست هنرآموز(

 یك تصویر را با مقواي ضخیم پاسپارتو کرده و سپس از هنرجو بخواهید آنرا در قاب فلزي 
قرار دهد. اکنون با مشاهده متوجه مي شوند که براي قابهاي فلزي یا چوبي به پاسپارتوهاي 

ضخیم نیاز نیست.

تمرین
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 مشخص کردن اندازه شاسی یا قاب 1

1 ساختن و یا تهیه شاسی یا قاب 2

2 قرار دادن عکس درون قاب 3

2 نصب عکس روی شاسی 4

2

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

1- )سطح1( مسئولیت پذیری
2- )سطح1(درستکاری

3- امانت داری
4- صداقت

5- رعایت ایمنی

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تصویر قاب شده  باید با جنس پاسپارتو هماهنگ باشد.

2- جنس پاسپارتو براي تصویر مناسب باشد.
3- تصویر روي شاستي بدون حباب زیر عکس و حاشیه نصب شده باشد.

4- تصویر در قاب شیشه اي کج نباشد، شیشه لکه نداشته باشد.

استاندارد عملکرد: 
تهیه و انجام عمل پاسپارتو و قاب کردن در ابعاد متنوع توسط ابزارهاي تخصصي براي مصارف عام یا خاص

شاخص ها:
توانایي اندازه گیري تصویر، آشنایي با استاندارد هاي تصاویر، انتخاب هماهنگ رنگ و جنس مقوا، توانایي چسباندن تصاویر 

بدون شاستي،
توانایي مقاوم سازي شاستي هاي بزرگ، انتخاب جنس شاستي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: براي پاسپارتو مقوایي 15 دقیقه/ براي شاسي و قاب آماده 5 دقیقه       مکان:کارگاه

تجهیزات: مقوا، چسب، کاتر، متر، چسب دوطرفه
ابزار و تجهیزات:    

شاستي، چسب، کاتر، وزنه) براي شاستي هاي بزرگ، پیچ گوشتي براي قاب شیشه اي(

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی قاب کردن و شاسي کاري:
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بخش دوم  دروس و جلسات

تایپ فارسي و التین

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

2-کار با ابزار و تجهیزات رایانه12جلسه 1

1-روش ایجاد پوشه12جلسه 2

11معرفی برنامه 12wordجلسه 3

2-ایجاد فایل جدید در word و تایپ در آن12جلسه 4

12اضافه کردن تصویر به نوشته12جلسه 5

2-فهرست نویسی12جلسه 6

12رسم جدول در word و تایپ در آن12جلسه 7

1-ایحاد سرصفحه، پاصفحه و پاورقی12جلسه 8

2-ذخیره فایل و خروجی گرفتن12جلسه 9

2-ارزشیابي12جلسه 10

نمونه جدول بودجه بندي: تایپ فارسي و التین
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    مقدمه
یکي از نیاز هاي هنرجویان رشته فتوگرافیك در اجراي طرح هاي گرافیکي خود، تایپ فارسي و التین است. 
یادگیري این مهارت به هنرجویان کمك خواهد کرد تا با سرعت بیشتر و صرف زمان کمتر به اجرا و ارائه 

طرح هاي گرافیکي خود بپردزاد.

   مواد و تجهیزات
_کامپیوتر و  نرم افزار هاي مربوطه

_ پرینتر و اسکنر
_ میزصندلي، نور مناسب

_ نوشت افزار

   دانش افزایی
برای آموزش این واحد یادگیری می توان به کتاب های آموزشی که درباره آموزش word تدوین شده است، 
 word مراجعه شود. مهمترین نکته در این واحد یادگیری، شناخت و کار با حروف تایپی در محیط نرم افزار

است. 

   شیوه تدریس
هنرآموز یك صفحه کامل با توجه به نکاتی که در کتاب درسی آمده است تایپ کند تا هنرجویان فرایند تایپ 
را مشاهده نموده و در حین انجام دادن کار عملی، با آیکون های صفحه word آشنا شوند و بتوانند از آن ها 

استفاده کنند.

   نكات  ایمنی و بهداشت
تهیه  طوالنی)مانند  ساعات  در  کار  برای  متناسب  تجهیزات  لحاظ  به  آتلیه  محیط  در  ایمنی  موارد  رعایت 

تجهیزات استاندارد، صندلی، مانیتور...(
   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي

- ارزشیابي پایاني مطابق اصول و قواعد تنظیم متن ) تو رفتگي ، سطرها، عنوان، پاراگراف بندي، استایل هاي 
حرفه اي نرم افزار تایپ در نمونه نهایي کار

- رعایت زمان بندي تحویل کار و امانت داري در حفظ فایل.

واحد یادگیري: تایپ فارسي و التین فصل دوم:  حروف نگار
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بخش دوم  دروس و جلسات

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذیرش سفارش 1

1 آماده سازی مقدماتی 2

2 اجرا و تایپ موضوع مربوطه 3

1 تحویل نهایی 4

2

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

1- ارتباط موثر
2- امانت داري 

3- مسوولبت پذیري
4- رعایت ایمني

5- کاربرد فناوري
6- امنیت ابزار و وسایل

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- خوانش متن

2- انتخاب فونت و  سایز
3- سرعت عمل و غلط گیري

4- خروجي گرفتن

استاندارد عملکرد: 
اجراي تایپ فارسي و التین بنابر استانداردهاي تایپ

شاخص ها:
سرعت عمل و صحیح تایپ کردن

انتخاب فونت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان : 30 دقیقه              مکان :کارگاه گرافیك

تجهیزات:رایانه، میز، ارائه متن جهت تایپ) فارسي و التین(
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزارهاي مربوطه، چاپگر و پویشگر، میزصندلي، نور مناسب نوشت افزار

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی تایپ فارسي و التین:



42

خوشنویسي

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

2-آشنایی با نوشتار و رابطه آن با تصاویر22جلسه 1

2-اصول مشترک نوشتار22جلسه 2

2-معرفی ابزار خوشنویسی و شیوه کار با آن ها22جلسه 3

6-معرفی انواع خط کوفی و تمرین22جلسه 4

8-معرفی انواع خط نسخ و تمرین22جلسه 5

8-معرفی انواع خط ثلث و تمرین22جلسه 6

8-معرفی انواع خط نستعلیق و تمرین22جلسه 7

4ارزشیابیجلسه 8

نمونه جدول بودجه بندي: خوشنویسي
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بخش دوم  دروس و جلسات

    مقدمه
یکي از نیاز هاي هنرجویان رشته فتوگرافیك در اجراي طرح هاي گرافیکي خود، تایپ فارسي و التین است. 
یادگیري این مهارت به هنرجویان کمك خواهد کرد تا با سرعت بیشتر و صرف زمان کمتر به اجرا و ارائه 

طرح هاي گرافیکي خود بپردزاد.

   مواد و تجهیزات
_کامپیوتر و  نرم افزار هاي مربوطه

_ میزصندلي، نور مناسب
_ قلم، قلم مو، کاغذ، مرکب، پوستي و ...

_ پرینتر و اسکنر

   دانش افزایی
از کتاب های خوشنویسی با کد 359/89 و 467/1 برای ارائه روش های تدریس می توان بهره برد. همچنین 
یا فرم حروف در  اقالم خوشنویسی و  برای شناخت  ابداعی خود  از روش های  هنرآموزان گرامی می توانند 

هریك از اقالم، استفاده کنند.

   شیوه تدریس
در ابتدا برای آن که هنرجویان بتوانند با دو خودکار یا دو مداد بر روی کاغذ تمرین یکی از انواع خطوط را انجام 
دهند، می توانید به روشی که در تصاویر آمده است، دو مداد را بوسیله چسب به یکدیگر بچسبانند و سپس 
تمرین های مرتبط را انجام دهند. همچنین بعد از این تمرین می توانند با رعایت اصول هر یك از خطوطی که 
برای تمرین انتخاب کرده اند، از ابزار دیگری مانند قلم مو و یا ماژیك و... استفاده کنند. به هنرجویان بیاموزید 
که با کاغذ پوستی روی نمونه هایی از خطوط خوشنویسی شده در شیوه های نستعلیق، ثلث و نسخ، اتصاالت 
حروف را کپی کنند و همچنین با پوستی از روی نوشته هایی از خط ثلث و نسخ بنویسید و کپی برداری کنند. 

این شیوه به آنها مشق نظری و عملی خوبی برای شناخت انواع خطوط خواهد داد.

   نكات  ایمنی و بهداشت
مراقبت از فایل های طراحی و کامپیوتر_ رعایت موارد ایمنی در محیط آتلیه به لحاظ تجهیزات متناسب برای کار 

در ساعات طوالنی )مانند تهیه تجهیزات استاندارد، صندلی، مانیتور...(

واحد یادگیري: خوشنویسي فصل دوم:  حروف نگار
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 نگارش دستي 1

2 طراحی اتود های اولیه در نرم افزار 2

1 ارائه نهایی به مشتری 3

2

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

1- ارتباط موثر
2- امانت داري 

3- مسوولبت پذیري
4- رعایت ایمني

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- انتخاب خط  الرسم و یا فونت برحسب نوع سفارش 

2- ترکیب بندي 
3- خوشنویسي و یا طراحي حروف

4- اجراي طرح ها در نرم افزار مربوطه
5- خروجی گرفتن

استاندارد عملکرد: 
تنظیم و ترکیب کلمه ها و سطرها بر اساس اصول مدون و رایج خوشنویسی با انواع روشهای دستی و رایانه ای

شاخص ها:
1- انتخاب خط الرسم

2- اجرا و یا دوربندي حروف
3- انتخاب فونت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:       زمان :2 ساعت             مکان:کارگاه گرافیك

تجهیزات: رایانه، نوشت افزار
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزارهاي فونت فارسي، میز، صندلي، نور مناسب، قلم، قلم مو، کاغذ، مرکب، کاعذ پوستي، چاپگر و پویشگر

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی خوشنویسي:
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بخش دوم  دروس و جلسات

عکاسي پرسنلي

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

13مواد و تجهیزات3عکاسي پرسنليجلسه 1

13آشنایي با دوربین و نکات مقدماتي3عکاسي پرسنليجلسه 2

13آشنایي با محل جا ي گیري نور ها3عکاسي پرسنليجلسه 3

13آشنایي با کادر3عکاسي پرسنليجلسه 4

13شناخت ظاهري چهره هاي مختلف3عکاسي پرسنليجلسه 5

13فرم و فیگور 3عکاسي پرسنليجلسه 6

13رعایت استاندارد هاي عکس پرسنلي3عکاسي پرسنليجلسه 7

13رعایت استاندارد هاي عکس پرسنلي3عکاسي پرسنليجلسه 8

13گرفتن عکس پرسنلي3عکاسي پرسنليجلسه 9

4ارزشیابيارزشیابيجلسه 10

نمونه جدول بودجه بندي: عكاسي پرسنلي
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    مقدمه
عکاسي پرسنلي یکي از شاخه هاي کاربردي عکاسي پرتره است.

عکس هاي پرسنلي در اسنادي مانند شناسنامه، کارت ملي، گذرنامه، گواهینامه هاي تحصیلي و غیره به کار 
مي روند. این گونه عکس ها باید داراي ویژگي هایي باشند که یك عکاس پرسنلي باید همه آن ها را بداند.

از طرفي در بسیاري از موارد نیاز داریم که در جهت بهبود کیفیت یك عکس تغییراتي را در آن ایجاد کنیم، 
این تغییرات شامل موارد متعددي است که امروزه به کمك رایانه ها انجام مي شود. ویرایش تصویر یك تخصص 

است. در کارگاه هاي بزرگ عکاسي یك اپراتور مخصوص امور ویرایش عکس وجود دارد.
هدف از آموزش این درس در این پایه تحصیلي، تربیت افرادي است که بتوانند عکس پرسنلي بگیرند و آن ها 

را ویرایش کنند.

   مواد و تجهیزات
دوربین SLR، لنز فاصله تله، سه پایه، لوازم نور پردازي )ست فالش شامل: سه شاخه، نور،پایه ها وکاسه 

)soft box و snoot(، رایانه، چاپگر، لوازم نور سنجي ) شامل فالش متر، نورسنج(

   دانش افزایی
 عکاسي پرسنلي یکي از پرکاربرد ترین انواع عکاسي است. اولین کاربرد هاي این شکل از عکاسي در تعیین هویت 
افراد بویژه در نهاد هایي مانند مراکز امنیتي و نظامي بود و بعد ها در همه اوراق شناسایي از جمله شناسنامه ها و 

مدارک تحصیلي، کارت هاي هویتي کاربرد گسترده اي یافت. 
در ایران برابر ماده 36 قانون ثبت احوال کشور شناسنامه افراد باالي 15 سال باید عکس دار باشند عالوه بر 
شناسنامه برخي از این اسناد که مي توان آن ها را نام برد عبارت اند از: دفترچه هاي بیمه، مدارک آموزشي، مدارک 

و گواهینامه هاي تحصیلي و فني و ...
با احتساب کاربرد عکس پرسنلي در مي یابیم که این شاخه از عکاسي مورد نیاز و کلیه افراد جامعه است. 

اما تفاوت عکس پرسنلي با دیگر  عکس هاي چهره در چیست؟
بهتر است در ابتدا عکس پرسنلي تعریف شود.

»عکس پرسنلي عکسي است که کاربرد آن احراز هویت شخص است و بر اساس قوانین بین المللي و ضوابط داخلي 
کشور ها، عکسبرداري انجام مي شود.«

این قوانین شامل موارد زیر است:
_ تمام رخ بودن صورت

_ نداشتن سایه در صورت
_ نداشتن احساس و حالت در سوژه

_ نداشتن عینك و کاله 
_ پس زمینه سفید 

_ رعایت شئونات اسالمي براي بانوان و آقایان
بنابراین تعاریف و اصول، عکس پرسنلي تفاوت هاي بسیاري با عکس پرتره، عکاسي چهره براي آثار هنري و سایر 

عکس هاي چهره دارد. 

واحد یادگیري: عکاسي پرسنلي فصل سوم: عکاسي پرسنلي
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بخش دوم  دروس و جلسات

   شیوه تدریس
کنید.  استفاده  و مشاهده  از شیوه عمل  آن  آموزش  براي  بنابراین  است  عملي  فرایند  یك  پرسنلي  عکاسي 

نمونه هایي از عکس پرسنلي و عکس هاي پرتره دیگر را به هنر جویان نمایش دهید.
از گروه بخواهید عکس پرسنلي را در بین عکس هاي دیگر پیدا کنند و سپس این پرسش را مطرح کنید: 

- چرا این عکس ها را پرسنلي مي دانیم؟ 
پاسخ مي تواند این باشد که:

 قوانین عکس پرسنلي در آن ها رعایت شده اند.
 در این عکس ها چهره ها حالت خاصي ندارند و بیشتر براي کاربرد اوراق هویتي هستند.

گفتن قوانین به هنرجویان خسته کننده است اما یافتن قوانین به وسیله نمونه هاي عکس و برشمردن آن ها 
توسط هنرجویان در ذهن ایشان مي ماند. پس اجازه دهید هنرجویان خودشان قوانین را پیدا کنند.

مثال: تمام رخ بودن تصویر- آیا تمام تصاویري که به عنوان پرسنلي جدا کرده اند براي مدارک مناسب اند؟ چرا 
مناسب نیستند و مشکل تصویر کجاست؟

از هنرجویان بخواهید بقیه قوانین را در تصاویر بیابند.
در تصاویر پرسنلي چشم در خط       کل تصویر قرار دارد.

مجموعه اي از تصاویر پرسنلي یا کپي آن ها در اختیار هنرجویان قرار دهید و بخواهید که خط       را رسم 
کنند.

در شیوه مشاهده، عالوه بر یافتن قوانین، اشکاالت رایج را نیز مي توان در این عکس ها برشمرد. پس تعدادي 
عکس غیر استاندارد در اختیار هنرجویان بگذارید و بخواهید با مقایسه عکس ها اشکاالت تصویري را پیدا کنند.

یکي از مهم ترین نکاتي که هنگام کار عملي انجام مي دهید توجه دادن هنرجویان به کادر بندي در عکاسي پرسنلي 
است و نیز مواردي مانند: نورپردازي چهره که سایه هاي زیر چشم و بیني و لب کنترل شود. نگاه مستقیماً به دوربین 
باشد. شانه ها مستقیم باشند و آراستگي چهره و مو نیز مواردي است که به آن توجه نموده و تمرین شود. اجازه دهید تا 
هنرجویان به ترتیب مدل شوند و از یکدیگر عکاسي کنند. به آن ها در مورد شیوه نور هاي آتلیه و چگونگي تنظیم آن ها 
مطابق استاندارد توضیح دهید و امکان سعي و خطا را در کارگاه فراهم کنید تا در تمرین هاي مکرر بتوانند به نتیجه 

مطلوب برسند.
    نكات  ایمنی و بهداشت

ایمني استودیو به لحاظ  اتصاالت الکتریکي فالش ها و منابع نوري، توجهات ویژه ایمني براي کودک در استودیو.
 

    شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
_ ارزشیابی در حین انجام کار به شکل تکوینی و مرحله به مرحله در جدول هنرآموز ثبت می شود.

_ ارزشیابی نهایی پس از عملکرد هنرجو و در قیاس با عکس های دیگر هنرجویان به شکل داوري انجام می شود .

1
31

3
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 آماده کردن مدل براي عکاسي 1

2 نورپردازي 2

1 تهیه عکس  یا عکس برداري 3

2 ویرایش و گرفتن خروجي نهایي 4

2

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

1- )سطح 2( ارتباط موثر
2- امانت داری

3- صداقت
4- جمع آوری باتری ها و کارتریج

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- انتخاب پس زمینه سفید

2- نشاندن و حالت دادن به مدل
3- نور پردازي)استفاده از نورهاي نرم و بدون سایه(

4- کنترل چهره براي نداشتن حالت هاي حسي خاص 
5- تمام رخ )مشخص بودن دو گوش در عکاسی از آقایان و رعایت حجاب دربانوان

6- ثبت تصویر
7- انجام عمل روتوش در حدي که تغییر در ویژگي هاي چهره ایجاد نکند.

8- گرفتن خروجي به صورت پرینت یا چاپ عکس و ارزیابي آن

استاندارد عملکرد: 
تهیه عکس تمام رخ به همراه جزئیات چهره بدون داشتن حالت هاي حسي با هدف و کاربرد عمومي، در اندازه مشخص شده،
قابل قبول مشتري، درمحل آتلیه با لوازم حرفه اي عکاسي متناسب با استانداردهاي حرفه اي عکس پرسنلي شامل: تمام رخ، 

داراي وضوح و جزئیات، کیفیت مطلوب کاربردي،کادربندي متناسب با اهداف کاربردي عکس
شاخص ها:

- توانایي ثبت تصویر شخصي بدون حالت هاي حسي )لبخند، اخم یا...(
- نورپردازي بدون سایه             

- تمام رخ)مشخص بودن دو گوش در آقایان و رعایت حجاب در بانوان(
- روتوش در حد عدم تغییر ویژگي هاي چهره

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 15 تا 20 دقیقه             مکان : استودیو یا آتلیه عکاس با فضاي مناسب   

تجهیزات: پس زمینه یا فون، لوازم نورپردازي، لوازم سنجش نور، لوازم عکس برداري
ابزار و تجهیزات:    

دوربین SLR، لنز فاصله تله، سه پایه، لوازم نور پردازي ) حداقل سه شاخه فالش، پایه ها و کاسه استاندارد و soft box و 
snoot (، رایانه، چاپگر، لوازم نورسنجي ) شامل فالش متر، نور سنج(

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی عكاسي پرسنلي:



49

بخش دوم  دروس و جلسات

روتوشکاري عکس

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

ایرادات 3روتوشکاری عکسجلسه 1 آموزش عناصر بصری و درک 
عکس

13

13نرم افزارهای ویرایش عکس3روتوشکاری عکسجلسه 2

4-توانایی تغییر و ویرایش در عکس3روتوشکاری عکسجلسه 3

4-مفهوم بایگانی و بایگانی کردن و تمرین3روتوشکاری عکسجلسه 4

3کار با چاپگر و ارزشیابی نهایی3روتوشکاری عکسجلسه 5

ارزشیابيارزشیابي---

نمونه جدول بودجه بندي: روتوشكاري عكس
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    مقدمه
پردازش عکس ، تصحیح رنگ ، اندازه ، کنتراست و بازسازي تصویر یکي از استانداردهاي حرفه عکاسي است .

 در بسیاري از موارد نیاز داریم که در جهت بهبود کیفیت یك عکس تغییراتي را در آن ایجاد کنیم، این 
یك  تصویر  ویرایش  مي شود.  انجام  رایانه ها  کمك  به  امروزه  که  مي شود  شامل  را  متعددي  موارد  تغییرات 

تخصص است. در کارگاه هاي بزرگ عکس یك اپراتور بخصوص امور ویرایش عکس وجود دارد.
هدف از آموزش این درس در این پایه تحصیلي، تربیت افرادي است که بتوانند عکس پرسنلي بگیرند و آن ها 

را ویرایش و روتوش کنند.

   مواد و تجهیزات
کامپیوتر، اسکنر، چاپگر، نرم افزار هاي مربوط با ویرایش عکس

   دانش افزایی
روتوشکاري یا اصالح تصویر چیست؟ مي توان گفت هر گونه تغییرات در عکس که شامل تصحیح کادر- اصالح 
رنگ- اصالح بافت- اصالح نویز و حذف زوائد تصویري چه به روش دستي و چه به روش دیجیتال )در جهت 
بهبود ارائه عکس( ویرایش عکس نام دارد. براي ایجاد این تغییرات در ابتدا باید هنرجویان را با این مفاهیم 
آشنا کنید. مفاهیمي چون کادر و ترکیب بندي، رنگ و تاثیرات آن در تصویر، انواع بافت، مفهوم نویز  و زوائد 

تصویري و ...

   کادر و  ترکیب بندي
 براي درک کادر از تمرینات عملي بهره بگیرید. از هنرجویان بخواهید یك قاب یا پنجره مقوایي درست کنند 
و با آن به فضاي اطراف خود نگاه کند. این روش را با قرار دادن دو دست به شکل پنجره هم مي توان انجام 
داد. محدوده اي که هنرمند براي ارائه و اجراي اثر خود بر مي گزیند کادر مي گویند. در عکس کادر یك فضاي 

دو بعدي است که عناصر بصري در آن جمع شده و به آن مفهوم مي بخشد.
 هنرمند با انتخاب بخشي از فضاي پیرامون خود و جدا ساختن آن با قابي مشخص دو عمل انجام مي دهد اول 
این که ارتباط کادر را با محدوده ي داخلي اثر برقرار مي کند و انرژي بصري را که از درون به بیرون گرایش 
دارد محصور مي سازد. دوم اینکه انرژي هاي بصري بیرون از کادر را که میخواهند به درون آن نفوذ کنند به 
کنترل در خواهد آورد. فضاي دروني یك کادر زماني معنا پیدا مي کند که یك عنصر بصري در درون کادر 

انرژي بصري آن را فعال کند.

   ترکیب بندي
را  بیان هنري  و  مفهوم  و حاوي  ایجاد یك کل منسجم  منظور  به  اثر هنري  عناصر یك  سازمان دهي همه 

ترکیب بندي مي نامیم.
عالوه بر کادر که ساختار اصلي اثر در ارتباط با آن مشکل مي گیرد وجود سه عامل در به وجود آوردن یك 

ترکیب موفق بصري الزامیست:
_ وجود تعادل بصري

واحد یادگیري: روتوشکاري عکس فصل سوم: عکاسي پرسنلي
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_ وجود تناسب و هماهنگ میان عناصر مختلف یك ترکیب
_ وجود رابطه ي هماهنگ اجزا با کل و یا موضوع اثر

   رنگ
رنگ در همه ابعاد زندگي جاریست و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگي مفهوم زندگي است و یا به قول  

»ایتن« رنگ همان زندگي  است.
براي اصالح رنگ در تصاویر باید ابتدا رنگ و شاخصه هاي آن را بشناسیم زیرا اصالح رنگ در نرم افزار با شاخصه هاي 

آن صورت مي گیرد و درک درست از رنگ ما را به بهبود و اصالح آن نزدیك مي کند.
در یك تقسیم بندي کلي مي توان پي برد که هنرمندان مفاهیم و ویژگي هاي رنگ را معموال به سه طریق زیر در 

آثار خود به کار گرفته اند:
_ رنگ به عنوان عنصري تجسمي براي توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن 

_ رنگ به عنوان عنصري نمادین و استعاري که معاني عمیق و دروني اثر و اجزاي آن را به نمایش مي گذارد.
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_ استفاده از رنگ براي نمایش گذاشتن ارزش هاي دروني و زیبایي ها و تاثیرات خود رنگ

   فیزیک رنگ
نور طبیعي که اصطالحا به آن نور مرئي هم مي گویند، باعث دیده شدن جهان پیرامون و اشیاء مي شود. علم 
فیزیك چگونگي پیدایش رنگ هاي مختلف از تجزیه نور طبیعي را به ما توضیح مي دهد. هنگامي که باریکه اي 
از نور خورشید به یك منشور تابیده شود هنگام عبور از سطوح منشور مي شکند و پس از برخورد با زمینه 

سفید به صورت طیفي رنگین دیده مي شود.

   ترکیب افزایشي
در صورتي که طیف رنگ هاي حاصل از شکست و تجزیه نور به وسیله منشور را دوباره به کمك یك عدسي 
همگرا با هم ترکیب کنیم مجددا نور سفید حاصل مي شود. بنابراین سه نور اصلي قرمز با طول موج بلند، سبز 
با طول موج متوسط و بنفش با طول موج کوتاه وقتي با یکدیگر ترکیب شوند نور سفید حاصل مي شود. این 
نوع ترکیب رنگ را که در آن میزان روشني نور پس از ترکیب اشعه هاي مختلف آن با یکدیگر افزایش مي یابد. 
ترکیب افزایشي مي گویند. نور هاي رنگین وقتي دو به دو با یکدیگر ترکیب مي شوند از طریق افزایشي رنگ هاي 

دیگر را به وجود مي آورند.

   ترکیب کاهشي
هرگاه در مقابل منبع نور فیلتري با یك رنگ خالص گرفته شود تنها همان رنگ عبور مي کند و اگر فیلتر 
مکمل آن رنگ را مقابل همان نور بگیریم دیگر نوري از آن رد نخواهد شد. تیره دیده شدن منبع نور از وراي 
نور  عبور طیف  اجازه   فقط  رنگي  فیلتر هاي  زیرا  آن هاست.  کاهش دهندگي  اثر خاصیت  در  رنگي  فیلتر هاي 
همرنگ خود را مي دهند. به این نوع ترکیب نورهاي رنگي که باعث تیره شدن رنگ مي شود ترکیب کاهشي 
گویند. ترکیب مواد رنگي نیز ترکیب کاهشي است. زیرا وقتي رنگ اصلي را با یکدیگر مخلوط کنیم یك رنگ 
کاماًل تیره حاصل مي شود.پس وقتي جسمي به رنگ آبي یا قرمز دیده مي شود در و اقع قسمت آبي یا قرمز از 

رنگ سفید را بازتاب داده است.

   شاخصه هاي اصلي رنگ
محیط،  تاثیر  تحت  رنگ ها  دیدن  چگونگي  که  شد  خواهیم  متوجه  طبیعت  به  و  خود  اطراف  به  نگاهي  با 

رنگ هاي مجاور و نوري که بر آن مي تابد قرار دارد.
چشم انسان رنگ ها را بر اساس سه خصوصیت از یکدیگر تمایز مي کند.

الف( ته رنگ یا فام )Hue(: صفتي از رنگ که جایگاه آن را بین سایر رنگ ها مشخص مي کند، فام کیفیت 
رنگین بودن رنگ است. رنگ ها به نام ته رنگ یا فام  آن ها یا در واقع بخشي از طول موج نوري که منعکس 

مي کنند نامیده مي شوند. مثل قرمز و آبي
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ب( درخشنگي یا روشنایي )value( یعني میزان تیرگي و روشني آن ها- بعبارت بهتر گام هاي رنگي مختلفي 
که از ترکیب یك رنگ با سیاه یا سفید بدست میاید. 

ج( شدت یا خلوص رنگ )Saturation(: درجه سیري یا اشباع یك رنگ است یا به بیان دیگر درجه اي از اشباع 
است که یك رنگ را در خالص ترین حالت خود نشان مي دهد. به عنوان مثال یك آبي خالص که با هیچ رنگ 

دیگري مخلوط نشده باشد.

photo shope مدل هاي رنگ در
پرکاربردترین مدل هاي رنگ در فتوشاپ RGB و CMYK است.

  )RGB( مدل رنگ
)Blue( و آبي )Green( سبز )Red( در این مدل رنگي از سه نور اصلي قرمز

 استفاده شده است. که اگر مقادیر هر سه رنگ برابر با 255 قرار داده شود
 رنگ سفید خالص بوجود میاید. در سیاه خالص مقادیر هر سه عدد برابر صفر

 است. توجه داشته باشید در بحث رنگ ها منظور از مقدار رنگ قدرت یك
 رنگ است که در مدل RGB حداکثر آن 255 است. این مدل رنگي

 براي خروجي هاي مانیتوري و تلوزیوني است. RGB مناسب ترین
 مدل رنگي براي نمایش در مانیتور ها و تلویزیون ها و نظایر آنهاست.

)CMYK( مدل رنگ
از این مدل بیشتر در کار هاي چاپي و لیتوگرافي استفاده مي شود. 

 )Cyan( به همین دلیل در این مدل رنگي از 4 رنگ فیروزه اي
سرخابي )Magenta( زرد )Yellow( و مشکي )Black( که

 چهار جوهر اصلي مورد استفاده در چاپگرهاي رنگي هستند،
 استفاده شده است. بنابراین اگر خروجي فایل مورد نظر یك

 خروجي چاپي است. حتما الزم است از این مدل رنگي براي تعریف
 رنگ هاي موجود استفاده شود.
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   بافت
به طور کلي سطح رویه هر شي و هر شکلي داراي ظاهر خاصي است که به آن بافت گفته مي شود درک کردن 

بافت هم از طریق حس المسه و هم توسط احساس بصري میسر است.
ما با لمس اشیا به خصوصیات آن ها از نظر سختي و لطافت، زبري و صافي، هموار و ناهموار بودنشان پي مي بریم. 
در هنر تجسمي اما درک بافت هاي مختلف غالباً با دیدن و به صورت بصري اتفاق مي افتد. بافت بصري عموماً به 

دو شکل تصویري و ترسیمي به وجود مي آید.

   ابزار هاي روتوش
براي روتوش تصاویر در فتوشاپ سه دسته ابزار اصلي شامل ابزار هاي گروه stamp، گروه focus و گروه تغییر 

درجه رنگ را مي توان نام برد.

clone stamp ابزار مهر الستیكي   
یکي از ابزار هاي روتوش تصاویر است که قابلیت کپي کردن یك بخش از تصویر بر روي سایر  بخش ها را فراهم 
مي کند به طوري که مي توانید با الگوبرداري از یك نقطه یا محدوده خاص از تصویر، یك مهر الستیکي ایجاد 

کرده و سپس در سایر قسمت ها کپي کنید.

در نسخه هاي جدید ناحیه اي از تصویر که توسط ابزار نمونه گیري مي شود روي نوک قلم مو نمایش داده مي شود 
و شما مي توانید قبل از ترسیم از نتیجه کار مطلع باشید.

ابتدا مهر الستیکي را انتخاب کرده و مکان نما را بر روي نقطه اي که قرار است پیکسل هاي آن در ناحیه دیگري از 
تصویر کپي شود قرار مي دهیم، سپس با پایین نگه داشتن کلید Alt و کلیك کردن نقطه مورد نظر )نقطه مبدا( 
انتخاب مي شود. آنگاه ماوس را در نقطه اي که قرار است پیکسل ها در آن کپي شود )نقطه مقصد( قرار داده و با 

پایین نگه داشتن دکمه ماوس و  کلیك کردن عملیات کپي را انجام مي دهیم.
عملکرد مهر الستیکي شبیه قلم مو است پس به سایز آن دقت کنید. 

از کاربرد هاي اصلي ابزار مهر الستیکي تصحیح قسمت هاي معیوب یك عکس، مانند شکستگي سطح عکس هاي 
قدیمي است که باید از قسمت  سالم تصویر که به لحاظ نوري کاماًل شبیه قسمت از بین رفته است انتخاب کرده 

و با کپي، قسمت شکسته را ترمیم کرد. 

در عکس هاي جدید نیز گاهي ذرات سفید یا گرد و غبار دیده مي شود که مي توان با مهر الستیکي آن ها را نیز 
حذف نمود.

_  حجم فایل هاي مدل رنگي )RGB( کوچکتر از مدل )CMYK(  است.
به  آن را  پایه  براي چاپ  و  استفاده کرده   RGB رنگي  از مدل  مانیتوري  نمایش  براي   _

CMYK تبدیل کنید.

نکته
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 Spot Healing Brush و  Healing Brush ابزار ترمیم   
عملکرد این ابزار ها بسیار مشابه مهر الستیکي است یعني توسط این ابزار ها نیز از محل سالم تصویر براي ترمیم 

بخش یا بخش هاي معیوب عکس استفاده مي شود. اما به لحاظ عملکرد این دو ابزار کمي با یکدیگر متفاوتند.

البته توسط این ابزار مي توان از یك تصویر به تصویر دیگر عمل کپي را انجام داد مانند تصویر 3-24 که از 
تصویر سمت چپ نمونه برداري شده و در تصویر سمت راست کپي شده است. برطرف کردن چین و چروک 
صورت و برطرف کردن خال گوشتي یا ناحیه بزرگ کك و مك در صورت نیز از این فرمان استفاده مي شود.

 Spot Healing Brush عملکرد این ابزار کمي متفاوت است به طوري که با کلیك توسط این ابزار در 
نواحي مورد نظر، به صورت خودکار از نواحي اطراف ناحیه کلیك شده بافت سالم بر روي این ناحیه کپي 

مي شود. تصویر )4-24( این دستور براي کك و مك ها یا اشکاالت ریز پوستي در صورت استفاده مي شود. 

Red eye و قرمزي چشم  patch ابزار وصله   

کار این ابزار نیز ترمیم است و مي توان از قسمت سالم تصویر به قسمت معیوب وصله زد. این ابزار نور و رنگ 
را با توجه به محیط اطراف منطقه مورد نظر تنظیم مي کند و نوعي هم پوشاني ارائه مي کند. 

ابزار قرمزي چشم براي مواردي است که در اثر تخلیه فالش چشم دچار قرمزي شده است. هرچند دوربین هاي 
جدید قادرند این مشکل را بر طرف کنند اما در صورت بروز مشکل مي توان از این ابزار استفاده کرد. کافیست 
در اطراف محدوده قرمز چشم توسط این ابزار یك کادر انتخاب کنید که به طور خودکار قرمزي چشم حذف 

مي شود. 

 focus گروه   
مجموعه ابزار هایي که میزان کنتراست یا وضوح تصاویر را کم و زیاد مي کنند.

 blur - sharpen- smudge شامل سه ابزار
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:)smudge( ابزار انگشت اشاره   
با این ابزار مي توان رنگ را پخش کرد درست مانند پخش کردن رنگ با دست در نقاشي- به همین دلیل آیکون 
این ابزار تحت عنوان smudge انگشت اشاره دست است. در این ابزار گزینه هایي براي تنظیم میزان فشار ابزار 

بر روي تصویر و میزان بهم ریختگي رنگ وجود دارد. 

 )blur( ابزار محو کننده   
اگر در بعضي از موارد تصاویر به دالیل مختلفي از کیفیت برخوردار نباشند مي توان با ابزار blur مقداري آن را 

محو کرد تا بدین ترتیب تفاوت رنگ کمتري احساس شود. 
فتوشاپ به کمك این ابزار مقدار رنگ پیکسل ها را اندکي از آنچه هستند کمتر مي کند تا رنگ ها محوتر یا نرم تر 

شوند.

)sharpen( ابزار وضوح   
عملکرد این ابزار ضد عملکرد ابزار)blur( است. ابزار sharpen با بازکردن کنتراست رنگ پیکسل ها باعث مي شود 
که تفاوت رنگ بین دو پیکسل مجاور هم افزایش یابد و در نتیجه مرز بین رنگ ها در عکس مشخص تر شود. 
عملیات sharp تصویر، زماني بهترین نتیجه را مي دهد که این کار به صورت تدریجي و هر مرتبه به مقدار کم 

انجام گیرد.
در این ابزار با گزینه strength از نوار option مي توان میزان فشار ابزار را در حین کار بر روي تصاویر تنظیم کرد. 

هنگام کار با این ابزار سعي کنید از میزان کم strength براي رتوش تصاویر استفاده نمایید. 
نکته: با کلید R ابزار هاي تغییر فوکوس فعال مي شوند ضمن این که با Shift+R مي توان جاي ابزار ها را عوض 

کرد.
Photoshop آشنایي با ابزار تغییر درجه رنگي در   

همانطور که گفته شد نرم افزار فتوشاپ بعنوان یك نرم افزار کار بر روي عکس این امکان را به کاربران مي دهد که 
بسیاري از تکنیك هاي سنتي و قدیمي انجام شده در عکاس خانه ها را به شکلي بسیار راحت تر و با قابلیت هاي 

ویژه بر روي عکس هاي مختلف پیاده کنند.
یکي از مهم ترین بخش هاي مربوط به جعبه ابزار به بخشي اختصاص دارد که عملیات مربوط به تغییر درجه رنگ 

             Normal                             Blur                          Sharpen                        Smudge
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تصاویر را انجام مي دهد، به طوري که با استفاده از این دستور ها مي توان عملیاتي چون تیره کردن و روشن کردن 
 photoshop بخش هاي مختلف یك تصویر را به راحتي انجام داد. این ابزار ها نیز جزء ابزار هاي رتوش تصاویر در

به حساب میایند.
 Bum کردن(،  )سایه   Dodge از  عبارت اند  که  دارد  وجود  کاربردي  ابزار  سه  تصاویر  رنگ  درجه  بخش  در 

)سوزاندن( و sponge)اسفنج(.

Dodge ابزار   
این ابزار در photoshop باعث روشن تر شدن یا کمرنگ  کردن تصویر مورد نظر یا بخش هایي از آن مي شود. 
روي تصویر کلیك راست کرده و با انتخاب نوک قلم مو در نواحي تیره اقدام به درگ کردن نمایید. خواهید دید 
که تصویر به تدریج تیرگي خود را از دست مي دهد. )در تصاویر چهره براي روشن تر کردن رنگ دندان و سفیدي 

چشم از این فرمان استفاده مي شود.( 

 Burn ابزار   
این ابزار عکس ابزار Dodge عمل مي کند به طوري که از آن براي تیره کردن یك عکس یا بخش هایي از آن 

استفاده مي شود.

)sponge(ابزاراسفنج   
این ابزار نیز یك ابزار تاریك خانه اي است. هنگامي که در تشتك ظهور عکس، یك عکس به اندازه کافي تیره نباشد 
یا شدت رنگ هاي آن کم باشد عکاس با ریختن مقداري داروي ظهور روي یك اسفنج و مالیدن مستقیم آن بر 
روي فیلم یا کاغذ چاپ شده رنگ هاي عکس را بیشتر ظاهر مي کند و در حقیقت قدرت رنگ  ها افزایش مي یابد. 

در نتیجه رنگ ها تازه تر و شفاف تر مي گردند.
ابزار اسفنج در فتوشاپ نیز همین کار را انجام مي دهد. در تصاویر سیاه و سفید با رساندن میزان خاکستري به 
سطح متوسط باعث افزایش یا کاهش کنتراست قسمت هاي گوناگون مي گردد و در یك تصویر رنگي با استفاده از 
ابزار اسفنج مي توان اشباع یا درصد خلوص رنگ را افزایش )گزینه saturated از نوار option(  یا کاهش )گزینه 
Desaturated( داد. در تصاویر چهره پر رنگ کردن لب ها و رنگ چشم و رنگ مو با این دستور امکان پذیر است. 

در این قسمت باید به درصد Flow دقت شود.

   دستور هاي روتوش
جداي از ابزار هاي روتوش، گروهي از دستورات تنظیم رنگ زیر منوي Adjustments از لیست Image قرار 
دارند که توسط آن ها مي توان عملیاتي مانند روشن و تیره کردن تصویر- تغییر میزان اشباع رنگ و به طور کلي 

اصالح رنگ تصاویر را انجام داد.

 level دستور   
از منوي Image گزینه Adjustment  و سپس دستور

 level یا کلید میانبر ctrl+L مي توان براي تنظیم میزان
 روشني یا تیرگي تصاویر استفاده کرد.

در وسط پنجره باز شده یك هیستوگرام )نمودار میله اي( 
قرار گرفته که با استفاده از آن مي توان میزان روشني تصویر

 و رنگ هاي متوسط را تغییر داد.
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 Curve دستور   
تفاوت دستور curve با level آن است که به جاي تنظیم رنگ با هیستوگرام، مي تواند هر کانال رنگ را به 

طور مجزا و جداگانه و به اندازه مورد نظر تعیین نماید.
با اجراي این دستور یا کلید میانبر ctrl+M پنجره اي باز مي شود که حاوي یك کادر مربع و خطي در قطر 
آن است. در این کادر مربع ضلع افقي تراز هاي ورودي رنگ و ضلع عمودي تراز هاي خروجي رنگ را نمایش 
مي دهد. با درگ کردن خط قطر وسط به باال و پایین عمل تنظیم روشنایي رنگ هاي موجود در تصویر را به 

راحتي انجام دهید.

color Balance دستور   
یکي دیگر از دستور هاي کاربردي فتوشاپ که از آن براي تصحیح رنگ هاي یك تصویر و موازنه رنگي تصویر 
استفاده مي شود. با اجراي این دستور )یا کلید میانبر ctrl+B ( پنجره اي باز مي شود که در آن سه رنگ اصلي 
به همراه رنگ هاي کنتراست یا متضاد آن ها نمایش داده شده است. در ابتدا اهرم هاي تنظیم رنگ به صورت 
موازنه شده در وسط قرار گرفته و کاربر مي تواند به دلخواه هر یك از رنگ ها را کم یا زیاد نماید. در اینجا 
شما مي توانید براي کاهش یك رنگ از افزایش رنگ مکمل )یا متضاد( آن استفاده کنید. در مورد عکس هاي 
قدیمي که معموال زرد رنگ شده اند در این دستور مي توان با افزایش رنگ آبي میزان رنگ زرد را کاهش داد.

 دستور Auto tone به طور خودکار تیرگي و روشنایي را در زمان کوتاه تنظیم مي کند 
اما توجه داشته باشید که دقت آن به اندازه دستورات دیگر نیست. 

نکته
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Brightness/ contrast دستور   
با استفاده از این دستور یا کلید میانبرctrl+U مي توان درجه رنگي )تیرگي روشني( رنگ ها را تنظیم کرد. 

بیشتر زماني استفاده مي شود که تیرگي و روشني تصویر به حالت غیرطبیعي درآمده است.

Hue/saturation دستور   
با این دستور یا کلید میانبرctrl+U مي توان تصاویر رنگ یا فام)Hue( و هم چنین درصد اشباع یا سیري رنگ 
یا saturation و میزان روشني را تغییر داد. همانطور که گفتیم فام اصل رنگ است و اشباع سیري رنگ 

مورد نظر را مشخص مي کند.
این دستور یکي از مناسب ترین دستور ها براي تنظیم و تغییر سریع رنگ هاي موجود در یك تصویر است. براي 
استفاده از این دستور پس از انتخاب محدوده رنگي مورد نظر در پنجره مقابل میزان فام رنگ، درصد اشباع و 

روشنایي رنگ مورد نظر را تنظیم کنید. 

   چند دستور دیگر 
Selective color براي تصحیح رنگ هنگام چاپ
Channel Mixer براي ترکیب کانال هاي تصویر
Replace color براي جایگزیني رنگ هاي تصویر

Gradient Map براي اعمال یك شیب  رنگي بر روي رنگ هاي تصویر
Invert color براي معکوس کردن رنگ هاي تصویر

Posterize براي تعیین سطوح رنگي تصویر 
Threshold براي ایجاد یك تصویر سیاه و سفید با کنتراست باال 

Variations  بهترین شیوه تنظیم چشمي رنگ هاي یك تصویر که مي توان رنگ ها را قبل و بعد از تنظیم بطور 
همزمان مشاهده کرد.
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 گاهي الزم است در تصاویر چهره تغییراتي ایجاد کنید. دستور Filter       Distort       Liquify با 
فیلتر Liquify مي توان بیني را باریك تر کرد. در همین فیلتر ابزارpucker یك ناحیه را با در نظر گرفتن 
یك نقطه مرکزي از همه طرف کوچك مي کند. ابزار warp براي کشیدن کناره هاي بیني به باال یا داخل 

استفاده مي شود. 
براي الغرتر نشان دادن چهره نیز فیلتر Liquify مناسب است. با ابزار warp مي توان گوشه چهره یا گونه 

را به داخل کشید و صورت را الغرتر نمایش داد.

   پاسخ فعالیت کارگاهي 1
تصویر را در صفحه باز کنید. در قسمت نوار ابزار سمت چپ تصویر گزینه crop را انتخاب کنید. از این ابزار 
در فتوشاپ براي برش یا حذف بخش هاي ناخواسته یك تصویر استفاده مي شود. این دستور دقیقاً مانند قیچي 
برش عکاس ها عمل مي کند. ابتدا ابزار را فعال کنید سپس محدوده مورد نظر را انتخاب نمایید چه مي بینید؟
قسمت انتخاب شده روشن و قسمت هاي زائد تیره هستند. با زدن کلید Enter انتخاب شما جدا خواهد شد.
اکنون به انتخاب خود چندین تصویر ا برش دهید سپس با دوستان خود تصاویر را به اشتراک بگذارید. آیا به 
مفهوم تصاویر آسیبي رسیده است؟ شما با برش زدن به یك کادر جدید دست یافته اید. تفاوت هاي آن را با 

کادر قبلي بیان کنید.

   پاسخ فعالیت کارگاهي 2
تصویر را در نرم افزار فتوشاپ باز کنید. در نوار اختیارات نوار باالي صفحه:

Image  Adjustment      Levels 
در پنجره باز شده شاخص هاي روي محور level را به اندازه نیاز جابجا کنید.

چه تغییراتي در تصویر مشاهده مي کنید. روش هاي دیگري نیز براي تغییر دقیق تر نور وجود دارد که با تمرین 
بیشتر مي توانید به آن دست پیدا کنید. با همکالسي هاي خود تصاویر جدید را به اشتراک بگذارید. بهترین 

تصاویر را انتخاب کنید و درباره ي قبل و بعد از اصالح نور در آن تصاویر صحبت کنید.

   پاسخ فعالیت کارگاهي 3
تصویري را در نرم افزار فتوشاپ با کنید. در پایین جعبه ابزار روي یکي از دو مربع قرار داده شده کلیك کنید. 
چه مي بینید؟ پنجره باز شده color picker نام دارد که معني انتخاب کننده رنگ است اکنون قسمتي از 

تصویر را انتخاب کرده و رنگ آن قسمت را تغییر دهید.

   شیوه تدریس
براي درک بهتر ترکیب بندي از دادن تمرینات عملي استفاده کنید. با عکس هایي که کادرهاي نا مناسب دارند 

هنرجویان را به چالش وا دارید چرا برخي عکس ها زیبا نیستند.
از هنرجویان بخواهید میز کار خود را کادر فرض کرده و با چیدمان وسایل روي آن به درک ترکیب بندي 
برسند. هنرجویان مي توانند با دوربین ساده اي مثل دوربین تلفن همراه تصاویري با ترکیب بندي صحیح ثبت 
کنند و سپس این تصاویر را در کالس نمایش دهید. بهتر است هنرجویان درباره تصاویر خود بحث و گفتگو 

کنند. و مفهوم ترکیب بندي را با تماشاي تصاویر درک کنند.  
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پس از آن عکس هایي از عکاسان بزرگ نمایش دهید تا هنرجویان با ترکیب بندي صحیح آشنا شوند. براي 
درک بیشتر مطالب به این کتاب ها مراجعه کنید.

_  درون کادر دیوید دوشمین- احسان مجیدي،کتاب آبان
_ کادر بندي در عکاسي- یوهان نوتینگ و گئورک بلیتز- بهزاد موسوي ناشر اسلیمي 

_ ترکیب بندي در عکاسي- هارالد ماند- پیروز سبار- نشر سروش.
 همانطور که مي دانید مشاهده کردن قسمت اعظم یادگیري است. بهتر است براي این واحد بیشتر از شیوه  

مشاهده و تمرین بهره بگیرید.

   عناصر بصري_ کادر
براي درک کادر در ابتدا از هنرجو بخواهید با یك درآوردن یك قاب 18×13 در یك برگ یا مقواي A4 براي 
خود یك پنجره بسازد. سپس با این پنجره به دنیاي اطراف خود نگاه کند. از آن ها بخواهید از این فضا قسمتي 

را به دلخواه خود انتخاب کنند و دلیل انتخاب خود را بگویند.
یکسري تصاویر پرینت شده در ابعاد 25×20 در اختیار هنرجویان بگذارید و از آن ها بخواهید با پنجره خود 

قسمتي از تصویر را جدا کنند و دلیل آن را جویا شوید.
سپس از آن ها بخواهید هر کدام از درون تصویر 25×20 یك قسمت را در ابعاد 18×13 یا 15×90 جدا کنند.
از هنرجویان بخواهید پنجره هاي مقوایي خود را روي میز قرار دهند و درون آنرا با چند شيء چیدمان کنند. 
از همه چیدمان هاي هنرجویان عکس گرفته روي پرده نمایش دهید بهترین چیدمان کدامست. چرا؟ نظر 

هنرجویان ثبت شده، درباره آن گفتگو شود.
بعد از تمرین عکس هایي از عکاسان برتر با کادر هاي خاص و قوي براي هنرجویان نمایش داده شود. 

اکنون باید از هنرجویان پرسید کادر چیست؟

   بافت
از هنرجویان بخواهید روي سطوحي که در کارگاه و در کنارشان هست دست بکشند سپس با یك کاغذ روي 
این سطوح بافت ترسیم کنند. کاغذ را روي سطح قرار داده و با مداد شروع به سایه زدن کنند تا بافت زیرین 

روي کاغذ دیده شود. هر هنرجو از ابزار شخصي خود بافت انتخاب کند و تمرین را انجام دهد.
چند بافت متفاوت در کالس نمایش دهید بافت چوب، پارچه ابریشمي، پارچه ساتن، بافت سکه، بافت مقواهاي 

گوناگون.
درباره ویژگي هاي بافت با هنرجویان گفتگو کنید.

   نكات  ایمنی و بهداشت
یادآوری کنید.  به هنرجویان  را  نکات مهم است که رعایت آن  از  در رتوش عکس ها موازین اخالقی یکی 
همچنین هنگام کار با رایانه همه موارد ایمنی از جمله ایمنی کابل های برق، نگهداری از رایانه، نگهداری و 

مراقبت از فایل ها گفته شوند.

   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
ارزیابی عملکرد هنرجو از انتخاب تصویر تا گرفتن خروجی و کار با نرم افزار بایگانی

ارزیابی تصویر روتوش شده نهایی کلیه هنرجویان و قیاس با هم )ژوژمان یا داوری نهایی(
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 انتخاب عکس 1

2 ویرایش در رایانه روتوش و بازسازی 2

2 گرفتن خروجی 3

2

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

1- )سطح 1(اخالق حرفه ای
2- )سطح 1( کاربرد فناوری 

3- )سطح 1 و سطح 2(اجتماعی بودن
4- صداقت

5- امانت داری
6 رازداری

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تصحیح رنگ

2- رفع هرگونه لکه و عناصر اضافي در عکس
3- تصحیح ابعاد عکس براي چاپ

استاندارد عملکرد: 
ویرایش عکس، تصحیح رنگ، کنتراست، روتوش و بازسازي تصویر به صورت دیجیتال با هدف کاربرد عمومي بر اساس 

استاندارد هاي حرفه اي
به وسیله ابزارهاي تخصصي، ویرایش شامل تنظیم رنگ، کنتراست، بازسازي عکس، اندازه بر اساس خواست مشتري

شاخص ها:
ویرایش عکس از لحاظ رنگ،کنتراست، اندازه چاپ، بازسازي تصویر، روتوش تصویر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 30 دقیقه براي یك فریم           مکان: سایت کامپیوتر

تجهیزات:کامپیوتر، نرم افزار پردازش و روتوش عکس
ابزار و تجهیزات:    

رایانه، پویشگر، چاپگر، نرم افزار هاي مربوط با ویرایش عکس

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی روتوشكاري عكس:
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اجراي چاپ دستي

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

-2آشنایی با ابزار و تجهیزات4چاپجلسه 1

-3آشنایی با چاپ و تکنیك های آن4چاپجلسه 2

9-حکاکی روی چوب و لینولئوم4چاپجلسه 3

9-چاپ با شابلون)ترافارد(4چاپجلسه 4

2-ارائه کار و ارزشیابی4جلسه 5

نمونه جدول بودجه بندي: اجراي چاپ دستي
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   مقدمه
براي ایجاد طرح در یك سطح، معموالً رویۀ آن طرح را وسیلۀ ابزارهاي گوناگون، رنگ و نقاشي مي کنند. آیا این 
روش، اگر تعداد طرح ها زیاد باشد، پاسخ گوست؟ آیا روش هاي دیگري وجود دارد تا این کار با کیفیت بهتر و در 

زمان کمتري انجام شود؟
روش هاي چاپ دستي پاسخ مناسبي به این پرسش است. زیرا با چاپ دستي مي توان تعداد محدود و مورد نیاز 

از یك طرح را در زمان کوتاه، در دسترس دیگران قرار داد.

   مواد و تجهیزات
_ کاغذ و مقوا
_ غلتك چاپ

_  تامپون
_ میزکار و ابزار طراحي و نور مناسب و پرس چاپ

   دانش افزایی
آشنایي با ابزار، وسایل و مواد 

کاغذ و مقوا: در کار هاي چاپ دستي انواع مختلفي از کاغذ و مقوا مورد استفاده قرار مي گیرد. از کاغذ هاي 
معمولي تا مقوا هاي ضخیم و مخصوص. براي هر یك از تکنیك هاي چاپ دستي کاغذ هاي مخصوصي وجود دارد 

که در اینجا به آن ها اشاره مي کنیم.
براي کار هاي مربوط به چاپ برجسته )حکاکي روي چوب و لینولئوم( از انواع مقوا هاي سفید و رنگي بافت دار و 
بدون بافت مي توان استفاده کرد. مقوا هاي روغني، گالسه و خشك زیاد مناسب نیستند. در تکنیك حکاکي روي 
فلز انواع مقوا هاي دست ساز و نیز مقوا هاي آب رنگ و هم چنین انواع مقوا هایي که داراي درصد باالي الیاف طبیعي 
باشند، براي استفاده مناسب اند. در این روش نیز مقوا هاي روغني، گالسه و خشك مناسب نیستند. براي کار هاي 
مربوط به چاپ شابلوني )استنسیل و سیلك اسکرین( با توجه به نوع رنگي که به کار خواهد رفت، از گونه هاي 

متنوعي از کاغذ و مقوا مي توان استفاده کرد.
کاغذ ها و مقوا هایي که قصد استفاده از آن ها را در کارگاه چاپ دارید، باید از قبل، در اندازه هاي مناسب  برش 
بخورند و در نگهداري آن ها دقت کنید تا دچار شکستگي یا کثیفي نشوند. توصیه مي کنیم که مقوا هاي خود را به 
صورت تخت )و نه لوله شده( نگهداري و حمل کنید. پس از چاپ نیز از لوله  کردن کار هاي چاپ شده خودداري 

نمایید.
کاغذ هاي کپي برداري )پوستي، کالك و کاربن( و همچنین  کاغذ هاي کاهي نیز در کارگاه چاپ بسیار کاربرد دارند.

مرکب چاپ: نوعي مرکب بسیار غلیظ است که در رنگ هاي اصلي )آبي، زرد و قرمز(، سیاه، سفید طالیي و 
نقره اي تهیه مي شود و عمدتا در چاپخانه ها مورد استفاده قرار مي گیرد. این مرکب در قوطي هاي و کیلویي در 

ایران تولید مي شود. مرکب چاي مخصوص
چاپ روي کاغذ و مقوا تهیه شده و مناسب ترین نوع رنگ براي بدست آوردن نتیجه مطلوب در تکنیك هاي 
مختلف چاپ هنري است. با مخلوط کردن چاپ هنري، از مرکب چاپ با همان غلظت اصلي استفاده نمایید و از 
ترکیب آن با حالل یا روغن خودداري کنید. رنگ هاي روغني، گواش، آب رنگ و آکریلیك )یا رنگ هاي دیگر( نیز 

ممکن است در برخي تکنیك ها مورد استفاده قرار گیرند.

واحد یادگیري: اجراي چاپ هاي دستي فصل چهارم: چاپ
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غلتک چاپ: این ابزار از یك استوانه الستیکي و یك دسته ساخته شده و براي پخش کردن یکنواخت مرکب 
ابعاد غلتك چاپ به نسبت موارد استفاده ، متفاوت است. در این  روي سطوح مورد استفاده قرار مي گیرد. 
کارگاه، غلتك هاي با قطر بین سه تا شش سانتي متر و طول بین ژنج تا بیست سانتي متر بیش ترین کاربرد را 

دارند.
تامپون: وسیله اي است که با آن کلیشه را مرکبي مي کنند و در انواع چرمي، پارچه اي و فلزي ساخته مي شود. 

نوع چرمي آن مقاوم تر است و بهتر عمل مي کند.
تامپون را مي توان با یك تکه چرم)طبیعي یا مصنوعي( یا یك تکه پارچه ریز بافت مقاوم و مقداري پنبه )در 

اندازه هاي مختلف و براي کاربرد هاي گوناگون( ساخت.
پرس چاپ دستي: از دستگاه پرس براي انتقال مرکب از کلیشه به کاغذ استفاده مي شود. پرس هاي  مورد 
استفاده در هر یك از روش هاي برجسته، گود و مسطح اندکي با یکدیگر متفاوت اند. پرس تخت )پیچي( براي 
چاپ کلیشه هاي چاپ برجسته )سیلو گرافي(، پرس سیلندري براي چاپ کلیشه هاي گود )کالکو گرافي( و پرس 

سیلندري براي چاپ کلیشه هاي مسطح )لیتوگرافي( مناسب هستند.
کاردك:  این ابزار براي برداشتن مرکب از داخل ظروف و مخلوط کردن آن مورد استفاده قرار مي گیرد و در 
انواع مختلف قابل تهیه است. کاردک هاي مخصوص نقاشي با تیغه هاي محکم و داراي انعطاف بیش ترین کاربرد 
را در کارگاه چاپ دارند. بهتر است به هنگام کار، براي هر رنگ از یك کاردک جداگانه استفاده شود تا هم در 

زمان صرفه جویي شود و هم مرکب هاي موجود در ظروف اصلي به صورت خالص باقي بمانند.
مغار: این ابزار براي ایجاد خراش، شیار یا برداشتن قسمت هایي از لوحه یا کلیشه مورد استفاده قرار مي گیرد. 

مغار ها انواع مختلفي دارند و براي تکنیك هاي مختلف به کار مي روند. 
ابعاد میز، با توجه به تعداد افراد و  ابعاد مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد. ارتفاع و  میز کار: میز کار در 
نوع کاري که انجام مي شود، متغیر است. در هر کارگاه، به تناسب فضا، نوع کار و نیز تعداد افراد مشغول در 
آن، میز هاي متعددي الزم است. بهترین پوشش براي سطح میز چاپ، شیشه ضخیم است که هم در مقابل 

شوینده ها  و حالل ها مقاوم است و هم به راحتي پاک مي شود و براي استفاده بعدي آماده مي گردد.
شیشه: سطوح تخت شیشه اي، از مهم ترین وسایل موجود در کارگاه چاپ دستي است. در بهترین حالت، 
سطح میز هاي موجود در کارگاه با شیشه هاي ضخیم پوشیده شده است. در غیر این صورت، وجود قطعات 
متعدد شیشه قابل جابجایي در کارگاه، ضروري است. از شیشه براي ترکیب و آماده سازي رنگ و پخش کردن 

مرکب در شیوه هاي مختلف استفاده مي شود و بدون آن انجام کار تقریباً غیر ممکن است.
حالل ها و شوینده ها: نفت، تینر و بنزین مناسب ترین حالل هاي مرکب چاپ و رنگ هاي روغني است که 
براي تمیز  کردن ابزار، وسایل و سطوح رنگي شده به کار مي روند. این مواد قابل اشتعال اند و هنگام کار با آن ها 
رعایت بسیار دقیق اصول ایمني ضروري است. ممکن است مواد سفید کننده )یا کلر( را نیز، که حالل مواد به 

کار رفته در شابلون سیلك اسکرین است، استفاده کنیم.
قدرت  وجود  با  که  مي کنند  استفاده  نیز  آب  در  محلول  پرگازول  از  سفید کننده،  جاي  به  امروزه  هم چنین 

پاک کنندگي زیاد، از خواص مثبتي نسبت به کلر و سفید کننده به کلر و سفید کننده برخوردار است.
این محلول بدون بو است و آسیبي به پوست و دستگاه تنفسي نمي رساند.

برخي افراد از روغن بزرک نیز به عنوان یك حالل براي تمیز کردن شابلون، کلیشه و نیز ابزار و وسایل آغشته 
به رنگ هاي روغني استفاده مي کنند.

روزنامه باطله و پارچه:  شاید این مورد به نظر خیلي کم اهمیت جلوه کند، اما بدون استفاده از روزنامه باطله 
و هم چنین تکه هاي پارچه، کار در کارگاه چاپ بسیار دشوار خواهد بود. موارد استفاده از این وسیله ها، ماسکه 

کردن، برداشتن رنگ هاي اضافه، تمیز کردن وسایل و جلوگیري از رنگي شدن سطح میز ها و وسایل است.
ابزار هاي طراحي: منظور از ابزار هاي طراحي، وسایل و موادي هستند که همواره یك هنرجوي گرافیك یا 
نقاشي را قادر مي سازد تا بتواند به کمك آن ها طرح هاي ساده اي را به انجام رساند و براي ارائه آماده کند. 



66

مداد هاي طراحي، مواد اتود، پاک کن، خط کش فلزي 30 سانتي، کاتر، قیچي، چسب کاغذي، چسب مایع، 
تخته شاسي، چند قطعه مقوا و کاغذ مختلف )در رنگ هاي متفاوت و جنس هاي گوناگون( و نیز چند برگ 
کاغذ پوستي و کالك، از جمله مهم ترین ابزار و مواد هستند. براي کامل تر شدن جعبه ابزار خود مي توانید یك 
جعبه کوچك مداد رنگي، یك جعبه کوچك آب رنگ، سه قلم موي مخصوص آب رنگ )در سه اندازه مختلف(، 

یه ظرف کوچك مرکب، چند قلم راپید یا قلم فلزي را نیز اضافه کنید.

   شیوه تدریس
اگر قصد دارید در میان سطوح وسیع سفید از بافت استفاده کنید، دقت کنید که در قسمت هاي بافت دار طرح، 
با ایجاد حرکت هاي منظم، نامنظم یا متقاطع فقط بخش هاي سفید را حك کنید، به طوري که قسمت هاي 

چاپ شونده بافت، برجسته باقي بمانند.

در طول زماني حکاکي، چند بار از کلیشه، چاپ آزمایشي بگیرید تا چگونگي پیشرفت کار را بهتر کنترل کنید. 
بعد از هر چاپ آزمایشي باید کلیشه را با حالل مرکب و دستمال تمیز کنید1.

در صورتي که پرس پیچي در اختیار نباشد، مي توانید از پرس استوانه اي کمك بگیرید. این نوع پرس، داراي 
صفحه متحرکي است که از بین دو سیلندر استوانه اي  عبور مي کند. ترتیب قرارگیري کلیشه و کاغذ روي 

صفحه پرس استوانه اي، شبیه پرس پیچي است.
پس از اینکه نمد دستگاه را روي مجموعه گذاشتید، دسته پرس را بچرخانید تا کلیشه و کاغذ از زیر سیلندر 
عبور کنند و از سمت دیگر خارج شوند. سپس دوباره دسته را در جهت عکس بچرخانید تا صفحه متحرک به 
جاي اول خود برگردد. این حرکت رفت و برگشت، استاندارد است و نباید کمتر )فقط رفت( یا بیشتر )دوباره 

یا سه باره( شود.
پس از برگشت صفحه پرس به محل اول، ابتدا نمد دستگاه را باال ببرید، سپس کاغذ چاپ شده را بردارید و 

در قفسه بگذارید و کلیشه را براي چاپ بعدي آماده کنید.
اگر هیچ نوع پرسي در اختیار نداشتید، مي توانید کار چاپ را با استفاده از یك قاشق چوبي انجام دهید. در 
روش چاپ با قاشق، باید قسمت محدب پشت قاشق را با حرکت دوراني و با فشار بر پشت کاغذ چاپ حرکت 

دهید و با دست دیگر مانع از تکان خوردن کاغذ شوید.
براي کنترل چاپ مي توان با یك دست یك طرف کاغذ و کلیشه را ثابت نگه داشت و با دست دیگر طرف دیگر 
کاغذ را به آرامي بلند کرد و کیفیت چاپ را کنترل نمود. در صورت لزوم مي توان قسمت هایي از کلیشه را با 

استفاده از غلتك دوباره مرکبي کرد. 
بعد از اتمام کار چاپ، کلیشه را با حالل مرکب )نفت، تینر یا بنزین( و دستمال تمیز کنید.

1. کليشه هايی از جنس اينولئوم بهتر است از بنزين و سريع تمييز شوند تا دچار تغيير شکل نشوند. 

)2( )1()3(
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چاپ چند رنگ: براي انجام چاپ چند رنگ با روش حکاکي روي چوب و لینولئوم روش هاي مختلفي وجود 
دارد:

_ روش جفت کاري )پازل(
_ روش حکاکي چند مرحله اي )کاهشي(

_ روش چند کلیشه اي
روش جفت کاري: در این روش، رنگ قسمت هاي مختلف را تفکیك کنید و از یکدیگر جدا کنید. قبل یا بعد 
جدا کردن قطعات مي توان روي آن ها بافت هاي الزم را ایجاد کرد. سپس هر یك از که هاي جدا شده را به 
رنگ مربوط به خود آغشته کنید و در مرحله چاپ تمام قطعات مرکبي شده را در کنار یکدیگر جفت نمایید 

و یکباره چاپ کنید.

روش حكاکي چند مرحله اي: در این تکنیك نیز مي توان تنها از یك صفحه )چوب یا لینولئوم( استفاده کرد. 
ابتدا طرح خود را رنگ بندي و هر یك از رنگ ها را مشخص کنید قسمت هاي سفید طرح را روي صفحه حك کنید 
و سپس کلیشه را به رنگ اول آغشته سازید و چاپ کنید. در مرحله دوم، قسمت هاي مربوط به رنگ اول را روي 
)همان( کلیشه حکاکي نمایید و آن را به رنگ دوم آغشته و روي رنگ اول چاپ کنید. این کار را با رنگ هاي 

بعدي نیز انجام دهید. 
در این روش، چون بین چاپ رنگ هي مختلف، فاصله زماني کافي براي خشك شدن نسبي رنگ قبلي وجود دارد، 
مي توان تعداد رنگ ها یا مراحل تکمیل کلیشه را افزایش داد. هم چنین باید موقع چاپ در گذاشتن کلیشه و نیز 
مقوا بسیار دقت داشته باشید تا رنگ هاي مختلف درست در جاي خود چاپ شوند. براي این کار الزم است که از 

یك کاغذ یا طلق، که با دقت نشانه گذاري شده، استفاده شود. 
توجه به این نکته نیز ضروري است که ممکن است در مراحل چاپ رنگ هاي مختلف، بعضي از نمونه ها ناقص 
چاپ شود و به چاپ باطله تبدیل شود. بنابراین باید از ابتدا تعداد نسخه هاي بیشتري را چاپ کنید تا در انتها 

تعداد کافي نسخه هاي چاپي موفق داشته باشید.
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روش چند کلیشه اي: در این روش باید پس از رنگ بندي طرح، براي هر رنگ یك کلیشه بسازید. بهتر است تمام 
قطعات چوب یا لینولئومي که براي این کار انتخاب مي شود، در اندازه برابر بریده شوند تا در هنگام چاپ، جاگذاري 
آن ها در ورقه نشان دار به خوبي انجام شود. در مرحله چاپ نیز استفاده از طلق یا کاغذ نشانه گذاري شده ضروري است.

مي توانید در زمان چاپ، یك ضلع مقوا را به صفحه میز چاپ یا پرس بچسبانید و همه کلیشه ها را هم زمان مرکبي 
کرده، به ترتیب و پشت سر هم چاپ کنید. در این صورت، رنگ ها به این علت که هنوز خیس هستند، در جاهایي که 
روي یکدیگر قرار مي گیرند با هم ترکیب مي شوند و رنگ جدیدي را مي سازند. استفاده از این امکان باعث مي شود که 

با استفاده از دو کلیشه، رنگ سوم هم در کار به وجود آید. 
البته در صورتي که هر یك از رنگ ها را جداگانه به چاپ برسانید و قبل از چاپ رنگ دوم صبر کنید تا رنگ اول خشك 

شود، امکان استفاده از این حالت کاهش مي یابد.

   نكات  ایمنی و بهداشت
مراقبت از فایل ها، کلیشه ها و چاپ های گرفته شده، تمیزی و نظافت شابلون ها و میز کار، تفکیك زباله های 

خشك از زباله های رنگی و آغشته به مواد شیمیایی، شست و شوی دست ها و لوازم کار پس از انجام کار.

   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
ارزشیابی فرایندی بر اساس اصول و قواعد چاپ سیلك بر روی نمونه کار چاپی
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 آماده سازي مقدمات چاپ 1

1 )ارائه طرح اولیه)بر روي لوحه 2

2 آماده سازي لوحه 3

2 نمونه گیري چاپ و اجراي نهایي 4

2

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

1- کاربرد فناوري
2- اخالق حرفه اي

3- امنیت ابزار و وسایل
4- ایمني و بهداشت

5- ارتباط موثر

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تهیه لوحه هاي چاپي از جنس چوب یا لینولئوم

2- تهیه یك قطعه شیشه با ضخامت 0/5 سانتي متر براي انجام چاپ شیشه
3- تهیه و انتخاب رنگ هاي مناسب براي چاپ هاي دستي

4- تهیه مغار، ابزار هاي حکاکي، قلم مو و ...
5- اجراي چاپ هاي دستي و نمونه گیري

6- اجراي چاپ دستي بر روي سطوح گوناگون بر اساس سفارش

استاندارد عملکرد: 
با  متناسب  و  هنري  مدیر  نظارت  با  مشتري  سفارش  و  نیاز  اساس  بر  رنگ ها  انواع  با  محدود  دستي  چاپ هاي  اجرای 

استاندارد هاي چاپ 
بر روي مواد مختلف.

شاخص ها:
تناسب نوع چاپ با سطوح چاپي )انواع پارچه، مقوا و ...(

تناسب مواد و ابزار حکاکي با لوحه چاپي 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 120 دقیقه              مکان : کارگاه چاپ   

تجهیزات: لوحه هاي چاپي یا لینولئوم در اندازه هاي A4، رنگ هاي چاپ، ابزار طراحي، قلم مو و ...
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزارهاي مرتبط، چاپگر، پویشگر، لوازم  تحریر، رنگ و مقوا، میز کار و صندلي مناسب

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی اجراي چاپ دستي:
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چاپ سیلك

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

12مواد و تجهیزات4چاپ سیلكجلسه 1

1آشتایی با چاپ سیلك4چاپ سیلكجلسه 2

13آماده سازی فیلم در رایانه4چاپ سیلكجلسه 3

4-آماده سازی شابلون و عکاسی آن4چاپ سیلكجلسه 4

2-آماده سازی تجهیزات در کارگاه4چاپ سیلكجلسه 5

9-چاپ روی کاغذ4چاپ سیلكجلسه 6

10-چاپ روی پارچه4چاپ سیلكجلسه 7

2-ارزشیابی و ارائه کار4چاپ سیلكجلسه 8

---

---

---

---

---

نمونه جدول بودجه بندي:چاپ سیلک
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   مقدمه
تمام چاپ هاي دستي قابلیت تکثیر دارند اما معموالً با مشکالتي روبرو هستند و محدودیت هایي دارند. چاپ 
سیلك در پاره اي موارد به این محدودیت ها پاسخ مي دهد . یکي از ویژگي هاي این چاپ ، شمارگان)تیراژ( 

چاپي آن است که مي توان با این شیوه از یك عدد تا تعداد نامحدودي  چاپ گرفت.

   مواد و تجهیزات
کامپیوتر، اسکنر، پرینتر، لوازم التحریر، میز بزرگ براي چاپ سیلك، میز نور، تجهیزات چاپ )شابلون ، توري، 

غلطك اسکوئیجي(

   دانش افزایی
شابلون های فلزی 

همانند شابلون های چوبی، شابلون های فلزی نیز ابتدا باید سمباده زنی شوند. سپس با یك دستمال بنزینی سطح 
فلز را به خوبی تمیز می کنیم تا چربی های روی فلز را از بین ببریم .

اتصال توری به فلز بویسله  چسب انجام می شود از جمله این چسب ها چسب آهن و چسب مخصوص شابلون 
است.

پس از آن سطح هایی که توری قرار است به آن بچسبد را به دقت چسب میزنیم این مرحله 2 الی 3 بار تکرار 
می شود تا ضخامت چسب زیاد شود . 

می توانیم از قلم مو یا کاردک برای انجام این کار استفاده کنیم، سعی شود تاحد ممکن سطح چسب خورده صاف 
و یك دست باشد. پس از خشك شدن کامل چسب به کمك دستمال بنزینی می توانیم چسب را دوباره احیا کنیم 

و مرحله اتصال را شروع کنیم.
روش دیگر توری کشیدن به کمك دستگاه است. 

این دستگاه ها از یك میز با گیره های متعدد ساخته شده اند که هرپایه میز بطور جداگانه حرکت می کند.
تا بتوان توری را در کشش مناسب قرار داد.

سپس شابلون چسب خورده را بر روی توری تحت کشش قرار می دهیم و منتظر می مانیم تا به طور کامل خشك 
شود.

واحد یادگیري: چاپ سیلك فصل چهارم: چاپ
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   تعریف انواع رنگ
رنگ ها به دو گونه هستند: water base  / پایه آب و solvent base / پایه نفت 

نکته: رنگ هاي پایه نفت ، به دو گروه تقسیم شده که براي پارچه و یا براي کاغذ استفاده مي شود. 
رنگ ها دارای خصوصیات زیادی هستند و بر اساس همین خصوصیات برای مصارف گوناگون استفاده می شوند.

مانند:  پوشانندگی یا شفافیت  / زیر دست چاپی / هوا خشك بودن یا حرارتی بودن و ... 
مثال: تفاوت رنگ ها در زیر دست چاپی آنها است یعنی مقدار اثری که هر رنگ از خود بجا میگذارد و حس 

المسه ما می تواند آن را حس کند.
رنگ های پایه آب :

- واتر بیس )در اصطالح پیگمنت(
- ارینت
- راکتیو

رنگ ها پایه نفت: 
که به دو دسته تقسیم می شوند پارچه ای و غیر پارچه ای 

الف: غیر پارچه ای ها
- رنگ روغن

- رنگ اکریلیك
- رنگ  p.v.c یا رنگ هاي سري گرافي 

- رنگ هاي اپوکسي 
ب: پارچه ای ها 

- پالستیزول
- برداشت 

- پفکی 
- سابلیمیشن

برای آماده سازی الک حساس الزم است که ماده حساس کننده را با پایه مخلوط کرد و به خوبی آنها را با یکدیگر 
مخلوط کنیم. 

نسبت ترکیب این دو ماده 1 واحد حساس کننده و 10 واحد پایه است.
بهتر است پس از مخلوط کردن و همزدن آنها الک به مدت 10 تا 20 دقیقه ثابت بماند تا حباب های تشکیل 
شده در آن خارج شود و سپس کار با آن را شروع کنیم. معموال رنگ ماده حساس کننده پس از ترکیب با دو 

ماده عوض می شود.

در هنگامي که رنگ هاي متنوع و با تضاد و فاصله زیاد داشته باشیم مي توانیم دو یا سه رنگ 
را در یك کلیشه عکاسي کرده و با پوشاندن رنگ هاي اول، رنگ هاي دوم و سپس رنگ هاي 

سوم را چاپ کنیم.

این ماده به صورت جداگانه  از  نباید در الک حساس مخلوط شود  _ ماده سخت کننده 
استفاده می شود.

_ بهتر از ماده حساس در محیطی خنك نگهداری شود تا از فاسد شدن آن جلوگیری شود. 
_ معموالً عمر الک حساس پس از مخلوط شدن مواد آن 3 ماه است.

نکته

نکته
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های  کاربرد  برای  گوناگونی  شکل های  در  اسکوئیجی ها 
گوناگون ساخته می شوند

_ چوبي )خشک(  
بیشتر در گذشته از این مدل ها استفاده می شده و امروزه 

کاربرد خاصی ندارند
_ پلكسي )خشک(

این نوع از اسکوئیجی ها بیشتر در کارگاه ها بخاطر ارزان 
بودن استفاده می شود

 در میزهای نرم در صورت استفاده باید بخوبی لبه های 
گوشه ای آن سمباده

زده شود تا باعث پاره شدن توری نشود
_ پالستیک )خشک(  

این سری از اسکوئیجی ها همانند پلکسی ها بودند و با به 
بازار آمدن پلکسی 

مصرف آنها نیز کم شد
_ پلي ارتان )نرم و سخت(

امروزه پر کاربرد ترین نوع اسکوئیجی ها پلی ارتان است. 
سختی های  با  و  گوناگون  تیغه های  فرم  با  ارتان ها  پلی 

مختلف برای
کاربردهایگوناگون ساخته می شود. هر چقدر لبه تیغه کرو 

تر باشد
هر  همچنین  می شود  بیشتر  اسکوئیجینیز  گذاری  اثر   

چقدر تیغه
 نرم تر باشد رنگ گذاری آن نیز بیشتر می شود.

تیغه  هستند سطح  تیغه  یك  یا  دو  داراي  اسکوئیجي ها 
آن ها نرم و صاف است. دقت شود تیغه اسکوئیجی صدمه 
نبیند و روی آن فرو رفتگی ایجاد نشود. اسکوئیجی های 
نرم و لبه کرو بیشتر در طرح های تمپالت )لخته رنگ( 
در طرح های ظریف  تیز  لبه  و  اسکوئیجی های خشك  و 

استفاده می شود.

   نكات  ایمنی و بهداشت
رعایت نکات ایمنی هنگام کار با ابزارهای تیز و برنده و موتد شیمیایی و رعایت بهداشت در تمام مراحل کار.

   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
به صورت کار عملی و ژوژمان.
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 تهیه فیلم چاپ 1

2 ساخت شابلون و چاپ طرح روي کاغذ  2

2 چاپ بر روي پارچه 3

2

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

1- کاربرد فناوري
2- اخالق حرفه اي

3- امنیت ابزار و وسایل
4- ایمني و بهداشت

5- ارتباط موثر

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تهیه فایل فیلم چاپ سیلك) چاپ کالك - چاپ طلق( 

2- انتخاب رنگ و توري مناسب برحسب جنس مورد نظر
3-  انتخاب ماده حساس برحسب فیلم چاپ  

4- عکاسي شابلون
5- تنظیم میز- نمونه گیري و چاپ 

 6- خشك کردن کارها

استاندارد عملکرد: 
اجراي چاپ با کیفیت و وضوح مناسب با انواع رنگ هاي متفاوت، بر اساس نیاز و سفارش مشتري و مدیر هنری 

یا طراح استاندارد هاي
چاپ بر روي مواد مختلف

شاخص ها:
تناسب رنگ و جنس مورد نظر                 

 تناسب فیلم چاپ با توري و ماده حساس 
عکاسي صحیح و چاپ صحیح

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 90 دقیقه )تحویل یك کار چاپي(           مکان: کارگاه چاپ سیك

تجهیزات: شابلن- میز چاپ و . . .
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزار هاي مربوطه )Ph-AI(، چاپگر، کارگاه سیلك)میز چاپ، شابلون، رنگ، راکل و میزکار و ابزار 
طراحي و نور مناسب

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی چاپ سیلک:
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ps اجراي نرم افزار ویرایش عکس

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

کاربري نرم افزارجلسه 1
 ویرایش تصویر

گرافیك- 5 کارهاي  در  اصول  قرارداد- 
ارائه نمونه

1-

-1معرفي نرم افزار و ابزار جانبي5جلسه 2

12کار با نرم افزار و ابزار ها5جلسه 3

3-کار با نرم افزار و ابزار ها5جلسه 4

2-کار با اسکنر و ابزار ها5جلسه 5

5-روتوش عکس5جلسه 6

5-فیلتر ها5جلسه 7

5-رنگ و کاربرد آن5جلسه 8

2-آماده سازي فایل خروجي5جلسه 9

3-آزمون5جلسه 10

---

---

---

ps نمونه جدول بودجه بندي: اجراي نرم افزار ویرایش عكس
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   مقدمه
نرم افزار فتوشاپ برنامه »ویرایش تصویري« است و به طراحان گرافیك امکان خلق، اصالح و تصحیح تصویر 

را مي دهد.
را  کامپیوتر  گرافیك  مباني  و  اصول  فتوشاپ،  پایه اي  مفاهیم  زمینه  در  آموزش  از طریق  مي بایست  هنرجو 
بیاموزد. هر چند در این کتاب هدف آموزش صرف نرم افزار فتوشاپ نیست بلکه حاوي نکته ها و اطالعات اولیه 
و تمرین هایي است که هنرآموز با نمونه هاي مختلف کار در زمینه هاي متفاوت در اختیار هنرجو قرار مي دهد.
مثال: بستن قرارداد بین کارفرما و طراح- طراحي موضوع مورد نظر در یك نرم افزار گرافیکي- اجرا و خروجي 

براي چاپ.
براي آموزش، اطالعات بیشتر را مي توان از طریق CD و کتاب هاي آموزشي و منابع دیگري چون اینترنت 

دریافت کرد.
در این آموزش هنرجو ابزار هاي اولیه و تکنیك هاي پایه اي را یاد خواهد گرفت و به برخي از میانبر هاي مناسب 

دست خواهد یافت.
زبان و هدف آموزش بسیار ساده در نظر گرفته شده و در هر بخش سعي شده با استفاده از تمرین هاي مناسب 

امکان کار با فتوشاپ فراهم شود.
در انتها هنرآموزان این نکته مهم را در فرایند هاي یاددهي به هنرجویان یادآوري خواهند کرد که هدف از 
این واحد یادگیري؛ ورود به مهارت کاربري فتوشاپ بوده و براي آنکه هنرجویان به مرحله حرفه اي از کاربري 
و  را تصحیح  اجرایي خود  بارها کارهاي  و  بارها  باید  و  تکرار هستند  و  تمرین  نیازمند  یابند  فتوشاپ دست 

بازبیني نمایند.

   مواد و تجهیزات
_ رایانه و نرم افزارهاي مربوطه

_  پویشگر، چاپگر
_ میز و صندلي و نور مناسب
_ نوشت ابزار و ابزار طراحي 

سایت کامپیوتر براي کارایي بیشتر و آموزش این واحد یادگیري مناسب تر است که هنرجویان هر دو نفر در 
پشت یك کامپیوتر قرار گیرند. کامپیوتر هنرآموز بصورت شبکه و مرکزي باشد تا هنرآموز امکان اصالح و تصحیح 
تمرین هاي هنرجویان را داشته باشد. فتوشاپ برنامه بزرگ و قدرت مندي است که هرچه کامپیوتر بزرگتر و 
توانمند تر باشد بهتر عمل مي کند. براي تهیه کامپیوتر هاي سایت بهتر آنست که بهترین امکانات ممکن براي 
برنامه را در نظر بگیرید. هرچه پردازشگر مرکزي قوي تر باشد و Ram آن نیز بیشتر باشد فتوشاپ بهتر کار خواهد 
کرد. ویژگي هاي مناسب این سایت عبارتند از: پردازشگر )نسخه ویندوز(، Ram )32 مگابایت به باال(، کارت 

تصویري )24 بیتي به باال(، چاپگر و اسکنر و ...

   دانش افزایی
در اسالم، وفای  عهد و پیمان آنقدر اهمیت دارد، که در قرآن نیز به آن اشاره شده است.

مثال: برای معامالت تجاری در بلندترن آیه قرآن در »سوره بقره آیه282 »  به نوشتن قرارداد با وجود، شاهد 
اشاره می کند. 

ps واحد یادگیري: اجراي نرم افزار ویرایش عکس فصل پنجم: ویرایشگر تصویر
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» ای مومنان، هرگاه، بر اساس معامله ای تا سررسید معینی به یکدیگر وامدار شدید، آن را بنویسید، و باید 
نویسنده ای عادالنه، معامله را بین شما بنویسد و نویسنده به پاس اینکه خدا او را توفیق آمرزش داده است. نباید 
از نوشتن خودداری کند؛ بدهکار باید شرح معامله را  دیکته کند و کاتب بنویسد و از خدا، پروردگارش پروا کند؛ و 
چیزی را فرو گزار نکند؛ اگر وامدار سفیه یا ناتوان است و یا قادر به دیکته کردن نیست، سر پرست او عادالنه دیکته 
کند؛ و دو تن از مردان معتمد خود را بر آن گواه گیرد؛ اگر دو مرد نبودند، یك مرد و دو زن از میان گواهان که 
مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید، تا اگر یکی از زنان فراموش کرد، دیگری بخاطر آورد؛ و هنگامی 
که شاهدان دعوت می شوند، نباید ]از شهادت[ خودداری کنند؛ از نوشتن آن احساس خستگی نکنید، چه کوچك 
باشد و چه بزرگ، تا سررسیدش؛ این روش نزد خدا عادالنه تر و برای گواهی، سرراست تر، و برای اینکه دچار 
تردید نشوید، به احتیاط نزدیك تر است، مگر آنکه داد و ستد نقدی باشد که در میان آن سندی ننویسید، ایرادی 
بر شما نیست؛ و چون معامله بزرگی کردید گواه بگیرید و نباید به نویسنده و گواه، زیانی برسد؛ اگر چنین کنید 

این برای شما نافرمانی است؛ و از خدا پروا کنید؛ خدا به شما آموزش می دهد؛ و به هرچیزی داناست.
»سوره مائده آیه 1« : ای مومنان، به قراردادها وفا کنید.

مي توان براي درک بیشتر مفهوم قرارداد بجز مثال و تمرین کتاب از مثال هاي دیگري با توجه به شرایط محلي و 
بومي استفاده کرد. از آنجا که هنرجویان براي ورود به کار حرفه اي نیاز دارند برخي از مولفه هاي کار را بشناسند 
به برخي از مولفه ها در اینجا اشاره مي شود تا هنرآموزان با توجه به شرایط کالس درس و در صورت نیاز آن ها 

را مطرح کنند.
تعریف قرارداد: قرارداد موافقت نامه ای است بین طرفین قرارداد، اشخاص )شخص حقیقی( ، شرکت، موسسه و 
... )شخص حقوقی(  به منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب بودجه ای معین و طی دوره زمانی مشخص. 
قرارداد مشخص می کند که پرداخت کننده یا کارفرما در قبال پرداخت مبلغ معینی می تواند چه انتظاراتی از 
موسسه ارائه کننده خدمت یا پیمانکار داشته باشد و پیمانکار نیز چه نوع خدمت با چه حجمی از خدمت را ارائه 

خواهد داد.
در قرارداد انتظارات طرفین قرارداد باید بطور شفاف مکتوب شود.

از آنجایی که ارائه خدمات دارای تنوع بسیار است و هرکدام، ویژگی خاصی دارد، نمی توان یك فرم قرارداد یکسان 
برای همه خدمات طراحی کرد ولی ساختار کلی یك قرارداد باید شامل بخش های زیر باشد:

ساختاراصلی و بنیادی قرارداد:
مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد و محل قرارداد و امضا طرفین. این مشخصات 

بایستی در هر قراردادی وجود داشته باشد.
اجزا و عناصر تشكیل دهنده یک قرارداد شامل: 1- عنوان قرارداد 2- طرفین قرارداد )اشخاص حقیقی 
و حقوقی( 3- مدت قرارداد 4- مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت  5- محل انجام قرارداد و محل تعهد 6- شرایط 
و تعهدات طرفین ) زمان تحویل قرارداد و ... ( 7- حق فسخ 8- توافق بر خسارت در قراردادها 9- موارد پیش 

بینی نشده...
صورت جلسه و اهمیت آن: یادداشت برداري از نقطه نظرات و خواسته هاي سفارش دهنده و شرایط توافق بین 
آن ها )مجري و کارفرما یا سفارش دهنده و سفارش گیرنده( را صورت جلسه مي نامند که پس از طي مراحلي این 

یادداشت برداري ها تبدیل به قرارداد مي شوند.
چگونگي برآورد قیمت: با توجه به گستردگي حیطۀ طراحي گرافیك برآورد قیمت هر محصول متفاوت است. 

به طور کلي مراحل انجام  یك ایده یا سفارش تا تولید شامل مراحل زیر است.
_طراحي: دستمزد طراحي با توجه به سابقه کار طراح، توافقي حاصل مي شود و براي برآورد قیمت طراحي 

مي توانید از تعرفه طراحي انجمن طراحان گرافیك ایران بهره بگیرید.
_ آماده سازي طرح براي خروجي)تکثیر چاپ دیجیتال یا افست، صفحات وب و ...(

_ چاپ: چاپ افست،  چاپ دیجیتال، چاپ فضاي باز )بیلبورد ها و ...(، چاپ روي فلز
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_ صحافي: صحافي مفتول، چسب سرد، دوخت، پانچ و فنر، جعبه چسباني و ... 
که هر یك از پارامتر ها جداگانه محاسبه مي شود و سپس جمع کل به دست مي آید.

یك طراح به غیر از طراحي مي تواند مراحل بعدي کار را نظارت کند یا نظارت بر انجام کار را به شخصي به نام 
ناظر چاپ واگذار نماید.

با جستجو در اینترنت مي توانید به انواع تعرفه هاي طراحي، چاپ، صحافي و... دست یابید و در فعالیت  کالسي 
به کار ببندید.

براي درک بهتر گرافیك و طراحي گرافیك بهتر است معاني واژه ها با دقت بیشتري بررسي شوند، بسیاري از 
هنرجویان در همان ابتداي سال تحصیلي پرسش هایي در این حوزه دارند که هنرآموزان مي توانند این واژه ها را 

به زبان ساده و با مصادیق و مثال هاي واضح و ملموس براي هنرجویان توضیح دهند.

   شیوه تدریس
با دو یا سه نفر از هنرجویان به صورت نمایشي به اجراي عقد قرارداد )کارفرما و طراح( بپردازید. هنرآموز با 

هنرجو- هنرجو با هنرجو - سپس هنرجویان را راهنمایي و مورد نقد و بررسي قرار دهید.

   دانش افزایی
واژه گرافیك

لغت نامه دهخدا: گرافیك نمودار خطوطی که نمایندۀ صور و اعمال است .
فرهنگ معین: هنر ترسیم خط و نوشته و پدید آوردن نقش های تصویری بر یك سطح برای القای پیامی معین، 

هنر ترسیمی ارتباط تصویری
تبلیغاتی، جلد  تهیۀ پوسترهای  یا نقش که در  نوشته  به وسیلۀ  نمایش چیزی  فرهنگ عمید: هنر ترسیم و 

کتاب ها و مانند آن کاربرد دارد.
تعریف گرافیک

_ هرآنچه که به طرح زدن و طراحی مربوط می شود.
_ هر کار و یا شیوۀ مربوط به کشیدن تصویر از روی یك طرح یا نقش. 

 _ گرافیك )به یونانی: γραφικός( یا ارتباط تصویری )برابر فرهنگستان: نگا شتارگری( حیطه ای از هنرهای 
تجسمی است که دارای کاربردهای متنوع و گسترده ای است. گرافیك یا به عبارت کامل تر طراحی گرافیك 
)Graphic design(، به کارگیری تکنیك های مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، 
دیوار، بوم، فلز، چوب، پارچه، پالستیك، نمایشگر رایانه، سنگ و... است که در جهت رساندن پیامی خاص به 
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بیننده انجام مي پذیرد. از جملۀ این تکنیك ها می توان به عکاسی، اچینگ )حکاکی روی فلز نوعی چاپ دستی( 
، نقاشی، روش های مختلف چاپ اشاره نمود. در هنر طراحی گرافیك از عکس، تکنیك های مختلف طراحی 
)مداد، کنته، ذغال، پاستل گچی، پاستل روغنی، قلم و مرکب، مداد رنگی(، تکنیك های مختلف نقاشی )رنگ 
و روغن، آبرنگ، گواش، رنگ های آکریلیك(، کالژ، انواع روش های چاپ دستی )سیلك اسکرین و باتیك( و 

هرنوع روش خلق تصویر استفاده می شود.
واژه طراحي

طراحي DRAWING )رّسامي(. بنابر تعریف کلي، گونه اي بازنمایي تصویري و یا نقش آفریني است، عمدتاً با 
تأکید بر عنصر خط. ممکن است ترسیم مقدماتي براي نقاشي یا مجسمه باشد، یا اثر هنري مستقلي به شمار 

آید. 

استفاده مي کنند، برخي، دو رسانه عکاسي  یافتني در طبیعت  از مواد  فرآورده هاي صنعتي  به جاي  معاصر 
وطراحي را در هم مي آمیزند. برخي دیگر، تاثیرات آفتاب و باد و باران را در کار خود دخالت مي دهند. بعضي ها 
نیز صرفا ایده طراح را مهم شمرده و اجراي طرح را به دیگران مي سپارند. در واقع، طراح امروزي خود را مجاز 
مي داند که هر ماده و یا روش غیر متعارفي را تجربه کند، زیرا طراحي براي او معناي »فرایند نشان و اثر گذاري

 بر یك سطح« است.
واژه طرح: طرح )طراحي( DESIGN. اصطالح »دیزاین« از واژه ایتالیایي »دیِزنیو« مشتق شده است. این واژه 
در رساله هاي هنري دوران رنسانس به معناي »طرح ریزي و ترسیم« آمده است. دیزاین )طرح ( نیز در قرون بعد 
از رنسانس بر همین مفهوم داللت مي کرد؛ اما از اوایل سده بیستم، در معنایي وسیع تر، براي توصیف ویژگي هاي 

زیبایي شناختي و کارکردي یك شي به کار رفته است. 
بر این مبنا، مي توان دو تعریف مختلف براي دیزاین در نظر گرفت: 

_ )درحوزه هنر هاي زیبا(، فرم کلي یا ترکیب بندي هر ساختمان یا اثر هنري.
_ )در حوزه هنر هاي کاربردي(، شکل ظاهر هر شي مفید و نیز چگونگي کارکرد آن. 

 بر خالف نقاشي و مجسمه سازي، که افکار و تصورات شخصي هنرمند را عینیت مي بخشد، طراحي پاسخگوي 
مقتضیات عملي است. یك طرح گرافیکي باید در برابر دیدگان مردم قرار گیرد و حاوي پیام معیني باشد. یك 

محصول صنعتي طراحي شده باید نیاز هاي مصرف کننده را برآورده سازد.
دیزاین در معناي امروزین آن محصول تغییر اوضاع اجتماعي، اقتصادي، تکنولوژیك و ایدئولوژیك جوامع غرب 
پس از بروز انقالب صنعتي است. حرکت از صنایع دستي به سوي تولید انبوه از طریق تجدید سازمان کار و 
بهره گیري از ماشین ها، فرایند سنتي ساخت کاال ها را متوقف کرد. بدین سان، فرایند طراحي از مرحله ساخت 
جدا شد. این جداسازي بنیادین بدان معنا بود که محصول پیش از ساخته شدن مي بایست کاماًل طرح ریزي شود. 

معناي جدید طرح و نیز حرفه طراحي پدید آمد.

قلم مو  و  قلم  مداد،  قلمي،  گچ  زغال،  زمین،  باختر  در 
متداول ترین ابزار هاي طراحي بوده اند.

وجود  طراحي  و  نقاشي  میان  تمایزي  دور،  خاور  در 
نداشته و قلم مو وسیله  کار در هر دو مورد بوده است. 
نگار گران ایراني نخست طراحي »بیرنگ« مي کشیدند و 

سپس آن را قلم گیري و رنگ مي کردند.
در دهه هاي اخیر، نه فقط مواد و اسلوب هاي طراحي 
در  است.  کرده  تغییر  آن  معنایي  گستره  حتي  بلکه 
بیش  شخصي  تجربه هاي  اهمیت  جدید  رویکرد هاي 
از پیش مورد تاکید قرار مي گیرد. بعضي از هنرمندان 
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واژه طراحي گرافیک: طراحي گرافیك )DESIGN GRAPHIC( فرآیندي که در آن هنر و فناوري جهت 
با همکاري دیگر متخصصان، کار  فرایند، طراح معموال  این  تلفیق مي شوند. در  با هم  پیام ها  ایده ها و  انتقال 
پیام رساني را از سوي مشتري به مخاطبان مورد نظر بر عهده مي گیرد. روش هاي گوناگوني براي خلق و تلفیق 
کلمات نماد ها و تصلویر به کار مي روند تا بازنمود ي بصري از ایده ها و پیام ها پدید آید. طراح گرافیك ممکن است 
از تایپوگرافي، هنر هاي بصري و اسلوب  هاي صفحه آرایي براي حصول نتیجه نهایي استفاده کند. در گذشته، عمدتاً 
پوستر، آگهي تبلیغاتي و نشانه )یعني کار روي کاغذ( عرضه فعالیت طراح گرافیك بود؛ اما امروزه ارتباط از طریق 
صفحه نمایشگر رایانه و دیگر رسانه هاي شنیداري- دیداري نیز رخ مي دهد و بنابراین دامنه فعالیت طراح بسیار 
گسترش یافته است. عبارات »ارتباط بصري« یا »طراحي ارتباط« در اطالق به این حوزه وسیع ارتباطات و ارائه 

بصري متداول شده است.
طراحان گرافیك ممکن است از تصاویر )نقاشي، طرح ترسیمي و عکس( براي بازنمایي ایده هاي مشتریان استفاده 
کنند. در مورادي نیز از تلفیق تصویر و تایپوگرافي براي پیام رساني بهره  مي گیرند. گاه طراحي پوستر، بسته بندي 
کاال یا نشانه ها عمدتا بر مبناي کلمات استوار شده است. در هر حال، ترکیب بندي از مهم ترین جنبه هاي طراحي 

گرافیك به شمار مي آید.
باز ویلیام  را نخستین  )این اصطالح  تاریخي نسبتاً جدید دارد  به عنوان یك رشته،  هر چند طراحي گرافیك 
ادیسون دوئي گینز به کار برد -1922(، اما سابقه فعالیت هاي مشابه آن به گذشته هاي دور باز مي گردد: کتاب 
اموات مصریان، ستون ترایانوس رم، باسمه هاي چیني، نسخه هاي مصور قروس وسطي و نخستین کتاب هاي چاپي 
اروپایي. کساني چون ویلیام ماریس، اِل لي سیتسکي، السلو موهري- نادي و یان چیشولت با دستاورد هاي خود 

زمینه تحوالت طراحي گرافیك مدرن را فراهم کرده اند.

واژه طراحي گرافیک محیطي: 
طراحي گرافیك محیطي DESIGN GRAPHIC ENVIRONMENTAL عرضه وسیعي که رشته هاي مختلف 
طراحي  )از جمله طراحي گرافیك، معماري، طراحي صنعتي و محوطه سازي( را در برمي گیرد. طراحان گرافیك 
ارتباطي، طراحي اطالعات و شکل دهي به حس مکان شناسي  محیطي به جنبه هاي بصري مسیر یابي، عالئم 

مي پردازند.
در واقع، طراحان گرافیك محیطي- بر خالف طراحان گرافیك »سنتي«- با رسانه دو بعدي سر و کاري ندارند، 
بلکه آنان آثار سه بعدي در محیط خلق مي کنند که عبارتند از: سیستم هاي مسیر یابي؛ گرافیك معماریانه؛ نشانگان 

و نقش نگاشت محیطي؛ فضا هاي نمایشي، تجاري، تفریحي و غیره
تعدادی از کارها که  طراحان گرافیك قادر به انجام آن هستند: 

طراحی پوستر، طراحی جلد نشریات، طراحی آگهی تبلیغاتی در نشریات و محیط خارجی مثل بدنه اتوبوس ها،  
بیلبوردها و ...، طراحی عالمت  )Sign(، طراحی نشان  )Logo( طراحی حروف، صفحه آرایی )layout( برای کتاب 

و نشریه، طراحی صفحات وب ،  طراحی برای بسته بندی، طراحی اوراق اداری  و ...
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قابلیت های نرم افزار فتوشاپ
_ تصاویر را در الیه های متعدد ادیت مي کند. 

_ از مدهای رنگی بیشماری همانند: RGB، CMYK، Leb و غیره)Indexed color، Grayscale( را پشتیبانی 
مي کند.

نوشتن  و  به خواندن  قادر  برنامه  این  دارد،  گرافیکی  فرمت های  انواع  برای  فتوشاپ ساپورت های وسیعی   _
پرونده های تصویری در قالب هایی از قبیل تیف TIF، جیفGIF، جی پگ JPEG ، پی ان جیPNG  و غیره 

 است.
*  فرمت ویژه و منحصر بفرد فتوشاپ با پسوند PSD است که تا حدی شرکت های رقیب نیز آن را پشتیبانی 

می کنند.
_ توانایی محدودی نیز در رندر کردن متن، گرافیك های وکتوری، تصاویر سه بعدی و ویدیو نیز دارد. 

 Indesign ،Illustrator:بنابراین مهم ترین نرم افزار هاي مجموعه ادوبی مورد استفاده طراحان گرافیك، عبارتند از
Photoshop و ...

ادوبي )Adobe Systems( یك شرکت امریکایي است که سازنده نرم افزارهاي کامپیوتري است. عمده فعالیت 
این شرکت تولید نرم افزارهاي طراحي و گرافیك است.

این مجموعه به صورت یك پارچه به هم لینك است و تصاویر و مطالب در عمده نرم افزارها 
قابل شناخت است.

نکته
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Mode

از رنگ سیاه خالص و سفید خالص تشکیل شده و رنگ های خاکستری را از نزدیك 
و دور کردن نقاط سیاه به هم به وجود می آورد. از این مد رنگی بیشتر در حالت چاپ 

Bitmapبه صورت سیلك یا موارد مشابه آن استفاده می شود.

سفید  و  سیاه  رنگ  بر  عالوه  که  دارد  کاربرد  سفید  و  سیاه  تصاویر  نمایش  در 
ایجاد یك تصویر سیاه و  برای  بوده که  نیز  پوشش دهنده 254 رنگ خاکستری 

سفید واقعی الزم و ضروری است.
Grayscale

این مد رنگ می تواند تصویرهایی با درجه خاکستری تك رنگ، دو رنگ، سه رنگ 
Duotoneو چهار رنگ تولید کند.

این مد، کم حجم ترین مد رنگی است که بیشتر از 256 رنگ تشکیل شده و به علت 
حجم پایین و البته کیفیت پایین بیشتر در محیط اینترنت از آن استفاده می شود و 

به هیچ عنوان مناسب چاپ نیست.
Indexed Color

این مد رنگی که از جنس نور بوده و در نمایش تصویر مثل مانیتور و تلویزیون به 
شمار می رود، رنگ مورد نظر را از ترکیب سه نور قرمز، سبز و آبی تولید کرده و برای 
ایجاد رنگ سیاه هر سه نور خاموش و برای تولید رنگ سفید هر سه نور با بیشترین 

شدت ممکن روشن می شود.
RGB Color

 ،C فیروزه ای   از چهار جوهر  این مد  است.  برای کارهای چاپی  استاندارد رنگ 
ارغوانی M، زرد Y و سیاه K تشکیل شده. برای تولید رنگ سفید از سفیدی رنگ 

کاغذ استفاده می شود. 
CMYK Color

 S( و )یا فام با سه پارامتر اصلی تشکیل دهنده HSB یعنی: )H نوع رنگ  رنگ 
غلظت رنگ( و )B روشنایی رنگ( نیز قابل تعریف است. برای تعریف و انتخاب 

مجموعه  های متنوع گروه بندی شده  رنگ های دلخواه می توانیم از پانل 
Window_ swatches   استفاده کنیم.

Lab Color

این مد رنگ برای چاپ های مخصوص است که 250 رنگ خاکستری در هر کانال 
Multichannelبه کار می برد.
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اسكنر: براي وارد کردن تصویر به فتوشاپ چند راه وجود دارد. اسکنر، دوربین هاي دیجیتال یا تصاویر موجود 
در photo CD. تصاویر برداري )Illustrator( یا فایل هاي با فرمت پست اسکریپ )post scrip( را مي توان به 

فتوشاپ فراخواند.

اسكن کردن: اسکنر دستگاه خاصي است که تصویر را تبدیل به عالئم الکترونیکي و به کامپیوتر مي رساند و 
این عالئم تصویر را تشکیل خواهند داد.

استفاده  چاپ  براي  را  تصویري  اگر  اما  مي کنند.  عمل  RGB خوب  تصاویر  براي  فعلي  متوسط  اسکنر هاي 
مي کنید در انتخاب اسکنر دقت کنید.

ابتدا باید به دنبال عکس خوب بود و بعد به سراغ اسکنر رفت.
سعي کنید از عکس یا اسالید اصلي استفاده کنید. اورجینال خوب در کیفیت نهایي بسیار مؤثر است. 

معموال یك عکس با کیفیت باال را مي توان بدون از دست دادن کیفیت چندین بار بزرگ کرد. این ویژگي در 
اسالید بیشتر است.

اسالید هاي قطع بزرگ کیفیت بهتري داشته و تجربه نشان داده است که اسالید 35 میلي متر را مي توان به 
راحتي ده برابر بزرگ کرد بدون این که دانه هاي امولسیون در تصویر دیده شوند. 

- اسکنر هاي خوب مي توانند تصویر را به حالت CMYK اسکن کنند. وقتي تصویري در حالت CMYK اسکن 
شود دیگر مشکل خارج از حیطه بودن را نخواهد داشت و با تبدیل CMYK به RGB دچار اشکال نخواهید 

شد. اسکنر هاي لیزري بزرگ فقط در حالت CMYK اسکن انجام مي دهند.
- اگر نرم افزار اسکنر شما نوع قوي باشد خیلي از خطاهاي تصویر اصلي را در همان زمان اسکن کردن مي توان 

برطرف کرد و تصویر درستي را به فتوشاپ رساند.
- در هنگام اسکن کردن قطع تصویر نهایي چاپي را در نظر بگیرید و با این پیش فرض عمل اسکن را انجام 

دهید. بزرگ و کوچك کردن عکس در فتوشاپ، زیاد هم نتیجه مطلوبي به بار نمي آورد.
- دقت اسکن را در هنگام اسکن کردن تعیین کنید. افزودن یا کاستن از دقت تصویر در داخل برنامه فتوشاپ 

نتیجه خیلي خوبي ندارد. 
- همیشه محوطه اسکن را قدري بزرگ تر از آنچه که واقعا الزم است بگیرید. بعداً مي توانید محوطه مورد نظرتان 

را در فتوشاپ دوربري کنید.

مراحل اسكن کردن
- تمیز کردن فیلم، عکس، و شیشه اسکنر ) لکه و گردو خاک(

- قراردادن تصویر بر روی اسکنر
- انتخاب کل تصویر و یا قسمتی از تصویر

- اسکن و باز کردن پیش نمایش
- تنظیم، وضوح، رزولوشن، رنگ و دی پی آی 

- اسکن نهایی
- ذخیره سازسی فایل
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اسكن کردن براي چاپ افست
دقت اسکن تصویر و فرکانس صفحه مشخص کننده جزئیات 

تصویر چاپي است. 
فرکانس صفحه را بر حسب واحد خط در اینچ ) 1Lpi( نشان 
مي دهند و مشخص کننده تعداد سلول ها یا واحد هاي هافتون  
چاپ شده در هر اینچ خواهد بود. چنانچه عکس اورجینال 
کوچك تر از اندازه و ابعاد مورد نظر براي چاپ باشد بهتر آن 
است که به جاي 2dpi 300 با dpi 600 یا باالتر اسکن شود.
دقت اسکن عبارت است از تعادل و توازن میان دقت تصویر

و معقول بودن حجم فایل اگر قصد دارید با استفاده از صفحه  
هافتون3 تصویر را چاپ کنید به خصوصیات منوي محاوره اي 

Auto Resolution نگاهي مي اندازیم.
File-1 و سپس New را انتخاب کنید. مقادیر از پیش

 تعیین شده و مفروض را بپذیرید و روي کلید ok بزنید تا 
تصویري جدید و خالي ایجاد شود. باید یك فایل باز شده اي 
داشته باشید تا بتوانید از فرمان Image size استفاده کنید.

Image -2 و بعد  Image size را انتخاب کنید.
3- روي Auto کلید بزنید.

4- براي screen یا صفحه، فرکانس صفحه وسیله خروجي را وارد کنید. توجه: مقدار صفحه تنها براي محاسبه 
دقت تصویر خواهد بود و براي تنظیم صفحه براي چاپ به کار گرفته نمي شود. 

5- در قسمت Quality یکي از موارد انتخابي زیر را اختیار کنید. 
Draft: براي ایجاد دقتي که درست همانند فرکانس صفحه باشد )که کمتر از 4ppi 72 نیست.(

Good: براي ایجاد دقتي که 1/5 برابر فرکانس صفحه باشد. 
Best: براي ایجاد دقتي به اندازه دو برابر فرکانس صفحه.

Cancel: منوي محاوره ايAuto Resolution بسته مي شود و سپس روي کلید cancel بزنید منوي محاوره اي
 Image size بسته مي شود.

اسكن کردن براي انتشارات الكترونیكي
اگر تصویري را براي نمایش در صفحه نمایش کامپیوتر ایجاد مي کنید لزومي ندارد که دقت اسکن از دقت 

صفحه نمایش بیشتر باشد.
اسکن کردن با به کار گرفتن تنظیم اندازه فایل
براي تعیین حجم فایل مراحل زیر را اجرا کنید.

File/ New-1  را انتخاب کنید و یك تصویر در آن بگذارید. 
2- مقابل عنوان width عدد 4 اینچ و عنوان Hight عدد 6 اینچ و عنوان Resolution مقدار 300 نقطه در 

1. Line Per inch
 نقاط و سلول هايي هستند كه در هنگام كار با چاپگر هاي ليزري ايجاد شده و طرح نقطه هافتون به ليزر و كارخانه سازنده آن بستگي دارد .2
3.Dot per inch
4. Pixle per inch

lpiDpiانتشارات

125-85225-150روزنامه
200-135265-175مجله

225-150300-200کتاب هاي هنري
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اینچ را وارد کنید. 
منوهاي محاوره اي New در قسمت فوقاني، ابعاد و در مقابل عنوانImage size اندازه تصویر نهایي  را نشان 
باید 6/18  فایل  اندازه  lpi 150 چاپ مي شود.  فرکانس صفحه  با  و  است  اینچ  نهایي 4×6  تصویر  مي دهد. 

مگابایت باشد.
_ براي اسکن کردن، اندازه فایل حاصل را در تنظیمات مربوط به اسکنر وارد نمایید.

_ وقتي که تصویر را اسکن و آن را وارد فتوشاپ کردید با استفاده از فرمان Image size اندازه هاي صحیح 
طول و عرض تصویر را معین نمایید.

اسكن کردن از طریق تنظیم دقت
اگر نمي توانید اندازه فایل را به عنوان عامل تعیین کننده در انتخاب تنظیمات اسکنر به کار ببرید مي توانید 

دقت اسکن را با استفاده از ابعاد اولیه و نهایي تصویر و فرکانس صفحه وسیله خروجي تان به دست آورید. 
1- فرکانس صفحه را در 2 ضرب کنید. )براي ایجاد تصویر با کیفیت باال( 

2- نتیجه مرحله 1 را در عامل تغییر اندازه )نسبت ابعاد تصویر نهایي به تصویر اولیه( ضرب کنید تا تخمین 
مورد نیاز براي دقت اسکن را به دست آورید. 

مثال: فرض کنیم تصویري 2×3 اینچي را اسکن مي کنید و مي خواهید در نهایت تصویري 6×9 اینچي داشته 
باشید و از فرکانس صفحه lip 85 استفاده مي کنید.

براي محاسبه دقت اسکن باید اول 85 را در 2 ضرب کنید که عدد 170 حاصل مي شود. سپس 170 را در 3 
ضرب مي کنیم )نسبت ابعاد تصویر نهایي به تصویر اولیه است.(  تا دقت اسکن معادل ppi 510 به دست آورید.

بازآفریني )Resampling( تصویر
اگر تصویر وارد فتوشاپ کردید و سپس خواستید تغییري در اندازه یا دقت آن دهید، مي توانید به طور مستقیم 
تعداد پیکسل هاي تشکیل دهنده هر تصویر را تغییر دهید یا ابعاد پیکسل ها یا حتي نقاط تصویري را از طریق 
تغییر ابعاد چاپ و یا تغییر دقت عوض کنید. مشروط بر آن که گزینه Image Resample انتخاب شده باشد.

اکثر اسکنر ها با برنامه فتوشاپ سازگار هستند. اگر اسکنرتان با فتوشاپ سازگار نیست مي توانید تصاویر را با 
استفاده از نرم افزار اسکنر، اسکن کنید و تصاویر اسکن  شده را در یکي از قالب هاي TIFF ، BMP یا ... ذخیره 

کنید و سپس آن ها را در فتوشاپ باز کنید.

توصیه هایي براي باال بردن کیفیت اسكن
 هنگامي که با یك اسکنر کار مي کنید نکات زیر را رعایت کنید:

1- مطمئن شوید که سطح شیشه اسکنر و تصویر مورد نظرتان کامال تمیز است )گرد و خاک و اثر انگشتي 
بر روي آن ها وجود ندارد.( 

2- اسکنر را دقایقي قبل از انجام فرایند اسکن روشن کنید. 
3- تصویر مورد نظر را در میانه ناحیه اسکن بگذارید. در صورتي که خیلي باال باشد ممکن است بخشي از آن 

اسکن نشود. چون تیوپ نور براي شروع به جابجایي کمي وقت مي خواهد.
4- حالت هنري grayscale و یا رنگي را براي اسکن تصویر مشخص کنید. 

5- تصویر را پیش اسکن کنید تا بتوانید محدودیت هاي ناحیه مورد نظر براي اسکن را ببینید.
6- قابلیت وضوح و اندازه اسکن را تنظیم کنید. در این مرحله مي توانید روشني، تیرگي و باالنس رنگ را در 

صورت نیاز تنظیم کنید.
فرمان کلید هاي میانبر

ترکیب بندي یا کمپوزیسیون
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 چیدمان عناصر بصري )نقطه، خط، سطح و حجم( در یك فضا و کادر مشخص است.

ترکیب بندي دو نوع قرینه و غیر قرینه 
 در ترکیب بندي قرینه شکل ها و عناصر اصلي ترکیب با توجه به محور افقي، عمودي و مورب کادر را به دو 

قسمت مساوي تقسیم مي کند.
در ترکیب غیر قرینه عناصر و شکل هاي اصلي ترکیب نه بر اساس محور هاي عمودي، افقي و مورب وسط کادر، 

بلکه بر اساس ارزش هاي بصري )رنگ، تیرگي، روشن، بافت و بزرگي و جهت شکل( در کادر قرار مي گیرند.
وجود سه عامل در به وجود آوردن یك ترکیب بندي یا کمپوزیسیون موفق بصري الزامي است.

1- وجود تعادل بصري
2- وجود تناسب و هماهنگي میان عناصر مختلف یك ترکیب

3- وجود رابطه ي هماهنگ اجزاء با کل و با موضوع اثر
براي کسب اطالعات بیشتر به کتاب » طراحي و زبان بصري« نشر کتاب هاي درسي و »مبادي سواد بصري« 

مسعود سپهر مراجعه شود.

History نحوۀ افزایش
ctrl + k  یا Edit/ preference

با درج عدد مورد نظر در کادر History state تعداد History را افزایش دهید.

بزرگ نمایي و مرور تصاویر 
Zoom ابزار

یکي از ابزارهاي مشاهده ابزار Zoom مي باشد که بزرگ نمایي و یا کوچك نمایي تصویر را انجام مي دهد. 
میانبر آن روي صفحه کلید z  مي باشد. روش بزرگ نمایي به دو صورت انجام مي شود.

1- با استفاده از ابزار Zoom روي قسمتي از صفحه کلیك مي کنیم.
2- کلیك و درگ بر روي قسمتي از تصویر که با پایین نگه داشتن کلید چپ موس، نشانگر موس را حرکت 

مي دهیم تا متناسب با جهت حرکت نشانگر بزرگ نمایي افزایش یا کاهش یابد. 
در options bar:  zoom out کاهش بزرگ نمایي و zoom in بازگشت به حالت پیش فرض است.

گزینه Resize windows to fit فعال کنید. هنگام افزایش یا کاهش بزرگ نمایي ابعاد پنجره فایل مطابق با 
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ابعاد تصویر تغییر مي یابد.
این روش براي کنترل کیفیت  از  اندازه هاي واقعي آن نمایش داده مي شود که  Actual pixels: تصویر در 

تصویر نیز استفاده مي شود.
Fit screen: تمامي تصویر در داخل صفحه نمایش دیده مي شود.

Fill screen: بزرگ نمایي بر روي فایل و پنجره در سطح برنامه پوشانده مي شود.
Print size: تصویر را به اندازه اي که، چاپ خواهند شد نشان مي دهد.

الیه ها 
background الیه

از سایر الیه هاي تصویر ویرایش کرده  این است که هر الیه  را به صورت کاماًل مستقل  مزیت اصلي الیه ها 
همچنین با تغییر در میزان شفافیت الیه ها قسمت هایي از الیه هاي پاییني را به نمایش مي گذارد.

با استفاده از امکانات این پالت مي توان به ویرایش و مدیریت الیه ها پرداخت و الیه هاي مورد نیاز خود را ایجاد 
و ویرایش کرد.

اشتباهي که زیاد پیش مي آید آن است که براي تصحیح یا دستکاري در تصویر آن را بیش 
از حد نیاز بزرگ کنید. در نتیجه با این کار جزئیاتي را دستکاري مي کنید که در نهایت 

دیده نخواهند شد. فرمان های
Actual pixels و print Size به جلوگیري از این اشتباه کمك زیادي مي کنند. با زدن این 

کلید ها بزرگ نمایي تصویر معقول خواهد بود. 

نکته
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الیه جدید

تغییر نام الیه

گروه کردن الیه

حذف الیه

تکثیر الیه ها 

خاموش و روشن کردن الیه رنگ کردن الیه 
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قفل کردن و باز کردن الیه

کم و زیاد کردن Opacity تصاویر

کلیه الیه ها با  Background یکي می شود زماني که کار 
 psd به اتمام رسیده است الیه ها را یکي مي کنیم و فایل
را به Tiff تبدیل مي کنیم و سپس در اختیار مشتري قرار 

مي دهیم. این کار به چند دلیل انجام می شود:
1- امنیت فایل حفظ شود.

2- کم شدن حجم فایل
Psd -3 پسوند اختصاصي فتوشاپ است که در نرم افزار هاي 

دیگر قابل خوانش نیست. 
تبدیل فایل Psd به Tiff قابل ارسال و قابلیت دیدن در برنامه هاي دیگر را دارد.

 بزرگ  و کوچک کردن تصاویر
 بزرگ و کوچك شدن تصویر به دو طریق انجام مي شود:

1- از طریق این فرمان عکس به طور کلي بزرگ یا کوچك می شود:
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2-کل یا بخشي از تصویر به صورت دستي بزرگ یا کوچك شود.

آیا مي توان تصاویر را به هر اندازه که الزم داریم بزرگ کنیم؟
حاصل  زماني  تصویر  کیفیت  بهترین  شده اند  تشکیل  متعددي  پیکسل هاي  از  دیجیتال  تصاویر  که  آنجا  از 
مي شود که تصویر را به اندازه هایي که الزم داریم اسکن و یا در زمان عکاسي اندازه عکس را در نظر داشته 

باشیم.
عکس هاي بزرگ قابلیت کوچك شدن را دارند. 

عکس هاي کوچك چند درصد قابلیت بزرگ  شدن را دارند؟
اگر شرایط اسکن و یا موقعیت عکاسي یك تصویر در حد استاندارد و با کیفیت باشد قابلیت بزرگ کردن تا 

10 درصد  را داراست.

Eraser ابزار هاي گروه
 این ابزار و ابزار هاي موجود در آن کمك مي کند تا با استفاده از روش هاي مختلفي قسمت هایي از تصویر را 

حذف کنیم.
در حالت پیش فرض رنگ Background جایگزین قسمت هاي حذف شده مي شود. نشانگر موس در هنگام 
استفاده از ابزار Eraser شبیه زماني است که شما از ابزار Brush استفاده مي کنید. در نتیجه با استفاده از کادر 
preset picker  Brush مي توان مشخصه هایي نظیر اندازه، Hardness و شکل پاکن را تغییر داد. همچنین با 

استفاده از روش هاي متفاوت دیگري مي توان شکل ابزار Eraser را تغییر داد.
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استفاده از حالت هاي مختلف ابزار Eraser در هنگام حذف قسمت هاي مختلف یك تصویر، به ما امکان عمل 
بیشتري مي دهد. 

گزینه Eraser to history : استفاده از این گزینه کمك مي کند تا تغییرات انجام شده بر روي تصویر را به 
حالت پیش فرض بازگردانیم.

مثال: قسمتي از یك تصویر را حذف کرده ایم با فعال کردن این گزینه مي توان این قسمت ها را به تصویر 
بازگرداند.

گزینه Eraser to history عملکردي مشابه به ابزار History brush را دارد. 
یکي دیگر از ابزارهاي مجموعه Eraser ابزار Background است.

براي انتخاب این ابزار به مجموعه Eraser، Background استفاده از این ابزار باعث مي شود تا در هنگام کلیك 
و درگ موس پیکسل هاي تصویر به طور کامل حذف شده و هیچ رنگي جایگزین آن نشود. در نتیجه پشت 

زمینه الیه انتخابي حالت Trancparent ایجاد مي شود.
  wand Magic ابزار  شبیه  ابزار  این  عملکرد  و  کلي  نماي   ،  Eraser،Magic eraser مجموعه  ابزار  آخرین 
 Sample به عنوان رنگ،  نقطه کلیك شده  این گزینه رنگ  توسط  با هر کلیك  تفاوت که  این  با  مي باشد. 

نمونه گیري شده و متناسب با آن کلیه رنگ هاي مشابه در تصویر حذف مي شود. 

Gradient ابزار
با استفاده از این ابزار مي توان قسمت هاي مورد نیاز خود را توسط یك Gradient رنگ آمیزي کرد.

به طور پیش فرض ابزار Gradient طیف رنگ را به صورت خطي یا Liner ایجاد مي کند. این موضوع در نوار 
گزینه هاي این ابزار با فعال بودن آیکن Liner gradient  نمایش داده مي شود.

چهار آیکن بعدي Ooptions bar  را مي توان به یکي از روش هاي رنگ آمیزي با ابزار Gradient انتخاب کرد.
آیکن Redial gradient: Gradient دایره اي در صفحه 

Angle gradient: به صورت زاویه اي ترسیم مي شود.
Reflect gradient: انعکاسي

Dimond gradient: لوزي شکل
 ،Ooptions bar در Trans parency و Reverse،Ditherعالوه بر موارد ذکر شده سه گزینه دیگر با نام هاي

ابزارGradient وجود دارد.
Revers: جاي رنگ برعکس مي شود.

Dither: ایجاد یك ترکیب نرم با نورهاي کم تر
Gradient ایجاد شفافیت در طول :Trans parency

اگر  و همجوار حذف شوند.  رنگ  فقط قسمت هاي هم  تا  Contiguous موجب مي شود  بودن گزینه  فعال 
مي خواهید قسمت هاي هم رنگ و غیر مجاور تصویر نیز از روي آن حذف شود چك مارک این گزینه را بردارید.
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درج متن 
 Horizontal type ابزار

ابزارهاي مجموعه Type در گروه ابزارهاي ترسیم و تایپ قرار گرفته اند. نخستین ابزار آن
صفحه  روي  بر  کلیك  با  مي کنیم.  کلیك   Horizontal type tool آیکن  روي  میباشد.   Horizontal type

مي توان به درج کاراکترهاي متني پرداخت. 
نوار گزینه با باز کردن Set the font family  فهرستي از فونتهاي موجود در سیستم به همراه پیش نمایشي 
از نحوه تایپ هر کدام از آنها نمایش داده میشود. بنابراین میتوان یکي از انواع فونتهاي نصب شده بر روي 

سیستم خود را انتخاب کنید. 
منويSet the font style:  منوي با شش گزینه:

 Regular: به عنوان  پیش فرض تایپ، متن را به صورت معمولي درج مي کند.
Narrow: متن به صورت نازک در صفحه درج مي شود. 

Italic: موجب مورب و کج شدن متن شده
Bold: متن را اندکي ضخیم مي کند.

Bold Italic: ترکیبي از دو گزینه Ltalic و Bold ، به صورت مورب و ضخیم. 
Black: همانند Bold موجب افزایش ضخامت متن مي شود.

منوي بعدي نوار گزینه ها
Set the font size: از گزینه هاي پیش فرض این منو مي توان اندازه قلم را تغییر داد. در صورت نیاز مي توان 
عددي را به صورت دستي در کادر عددي وارد و کاراکترهاي فونت متناسب با اندازه مورد نظر در صفحه درج 

شود. 
Set the anti- Aliasing method: نحوه نمایش لبه هاي فونت را بر روي صفحه کنترل مي کند و با 5 گزینه 

ظاهر مي شود. 
None: هیچ تغییري بر روي فونت ایجاد نمي کند. 

Sharp: لبه هاي متن را اندکي تیز مي کند.
Crisp: موجب تیز شدن لبه هاي متن شده ولي میزان تیزي آن از گزینه sharp کمتر است.

Strong: متن به صورت قویتر در صفحه درج مي شود.
Smooth: متن به صورت نرم تر در صفحه درج مي شود.

)Options bar( سه آیکن بعدي
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Horizontal type: ترازبندي متن،
Left align text: چپ چین، براي متون انگلیسي

Center text: وسط چین
Right align Text : راست چین، براي متون فارسي

روش هاي درج متن
درج متن در فتوشاپ به سه روش انجام مي شود.

روشPoint type:1: با کلیك بر روي یك قسمت از تصویر مي توان کاراکتر هاي مورد نیاز خود را تایپ کرد. 
این روش بیشتر مناسب زمان هایي است که قصد داریم تا چند کلمه را بر روي تصویر درج کنیم. براي رفتن 
به سطر بعدي باید کلید Inter را بزنیم. در نوار گزینه ها Commit any current edite کلیك کنید. متن مورد 

نظر در صفحه درج شده و در یك الیه متني جداگانه در باالي الیه فعال نمایش داده مي شود.
 Cancel any current edite کلیه متون تایپ شده حذف مي شود.

روشParagraph type :2: بیشتر براي درج متون طوالني مي باشد. به جاي یك کلیك روي یك نقطه از 
تصویر باید با کلیك و درگ موس محدوده درج متن را مشخص و سپس کاراکترهاي متني را وارد نمایید در 
صورتیکه عبارت درج شده در انتهاي یك خط بزرگتر از ابعاد محدود انتخابي باشد این عبارت به طور خودکار 

به ابتداي سطر بعدي منتقل مي شود.
توجه: در صورت نیاز با استفاده از دستگیره هاي کادر متني مي توان ابعاد آن را تغییر داد تا متن مناسب با 
نیاز ما بر روي تصویر قرار گیرد. براي استفاده از این روش روي آیکن Commit any current edite کلیك 

مي کنیم. 
روشType on a path :3: متن بر روي یك مسیر درج مي شود.

 Paragraph type و Point type تبدیل متون 
 Paragraph به یك متن درج شده با استفاده از روش Point type براي تبدیل یك متن با استفاده از روش
منوي Type/ Convert to paragraph type را انتخاب مي کنیم. یك متن انتخابي به پاراگراف تبدیل مي شود 

و با انتخاب Convert point Text متن انتخابي به Point type تبدیل میشود.
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اصول ویرایش متن )نكات ویرایشي یک متن(
نحوه درج متون عمودي در صفحه: پس از درج متن به روش Point type یا Paragraph type روي دکمه 

Toggle text Orientation کلیك میکنیم متن به حالت عمودي تبدیل میشود. با کلیك مجدد به
 Change di text orientation  متن به صورت افقي نمایش داده میشود.

منوي مجموعه Type/ Vertical type tool ، به صورت عمودي در صفحه تایپ میشود.
دو ابزار بعدي مجموعه Type براي ایجاد ماسك هاي متني استفاده میشود. 

نکته: در هنگام درج متن و براي تغییر ابزار هرگز از میانبرهاي صفحه کلید استفاده نکنید زیرا در این حالت 
به جاي انتخاب ابزار حرفي که کلید آن را فشار مي دهید تایپ مي شود.

بر روي کادر  باید  ابتدا  ایجاد کنیم که  بر روي آن  از درج متن تغییرات را  اوقات ما میخواهیم پس  بعضي 
Indicates text layer که به جاي کادرLayer thumbnail  در کنار تمامي الیه هاي متني قرار دارد دبل 

کلیك کرده تا کل متن درج شده در الیه مورد نظر در حالت انتخاب قرار گیرد.
تغییر برخي از تنظیمات Options bar و یا متن مورد ویرایش: براي تغییر در تنظیمات متن مي باید تمام یا 
برخي از قسمت هاي آن را در حالت انتخاب قرار داد. بنابراین بر روي کاراکترهاي متني کلیك و درگ میکنیم 
تا در حالت انتخاب قرار بگیرد. براي ثبت تغییرات باید روي دکمه Commit any current edits  کلیك کرد. 

window/character پالت منوي
 در هنگام تغییر تنظیمات با استفاده از گزینه هاي این پالت نیازي به انتخاب تمام یا قسمتي از متن نداشته 
و فقط کافیست الیه اي که متن در آن قرار دارد را انتخاب کنید. از گزینه هاي این پالت مي توان به تغییر 

تنظیمات متن انتخابي پرداخت.
با استفاده از دو منوي set the font family و set the font style مي توان نوع و حالت متن و با استفاده از 

منويset the font size اندازه آن را تغییر داد.
گزینه Auto: فاصله میان خطوط به صورت خودکار 

Set the kerning between two chanters : در میان کاراکترهایي که در دو طرف این Sertion point قرار 
دارد فاصله ایجاد مي کند.

Set the kerning between dicharcters: ایجاد فاصله در میان کاراکترهاي انتخابي 
Vertical scale: ارتفاع کاراکتر متني را کنترل مي کند.

Horizontally: ضخامت کاراکتر متني را کنترل مي کند.
با درج عدد در کادر Set the baseline shift: فاصله کاراکترهاي متني با خط زمینه تنظیم مي شود. عدد صفر 

بیانگر کاراکتر هاي متني دقیقا روي خط زمینه )کرسي( مي باشد.
با استفاده از کادر Color مي توان کاراکتر هایي انتخابي را تغییر داد و با کلیك بر روي هر کدام از آیکن هاي 

پاییني مي توان تغییراتي روي ظاهر متن ایجاد کرد. 
گزینه Language براي انتخاب درج متن 

توجه: در متون فارسي و عربي عالوه بر کاراکتر هاي متني مي توان از اعرابي نظیر فتحه و کسره و تنوین نیز 
در متون استفاده کرد.

 Adjust vertical diacritic)s( و   Adjust horizontal diacritic)s( position کادرهاي  اندازه  در  تغییر 
position باعث تغییر در محل قرارگیري افقي و عمودي اعراب بر روي حروف مي شود. 

گزینه هاي منوي Digits ، نحوه درج کاراکتر هاي عددي را کنترل مي کند. 
روي سربرگ Paragraph  کلیك و محتویات پالت پاراگراف نمایش داده مي شود.

توجه: با کلیك بر روي آیکن پاراگراف نیز مي توان این پالت را باز کرد.
 Indent left پالت پاراگراف امکان مي دهد تا ترازبندي متن و تنظیمات پاراگراف هاي متني انجام شود. کادر
margin فاصله خطوط از چپ کادر متني را تنظیم مي کند و کادر Indent right margin فاصله خطوط از 
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راست کادر متني را تنظیم مي کند.
Indent first line تو رفتگي اولین خط پاراگراف را تغییر مي دهد.

Add space before paragraph  و Add space after paragraph  قبل و بعد از پاراگراف یك فاصله درج 
مي شود.

فعال بودن Hyphenate مقداري از یك کلمه در انتها خط باال و مابقي آن در ابتداي خط پاییني قرار مي گیرد 
یك خط اتصال دهنده در انتهاي خط باالیي نمایش داده مي شود.

نکته: تغییر هر کدام از گزینه هاي پالت Character  و Paragraph  باعث مي شود تا تمامي متن ها با استفاده 
از این تنظیمات ایجاد شود.

در صورت برگشت به تنظیمات پیش فرض روي آیکن یکي از ابزارهاي Options bar کلیك راست و با انتخاب 
Reset All tools و Ok کلیك کنید.

ایجاد متن تابدار
 Create ابتدا باید کاراکترهاي متني و یا الیه آن را در حالت انتخاب قرار داده و در نوار گزینه ها روي آیکن

warped text کادر محاوره اي Warp text با فعال بودن گزینه None باز مي شود.
منوي Style: مجموعه اي از حالت هاي پیش فرض براي تاب دار کردن متن

نکته: درهنگام کار با ابزار گروه تایپ آیکني با عنوان 3D associated with this text Update در
Options bar نمایش داده مي شود که متن انتخابي را به یك متن سه بعدي تبدیل مي کند.

جلوه هاي ویژه یا فیلتر ها 
فیلتر چیست؟ 

فیلتر ها چه ویژگي هایي دارند و کاربرد آن در برنامه فتوشاپ چگونه است؟
»فیلتر ها« در فتوشاپ دستور هاي خاصي هستند که با استفاده از آن مي توان افکت ها و عملیات ویژه اي بر 
روي کل تصویر یا بخشي از آن اعمال کرد و یا کیفیت بخشي از تصویر را ارتقاء بخشید. فیلتر ها به صورت 
طبقه بندي شده در گروه هاي مختلفي قرار دارند که هریك از این گروه ها، عملیات ویژه و اختصاصي را انجام 
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مي دهند. شما مي توانید یك فیلتر را بر روي تمام تصاویر موجود در یك الیه و یا بر روي قسمت انتخاب شده 
اجرا کنید.

براي دسترسي به هر یك از این فیلتر ها مي بایست به منوي  Filter وگروه هاي مورد نظر خود رفته، سپس 
روي یکي از آن ها کلیك کنید. 

در نماي کلي بخشي از فیلتر ها در کادري با نام Filter gallery در گروهي با نام هنري )Artistic( دسته بندي 
شده اند که ضخامت قلم )Brush Stroke(، اتود زدن )Sketch(، جنسیت )Stylize(، بافت)Texture( و ... را 

مي توان مشخص کرد.
فیلترهاي دیگري همچونLiquify براي دفرمه کردن، تصحیح عکس به ویژه، پرتره، Oil paint براي ایجاد 

بافت نقاشي رنگ روغن.
Vanishing انتقال تصویر با رعایت تمام جزئیات پرسپکتیو بر روي تصویر دیگر و ... مي باشند.

 Blur، Distort، مثل  شده اند.  تقسیم  مختلف  دسته هاي  به  و  هستند  فعال   RGB محیط  در  فیلتر ها  اکثر 
Nois، pixelate، Render و ... که هر کدام شامل زیرمجموعه ایي هستند. براي مثال: بعضي از عکس ها واضح 
)فوکوس( نیستند. این مشکل تا حدي با برخي فیلتر هاي فتوشاپ قابل حل است که در میان آن ها مي توان 

به Sharpen اشاره کرد.
توجه: در بخش اول فیلتر ها نام آخرین فیلتري که مورد استفاده قرار گرفته نمایش داده مي شود که با کلید 

Ctrl + F  مي توان آن را مجددا اجرا نمود.
رنگ چیست؟

رنگ ماده اي است که با آن محدوده اي را رنگ آمیزي مي کنند. رنگ ها معموال از مخلوط رنگدانه هاي بسیار ریز 
و موادي مانند انواع رزین، صمغ، آب و روغن و ... ساخته مي شوند.

رنگ هاي اصلي رنگ هایي هستند که نه تنها از ترکیب هیچ کدام از رنگ هاي دیگر حاصل نمي شوند بلکه سایر 
رنگ ها از ترکیب آن ها با یکدیگر به وجود مي آیند.

رنگ هاي اصلي عبارتند از زرد- قرمز- آبي- این رنگ ها در صورتیکه در خالص ترین حالت خود باشند و هیچ 
گرایشي به رنگ هاي دیگر در آن ها دیده نشود. 

همه رنگ ها از ترکیب سه رنگ اصلي زرد، قرمز و آبي به دست مي آیند. سه شکل اصلي مربع، مثلث و دایره 
نیز پایه و اساس سایر شکل ها را تشکیل مي دهند. همانطورکه رنگ ها داراي معاني ویژه اي هستند فرم ها نیز 
ارزش هاي حسي فراواني دارند و هنگامي که فرم ها و رنگ هاي اصلي در رابطه با هم قرار مي گیرند انتقال پیام 

بصري را آسان تر مي کنند.
تطبیق فرم و رنگ در هنر هاي تجسمي به این معني نیست که حتما باید مربع، قرمز- دایره، آبي و مثلث زرد 

باشد بلکه اطالع هنرمند از ارتباط فرم و رنگ مي تواند قدرت تاثیرگذاري آن ها را در آثار هنري بیشتر کند.
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رنگ ها نقش مهمي در ایجاد تصاویر دارند، آشنایي با این مقوله و کار با آن ها )به صورت دستي یا دیجیتالي( 
از اهمیت بسزایي برخوردار است. همه ما مفهوم روشني از رنگ در ذهن داریم هرچند نتوانیم تعریف خاصي 

از آن ارائه دهیم.
کار با رنگ در نرم افزار هاي طراحي، آسان تر از استفاده رنگ روي سطح کاغذ و مقوا مي باشد. چرا که بعد از 
اتمام کار، نه قلم مو نیاز به شست شو دارد و نه براي خشك شدن آن نیاز به انتظار است. در نتیجه در وقت 

صرفه جویي مي شود. 
فتوشاپ یکي از نرم  افزار هایي است که امکان کار و رنگ آمیزي بر روي تصاویر را امکان پذیر مي سازد. در این 
برنامه مد هاي رنگي RGB، CMYK و ... اهمیت ویژه اي دارند و این مد هاي رنگي در دریافت و ارسال تصویر 

به دستگاه خروجي نقش عمده اي را ایفا مي کنند.

   شیوه تدریس
_ انواع رنگ ها را با پایه گیاهی، کانی، شیمیایی و ... انواع حالل ها ) آب، تینر، تری بایتین و ...( را به اختصار 

توضیح دهید.
_ مفاهیم فرم و رنگ را برای درک بهتر محتوای اثر به اختصار شرح دهید.

_ تفاوت رنگ های جسمی و دیجیتال را با نمونه هاي تصویري توضیح دهید.
_ با تغییر رنگ منبع نور تفاوت رنگ ها را به صورت عملی نمایش دهید. 

   نكات  ایمنی و بهداشت
مراقبت از فایل هاي طراحي و کامپیوتر-رعایت موارد ایمني در محیط آتلیه به لحاظ تجهیزات متناسب براي 

کار در ساعت هاي طوالني

   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
سنجش و ارزشیابی این واحد کار باید در قالب کار عملی/ به صورت پروژه نهایی یا کارپوشه تعریف می شود.
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذیرش سفارش 1

1 پیاده سازی طرح و اتود اولیه در نرم افزار 2

1 آماده سازی نهایی طرح در نرم افزار 3

2

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

1- رازداري
2- امانت داري

3- اخالق حرفه اي
4- درستکاري

5- کاربرد فناوري
6- امنیت ابزار و تجهیزات

7- جمع آوري اطالعات

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- اسکن طرح ها یا عکس ها 

)RGB-  CMYK( 2- انتخاب نوع فرمت کاري
3- اصالح رنگ و نور 

4- طراحي فرم انتخاب رنگ و فونت
5- تهیه فایل نهایي) خروجي بر حسب فرمت چاپي(

استاندارد عملکرد: 
اجراي طرح در نرم افزار ph با توجه به استانداردهاي این نرم افزار و خرجي گرفتن بر حسب نیاز مشتري طراحان و مدیران 

هنری
 و آرشیو فایل ها

شاخص ها:
انتخاب رنگ و فرم                

 انتخاب پنل هاي اجرایي در نرم افزار  
خروجي گرفتن )ارائه فایل نهایي(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 1ساعت )ارائه فایل نهایي(              مکان : کارگاه گرافیك  

تجهیزات: کامپیوتر، میز، عکس جهت کار در نرم افزار
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزار هاي مربوطه، پویشگر، چاپگر، میز و صندلي و نور مناسب، نوشت ابزار و ابزار طراحي

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی کاربري نرم افزار ویرایش تصویر:
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اپراتوري چاپ عکس 

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

12فرمت ها و قالب هاي تصویري5اپراتوري چاپ عکسجلسه 1

12مدیریت رنگ5اپراتوري چاپ عکسجلسه 2

13انواع دستگاه هاي چاپ5اپراتوري چاپ عکسجلسه 3

3-بازدید از یك البراتور5اپراتوري چاپ عکسجلسه 4

2-ارزشیابي5اپراتوري چاپ عکسجلسه 5

نمونه جدول بودجه بندي: اپراتوري چاپ عكس
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   مقدمه
هنرجویان پس از انجام برخي از فعالیت در کارگاه هاي آموزشي نیاز دارند از کار خود چاپ بگیرند و نتایج را 
بررسي کنند . بنابراین در این واحد یادگیري آنها با انواع روش هاي چاپ آثار آشنا مي شوند و مهارت کار بابرخي 

از آنها را مي آموزند.

   مواد و تجهیزات
پرینتر هاي چاپ عکس

تصاویر و نمونه هاي چاپ شده
 فیلم هاي آموزشي درباره انواع چاپگر ها و سیستم هاي چاپ)پالتر ها و....(

   دانش افزایی
_ شناخت و آگاهي کامل از فایل هاي دیجیتالي »انواع فرمت ها«

_ توانایي تبدیل فایل هاي دیجیتالي و توان گرفتن فایل نهایي جهت چاپ
_ آشنایي و شناخت کامل کاغذ هاي چاپ عکس
_ آشنایي با دستگاه هاي چاپ عکس »پرینترها«

_ توانایي »مدیریت رنگ«
تمام فایل هاي دیجیتالي مانند تصویر، صدا، فیلم و غیره باید با فرمت یا قالب هاي گوناگوني ذخیره شوند این 

ذخیره سازي بر اساس قرارداد هاي طراحي شده آن فرمت انجام مي شود.

Psd
فرمت پیش فرض و متداول نرم افزار فتوشاپ که ویژگي هاي الیه بندي دارد.

TIFF
این فرمت یکي از مناسب ترین فرمت ها براي ایجاد خروجي نهایي تصویري و ارسال آن براي چاپ مي باشد. 

JPEG
یکي دیگر از قالب هایي است که مي توان آن را فشرده کرد و در اینترنت به کار برد و هم براي ذخیره سازي عکس ها 

با کیفیت قابل قبول از آن استفاده کرد. این قالب و یا فرمت را مي توان بدون فشرده سازي هم به کار برد.

توانایي تبدیل فایل هاي دیجیتالي و توان گرفتن فایل نهایي جهت چاپ
در این مرحله، با خروجي گرفتن از عکس ها، فایل هاي جدید ساخته مي شود که شامل تغییراتي است که در 

عکس هاي خود اعمال کرده اید.
در هنگام خروجي گرفتن گزینه هاي مربوط به تعیین نام فایل/ فضاي رنگي/ ابعاد پیکسل و رزولوشن فعال است 

و شما مي توانید تنظیمات خروجي را براي استفاده مجدد به عنوان پیش فرض ذخیره کنید.

واحد یادگیري: اپراتوري چاپ عکس فصل پنجم: ویرایشگر تصویر
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آشنایي و شناخت کامل انواع کاغذ هاي چاپ عكس
کاغذ های حساس چاپ در عکاسی 

کاغذ عکاسی، کاغذی با پوشش مواد شیمیایی حساس به نور است که برای چاپ عکس به کار می رود. کاغذ عکاسی 
برای انواع چاپ مانند چاپ تماسی )Contact( و یا با آگر اندیسور )Enlarger( یا چاپگرهای جدید وجود دارد. کاغذ 
عکاسی تقریباً شبیه به فیلم های نگاتیو عکاسی است و از ترکیب ژالتین و برمید یا کلراید نقره ساخته می شود. جنس 

پایه کاغذهای عکاسی از فیبر ) FB، پایه فیبر( یا پالستیك )RC ، پایه پالستیك( است.
کاغذهای حساس عکاسی، نقش مهمی را در ثبت و ارائۀ تصاویر از روزهای نخستین پیدایش و ظهور عکاسی داشته اند 

و در این روند، تاکنون دچار دگرگونی های فراوانی در انواع و فرایندها بوده اند.
کاغذ عکاسی از جایگاه و اهمیت بسیار زیادی در دنیای عکاسی برخوردار است. شناختن امکانات و انواع گوناگون و پر 
تعداد این گونه کاغذها و همچنین آگاهی دقیق و فنی نسبت به ویژگی های هر نوع کاغذ، عکاسان را در داشتن یك 

تصویر با چاپ مناسب و نتیجه نهایی یاری می کند.
از آغاز تولید انواع کاغذهای حساس عکاسی، تناسب با کاربرد آنها، گونه هاي متفاوتي عرضه شد. تفاوت به طور کلی 
در اندازه، ضخامت، رنگ، جنس، بافت سطح، حساسیت، و نیز درجه کنتراست آنها بوده است. از ویژگی های آشکار 

کاغذ ها می توان به موارد زیر اشاره ای کرد:
_ کاغذ های کم کنتراست )سافت(

دارای کنتراست کم و نرم و معموال برای نگاتیوها یا تصاویر دیجیتالی با کنتراست بسیار زیاد مناسب اند.
_ کاغذ های با کنتراست معمولي )نرمال(

دارای کنتراستی متوسط و بیشتر برای نگاتیوها یا تصاویر دیجیتالی با کنتراست متعادل و نرمال مناسب اند.
_کاغذ های پر کنتراست )هارد(

دارای کنتراست بیشتر و برای نگاتیوها یا تصاویر دیجیتالی که کنتراست کمي دارند، مناسب اند.
همچنین انواع کاغذ ها از نظر ضخامت به شرح زیر است:

_ کاغذ های نازک
_ کاغذ های متوسط
_ کاغذ های ضخیم

پایه کاغذهای نازک را یکصد گرم، کاغذهای متوسط یکصد و هشتاد گرم و کاغذهای ضخیم که بیشتر برای چاپ 
عکس در اندازه های بزرگ و یا اجراهای نمایشگاهی کاربرد دارند، دویست و پنجاه گرم برمتر مربع است. کاغذها در 

اندازه های استاندارد و در گونه های رول برای پالترها و تخت )شیت( برای چاپگرها تولید می شوند.
امروزه انواع زیادی از کاغذهای عکاسی که برای استفاده در چاپگر)پرینتر(های خانگی یا تجاری و پالترها در نمونه های 
متنوعی از جنس و بافت تولید شده و می توان با شناخت انواع کاغذها برای هر کاربردی، نوع خاصی از آن ها را انتخاب 
کرد. برای نمونه می توان به کاغذهای براق، مات و نیمه مات در رنگ مایه های گرم، سرد، خنثی، طالیی، نقره ای و 

متالیك در انواع گوناگون اشاره کرد.
همچنین این کاغذها از نظر بافت سطح بیرونی، دارای تنوع بسیاری است برای نمونه می توان کاغذ هاي، براق، مخملي، 
ابریشمي و مات اشاره کرد. اکنون با پیشرفت در صنایع شیمیایی، کاغذهایی ضد آب و همچنین با جنس های گوناگونی 
مانند پارچه و پالستیك از سوی کارخانه های سازنده تولید می شود. تنوع مواد و جنس سطوحی که می توان بر 
روی آنها عکس و تصویر چاپ کرد، به گونه ای زیاد و متفاوت است که اکنون چاپ عکس بر روی انواع سطح ها مانند 

پالستیك، شیشه، پارچه، سنگ و سرامیك و ... کاری عادی و روزمره به شمار می رود. 
نگهداری و حفاظت بهتر از کاغذ های مخصوص چاپ عكس

باید بدانیم اگر شرایط و نکته هایی را که برای نگهداری از کاغذهای چاپ الزم است رعایت کنیم، می توانیم 
کاغذها را به گونه ای که تا مدت ها دوام داشته باشند، نگهداری و مورد استفاده قرار داد.

الزم است کاغذهای حساس عکاسی را هیچ وقت از بسته بندی های اصلی و کارخانه ای جدا نکرده و در مکان هایی
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خشك و خنك و دور از آسیب های وارده بر اثر نم، رطوبت، تابش مستقیم نور آفتاب و گازهای مضر و مواد گوناگون 
شیمیایی و مانند شرایط استانداردی که پیش تر، یادآوری شد نگهداری کنید.

آشنایي و تسلط به دستگاه هاي چاپ عكس »پرینتر«
فایل هاي دیجیتال را به طرق مختلف مي توان چاپ کرد. انواع و اقسام چاپگر و پالتر هاي لیزري و جوهر فشان وجود 

دارند که آن ها هم براي مصارف حرفه اي و آماتور ي ساخته شده اند.
هرکدام از این دستگاه ها مي توانند از کاغذ هایي با ضخامت هاي مختلف و سطح گوناگون استفاده کنند.

عالوه بر آن، فایل هاي دیجیتال روي کاغذ هاي عکاسي نیز قابل چاپ هستند.
توانایي داشتن در مسئله »مدیریت رنگ«

مبحث کنترل و مدیریت رنگ ها به ویژه در انواع عکاسي هاي استودیویي و تبلیغاتي از جایگاه و اهمیت ویژه اي برخوردار 
است، چرا که موارد استفاده خروجي عکس هاي گرفته شده ممکن است امال با یکدیگر متفاوت باشند. مثال: یا در 
صنعت چاپ مورد استفاده باشند و یا در جهت نمایش و ارائه در فضا هاي مجازي و اینترنتي که با انواع نمایشگر ها سر 
و کار دارند و یا در هر دو زمینه ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به پیشرفت تکنولوژي، طبیعتاً فرآیند 
اصالح رنگ و تنظیمات منظم تراز سفیدي »White Balance« از سرعت و آساني بسیار چشم گیري برخوردار است. 
ولي هم چنان این کار نیازمند یك متخصص و دانشي به روز است که بتوان از این سهولت و سرعت بهره خوبي برد و 

به نتیجه مطلوب در یك پروژۀ عکاسي رسید.
چندین ابزار کنترل و مدیریت رنگ در عكاسي
- کارت خاکستري، کالر چارت، کالرمتر و یا کلوین سنج

کارت خاکستري
یك کارت با سطحي خاکستري رنگ است که بر حسب درصد بازتابش نورمرئي دسته بندي و شناخته مي شود.

رایج ترین نوع این کارت خاکستري 18% است. از این ابزار جهت انجام تراز سفیدي »White Balance« به ویژه در 
پروژه هاي عکاسي صنعتي و تبلیغاتي استفاده مي شود.

کالر چاپ
یك وسیله بسیار کاربردي دیگر در زمینه کنترل و مدیریت رنگ در عکاسي، ابزار کالر چارت است که به شکل یك 

تخته یا صفحۀ مستطیل شکل حاوي نمونه رنگ هاي مختلف در کادر هاي مربع مي باشد.
از این وسیله نیز جهت تنظیم تراز سفیدي، کالیبره کردن نمایشگر ها و دستگاه هاي چاپ استفاده مي شود.

کالرمتر یا کلوین سنج
 این دستگاه ظاهري شبیه به نورسنج یا فالش متر دارد. البته با این تفاوت که قادر به اندازه گیري طیف هاي رنگي و 
دماي رنگ نور مي باشد. این دستگاه یك سنسور دیجیتالي دارد که عملکردي مشابه به عملکرد سنسور دوربین هاي 
دیجیتال دارد. هنگام کار با این وسیله نمایشگر دستگاه اعدادي را بر حسب کلوین که همان دماي رنگ مي باشد نشان 
مي دهد که در تنظیم تراز سفیدي به عکاسان مخصوصا در انواع عکاسي استودیویي کمك کرده و یکي از مفید ترین 

دستگاه هاي کنترل و مدیریت رنگ در عکاسي است.
    شیوه تدریس

ازهنرجویان بخواهید تا از عکس ها و طرح هاي خود یك چاپ بگیرند و در مراحل چاپ گرفتن )بوسیله پرینتر هاي 
معمولي و یا پرینتر هاي مخصوص چاپ عکس و ...( انوع دستورات قبل از چاپ ) یك رو یا دو رو چاپ گرفتن، نوع 

قرار گیري کاغذ ، تعداد چاپ و.... مواردي از این دست را بازگو کنند.
در تدریس این واحد یاد گیري،  هنرجویان را به چاپخانه هاي بزرگ و کارگاه هاي چاپ عکس ببرید چاپ عکس را 
ببینند و گزارش تهه کنند.در صورت نبود این امکانات و مکانها نمایش فیلم هاي آموزشي در این ارتباط ضروري است.

 
    نكات  ایمنی و بهداشت: ایمني از خطرهاي برق، مواد شیمیایي، نگهداری از چاپگرها

    شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي: ارزیابی عملکرد در کنار دستگاه چاپ و مشاهده  عملکرد هنرجو
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 آماده کردن فایل چاپ 1

2 آماده کردن دستگاه چاپ 2

2 چاپ کردن عکس 3

2 حفظ و نگهداری دستگاه ها 4

2

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

1- )سطح1( مسئولیت پذیری
2- )سطح1و سطح2( درستکاری

3- امانت داری
4- صداقت

5- محافظت از محیط زیست

* میانگین نمرات

شرح کار:
چاپ عکس به طوري که:

1-چاپ عکس نرمال بطوري که در آن ته رنگ وجود نداشته باشد.
2-شارپنس و کنتراست آن کنترل شده باشد.

3-جزئیات عکس حذف نشده باشد.

استاندارد عملکرد: 
چاپ عکس در اندازه هاي مختلف و جنسیت کاغذ متنوع بر اساس استاندارد هاي حرفه اي و کاربرد عمومي یا تخصصي 

به وسیله ابزارهاي حرفه اي چاپ شامل: چاپ عکس رنگي یا سیاه سفید اندازه متنوع و کاغذ متنوع
شاخص ها:

شناخت رنگ هاي اصلي نور، شناخت ته رنگ) اضافه رنگ( در تصویر، توانایي حذف رنگ هاي اضافه، تنظیم شارپنس و 
کنتراست، تنظیم مونیتور با خروجي دستگاه )کالبیره کردن(، توانایي تفکیك انواع کاغذ چاپ اعم از جنس و سایز، توانایي 

به تفکیك اندازه هاي استاندارد عکاسي، 
توانایي گرفتن عکس

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: بسته به دستگاه چاپ بین 30 تا 35 دقیقه، کالبیره کردن 25 دقیقه، تست اولیه 5 دقیقه، 

تنظیم مانیتور و تست نهایي 5 دقیقه              مکان : البراتور چاپ عکس  
تجهیزات: دستگاه چاپ

ابزار و تجهیزات:    
دستگاه چاپ

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی اپراتوري چاپ عكس:
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مونتاژ عکس

زمانرئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه

عملینظری

411مونتاژ عکسجلسه 1

411مونتاژ عکسجلسه 2

411مونتاژ عکسجلسه 3

411مونتاژ عکسجلسه 4

411مونتاژ عکسجلسه 5

نمونه جدول بودجه بندي: مونتاژ عكس
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   مقدمه
مونتاژ عکس یکي از روش هاي و شیوه هاي ارایه عکس با مفهومیخاص واز قبل تعیین شده است . فتومونتاژ 
بدلیل ایجاد معاني نو از یك تصویر و خلق فضاهاي جدید و تازه ، جذابیت بصري ویژه اي را به نمایش مي گذارد 

که همراه با دیگر واحد هاي یادگیري عکاسي براي هنرجویان مفید و آموزنده است.

   مواد و تجهیزات
کامپیوتر، نرم افزار مربوطه، اسکنر، چاپگر، آرشیوي از عکس هاي آماده، دوربین عکاسي

   دانش افزایی
مباني کار با کامپیوتر، آشنایي با «فتوشاپ»، نرم افزار «کمرارا» یا «الیت روم»

   شیوه تدریس
براي درک بهتر مطالب و ارتقا مهارت هاي عملي الزم است هنرآموز از هنرجو بخواهد افزون بر آنچه در کتاب 
آمده مثال هایي بزند و در صورت امکان نمونه هایي تولید نماید یعني هنرجویان خود از مثال هاي کادر، یا خود 
عکاسي کند و یا نمونه عکس هاي موجود را جستجو و به کالس بیاورد  یا در کامپیوتر جستجو کند و انواع کادر ها 

را لیست کند.
این فعالیت مي تواند در پر کردن جدول )1( کمك کند. 

در آموزش کادر و کادر بندي مي توان از کتاب »ترکیب بندي در عکاسي«؛ »هارولدمانته« ایده بگیرد.
داستان ها،  اساس  بر  تا  خواست  هنرجو  از  مي توان  لذا  است  قوي  تخیلي  نیازمند  مواردي  در  عکس  مونتاژ 
ضرب المثل ها و اشعار، قدرت تخیل خویش را تقویت نموده و بتواند به مونتاژ هاي خالقانه تري برسد. برای آموزش 

این واحد یادگیری مناسب است از تمرین های «فتو_کالژ» استفاده شود.
هنرآموز مي تواند کتاب هایی از ضرب المثل ها و اشعار تصویري را به هنرجویان ارائه دهد و هنرجویان تمرینات 

مونتاژ را با آن ها انجام دهند.

   نكات ایمنی و بهداشت
مراقبت از فایل هاي دیجیتال و استفاده از آنتي ویروس ها-  رعایت موارد ایمني الکتریکي در سایت رایانه

   شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
ارزشیابي تکویني و به نسبت هر بار تکرار هنرجو انجام مي شود  )نمره روزانه طبق چك لیست هنرآموز(

ارزشیابي نهایي به نسبت تصویر مونتاژ شده نهایي توسط هنرجو و در قیاس با دیگر هنرجویان به روش ژوژمان  
انجام مي شود.

واحد یادگیري: مونتاژ عکس فصل پنجم:  ویرایشگر تصویر
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 انتخاب عکس ها 1

2 مونتاژ  با رایانه 2

2 گرفتن خروجي 3

2

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

1- رازداري
2- امانت داري

3- اخالق حرفه اي
4- کاربرد فناوري

5- جمع آوري و گردآوري اطالعات

* میانگین نمرات

شرح کار:
تهیه یك تصویر مونتاژ شده بر اساس اهداف گوناگون فتومونتاژ 

استاندارد عملکرد: 
انتخاب عکس ها و مونتاژ آنها به وسیله رایانه و گرفتن خروجي بر اساس اهداف و سفارش مشتري

شاخص ها:
تصحیح رنگ 

رفع هرگونه ایراد در عکس ها
تصحیح ابعاد تصاویر و یکسان سازي قالب هاي تصویري)فرمت(

دور بُري و تغییر پرسپکتیو تصاویر
انجام عمل مونتاژ و تهیه تصویرنهایي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 60 دقیقه5 دقیقه              مکان: سایت رایانه 

تجهیزات: کامپیوتر، نرم افزار پردازش و مونتاژ
ابزار و تجهیزات:    

رایانه، نرم افزار مربوطه، پویشگر، چاپگر

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی مونتاژ عكس:
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بخش 3

پیوست ها

نقشه کار
نقشه اضافی برای آموزش هنرجویان
نمونه فعالیت های کارگاهی
کار عملی اضافی برای کسب مهارت
راهنمای دستگاه و نرم افزار
و  جدید  دستگاه های  از  استفاده  راهنمای 
نرم افزارهای جدید در رشته
نمونه طرح درس پیشنهادي
نمونه کاربرگ ارزشیابي



108

استاندارد فضاهای کارگاهی

سایت رایانه
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کارگاه تصویرسازی
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کارگاه دکورسازی
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آتلیه عكاسی
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_ شباهنگ، مسعود، تابستان 1381، فتوشاپ ME7  ، انتشارات روزنه.
_ موسوی، سیدهمایون،1394، کارگاه چاپ دستی 1، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

_ کشاورزی، مرجان - احمد شیخانی، مهرداد، بهار 1393، مجموعه آموزش نرم افزارهای گرافیکی، فتوشاپ 
CC، نشر فرهنگ صبا، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو.

  -for macintosh and windows- Linda Richards  4  Teach yourself photoshop  _
ترجمه: مرتضی مهدوی امیری، کانون نشر علوم- مهرماه 76

_ hours- Carla Rose 24 in Teach yourself Adobe photoshop6 - ترجمه: شیرین براتیون، 
احسان اکبرزاده، کانون نشر علوم ، اسفندماه 79، چاپ دوم انتشارات شایگان
_ پاکباز، روئین، 1395، دایره المعارف هنر، جلد سوم، ، نشر فرهنگ معاصر

www.vajehyab.com                واژه یاب: لغت نامه دهخدا، معین، عمید و دیکشنري _
_  طاهري قزویني، علي اکبر، 1386، قرآن مبین ترجمه و توضیح وتفسیر فشرده قرآن به قرآن، نشر قلم، 

چاپ دوم.
_ جزایري، سیدمحمد، سال 1373، شابلون هاي اسکرین )کتاب هاي فني و حرفه اي گروه مکانیك رشته 

چاپ( کد )480/2 (
_ درویش کجوري، بیژن، سال 1386، مواد شناسي چاپ )کتاب هاي فني حرفه اي گروه مکانیك رشته 

چاپ( کد)499/8( 
_ امیري، چوالندیم، 1390، عیسي، مواد و ابزار هنري جلد 2 و 1 ، نوبت: چاپ دوم، انتشارات آبان

_ پورممتاز، علیرضا، 1372، فرهنگ جامع چاپ و نشر، ویراستاران: مصطفي اسالمیه، هادي غیرابي چاپ 
اول، ناشر مؤسسه نمایشگاه هاي فرهنگي تهران

_  کرایگ، جیمز- برتون، بروس، 1382، سي قرن طراحي گرافیك با نگاهي به تاریخ چاپ، ترجمه: ملك 
محسن قادري، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

_ بختیاري فرد،حمیدرضا، 1385، استاندارد هاي گارافیك و چاپ، تهران
_ شباهنگ، مسعود، چاپ سوم 1388، کورل دراو )corel Draw(،  تهران: انتشارات روزنه

_ شباهنگ، مسعود، چاپ هفتم 1387، فتوشاپ 7، تهران: انتشارات روزنه
_ گرومن، گلن، چاپ اول 1388، مرجع کامل Indesign، ترجمه: محمد حسین مهدوي، انتشارات نشر 

هزاره
_ عفراوي بهرام، 1382، آنچه طراحان گرافیك و ناظران چاپ مي دانند، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگي 

منابع و مراجع مفید براي هنرآموزان
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هنري سي بال هنري
_ طاقي، زهرا، 1394، ترسیم فني و نقشه کشي )359/78(، تهران، ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب هاي 

درسي ایران
_ غفوري، محمد، 1394، عکاسي 1،)358/5( و )497/6 (، ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي 

ایران
_ محمدي، محمد رضا - قاسمی، عفت – رضایی، معصومه-  پورغالمی، مریم،1391، طراحی امور گرافیکی 

با رایانه - فتوشاپ و مبانی هنرهای تجسمی- دورۀ آموزش متوسطۀ کاردانش - پیام کوثر.
سایت ها:

_ Lenzak.com )انواع لنز ها(
_ Ittutorial.ir )اندازه استاندارد کاغذ(

_ Portaltvto.com )سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور(
_ Farhang.gov.ir )اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي(

)RGB رنگ هاي( Ipb.uni-tubingen.de _
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فهرست واژگان فنی

serigraphy   چاپ شابلوني
silkscreen  سیلك اسکرین

squeegee   اسکویي جي 
Stencil    اسنسیل

Tompon   بالشتك
woodcut   حکاکي روي چوب 

Xylography ( سیلوگرافي)چاپ برجسته
Mezzotint        یکي از شیوه هاي غیرمستقیم 

حکاکي روي فلز
monoprint   تك چاپ 

o�- contact      فاصله توري سیلك با سطح 
چاپ شونده

photogravure     انتقال فتومکانیکي تصویر 
روي پلیت در حکاکي روي فلز

photographic    چاپ مسطح
print   چاپ 

printmaking    چاپ دستي، چاپ هنري 
reduction print    چاپ کاهشي 

registration     روش تنظیم کاغذ و کلیشه 
 براي انطباق صحیح رنگ ها

reliet    چاپ برجسته 
scrrnprinting    چاپ با استفاده از توري 
drypoint    حکاکي مستقیم با قلم سوزني 

 روي فلز
embossment  ایجاد برجستگي در نسخه 

 چاپي با استفاده از قالب حکاکي شده از چوب فلز
 یا سنگ

engraving    شیوه حکاکي به روش گود روي 
فلز

Etching      شیوه حکاکي غیرمستقیم روي فلز
etching press   پرس مخصوص حکاکي روي 

 فلز
�at- bed press     پرس تخت 

graver    مغار 
Impression     اثر چاپ شده از یك کلیشه

intaglio    حکاکي گود معادل کالکوگرافي 
key image     تصویر کلید 

li� ground   حکاکي غیرمستقیم روي فلز 
linocut     حکاکي روي لینوائوم

lithography     لیتوگرافي
aquatint     چاپ آبرنگ نما

aquatint lithography      لیتوگرافي آبرنگ 
نما

artist proof     نسخه هنرمند
bleed print      چاپ بدون حاشیه
block printing     چاپ برجسته

brayer     غلتك
Burin     نوعي مغار مخصوص حکاکي روي فلز

burnisher     ابزار صیقلي کننده در برخي از 
 شیوه هاي حکاکي

Collagraph     چاپ با استفاده از روش تکه 
چسباني

Chalcography     حکاکي روي فلز
chromolithography     لیتوگرافي رنگي 
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cliche     کلیشه یا قالب 
advertising    آگهي تبلیغاتي 

design education     آموزش طراحي
visual comunication      ارتباط بصري 

page size    اندازه صفحه 
ideograph    اندیشه نگار  

idea    ایده 
Brochure       بروشور

pakaging    بسته بندی
papyrus    پاپیروس  

Paleolithic      پارینه سنگي 
punch   پانچ، قالب فوالدي  
Perpective       پرسپکتیو

Poster    پوستر 
Point     پوینت 

Figure      پیکر، تصویر
design history     تاریخ طراحي

visual impact      تاثیر بصري 
self- promotion    تبلیغ شخصي 

illuminating      تذهیب      
illuminator      تذهیب گر

printing images    تصاویر چاپي
stick �gures     تصاویر خطي

image      تصویر
raised image     تصویر برجسته، لترپرس 

illustrator    تصویرساز 
illusration      تصویرسازي 
pictograph      تصویرنگار

portrait         تك چهره
monoline      تك سطري 

commercial artist      طراح تبلیغاتي

proportion     تناسب، نسبت 
cross- line     توري 45 درجه

light and shade     تیره و روشن
grid     صفحه شطرنجي

glue     چسب 
portrature    چهره پردازي

margin    جاشیه
italic typeface      جروف ایتالیك

decorative typeface      حروف تزئیني
calligraphic typeface      حروف چاپ 

خطاطانه
type    حروف چاپي

typesetter     حروف چیني
digital typesetting     حروف چیني 

کامپیوتري
hand lettered     حروف دست نویس

solvent    حالل
ruler    خط کش

self-portrait     خودنگاره
new stone age    دوره نوسنگي

old stone age    دوره کهن سنگي
spread      دوصفحه پیوسته
fresco     دیوارنگاره، فرسك

pigment    رنگدانه
oil paint      رنگ روغن

serif    زوائد تزئیني حروف، سریف
column      ستون

advertising agency      شرکت تبلیغاتي
form     شکل، فرم، قالب

colophon       شناسنامه)کتاب
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type designer      طراح حروف چاپي
graphic designer    طراح گرافیك

design studio     کارگاه طراحي
parchment      کاغذ پوستي

pottery     سفالگري، کوزه گري
text    متن

art director     مدیر هنري
client      مشتري

concept      مفهوم
publisher     ناشر

copy   نسخه
sign     نشانه، عالمت

wall painting    نقاشي دیواري
geometric pattern   نقوش هندسي

symbol    نماد، نشانه
neolithic    نوسنگي

sheet  ورق کاغذ
visual arts   هنرهاي تجسمي

�ne arts هنرهاي زیبا
zinc plare               لوج چاپ زینك

writting paper      کاغذ تحریر
word spacing    فاصله گذاري بین کلمات

wood engraiving   حکاکي روي چوب
woodcut   کلیشه چوبي

wire binding  صحافي سیمي
warm colors   رنگ هاي گرم

UV varnish      uv جالي
unlined paper  کاغذ بدون خط

unjusti�ed  سطربندي نشده
hue  ته رنگ، فام

hard pencil   مداد سخت

unbacked  کاغذي که فقط یك طرف آن 
چاپ شده

typographer   حروفچین
trimmer   ماشین برش یا تیغ زني

trim size اندازه برش خورده یا قطع نهایي 
کتاب

tracing paper  کاغذ پوستي
thinners  تینر، رقیق کننده

text type  حروف متن
super octavo  قطع وزیري بزرگ، قطع 

سلطاني
strawboard  مقواي کاهي

stippled end papers آستر بدرقه هاي نقش 
دار

sti� cover جلد سخت
squared paper کاغذ شطرنجي

spine عطف،شیرازه
shelf back  شیرازه کتاب

sewn binding  صحافی دوخته
scalpel   کاتر،تیغ

ruled paper   کاغذ خط دار
retouch  روتوش

raw paper  کاغذ خام
printing inks مرکب های چاپ

pigment  رنگدانه
photomontage   فتومونتاژ

photographic paper  کاغذ عکاسی
photographic studio  کارگاه عکاسی

paper cutter دستگاه برش کاغذ
pakaging  بسته بندی
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بخش دوم  دروس و جلسات

guide line  خطوط راهنما
greasy ink   مرکب چرب

grammage  گرماژ)وزن کاغذ برحسب گرم 
)بر مترمربع

gloss paper   کاغذ گالسه
folding machine ماشین تاکن

end paper   آستر بدرقه
depth of �eld   عمق میدان

cover design   طرح جلد
column   ستون

calligraphy   خوشنویسی
brochure  بروشور

book size   قطع کتاب
back cover  پشت جلد 

o�set press  ماشین چاپ افست
layout  صفحه آرایی

lamination   سلوفون کشی، روکش
ivory paper  کاغذ عاجی)کاغذ تحریر 

ضخیم و شیری رنگ
ISBN شماره استاندارد بین

layout     صفحه آرایي
title page      صفحه عنوان

printing industry    صنعت چاپ
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نمونه ارزشیابی

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 آماده سازي تجهیزات عكاسي و ست نور 1

2 نصب اتصاالت برقي نورها 2

1 آماده سازي سیستم هاي کامپیوتري 3

1 تست فالش هاي نورپردازي  4

2 آماده سازي صحنه عكاسي 5

2

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

1- صداقت
2- امانتداري

 3- رازداري
4-امنیت ابزار و وسایل

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- کنترل نورها، حافظه دوربین، رایانه،چاپگر

2- بررسي معایب وسایل و رفع آنها 
3- نصب اتصاالت برقي

4- آماده سازي سیستم هاي رایانه اي

استاندارد عملکرد: 
بررسي و آماده سازي لوازم عکاسي پرسنلي ) شامل دوربین، متعلقات، وسایل نورپردازي(

شاخص ها:
توانایي جابه جایي درست وسایل

توانایي تشخیص وسایل مشابه از یکدیگر 
توانایي کار با وسایل الکتریکي و الکترونیکي و رعایت ایمني آنها 

توانایي کار با رایانه 
توانایي گرفتن یك خروجي خوب توسط چاپگر

توانایي روشن کردن و تست کردن فالش
توانایي نصب فون و جابه جایي ابزار صفحه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 30 دقیقه       مکان : آتلیه عکاسي

تجهیزات: چراغ هاي نورپردازي، دوربین ها، لنز ها، وسایل نورسنجي، رایانه،چاپگر
ابزار و تجهیزات:    

دوربین SLR، لنز هاي)واید، تله، نرمال(، چراغ هاي نورپردازي، رایانه، چاپگر، لوازم نورسنجي

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی آماده سازي آتلیه:
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بخش دوم  دروس و جلسات

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 مشخص کردن اندازه شاسی یا قاب 1

1 ساختن و یا تهیه شاسی یا قاب 2

2 قرار دادن عکس درون قاب 3

2 نصب عکس روی شاسی 4

2

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

1- )سطح1( مسئولیت پذیری
2- )سطح1(درستکاری

3- امانت داری
4- صداقت

5- رعایت ایمنی

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تصویر قاب شده  باید با جنس پاسپارتو هماهنگ باشد.

2- جنس پاسپارتو براي تصویر مناسب باشد.
3- تصویر روي شاستي بدون حباب زیر عکس و حاشیه نصب شده باشد.

4- تصویر در قاب شیشه اي کج نباشد، شیشه لکه نداشته باشد.

استاندارد عملکرد: 
تهیه و انجام عمل پاسپارتو و قاب کردن در ابعاد متنوع توسط ابزارهاي تخصصي براي مصارف عام یا خاص

شاخص ها:
توانایي اندازه گیري تصویر، آشنایي با استاندارد هاي تصاویر، انتخاب هماهنگ رنگ و جنس مقوا، توانایي چسباندن تصاویر 

بدون شاستي،
توانایي مقاوم سازي شاستي هاي بزرگ، انتخاب جنس شاستي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: براي پاسپارتو مقوایي 15 دقیقه/ براي شاسي و قاب آماده 5 دقیقه       مکان:کارگاه

تجهیزات: مقوا، چسب، کاتر، متر، چسب دوطرفه
ابزار و تجهیزات:    

شاستي، چسب، کاتر، وزنه) براي شاستي هاي بزرگ، پیچ گوشتي براي قاب شیشه اي(

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی قاب کردن و شاسي کاري:
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذیرش سفارش 1

1 آماده سازی مقدماتی 2

2 اجرا و تایپ موضوع مربوطه 3

1 تحویل نهایی 4

2

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

1- ارتباط موثر
2- امانت داري 

3- مسوولبت پذیري
4- رعایت ایمني

5- کاربرد فناوري
6- امنیت ابزار و وسایل

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- خوانش متن

2- انتخاب فونت و  سایز
3- سرعت عمل و غلط گیري

4- خروجي گرفتن

استاندارد عملکرد: 
اجراي تایپ فارسي و التین بنابر استانداردهاي تایپ

شاخص ها:
سرعت عمل و صحیح تایپ کردن

انتخاب فونت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان : 30 دقیقه              مکان :کارگاه گرافیك

تجهیزات:رایانه، میز، ارائه متن جهت تایپ) فارسي و التین(
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزارهاي مربوطه، چاپگر و پویشگر، میزصندلي، نور مناسب نوشت افزار

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی تایپ فارسي و التین:
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بخش دوم  دروس و جلسات

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 نگارش دستي 1

2 طراحی اتود های اولیه در نرم افزار 2

1 ارائه نهایی به مشتری 3

2

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

1- ارتباط موثر
2- امانت داري 

3- مسوولبت پذیري
4- رعایت ایمني

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- انتخاب خط  الرسم و یا فونت برحسب نوع سفارش 

2- ترکیب بندي 
3- خوشنویسي و یا طراحي حروف

4- اجراي طرح ها در نرم افزار مربوطه
5- خروجی گرفتن

استاندارد عملکرد: 
تنظیم و ترکیب کلمه ها و سطرها بر اساس اصول مدون و رایج خوشنویسی با انواع روشهای دستی و رایانه ای

شاخص ها:
1- انتخاب خط الرسم

2- اجرا و یا دوربندي حروف
3- انتخاب فونت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:       زمان :2 ساعت             مکان:کارگاه گرافیك

تجهیزات: رایانه، نوشت افزار
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزارهاي فونت فارسي، میز، صندلي، نور مناسب، قلم، قلم مو، کاغذ، مرکب، کاعذ پوستي، چاپگر و پویشگر

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی خوشنویسي:
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 آماده کردن مدل براي عکاسي 1

2 نورپردازي 2

1 تهیه عکس  یا عکس برداري 3

2 ویرایش و گرفتن خروجي نهایي 4

2

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

1- )سطح 2( ارتباط موثر
2- امانت داری

3- صداقت
4- جمع آوری باتری ها و کارتریج

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- انتخاب پس زمینه سفید

2- نشاندن و حالت دادن به مدل
3- نور پردازي)استفاده از نورهاي نرم و بدون سایه(

4- کنترل چهره براي نداشتن حالت هاي حسي خاص 
5- تمام رخ )مشخص بودن دو گوش در عکاسی از آقایان و رعایت حجاب دربانوان

6- ثبت تصویر
7- انجام عمل روتوش در حدي که تغییر در ویژگي هاي چهره ایجاد نکند.

8- گرفتن خروجي به صورت پرینت یا چاپ عکس و ارزیابي آن

استاندارد عملکرد: 
تهیه عکس تمام رخ به همراه جزئیات چهره بدون داشتن حالت هاي حسي با هدف و کاربرد عمومي، در اندازه مشخص شده،
قابل قبول مشتري، درمحل آتلیه با لوازم حرفه اي عکاسي متناسب با استانداردهاي حرفه اي عکس پرسنلي شامل: تمام رخ، 

داراي وضوح و جزئیات، کیفیت مطلوب کاربردي،کادربندي متناسب با اهداف کاربردي عکس
شاخص ها:

- توانایي ثبت تصویر شخصي بدون حالت هاي حسي )لبخند، اخم یا...(
- نورپردازي بدون سایه             

- تمام رخ)مشخص بودن دو گوش در آقایان و رعایت حجاب در بانوان(
- روتوش در حد عدم تغییر ویژگي هاي چهره

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 15 تا 20 دقیقه             مکان : استودیو یا آتلیه عکاس با فضاي مناسب   

تجهیزات: پس زمینه یا فون، لوازم نورپردازي، لوازم سنجش نور، لوازم عکس برداري
ابزار و تجهیزات:    

دوربین SLR، لنز فاصله تله، سه پایه، لوازم نور پردازي ) حداقل سه شاخه فالش، پایه ها و کاسه استاندارد و soft box و 
snoot (، رایانه، چاپگر، لوازم نورسنجي ) شامل فالش متر، نور سنج(

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی عكاسي پرسنلي:
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بخش دوم  دروس و جلسات

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 انتخاب عکس 1

2 ویرایش در رایانه روتوش و بازسازی 2

2 گرفتن خروجی 3

2

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

1- )سطح 1(اخالق حرفه ای
2- )سطح 1( کاربرد فناوری 

3- )سطح 1 و سطح 2(اجتماعی بودن
4- صداقت

5- امانت داری
6 رازداری

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تصحیح رنگ

2- رفع هرگونه لکه و عناصر اضافي در عکس
3- تصحیح ابعاد عکس براي چاپ

استاندارد عملکرد: 
ویرایش عکس، تصحیح رنگ، کنتراست، روتوش و بازسازي تصویر به صورت دیجیتال با هدف کاربرد عمومي بر اساس 

استاندارد هاي حرفه اي
به وسیله ابزارهاي تخصصي، ویرایش شامل تنظیم رنگ، کنتراست، بازسازي عکس، اندازه بر اساس خواست مشتري

شاخص ها:
ویرایش عکس از لحاظ رنگ،کنتراست، اندازه چاپ، بازسازي تصویر، روتوش تصویر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 30 دقیقه براي یك فریم           مکان: سایت کامپیوتر

تجهیزات:کامپیوتر، نرم افزار پردازش و روتوش عکس
ابزار و تجهیزات:    

رایانه، پویشگر، چاپگر، نرم افزار هاي مربوط با ویرایش عکس

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی روتوشكاري عكس:



124

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 آماده سازي مقدمات چاپ 1

1 )ارائه طرح اولیه)بر روي لوحه 2

2 آماده سازي لوحه 3

2 نمونه گیري چاپ و اجراي نهایي 4

2

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

1- کاربرد فناوري
2- اخالق حرفه اي

3- امنیت ابزار و وسایل
4- ایمني و بهداشت

5- ارتباط موثر

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تهیه لوحه هاي چاپي از جنس چوب یا لینولئوم

2- تهیه یك قطعه شیشه با ضخامت 0/5 سانتي متر براي انجام چاپ شیشه
3- تهیه و انتخاب رنگ هاي مناسب براي چاپ هاي دستي

4- تهیه مغار، ابزار هاي حکاکي، قلم مو و ...
5- اجراي چاپ هاي دستي و نمونه گیري

6- اجراي چاپ دستي بر روي سطوح گوناگون بر اساس سفارش

استاندارد عملکرد: 
با  متناسب  و  هنري  مدیر  نظارت  با  مشتري  سفارش  و  نیاز  اساس  بر  رنگ ها  انواع  با  محدود  دستي  چاپ هاي  اجرای 

استاندارد هاي چاپ 
بر روي مواد مختلف.

شاخص ها:
تناسب نوع چاپ با سطوح چاپي )انواع پارچه، مقوا و ...(

تناسب مواد و ابزار حکاکي با لوحه چاپي 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 120 دقیقه              مکان : کارگاه چاپ   

تجهیزات: لوحه هاي چاپي یا لینولئوم در اندازه هاي A4، رنگ هاي چاپ، ابزار طراحي، قلم مو و ...
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزارهاي مرتبط، چاپگر، پویشگر، لوازم  تحریر، رنگ و مقوا، میز کار و صندلي مناسب

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی اجراي چاپ دستي:
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بخش دوم  دروس و جلسات

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 تهیه فیلم چاپ 1

2 ساخت شابلون و چاپ طرح روي کاغذ  2

2 چاپ بر روي پارچه 3

2

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

1- کاربرد فناوري
2- اخالق حرفه اي

3- امنیت ابزار و وسایل
4- ایمني و بهداشت

5- ارتباط موثر

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- تهیه فایل فیلم چاپ سیلك) چاپ کالك - چاپ طلق( 

2- انتخاب رنگ و توري مناسب برحسب جنس مورد نظر
3-  انتخاب ماده حساس برحسب فیلم چاپ  

4- عکاسي شابلون
5- تنظیم میز- نمونه گیري و چاپ 

 6- خشك کردن کارها

استاندارد عملکرد: 
اجراي چاپ با کیفیت و وضوح مناسب با انواع رنگ هاي متفاوت، بر اساس نیاز و سفارش مشتري و مدیر هنری 

یا طراح استاندارد هاي
چاپ بر روي مواد مختلف

شاخص ها:
تناسب رنگ و جنس مورد نظر                 

 تناسب فیلم چاپ با توري و ماده حساس 
عکاسي صحیح و چاپ صحیح

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 90 دقیقه )تحویل یك کار چاپي(           مکان: کارگاه چاپ سیك

تجهیزات: شابلن- میز چاپ و . . .
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزار هاي مربوطه )Ph-AI(، چاپگر، کارگاه سیلك)میز چاپ، شابلون، رنگ، راکل و میزکار و ابزار 
طراحي و نور مناسب

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی چاپ سیلک:
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذیرش سفارش 1

1 پیاده سازی طرح و اتود اولیه در نرم افزار 2

1 آماده سازی نهایی طرح در نرم افزار 3

2

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

1- رازداري
2- امانت داري

3- اخالق حرفه اي
4- درستکاري

5- کاربرد فناوري
6- امنیت ابزار و تجهیزات

7- جمع آوري اطالعات

* میانگین نمرات

شرح کار:
1- اسکن طرح ها یا عکس ها 

)RGB-  CMYK( 2- انتخاب نوع فرمت کاري
3- اصالح رنگ و نور 

4- طراحي فرم انتخاب رنگ و فونت
5- تهیه فایل نهایي) خروجي بر حسب فرمت چاپي(

استاندارد عملکرد: 
اجراي طرح در نرم افزار ph با توجه به استانداردهاي این نرم افزار و خرجي گرفتن بر حسب نیاز مشتري طراحان و مدیران 

هنری
 و آرشیو فایل ها

شاخص ها:
انتخاب رنگ و فرم                

 انتخاب پنل هاي اجرایي در نرم افزار  
خروجي گرفتن )ارائه فایل نهایي(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان : 1ساعت )ارائه فایل نهایي(              مکان : کارگاه گرافیك  

تجهیزات: کامپیوتر، میز، عکس جهت کار در نرم افزار
ابزار و تجهیزات:    

رایانه و نرم افزار هاي مربوطه، پویشگر، چاپگر، میز و صندلي و نور مناسب، نوشت ابزار و ابزار طراحي

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی کاربري نرم افزار ویرایش تصویر:



127

بخش دوم  دروس و جلسات

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 آماده کردن فایل چاپ 1

2 آماده کردن دستگاه چاپ 2

2 چاپ کردن عکس 3

2 حفظ و نگهداری دستگاه ها 4

2

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

1- )سطح1( مسئولیت پذیری
2- )سطح1و سطح2( درستکاری

3- امانت داری
4- صداقت

5- محافظت از محیط زیست

* میانگین نمرات

شرح کار:
چاپ عکس به طوري که:

1-چاپ عکس نرمال بطوري که در آن ته رنگ وجود نداشته باشد.
2-شارپنس و کنتراست آن کنترل شده باشد.

3-جزئیات عکس حذف نشده باشد.

استاندارد عملکرد: 
چاپ عکس در اندازه هاي مختلف و جنسیت کاغذ متنوع بر اساس استاندارد هاي حرفه اي و کاربرد عمومي یا تخصصي 

به وسیله ابزارهاي حرفه اي چاپ شامل: چاپ عکس رنگي یا سیاه سفید اندازه متنوع و کاغذ متنوع
شاخص ها:

شناخت رنگ هاي اصلي نور، شناخت ته رنگ) اضافه رنگ( در تصویر، توانایي حذف رنگ هاي اضافه، تنظیم شارپنس و 
کنتراست، تنظیم مونیتور با خروجي دستگاه )کالبیره کردن(، توانایي تفکیك انواع کاغذ چاپ اعم از جنس و سایز، توانایي 

به تفکیك اندازه هاي استاندارد عکاسي، 
توانایي گرفتن عکس

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: بسته به دستگاه چاپ بین 30 تا 35 دقیقه، کالبیره کردن 25 دقیقه، تست اولیه 5 دقیقه، 

تنظیم مانیتور و تست نهایي 5 دقیقه              مکان : البراتور چاپ عکس  
تجهیزات: دستگاه چاپ

ابزار و تجهیزات:    
دستگاه چاپ

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی اپراتوري چاپ عكس:
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

2 انتخاب عکس ها 1

2 مونتاژ  با رایانه 2

2 گرفتن خروجي 3

2

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

1- رازداري
2- امانت داري

3- اخالق حرفه اي
4- کاربرد فناوري

5- جمع آوري و گردآوري اطالعات

* میانگین نمرات

شرح کار:
تهیه یك تصویر مونتاژ شده بر اساس اهداف گوناگون فتومونتاژ 

استاندارد عملکرد: 
انتخاب عکس ها و مونتاژ آنها به وسیله رایانه و گرفتن خروجي بر اساس اهداف و سفارش مشتري

شاخص ها:
تصحیح رنگ 

رفع هرگونه ایراد در عکس ها
تصحیح ابعاد تصاویر و یکسان سازي قالب هاي تصویري)فرمت(

دور بُري و تغییر پرسپکتیو تصاویر
انجام عمل مونتاژ و تهیه تصویرنهایي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 60 دقیقه5 دقیقه              مکان: سایت رایانه 

تجهیزات: کامپیوتر، نرم افزار پردازش و مونتاژ
ابزار و تجهیزات:    

رایانه، نرم افزار مربوطه، پویشگر، چاپگر

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،2 می باشد.

ارزشیابی مونتاژ عكس:
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بخش دوم  دروس و جلسات

نمونه ارزشیابی هنرآموزان
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فهرست استاندارد تجهیزات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
مشخصا

نام وسیله
کد وسیله

10 *

 11 *

 12 *

)0106(,)0103(,)0107(,)0101(
))0104(,)0105(,)0102(,)0109 
0301(,)0202(,)0205( )0307((
)0203(,)0305(,)0303(,)0315(
)0204(,)0108(,)0207(,)0208(

%80
2 عدد

D دوربین عکاسي
SL

R
-

A
PS 

در زمان خرید، معادل
D

 70

 دوربین
عکاسي

2241210

ایران کد
1

10 *

11 *

12 *

)0106(,)0103(,)0107(,)0101(
 )0104(,)0105(,)0102(,)0109(

)0202( ,)0205( )0307(
%30

2 2 
عدد

لنزها با فاصله کانوني
      70-200 m

m
توصیه میشود

معادل فاصله کانوني
 55m

m
 m

m
 250-

 لنز زوم تله
به تله

2249100

ایران کد
2

10 *

11 *

12 *

))0106( )0103(,)0107( , )0101 
0104(,)0105(,)0102(, )0109(( 

 )0202(,)0205( )0307(
%80

2 عدد
لنز ها با فاصله کانوني 85-

15  توصیه  مي شود
  لنز زوم  واید

به تله

2249100

ایران کد
3

10 *

11 *

12 *

)0106( )0103(,)0107( , )0101(
 )0104(,)0105(,)0102(,)0109(

)0202( )0205( )0307(
%50

2 عدد

ی تاشو
 سه پایه عکاسي فلز

ی متنوع از
ت اندازه ها

 با قابلی
ي تحمل

س آلومینیوم برا
 جن

وزن 4 کیلوگرم

 سه پایه
عکاسي

C
am

era 
tripods

45121602

unspsc
4

ی)01(
ت سرمایه ا

ت استاندارد تجهیزا
فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%70
3 عدد

پایه نور با ارتفاع 2 تا 1/80 متر
س: فلزی - تلسکوپی

جن
پايه نور

)Light stand(

39112003

unspsc
5

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%70
1عدد

س
پایه بوم عکا

س: فلزی _ چرخ دار
جن

پايه بوم استند
)B

oom
stand(

39112003

unspsc
6

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%20
1عدد

 پایه صلیبي براي مصارف داخل
استودیو

صليبي
پايه 

)cross 
Tripod(

39112003

unspsc
7

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%70
3عدد

-200
 

300- 400 ژول توصیه
مي شود 

 نور های
استوديويی

)Stage or 
projection 
or studio 
lighting 
system

(

39111504
unspsc

8

ت سرمایه ای)01(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%70
1عدد

س به همراه گرید در
ت باک

 ساف
 سایز 60 سانتی متر×60 سانتی
 متر یا 40سانتی متر ×40سانتی

.متر توصیه مي شود

س
ت باک

 ساف
مربع

53102505
unspsc

9

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%70
1عدد

 در سایز 90 × 60 یا 70 ×
 100 به همراه گرید توصیه

مي شود

س
ت باک

 ساف
مستطیل

53102505
unspsc

10

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%70
1عدد

 چتر نور پردازي     
انعکاسي

س پارچه ای. نقره ای -
 جن

انعکاسی

چتر نور

)U
m

brellas(

53102505

unspsc
11

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0108(

%70
 رفلکتور 5 کاره با قطر 90

س: پارچه ای
جن

رفلكتور
  بازتاباننده يا
س دهنده

 انعكا
نور

(reflector)

25172906
unspsc

12

ت سرمایه ای)01(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101( 
)0102( )0109(,)0108(

%70
1عدد

سایز متوسط     
ش

ب با فال
س: فلزی متناس

 جن
خریداری شده

 اسنوت یا
جمع کننده نور

snout

39111504

unspsc
13

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101( 
)0102( )0109(,)0108(

%70
1عدد

 بارندور به همراه فیلتر هاي
رنگي و فیلتر النه زنبوري

 بارندور به
 همراه فیلتر
 هاي رنگي
 و فیلتر النه

زنبوري

39111504

unspsc
14

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101(
)0102( )0109(,)0108(

%70

س
س زمینه عکاسي جن

 پ
گ سیاه و

 مخمل در سه رن
 سفید و خاکستري اندازه

5×3 متر

س زمینه
 پ

س
 عکاسي جن

 مخمل در سه
گ سیاه و سفید

 رن
 و خاکستري اندازه

5×3 متر

60121606

unspsc
15

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101(
 )0102( , )0109(,)0108(

%70
1عدد

پایه فون مدل سقفي
برای عکاسی در استودیوی 

پرسنلی و تبلیغات
 سه تایی

 پایه فون مدل
سقفي

 برای عکاسی
 در استودیو ی

 پرسنلی و تبلیغات
سه تایی

39112003
unspsc

16

ت سرمایه ای)01(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

همه کد کار ها
%80

1 
دستگاه

 حداقل تصویر 2×2 متر برای
محیط آموزشی

 دستگاه
پروژکشن

پردهو

2242200

ایران کد
17

10 *

11 *

12 *

 )0106(,)0105( , )0104(
 ,)0102( )0103( ,)0109(,)0108(
 , )0208(,)0207( )0202(,)0101(
 )0305(,)0303( )0203( )0204(
)0205(,)0307(,)0315(,)0301(

%80

 1 عدد از
هر کدام

سقفي یا پایه دار

س: فلزی
جن

 پایه دستگاه
پروژکشن

39112003

unspsc
18

10 *

11 *

12 *

 )0106(,)0105(, )0104(
 ,)0102( )0103( ,)0109(,)0108(
 , )0208(,)0207( )0202(,)0101(
 ,)0305(,)0303( )0203( )0204(
)0205(,)0307(,)0315(,)0301(

%80

 اندازه 1/5 × 2 متر
حدودي

ب بر روی دیوار
قابل نص

ت برد
وای

2428100

ایران کد
19

10 *

11 *

12 *

)0406( ,)0208(,)0206(
)0207(

4

ض 1
 طول 2 متر و عر

 متر ، ارتفاع 80 سانتي
 متر با چارچوب فلزي و

 رویه فلزي یا چوبي

 میز کار کارگاه
ك

چاپ سیل

2551100

ایران کد
20

ت سرمایه ای)01(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0406( ,)0208(,)0206(
)0207(

15 
 هنر

 جو 4
عدد

ض 1 متر
 طول 2 متر و عر

 ، ارتفاع 80 سانتي متر با
 چارچوب فلزي و رویه فلزي یا

 چوبي

 میز کار
 کارگاه هاي
ك

گرافی

2551100

ایران کد
21

10 *

11 *

12 *

))0506(,)0704( , )0501 
0106( , )0606(,)0208((
)0407( ,)0110( , )0103(
)0108( ,)0101(و)0509( 

)0502( 
1

س 
70×50 سانتي متر از جن

ت 
آلومینیوم داراي تایمر جه

ش زمان در عکاسي ) براي 
سنج

ك (
شابلون و چاپ سیل

 میز کار
ك

فتوسیل
2551100

ایران کد
22

10 *

11 *

12 *

))0103(,)0107( , )0101 
0102( , )0109(,)0106((
)0307( ,)0104( , )0105(

 )0202( )0205(
4

100×70
 میز نور

2426120

ایران کد
23

10 *

11 *

12 *

)0406(,)0206(,)0207(
1

س کاغذ و مقوا استوانه
 پر

 اي فلزي مطابق با نمونه
 هاي موجود در بازار

س
 دستگاه پر

سیلندري

38261004

ایران کد
24

ت سرمایه ای)01(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

))0603(,)0407(,)0501 
0506(,)0704(,)0110((
)0606(,)0206( ,)0701(

1
قفسه اي فلزي به ابعاد حداقل 

70 ×50 ×100 که داراي 
طبقات متعدد مي باشد )حداقل 

7 طبقه(

ك
 فایل خش

 کردن کاغذ و
 مقوا

3829100

ایران کد
25

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
5

ت
 فلزي یا پالستیکي جه

 نگهداري کاغذ مطابق با نمونه
هاي موجود در بازار

 گیره
44122104

unspsc
26

10 *

11 *

12 *

))0704(,)0506(,)0208 
0401(,)0509(,)0203((
)0102(,)0103(,)0101( 

3
ك

س تیغه از فوالد خش
 جن

ت باشد
و سخ

ش
قلم ترا

)penknife( 
3733930
ایران کد

27

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
8

A قطع
3

 شيشه

0931100

ایران کد
28

ت سرمایه ای)01(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
8

 داراي استوانه الستیکي و دسته
ت

 ساخته شده از چوب و فلز اس
 . مطابق تصویر مي تواند از ابزار
ف باشد که معموال

 هاي مختل
 اندازه 20 سانتي با قطر 3 تا 6
.سانتي متر کاربرد بیشتري دارد

ك چاپ
 غلت

60121232
unspsc

29

ت سرمایه ای)01(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%80
17

براي هنرجوها و هنرآموز
چوبی یا فلزی

میز کامپیوتر
1112000

ایران کد
1

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%80
17

براي هنرجوها و هنرآموز

فلزی

 صندلي
کامپیوتر

1111100

ایران کد
2

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%90
17

LC یا  LED مانیتور 
D 

 20 تا 19 اینچ توصیه
میشود

مانیتور

2232200

ایران کد
3

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%90
1

س براي مصرف )سرور( 
کی

    کارت حافظه :      رم:             
 حافظه : G 500  تا 
       G 2000

س کامپیوتر
 کی

هنرآموز

2231200

ایران کد
4

ت نیمه سرمایه ای)02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%80
17

براي هنرجوها و هنرآموز
چوبی یا فلزی

میز کامپیوتر
1112000

ایران کد
1

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%80
17

براي هنرجوها و هنرآموز

فلزی

 صندلي
کامپیوتر

1111100

ایران کد
2

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%90
17

LC یا  LED مانیتور 
D 

 20 تا 19 اینچ توصیه
میشود

مانیتور

2232200

ایران کد
3

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%90
1

س براي مصرف )سرور( 
کی

    کارت حافظه :      رم:             
 حافظه : G 500  تا 
       G 2000

س کامپیوتر
 کی

هنرآموز

2231200

ایران کد
4

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
 )0708( ,)0202( ,)0205(

)0701( )0303( ,)0702( ,)0707(
%90

16
س براي مصرف هنر جو

کی
س کامپیوتر

 کی
و هنرجو

2231200

ایران کد
5

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
 )0708( ,)0202( ,)0205(

)0701( )0303( ,)0702( ,)0707(

%90
17

صفحه کلید فارسي و التین
صفحه کلید
)کیبورد (

2232100

ایران کد
6

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%60
17

اسپیکر ساده
اسپیکر

2244200

ایران کد
7

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%90
1

 چاپگر رنگي- جوهر افشان
A

4
چاپگر

2232200

ایران کد
8

ت نیمه سرمایه ای)02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0707( ,)0303(, )0701(
%60

1
ت

 اسکنر تخ
A

4

اسکنر
2232100

ایران کد
9

10 *

11 *

12 *

))0103(,)0107( , )0101 
0102( , )0109(,)0106((
)0307( ,)0104( , )0105( 

)0202( ,)0205(
%90

1
 هاب سویچ براي شبکه سیستم
 هاي رایانه اي 16 کامپیوتر +

1 سرور
هاب سویچ

2233120

ایران کد
10

10 *

11 *

12 *

,)0708( ,)0201( ,)0210(
 ,)0303( ,)0702( ,)0707( 

)0701(
%100

1

یا نرم افزار هاي 
 light room

 -
PH آخرین 

O
TO

SH
O

P
ورژن توصیه میشود

ش
 نرم افزار ویرای

س
عک

30131517

unspsc
11

10 *

11 *

12 *

 ,)0708( ,)0201( ,)0210(
 ,)0303( ,)0702( ,)0707(

)0701(
%100

1
یا نرم افزارهاي  

Lighteroom  آخرین 
ورژن توصیه

 میشود

 نر م افزار آرشیو
س

عک
)A

dobe 
block(

30131517

unspsc
12

ت نیمه سرمایه ای)02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0708( ,)0201( ,)0210( 
)0701( )0303( ,)0702( ,)0707(

%100
1

C
am

era R
AW

 نرم افزار
  بازبیني و

R
AW

ش 
 ویرای

)A
dobe block(

30131517

unspsc
13

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
2

A
i – photoshop – 
3D

 – Flash …
.

 انواع
 نرم افزارهاي

ك
 گرافی

 مجموعه
)A

dobe(

30131517
unspsc

14

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
2

Photograph- 
phontlab

 نرم افزار طراحي
ت فارسي

فون
)Fonts 

softw
are( 

43232205

unspsc
15

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
2

پ اقالم 
با امکان تای

خوشنویسي ) آخرین ورژن 
ك 

نرم افزار میر عماد ، کل
و ... (

نرم افزار
 فارسي نوین

)اقالم خوشنویسي(

43232205

unspsc
16

ت نیمه سرمایه ای)02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
2 عدد

ب فارسي و 
ت هاي قابل نص

فون
M

E التین

C
D

ت فارسي
 فون

و التین

43232205

unspsc
17

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%60
1

 کمد یا فایل فلزي یا چوبي براي
نگاهداري لوازم آموزشي

کمد
2571700
ایران کد

18

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%50
1

 چهار پایه براي مصرف
مدل عکاسي

چهار پایه
1111320

ایران کد
19

10 *

11 *

12 *

)0208( )0206( , )0203(
)0603(,)0406( , )0207( 

15 
 چارچوب
براي هر
هنرجو 

 این وسیله از دو تکه
ت : 1-

 تشکیل شده اس
 چارچوب ساده 2- توري
ص _ چارچوب در

 مخصو
ابعاد 25×20 _ 40×30

پ
شابلون چا

1131315

ايران كد
20

ت نیمه سرمایه ای)02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0207(,)0406(,)0206(
5

ك
ص سیل

ک مخصو
 کارد

 اسکرین داراي تنه چوبي و سر
پالستیکي

 اسکوئیچي یا
پارو

45101611
unspsc

21

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
2

ص نقاشي با
ک هاي مخصو

 کارد
ف فلزي در اندازه

 تیغه هاي مختل
گ

ك، متوسط، بزر
هاي کوچ

ک
کارد

2572400

ایران کد
22

10 *

11 *

12 *

)0405( ,)0203( ,)0208( ,)0506(
3

 وسیله اي براي قط زدن
 قلم ني _ ساخته شده از

ت
چوبهاي سخ

قطزن 

3733930

 ایران کد
23

10 *

11 *

12 *

)0406( ,)0207( ,)0206(
5 

بسته

 مغار فلزي با دسته هاي
ف

 چوبي با اندازه هاي مختل
 براي حکاکي روي سطح

ك
 فلزي، چوبي و یا پالستی

 فشرده

مغار
27112718

unspsc
24

ت نیمه سرمایه ای)02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0206(,
 )0208( ,)0207( ,)0406(

 15 قطعه
 براي
 سایز

30×40 
 و

20×25

ك رقیه شده از پارچه
 توري سیل

ك با درجه 80 تا 120
سیل

ك 
توري سیل

)ZB
F پارچه )

 Silk screen(
 vacuum
 printing
)fram

es

45101610

unspsc
25

ت نیمه سرمایه ای)02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101( 
)0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105( 

)0202( ,)0205(
%80

17
س براي مصارف معمولي

مو
س کامپیوتر

مو
2232100

ایران کد
1

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101( 
)0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105( 

)0202( ,)0205(
%80

17
پد معمولي

س
پد مو

 M
ouse(

)pads

43211802

unspsc
2

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101(
 )0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105(

 )0202( ,)0205(
%80

17
Lan کابل

ف
با اندازه های مختل

 کابل هاي شبکه
کامپیوتر

2239300

ایران کد
3

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101( 
)0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105(

 )0202( ,)0205(
%80

16
 مصارف خانگي براي

کامپیوتر
كابل رابط برق

2281200

ايران كد
4

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105(

)0202( ,)0205( 
%80

5
 براي استودیو عکاسي براي

مصارف صنعتي
کابل رابط برق

2281200

ایران کد
5

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105(

)0202( ,)0205( 
%80

1
U دوربین 0/2

SB کابل
 کابل رابط
دوربین

2239200

ایران کد
6

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105(

)0202( ,)0205( 
%80

1

H
D

M
I کابل

ك با توجه به 
گ و کوچ

بزر
H دوربین

D
M

I خروجی
کابل رابط دوربین

2249300

ایران کد
7

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(
)0307( ,)0104( , )0105(

)0202( ,)0205( 
%100

2
 باطري ذخیره برای دوربین

عکاسي
 باطري دوربين

عكاسي

2282250

ايران كد
8

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%60
1

ش
U فال

SB

ش مموري
فال

Flash 
m

em
ory

32101622

unspsc
9

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%100

 هر
  کدام
50 
تایي

C
D و D

V
D 

خام

2272200

ایران کد
10

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%100
1

کارتریج
کارتریج

2239200

ایران کد
11

10 *

11 *

12 *

)0103(,)0107( , )0101(
 )0102( , )0109(,)0108(

%90
3

ش
گ فال

پ مدلین
 الم

ش
ب با نوع فال

 متناس
استودیویی

گ
پ مدلین

الم

39111504

unspsc
12

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%90
16

گ
ك و بزر

تیغه کوچ
کاتر

3733930

ایران کد
13

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

%70
3

مشکي _ سبز _ قرمز
ت

ك وای
 ماژی

 برد و تخته
ک کن

پا

1131220
2428100

ایران کد
14

10 *

11 *

12 *

 )0103(,)0107( , )0101(
)0102( , )0109(,)0106(

 )0307( ,)0104( , )0105(
)0202( ,)0205(

 از هر
س

 جن
10 
عدد

گالسه ، اشتنباخ ، فابریانو 
و ...

انواع مقوا

1131112

ایران کد
15

10 *

11 *

12 *

)0506( , )0704(
)0701( , )0505(
)0206( , )0208(
)0707( , )0702(

10
 Shit بصورت

کاغذ پوستي
Parchm

ent 
paper 

14111503

unspsc
16

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
 از هر
 کدام
ك

 ی
دفترچه

A ابعاد
2  ، A

3

کاغذ 
میلي متري

)کاغذ 
شطرنجي( 

)G
raph paper(

14111512

unspsc
17

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
 حداقل

15 
 عدد
 از هر
اندازه

A
4-A

2 -  A
3

ك
کاغذ کال

 Tracing(
 )paper

14111523

unspsc
18

10 *

11 *

12 *

)0506( , )0505()0704( , )0107(
)0206( , )0208()0701(,)0101(

)0303( , )0702(  و)0707(
%100

 2 بسته
100 
تایي

A مات 
کاغذ چاپگر 4
و براق

ص
 کاغذ مخصو
چاپگر

2272200

ایران کد
19

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
 از هر

 کدام 1
بسته

A
4-A

3 -A
2

کاغذ

07324001

ایران کد
20

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

 , )0505()0704( , )0107(
)0506(

)0206( , )0208()0701(,)0101(
)0707( )0702( , )0303(

%80
16

شاسي چوبي در ابعاد
ت

 25×20 سان
ت

45×30 سان
ت

70×50 سان
ت

س ها جه
برای الصاق عک

ب دیوار
 نص

شاسي چوبي
1153290

ایران کد
21

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
10

A
3

تخته شاسي 
1134130

ایران کد
22

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
10

فلزي _ پالستیکي
ش

انواع خط ک

1131310

ایران کد
23

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
10

30 درجه _60 درجه _ 
45 درجه

 گونیا و نقاله

1131312
1131313

ایران کد
24

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
3

 پرگار حرفه ای ، راپید به آن
وصل می شود

 پرگار
1131314

ایران کد
25

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
8

A
3

استند
پ(

)براي تای

)Stands(

2413100

ایران کد
26

10 *

11 *

12 *

)0203(,)0208(,)0506(
 )0106(

20
ت قلم ، قهوه اي

گ پوس
 رن

 مایل به سرخ و داخل آن
سفید

قلم ني 

 Pen or(
)pencil sets

44121702

unspsc
27

10 *

11 *

12 *

)0506(
20

 ظرف شیشه اي _ چیني
_ پالستیکي

دوات
)Inks(

12171703
unspsc

28

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

)0506(
20 
تکه

نخ یا الیاف ابریشمي
لیقه

1138000
ایران کد

29

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها

 از هر
 کدام
1 

 بسته
12 
تایی

H   و ...
 – H

B
- B

 انواع مداد هاي
طراحي

1131212

ایران کد
30

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
2 

بسته
0/5   – 0/3 – 0 /2

  و ...
 راپید

1138000
ایران کد

31

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
 از هر
گ

 رن
2 

عدد

گ مشکي ، سبز ، قرمز
 رن

، آبی
جوهر راپید

1132210

ایران کد
32

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات
تصویر

پایه
کد کاربرد در کار

 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
5

سه تایی _ ماری
پیستوله

1131315

ایران کد
33

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
5

... دایره _ مربع _ بیضی و
 شابلون

1131315

ایران کد
34

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها

 تعداد
 در کنار
ك

 هر ی
 قید
شده

ش )2( _  اکولین )2( 
گوا

گ ) 1( -  مداد 
_ آبرن

رنگی )1( پاستیل گچی یا 
روغنی

گ 
انواع رن

1131322

ایران کد
35

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
5

پالستیکی
)دوازده تایی( 

گ
ت رن

پال

)Palettes for 
paint or ink 

m
ixing(

60121237

unspsc
36

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

مشخصات فنی
نام وسیله

کد وسیله

10 *

11 *

12 *

همه کد کارها
 هر

 نوع 5
عدد

ت _ گرد
سر تخ

 انواع قلم مو

B
rushes

27113000
unspsc

37

10 *

11 *

12 *

)0207(,)0406(,)0206(

 از هر
گ

 رن
1 

بسته

ت ) مژنتا- سایان _ یلو _
 افس

... سفید _ مشکی( برای پارچه و
گ چاپ و

 رن
مواد حالل

3744400

ایران کد
38

10 *

11 *

12 *

)0207(,)0206(
2

 مطابق نمونه های موجود
در بازار

س _
ک حسا

 ال
 تینر  روغنی تینر

ده هزار

)Paint 
solvents and 

thinners(

31211800

unspsc
39

ت و ابزار مصرفی)03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس
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بخش دوم  دروس و جلسات


