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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
امام خمینی )ُقّدَس ِسّره الّشریف(
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در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و 
مشاغل، برنامه درسي رشته فتو- گرافیک طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي 
مي باشد که براي سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل 
شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. 
هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 
مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان ها 
است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت 
منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است 
از سایر اجزاء بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام 
یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته-یادگیری، روش های 
تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های 
غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
پودمان اول: با عنوان عکاسی همايش انواع روش ها و شیوه هاي عکاسی از همایش ها و رویدادها را آموزش مي دهد.

پودمان دوم: با عنوان عکاسی مراسم آئینی هنرجویان را به کاربرد گسترده عکاسی از جشن ها و مراسم آئینی آگاه ساخته و آنها 
گونه هاي متنوعي از این نوع عکاسی را با راهنمایي هنر آموزان خود تجربه مي کنند. 

پودمان سوم: دارای عنوان طراحی آلبوم  بوده و دو واحد بادگیری را شامل می شود. در واحد یادگیری یک  هنرجویان شرح کامل 
کاربرد آرشیو عکس را می آموزند و سپس مهارت طراحی آلبوم و ارائه آن به شکل مطلوب را به مشتری تجربه می کنند. 

پودمان چهارم:  عکاسی پرتره نام دارد. در این پودمان هنر جویان این مهارت را با تمرکز بر عکاسی از پرتره بزرگساالن خواهند آموخت 
و با انجام اصالحات در نرم افزار، ویژگی های عکس پرتره را فراخواهند گرفت.

پودمان پنجم: با عنوانعکاسی کودک به مهارت عکاسی کردن از کودکان در سه گروه سنی: نوزاد، کودك و نوجوان می پردازد. 
هنرجویان در این پودمان عالوه بر مباحث فنی، با ویژگی های سنی مخاطب و ویژگی عکاسی از آنها آشنا می شود.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی
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برنامه هاي  تا  داشت  آن  بر  را  ما  پایدار،  توسعه  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
بنیادین  تحول  سند  رویکرد  با  مطابق  و  کشور  نیاز  براساس  قبلي  پایه هاي  تغییرات  ادامه  در  را  درسي  کتاب هاي  محتواي  و  درسي 
در  تغییر  مهم ترین  کنیم.  تألیف  و  بازطراحي  آموزشي  نظام جدید  در  ایران  اسالمي  ملي جمهوري  درسي  برنامه  و  پرورش  و  آموزش 
شده  تعریف  درست  و  استاندارد  بطور  واقعي  کار  انجام  توانایي  شایستگي،  است.  شایستگي  بر  مبتني  ارزشیابي  و  آموزش  کتاب ها، 
است: گرفته  نظر  در  شایستگي  دسته  چهار  شما،  اي  حرفه  تحصیلي  رشته  در  مي شود.  نگرش  و  مهارت  دانش،  شامل  توانایي  است. 

1.شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تایپو گرافي
2.شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3.شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4.شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

با  و  الدستي  با د  سنا ا بر  مبتني  نش  ا د ر کا و  ي  فه ا حر و  فني  درسي  ي  ب ها کتا لیف  تأ فتر  د ساس  ا ین  ا بر 
رشته هاي  درسي  برنامه  اسناد  مجموعه  کار  دنیاي  خبرگان  و  حرفه اي  و  فني  درسي  برنامه ریزي  متخصصان  مشارکت 
است.  رشته  هر  درسي  کتاب هاي  لیف  تأ هنماي  را و  اصلي  مرجع  که  ند  نموده ا تدوین  ا  ر حرفه اي  و  فني  شاخه 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته فتو- گرافیک تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب 
کارگاهي و با شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار 
ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي به اثبات رسانید.

کتاب درسي عکاسی آتلیه م مجالس شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از 
چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. 
هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي اشد.

همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي شما طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. 
یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. 
کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما 
در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري 
مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان 
عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که درکتاب 
آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید. امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در 

جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

فصل 1

عکاسی همایش

هنرجویان برای عکاسی از همایش ها و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی باید نکات مهمی را هم در زمینه 
فنون عکاسی و هم در ارتباط با شایستگی های غیرفنی بیاموزندتا در موقعیت های تعریف شده بتوانند در 
محیط هنرستان ها و مدارس و نیز در فضاهای دیگر، به عکاسی بپردازند و عکس های خود را ارائه کنند.
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شایستگی عکاسی همایش ها و رویدادها

برای عکاسی از همایش ها و رویدادها، هنرجویان چه روش هایی را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجویان در این واحد یادگیري مهارت هاي عکاسی از رویدادهای مهم را فرامي گیرند، آنها در موقعیت های 
واقعی رویدادها و یا در محیط های شبیه سازی شده خواهند توانست با اعتماد به نفس و با تکیه بر دانش و توانایی 
کار با دوربین، از همایش های داخل هنرستان و یا رویدادها و سمینارها و... عکاسی کنند و عکس های خود را پس 

از ویرایش به صورت یک گزارش تصویری از رویداد یا واقعه ارائه کنند.

    تهیه عکس از همایش ها و رویدادها با لوازم حرفه اي عکاسي، در محل برگزاري باتوجه به سفارش مشتري و براساس استانداردهاي 
حرفه اي عکس همایش، پوشش کامل همایش و یا رویداد، ثبت فایل با فرمت Raw، تنوع کادر، انتخاب زاویه دید متناسب با اهداف 

همایش، رضایت مشتري.
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

مقدمه

   تصویر4    تصویر3 

   تصویر2    تصویر1 

به این عکس هاي نگاه کنید)1تا8(.
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   تصویر6 

   تصویر5 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

همایش اجالس سران کشورهای اسالمی ـ تصویر7 

  تشیع پیکرهای پاک شهدای تروریستی در مجلس شورای اسالمی ـ تصویر8 
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تعریف عکاسي از یك رویداد یا همایش

روند  از  عکس هایي  تهیة  از  است  عبارت  عکاسي  نوع  این   
برگزاري یک رویداد یا همایش با موضوعات فرهنگي، اجتماعي، 

سیاسي، علمي و مانند آن.
به عکس هاي زیر نگاه کنید.

همایش ها، سمینارها و رویدادهای ورزشی، در یک زمان و 
رویدادها  از  برخی  درحالیکه  می دهند  روی  مشخص  مکان 
قابل پیش بینی نبوده و به دلیل یک اتفاق یا تحول سیاسی یا 
اجتماعی و فرهنگی پیش می آیند. عکاسان در هر دو شکل 

از این نوع رویدادها و وقایع عکاسی می کنند و برای هرکدام 
ویژه  عکاسی  شیوه  و  الزامات،تجهیزات  موقعیت ها،  این  از 
خود را انتخاب و انجام می دهند. عکس هایی که از اجالس 
پاك  پیکر  تشییع  سوگواری،  اسالمی،  کشورهای  سران 
شهدای دفاع مقدس، آموزش دفاعی در جریان دفاع مقدس، 
از  می شوند  تهیه  و...  ورزشی  مسابقات  13آبان،  راهپیمایی 
جمله عکس هایی هستند که به ثبت رویدادها و همایش های 

ملی، آئینی، ورزشی یا خبری می پردازند.

کدامیک از عکس هاي صفحه قبل مي تواند نشان دهندۀ یک 
رویداد یا یک همایش و یا یک واقعه باشد؟ .............................

.......................
چه تفاوت ها و شباهت هایي را در عکس ها مي بینید؟ .................
...................................................................................................................

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

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

این شباهت ها و تفاوت ها را مي توان در کدام موضوع طبقه بندي 
کرد؟ )موضوع، مکان، زمان و ...( 

   تصویر9 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر11 

   تصویر10 
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   تصویر13 

   تصویر12 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

توضیح: بسیاري از این رخداد ها در تقویم کشورمان به ثبت رسیده اند و به صورت مستمر در حال افزایش مي باشند.
آیا مي توانید موضوع هاي عکس هاي فوق را مشخص کنید؟...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

1- به تقویم مراجعه کنید. فهرستي از رویداد هایي که در طول یک سال رخ  مي دهد را تهیه  کنید.
2- یک مورد از رویداد هایي را که در طول سال رخ مي دهد را مشخص کرده و با استفاده از تصاویر 

اینترنتي گزارشي آماده کنید و به کالس بیاورید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر14 
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كادربندي

به عکس هاي زیر نگاه کنید و درباره کادربندی هرعکس در کالس توضیح دهید. در این 
عکس ها، زاویه دید عکاس چه رابطه ای با نوع کادربندی آن دارد؟

   تصوير15 

   تصوير16 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر17 

   تصویر18 
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   تصویر19 

   تصویر21 

   تصویر20 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

از میان عکس های 15 تا 21 کدامیک داراي ترکیب بندي بهتري است؟
............................................................................................................................................................................................... دالیل خود را بنویسید. 
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

- به تقویم مراجعه کنید. آیا مي توانید با یک برنامه ریزي دقیق براي یک ماه آینده از این گونه مراسم ها 
و رویداد ها عکس تهیه کنید؟

- اکنون شما با عکاسي از یک واقعه یا رویداد و یا یک مراسم آشنا شده اید، در هنرستان خود با برنامة 
قبلي از همایش ها و رویداد ها مانند: روز دانش آموز، هفته دفاع مقدس، جشن های عبادی، که ممکن 

است به صورت نمایشگاه برگزار شود عکاسي کنید.
- عکس ها را با خود به کالس آورده و با هنرآموز و دوستان خود دربارۀ آن ها گفتگو کنید.

- فهرستي از مراسم یا رویداد هایي که در یک ماه آینده در شهر شما اتفاق مي افتد تهیه کنید.جدولي 
براي ثبت زمان، مکان، ساعت شروع و پایان مراسم، مسافتي که باید طي شود، وسیله رفت و برگشت و 

... را در آن مشخص کرده و نتیجه را در کالس با دیگر همکالسي هاي خود مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی
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تاثیر حضور به موقع در مکان عکاسي 

   تصویر22 

   تصویر23 

 به نظر شما در کدام یک از عکس هاي زیر عکاس به موقع حضور یافته است؟ 
حضور به موقع عکاس در یک سمینار یا همایش می تواند در جای گیری مناسب 
به دلیل  همایش ها  از  برخی  باشد.در  داشته  به سزایی  تأثیر  محل،  در  عکاس 
اهمیت موضوِع آن و جمعیتی که در سالن حضور دارند، عکاس برای انتخاب 
محل مناسب و عکسبرداری دچار مشکل می شود و در پایان از نتایج کار عکاسی 

خود رضایت نخواهد داشت.
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر24 

   تصویر25 
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با هماهنگي اولیاي مدرسه از ورود تدریجي هنرآموزان به حیاط مدرسه در زمان هاي مختلف عکاسي 
کنید. عکس ها را با خود به کالس بیاورید و عکسي را که بیشترین و کمترین تجمع را شامل مي شوند 

به همراه زمان عکاسي مشخص کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر26 

   تصویر27 

حضور به موقع عکاس در محل عکاسی، عالوه بر جایگزینی مناسب او، معرف خوش قولی و نظم و 
انضباط کار اوست.

توجه
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

نقش جا ي گیري صحیح عکاس

به نظر شما در کدام یک از عکس هاي زیر جاي گیري عکاس مناسب بوده است؟

   تصویر28 

   تصویر31    تصویر30    تصویر29 
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-  از مراسم صبحگاهي در هنرستان خود یک گزارش تصویري تهیه کنید و با توجه به محل قرار گیري 
که در مراسم انتخاب مي کنید، عکس هاي تهیه شده را با هم در کالس مقایسه کنید.

- با هماهنگي هنرستان و دریافت مجوز از مدیر یا معاون فني در کالس درس از نحوه تدریس دبیران 
یا هنرآموزان خود عکاسي کنید و گزارش تصویري را در کالس ارائه کنید.

فعالیت کارگاهی

اساساً یکي از مهم ترین عوامل در تهیه عکس مناسب از فردي 
که در حال سخنراني است، محل و جاي عکاس و نسبت آن با 
سخنران است. به طوري که اگر فاصله بسیار دور باشد ، تصویر 
سخنران در عکس بدرستي دیده نمي شود و نیز فضاهاي اضافي 

در عکس توجه و تمرکز را از سوژه یا سخنران کم مي کند.
نکتة مهم دیگر در عکاسي از رویداد ها توجه به محل دقیق 

در  موضوع  چهره  چنانچه  زیرا  است،  او  دید  زاویه  و  عکاس 
میان عناصر اضافي قرار گیرد، مثال میکروفن بخشي از چهره 
را بپوشاند و یا گل و عناصر دیگري روي تریبون چهرۀ عکاس 
را تحت تأثیر قرار دهد، همه اشکاالتي ست که به دلیل انتخاب  

نادرست محل  قرارگیري عکاس پدید مي آید.

   تصویر32 

   تصویر33 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

پوشش كامل اتفاقات یك همایش یا رویداد 

به تصاویر زیر نگاه کنید. آیا در تصاویر زیر، عکس تکراري وجود دارد؟

   تصویر34 

   تصویر35 
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   تصویر36 

   تصویر37 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر38 

   تصویر39 



32

آن  در  داده  رخ  اتفاقات  تمام  گویاي  عکس ها  این  همة  آیا 
همایش هستند؟ ..................................................................................

آیا امکان دارد با درنگ بیشتر، عکس هاي دقیق تر و متنوع تري 
را که پوشش کامل همایش را شامل می شود، تهیه کرد؟

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

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

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

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

   تصویر41 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر40 

   تصویر43    تصویر42 
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مدعوین،  تعداد  رویداد،  و  همایش  موضوع  از  داشتن  آگاهي 
براي  پیش بیني شده  برنامه هاي  سخنرانان  تعداد  از  آگاهي 
مراسم، سبب می شود تا پوشش تصویري همایش به بهترین 

شکل انجام شود؟

پیش بیني  موضوع هاي  به  بیشتري  موارد  مي توانید  شما  آیا 
شده باال اضافه کنید. از موارد فوق یک جدول برنامه ریزي و 

زمان بندي تهیه کنید.

   تصویر44 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

   تصویر45 

   تصویر47    تصویر46 
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نقش اصول كادربندي در عکاسي همایش و رویداد ها

به عکس هاي زیر نگاه کنید:
اشکاالتي  کادربندي چه  نظر  از 
را  آن ها  مي بینید؟  عکس ها  در 

نام ببرید.
زیر  هر عکس اشکال کادربندي 

را ذکر کنید.
راه کاري وجود  به نظر شما چه 
دارد که عکس ها به روش صحیح 

کارد بندي شوند؟
نظرات خود را در کنار هر عکس 

بنویسید.

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

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

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

کادربندی غلط که منجر به برش نامناسب فرد سمت چپ تصویر شده است.   تصویر48 
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..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

   تصویر49 
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...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

  بهتر است در این مواقع فرد را یا به صورت کامل در کادر قراردهیم یا به طور کامل حذف کنیم   تصویر50 

 تصویر51 
 کادربندی نامناسب باعث شده است که در پایین عکس، با اشکال مواجه شویم. 

 تصویر52 
استفاده از نشان ها و نوشته های خاص آن مراسم، می تواند

 به عکس های ما، هویت بهتری بدهد. 
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...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

در این موارد دقت و هوشمندی بیشتری الزم است تا هنگام عکسبرداری، موضوعات از کادر بیرون نروند.   تصویر53 

 تصویر55    تصویر54 
 کادربندی نامناسب باعث شده است که در سمت راست، چپ و پایین عکس
 با اشکال مواجه شویم.
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- عکس هایي که از همایش ها و رویداد ها تهیه کرده اید را به کالس بیاورید و دربارۀ کادربندي هاي آن ها 
با دیگر همکالسي هاي خود بحث کنید.

- از فضاي اینترنت 10 عکس دربارۀ همایش و رویداد هایي که در سال گذشته رخ داده است تهیه و 
نسبت به نوع کادربندي آن ها از ضعیف به قوي دسته بندي کنید.

فعالیت کارگاهی

.............................................................................................................................................................................................................................................
توجه به پس زمینه ها و پیش زمینه ها به کامل شدن و معنادار شدن عکس ها کمک می کند.    تصویر56 
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 كار با دوربین عکاسي در همایش ها و رویداد ها

به این تصاویر  نگاه کنید. 

به نظر شما چه تفاوتی در عکس ها دیده می شود؟
آیا عکس هاي شما دچار مشکالتي از این دست شده اند؟
به نظر شما از چه راهي مي توان این مشکل را حل کرد؟

عکس  درست  ثبت  در  عکاسي  محیط  نور  صحیح  سنجش 

نقش مهمي ایفا مي کند. استفاده از نورسنج دوربین عکاسي، 
به عکاس این امکان را مي دهد که با سنجش دقیق نور محیط، 

عکس هاي صحیحي از نظر ثبت نور داشته باشد.

   تصویر58 

   تصویر57 

   تصویر59 
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شاخص  محل  خود  عکاسي  دوربین  به  رجوع  با 
به  شاخص  این  آیا  کنید.  مشخص  را  نورسنج 
دوربین  از  دیگري  مکان هاي  در  منظره یاب،  جز 

عکاسي هم قرار دارد؟
دوربین هاي  شاخص هاي  از  نوع  چند  اینجا  در 

مختلف را مي بینید.

فعالیت کارگاهی

استفاده از نورسنج

مي توانیم  عکاسي،  دوربین  در  نورسنج  شاخص  به  توجه  با   
وضعیت نور محیط عکاسي را محاسبه کنیم. 

آیا از محل شاخص نورسنج در دوربین خود آگاهي دارید؟
آیا محل قرارگیري شاخص نورسنج  را مي شناسید؟

   تصویر60 

   تصویر61    تصویر62 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

انواع نورسنج در دوربین هاي عکاسي

عکاسي  دوربین  نورسنج هاي  در  دقیق تر  براي سنجش 
حالت هاي مختلفي براي آن پیش بیني شده است. 

آیا با این حالت ها آشنایي دارید؟
به صورت کلي این حالت ها عبارت اند از:

1- حالت نورسنجي معدل گیري: نورسنجي معمولي 
از تصویر را به ما ارائه مي دهد.

2- حالت نورسنجي نقطه اي:  فقط یک نقطه را در مرکز کادر مي سنجد.

تنوع حالت های نورپردازی در دورین های عکاسی   تصویر63 

   تصویر64 

   تصویر66 

   تصویر65 

   تصویر67 
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3- حالت نورسنجي مرکز گرا: در این حالت نورسنجي به صورت میانگین با تأکید بر مرکز کادر است.

به تصاویر زیر نگاه کنید. چه تفاوت هایي را در آن ها می بینید؟

کافي  وضوح  از  عکس  دو  هر  در  موجود  عناصر  تمامي  آیا 
برخوردار هستند؟

بیان  به  کمکي  چه  عکس  دو  در  وضوح  میدان  عمق  تاثیر 
موضوعي تصویر مي کند؟

 یک موضوع ثابت را با حالت هاي مختلف نورسنج دوربین خود عکاسي کرده و نتیجه را به کالس آورده 
و با هم مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر68 

   تصویر70 

   تصویر69 

   تصویر71 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

با توجه به تصاویر زیر، تأثیر عمق میدان وضوح را 
در آن ها ارزیابي کنید و مشخص کنید کدامیک 
داراي عمق میدان کم یا زیاد است که به انتقال 

مفهوم عکس کمک کرده است.

فعالیت کارگاهی

عمق میدان در عکاسي از همایش ها و رویدادها

فاصلة بین نزدیک ترین تا دورترین نقطه اي که در عکس کاماًل 
واضح به نظر مي رسد، عمق میدان وضوح یا عمق صحنه 
نامیده مي شود که می تواند محدود به یک موضوع باشد و یا 

تمامی عناصر یک صحنه عکاسی شامل شود.

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

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

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

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

   تصویر72 

   تصویر74 

   تصویر73 

   تصویر75 
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...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

با مراجعه به روزنامه و مجالت چاپ شده، که در آن ها از عمق میدان کم یا زیاد براي بیان مفهوم یا 
هدف عکس به درستي استفاده شده است، 10 تصویر را انتخاب و با خود به کالس بیاورید و با یکدیگر 

مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی

تأثیر دیافراگم بر عمق میدان وضوح 

به تصاویر زیر توجه کنید:

   تصویر76 

   تصویر77 

   تصویر78    تصویر79 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

چه  هر  مي کنید  مالحظه  باال  عکس هاي  در  که  همان طور 
میدان  عمق  شود،  انتخاب  بزرگتر(  بسته تر)اعداد  دیافراگم 
وضوح بیشتر و هر چه دیافراگم بازتر)اعداد کوچکتر( انتخاب 

شود، عمق میدان وضوح کمتر خواهد شد.
آیا شما تجاربي شبیه عکس هاي باال، در رابطه با استفاده از 
در  وضوح  میدان  عمق  بر  تاثیر گذاري  براي  دیافراگم  عامل 

عکس هاي خود داشته اید؟
آیا در این راه به مشکالتي از جمله کمبود نور و یا مشکل لرزش 

دوربین برخورد کرده اید؟
براي رفع این مشکل چه راه حل هایي اندیشیده اید؟

با  و  کرده  آماده  خود  راه حل هاي  و  مشکالت  از  فهرستي 
مثال هاي تصویري به کالس بیاورید و با هنرآموز و دوستان 

خود به اشتراك بگذارید. .................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

از مراسم نماز جماعت در هنرستان خود عکس هایي تهیه کنید و در کالس دربارۀ نقش دیافراگم در 
عمق میدان وضوح عکس هایتان، صحبت کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر81    تصویر82 

   تصویر80 
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تأثیر فاصلة كانوني لنز بر عمق میدان وضوح

به تصاویر زیر نگاه کنید. 
عمق میدان وضوح در کدام یک 

از عکس هاي زیر بیشتر است؟

   تصویر83 

   تصویر84 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

از کدامیک از لنز هاي واید یا تله بیشتر در مراسم استفاده مي کنید؟
چه هنگامي از لنز تله استفاده مي کنید؟

دالیل استفاده شما از لنز واید در یک مراسم چیست؟

-  5 تا 10 عکس از آرشیو خود انتخاب کرده و تاثیر  لنز هاي گوناگون را بر روي آن ها مشخص کنید 
و به کالس بیاورید. دربارۀ تاثیر صحیح آن ها با دیگر هنرجویان گفت وگو کنید.

- مي توانید در زنگ هاي ورزش با هماهنگي اولیا هنرستان، از فعالیت هاي ورزشي عکس تهیه و با اشاره 
به تأثیر استفاده از لنزها در کالس، گزارش تصویري خود را ارائه دهید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر85 

   تصویر86 
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تأثیر » فاصلة دوربین تا موضوع« در عمق میدان وضوح 

به تصاویر زیر نگاه کنید. عمق میدان وضوح در کدام یک از عکس هاي زیر بیشتر است؟

   تصویر87 

   تصویر89    تصویر88 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

با توجه به این عکس ها، تأثیر فاصلة موضوع تا دوربین را بر 
عمق میدان وضوح چگونه ارزیابي مي کنید؟ ........................

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

...................................................................................................................
استفاده از این عامل چه میزان در عکاسي از همایش و رویداد ها 

به شما کمک مي کند؟
همانگونه که در عکس ها می بینید، هرچه جسم یا اشیاء به 

دوربین نزدیکتر باشد عمق میدان کمتر و هرچه از دوربین 
دورتر باشد عمق میدان بیشتر است. 

آیا تاکنون عمق میدان وضوح عکس ها را، با استفاده از این 
عامل تغییر داده اید؟

...................................... آیا نتیجة دلخواه را به دست آورده اید؟ 

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

- با مراجعه به سایت هاي خبري عکس هایی که در آنها از عامِل فاصله دوربین تا سوژه، براي کنترل 
عمق میدان وضوح در عکس ها استفاده شده است را جمع آوري و به کالس بیاورید.

- از مراسم برگزاري نماز جماعت در هنرستان خود، یک گزارش تصویري تهیه کنید و تأثیرات عوامل 
عمق میدان را در کالس با هنرجویان و هنرآموز خود در میان بگذارید.

- نمونه عکس هاي گرفته شدۀ خود را که بر اساس تأثیر عمق میدان وضوح ثبت شده است، با خود به 
کالس آورده و در مورد آن ها با هنرجویان و هنرآموز خود گفت وگو کنید. 

- با مراجعه به عکس های خبري در مجالت چاپ شده و یا اینترنت، خود از نقش استفاده عمق میدان 
وضوح در عکس ها گزارش تهیه کرده و مشخص کنید که چه عواملی مؤثر بر عمق میدان وضوح  مؤثر 

بوده اند.

فعالیت کارگاهی

   تصویر91    تصویر90 
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تأثیر سرعت شاتر در عکاسي همایش ها و رویدادها

به عکس هاي زیر توجه کنید. آیا مي توانید بگویید کدام عکس با 
توجه به حرکت موضوع با سرعت شاتر مناسب، عکاسي شده است؟

از مراسم ورزش صبحگاهي در هنرستان خود، یک گزارش تصویري تهیه کرده و آن  را در کالس ارائه 
دهید و عکس هایي را که در آن ثبت حرکت، به درستي صورت گرفته مشخص کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر93    تصویر92 

   تصویر95    تصویر94 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

1- از یک موضوع ثابت با در نظر گرفتن نورسنجي نرمال، با ISO مختلف عکاسي کرده و با هم در 
کالس مقایسه کنید. 

2- یک موضوع متحرك را با ISO مختلف عکاسي کنید. دقت کنید که براي جبران نوردهي از سرعت 
شاتر استفاده کنید. نتیجه را در کالس با هم کالسي هاي خود مقایسه کنید.

فعالیت کارگاهی

ISO جبران كمبود نور با استفاده از

شده  سبب  نور  کمبود  می بینید،  عکس ها  در  که  همانگونه 
است که این عکس ها با مشکالتی روبه رو شوند. این مشکالت 
عکاس؟  دست  لرزش  عکاسی؟  محیط  در  کم  نور  چیست؟ 

متحرك بودن موضوع؟ 
شما چه راه کارهاي بهتري را براي ثبت بهتر تصاویر پیشنهاد 

مي دهید؟

یکي از راه هاي جلوگیري از لرزش دست عکاس و یا جبران نوردهي کم و یا متحرك بودن سوژه، 
افزایش حساسیت حسگر با تغییر Iso  مي باشد. 

توجه

   تصویر96 

   تصویر98    تصویر97 
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تنظیم وایت باالنس)تراز سفیدی( صحیح در عکاسي از همایش ها و رویدادها

همانطور که مي دانید در دوربین هاي دیجیتال، منوي تراز سفیدي )وایت باالنس( قرار 
داده شده است که به کمک آن مي توان در شرایط مختلف مثل نور آفتاب، نور المپ 

مهتابي، هواي باراني و مانند آن، صحیح ترین رنگ را به دست آورد.
در عکاسي از رویداد ها و همایش ها باید از این قابلیت ها استفاده کرد.

آیا مي دانید هرکدام از این حالت ها در تصاویر باال، مناسب چه شرایط 
نوري مي باشند؟

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

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

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

عکس هایي را که در طول یک ماه اخیر تهیه کرده اید، به کالس آورده و شرایط تراز سفیدي )وایت 
باالنس( آن ها را با دیگر هنرجویان و هنرآموز خود در میان بگذارید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر101    تصویر100    تصویر99 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

تأثیر لنزهاي مختلف در عکاسي از همایش ها و رویدادها 

به  نسبت  لنزها  نوع  انتخاب  آیا  کنید.  دقت  تصاویر  این  به 
موضوع عکس صحیح بوده است یا نه؟ 

انتخاب لنز مناسب،کمک مي کند عکاس کادربندي صحیحي 
برقرار  ارتباط  با عکس  بتواند  بهتر  مخاطب عکس  و  داشته 

کرده و پیام عکاس را دریافت کند.

استفاده از لنز تله   تصویر102 

استفاده از لنز نرمال   تصویر103 

استفاده از لنز واید   تصویر105  استفاده از لنز واید   تصویر106 

    استفاده از لنز نرمال  تصویر104 
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با مراجعه به سایت هاي خبري، عکس هایي را که در آن استفاده از لنز تاثیر زیادي به انتقال پیام عکس 
گذاشته است را جمع آوري و با خود به کالس بیاورید.

فعالیت کارگاهی

استفاده از لنز تله در همایش   تصویر107 

زمانی که در یک همایش هستید، باید با استفاده از لنز تله، عکس هایی با کادرهای بسته تر، از حضور 
افراد و شخصیت هایی که در محل همایش حضور دارند تهیه کنید.

توجه
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فصل اول   عکاسی همايش ها و رويدادها

استفاده از پايه هاي عكاسي

به این عکس ها نگاه کنید آیا شما نیز هنگام عکاسی، مشکالتي 
از این گونه در ثبت عکس هاي خود داشته اید؟

چه راه حل هایي براي آن اندیشیده اید؟

نبودن  و  لرزش دست هنگام عکاسی  به دلیل  این مشکالت 
مثل  امکاناتي  با  می آید.  به وجود  سه پایه  روی  بر  دوربین 
سه پایه و تک پایه مي توان از بروز اشکاالت فوق جلوگیري کرد.

   تصوير108 

   تصوير111    تصوير110 

   تصوير109 
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سه پایه و تک پایه: سه پایه و یا تک پایه یک وسیلة ضروري 
براي تسلط بیشتر به دوربین و کمک به ایجاد کیفیت بیشتر 
در عکس ها است. البته  زماني که موضوع و یا عکاس در حرکت 

هستند وجود این وسیله کاربردي ندارد. 
با  اقتصادي  تبلیغات  هنري،  تبلیغات  معماري،  عکاسي  در 

موضوع ثابت، احتیاجی به کیفیت بسیار باال نیست و باید از 
سرعت شاتر هاي بسیار پایین استفاده شود، وجود این وسیله 
و  پایه ها  سه  بود.  خواهد  الزم  و  بسیار ضروري  عکاس  براي 
تک پایه ها از جنس پالستیک، آلومینیوم، فیبر، کربن و ... در 

بازار و با قیمت هاي متفاوتي وجود دارند. 

   تصویر113    تصویر112 

هنگام خرید سه پایه یا تک پایه مناسب است که با توجه به نوع کاربرد آن در عکاسي، مقدار وزن دوربین 
و لنز آن و میزان بودجه اي که براي این کار در نظر گرفته ایم، نسب به خرید اقدام کنیم. اطالعاتي که 
بر روي جعبه هاي سه پایه هاي عکاسي وجود دارد به ما کمک مي کند که انتخاب صحیح داشته باشیم.

توجه

   تصویر114 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

استفاده از فالش در عکاسي از همایش ها و رویدادها 

به این عکس ها توجه کنید. 
آیا  چیست؟  در  عکس ها  اشکال  مهمترین 
مشکل  این  با  عکاسی  هنگام  در  نیز  شما 

روبه رو شده اید؟
فالش ها  مانند  مصنوعي  نورهاي  از  استفاده 
به شما در کمبود نور محیط، کمک مي کند. 
براي استفاده از فالش باید با سرعت همزماني 

فالش آشنا شویم.
سرعت سینکرون1 )همزمانی فالش(: این 
سرعت شاتر، عبارت است از باالترین سرعتي 
عکاسي  فالش  با  مي تواند  دوربین  هر  که 
بین   دوربین ها  در  سرعت  این  امروزه  کند. 

1/160ثانیه تا 1/125  ثانیه است.
   تصویر115 

   تصویر116 

1. sincron
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به عکس هاي زیر توجه کنید. 

در صورت استفاده از سرعت شاتر سریعتر از سرعت سنکرون 
بخشی از عکس تیره می شود)تصویر117( و در صورت استفاده 
از سرعت شاتر کندتر از سرعت سنکرون، به دلیل تأثیرگذاري 

نور محیط تصویر شماره 118 ثبت مي شود.
آیا فالش ها را مي شناسید؟

به تصاویر119 و 120 نگاه کنید. از کدامیک از این فالش ها 
استفاده کرده اید؟ آیا تفاوت های آنها را می دانید؟

   تصویر117 

   تصویر120    تصویر119 

   تصویر118 
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فصل اول   عکاسی همایش ها و رویدادها

TTL معرفي فالش

واژۀ TTL مخفف Through The Lens به معني نورسنجي از 
میان لنز است. فالش هاي TTL این امکان را دارا هستند که نور 

الزم را به شکل اتوماتیک به صحنه بتاباند.
به دلیل اهمیت اتصال فالش TTL با دوربین عکاسي، هر بَِرند و 
تولیدکننده ای، فالش TTL مخصوص به خود را می سازد و روانه 
بازار می کند، که در هنگام تهیه این ابزار باید به آن توجه شود. 

با   TTL فالش هاي   :TTL از حالت هاي فالش هاي  برخي 
توجه به نوع و مدل آن ها، مي توانند حالت هاي متنوعي را براي 
کنترل نور فالش در عکاسي ارائه دهند. برخي از این حالت ها 

عبارتند از: 
M حالت

TTL حالت
MULTY حالت

   تصویر121 

   تصویر122 
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تمامي  عکاس  که  مي شود  استفاده  زماني  براي   :  M حالت 
تنظیمات فالش را خود شخصاً انجام می دهد.

براي  دوربین  و  فالش  بین  ارتباط  آن  در  که   :TTL حالت 
جبران کمبود نوردهي صورت مي گیرد.

حالت MULTY: براي عکاسي پیاپي استفاده مي شود. 

با حالت M  و  ثابت  از یک موضوع 
عکاسي  جداگانه،  صورت  به   TTL
کرده و عکس ها را با یکدیگر مقایسه 

کنید.
با  و  انتخاب  متحرك  موضوع  یک 
حالت عکاسي پیاپي با فالش عکاسي 
دیگر  با  کالس  در  را  نتیجه  کنید. 

همکالسي هاي خود بررسي کنید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر123 

   تصویر124 

   تصویر125 
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راه هاي نرم كردن نور فالش در عکاسي از همایش و رویداد 

به عکس هاي شماره126 و127 دقت کنید. 
براي شما به وجود آمده  این تصاویر  به  آیا مشکالتي مشابه 

است؟ چه راه حلي براي آن اندیشیده اید؟
عکس  بهبود  راه های  و  می آید  به وجود  چگونه  اشکال  این 

چیست؟

   تصویر127    تصویر126 
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در فالش هاي TTL امکان اصالح هر کدام از اشکاالت تصاویر 
بین بردن  از  برای  است.  شده  فراهم  مخصوصي  ابزار  با  باال 
سایه هایی که در عکس ها دیده می شود، می توان از ابزارهایی 

که سایه ها را نرم می کنند و یا از بین می برند استفاده کرد.

   تصویر128 

   تصویر133    تصویر131    تصویر130 

   تصویر129 
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شما هم مي توانید از ابزار جایگزین)تصاویر138 تا 141( در صورت نبوِد امکاناِت تصاویر130 تا 133 استفاده کنید.

   تصویر134 

   تصویر138 

   تصویر141    تصویر140    تصویر139 

   تصویر137    تصویر136    تصویر135 
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Raw كار با فرمت

به تصاویر زیر نگاه کنید: 

آیا تاکنون عکس هایي با مشکالت فوق ثبت کرده اید؟
براي اصالح آن چه راه کارهایي را مي شناسید؟

آیا تاکنون از فرمت Raw استفاده کرده اید؟

   تصویر142 

   تصویر144 

   تصویر147    تصویر146 

   تصویر145 

   تصویر143 



67
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استفاده از فایل Raw به شما این امکان را مي دهد که مواردي از قبیل:
1- نوردهي تصویر

2- اصالح رنگ
3- اصالح کنتراست
4- اصالح شارپنس

5- عیوب لنز و مانند آنها را به آسانی در نرم افزار هاي مخصوص ویرایش 
Raw اصالح کنید.

   تصویر148 

سه عکس را که در آنها اشکاالت نور و سایه وجود دارد، با فرمت RAW در نرم افزار ویرایش عکس 
اصالح کنید. نتیجه را به کارگاه آورده و بر روی تابلوی کالس نصب کنید. درباره اصالحاتی که انجام 

داده اید، برای دوستان خود توضیح دهید.

فعالیت کارگاهی
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كارت هاي حافظه 

کاربرد هاي  گوناگون  انواع  در  حافظه  کارت هاي  امروزه   
عرضه  بازار  به  و  تولید  عکاسي،  دوربین هاي  در  وسیع  
مي گردند. این تنوع  در تولید و عرضه به دالیل زیر مي باشد: 
شرکت  حافظه:  کارت هاي  ظاهري  شکل  و  1-نوع 
هاي سازنده، کارت هاي حافظه را یا بسیارکوچک  و یا به 
شکل استاندارد و براي مصارف گوناگون تولید مي کنند. 
در بعضي از دوربین هاي عکاسي امکان استفاده از هر دو 

نوع کارت حافظه موجود در بازار وجود دارد.

ذخیره سازي،  کارت هاي  تمام  روي  حافظه:  حجم   -2
اطالعات درج شده است.  اتصال  حجم حافظه و سرعت 
کارت هاي  خرید  هنگام   Raw فرمت  با  عکاسی  برای 
مقدار  و  میزان  به  و  نیازتان  با  متناسب  ذخیره سازي، 
حافظه، توجه کافي داشته باشید. هر چقدر حجم کارت 
به لحاظ میزان و مقدار حافظه بیشتر باشد، امکان ثبت 
به  است  بهتر  بیشتر خواهدشد.  و ذخیره سازی عکس ها 
جاي خرید 1 کارت حافظه، 2 یا 3 کارت حافظه تهیه و 

در اختیار داشته باشید.

   تصویر150    تصویر149 

   تصویر151 
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را  با کارت هاي حافظه  ارتباط  و  از دوربین هاي عکاسي، ممکن است ویژگي هماهنگ شدن  برخي 
نداشته باشند. بنابراین قبل از خرید کارت حافظه، دفترچة راهنماي دوربین خود را مطالعه کنید و یا 
از فروشندگان توضیح کامل بخواهید، که آیا دوربین شما قادر است با این کارت حافظه، با این سرعت 

مشخص و مقدار حافظه ارتباط برقرار کند یا خیر؟
ظرفیت مختلف کارت ها غالباً با مشخصه های زیر شناخته مي شود. این ظرفیت ها به مرور زمان در حال 

  2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB :افزایش است
.X 60 و  X 10 .مقدار سرعت کارت هاي حافظه با این عالیم شناخته مي شود

توجه

3- سرعت کارت هاي حافظه: کارت هاي حافظه موجود در 
بازار، از لحاظ سرعت با یکدیگر متفاوت هستند. هنگام خرید 

کارت، گزینة سرعت مي تواند از مالك هاي مهم باشد. 
سرعت کارت هاي حافظه، ارتباط مستقیمي با سرعت انتقال 

باشد،  باالتر  حافظه  کارت  هر چه سرعت  دارد.  آن  اطالعات 
سرعت انتقال اطالعات بیشتر است. این امر در انتقال فایل هاي 

پرحجم اهمیت ویژه پیدا مي کند.

نکات مهم در عکاسی 

مراقبت از لنز: لنز دوربین از با اهمیت ترین تجهیزات عکاسی 
به شمار مي رود. حفاظت از قسمت هاي مختلف لنز و سطوح 
شیشه اي آن، از درجة اهمیت بسیار باالیي برخوردار است. در 
ابتدا باید بدانید زماني که لنز بر روي دوربین قرار دارد و در 
حال عکسبرداري نیستید بهتر است درپوش لنز بر روي لنز 

قرار داده شود.
اگر فیلتِر محافِظ شیشه اي که روي لنز بسته شده است)مانند 
فیلترUV( با گرد و غبار کثیف شد، بهتر است براي از بین بردن 
گرد و غبار، از فرچه هاي مخصوص و یا با استفاده از فوتک و 

دمیدن بر روي سطح فیلتر محافظ، گرد و غبار، پاك شود.

   تصویر152 
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لنز،  محافظ  فیلتر  صورتي که  در  ولي 
انگشت را بر روي  اثر  لکه هاي چربي و 
پارچة  یک  وسیله  به  باید  دارد،  خود 
مخصوص  دستمال هاي  یا  و  نرم  بسیار 
آغشته به محلول شست و شو، به آرامی 
پاك شوند. استفاده از پارچه هاي زبر و 
بافت دار و یا احیاناً به کار بردن بخشي 
از پیراهن و لباس خود براي پاك کردن 
سطح فیلتر یا لنز ها، نه تنها کمکي به 
تمیز کردن آن نمي کند بلکه باعث صدمه 
و آسیب  و ایجاد خراش هم خواهد شد.

   تصویر153 

   تصویر156 

   تصویر154 

   تصویر155 
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روي  بر  کم  بسیار  غبار  و  گرد  وجود 
فیلتر لنز، در کیفیت عکسبرداري تأثیر 
و  چربي  و  لک  وجود  اما  ندارد،  زیادي 
خاك،  از  الیه هایي  یا  و  انگشت  اثرات 
نور را متفرق و پراکنده مي کند و  قطعاً 
ایجاد جزئیات دقیق در  و  از کنتراست 

عکس ما مي کاهد.

   تصویر157 

   تصویر159 

   تصویر158 

   تصویر160 
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پوشش نگهداري: ممکن است تغییرات آب و هوایي و بارش 
باران هاي غیر قابل پیش بیني، براي عکاس و تجهیزاتش ایجاد 
مشکل کند. بهتر است در کیف و یا کولة عکاسي، همیشه یک 
پوشش براي جلوگیری از نفوذ باران به دوربین و لنز ها  همراه 

باشد.

   تصویر161 

   تصویر162 

   تصویر163 

پیشنهاد مي شود که به هیچ عنوان به هنگام بارش باران، اقدام به تعویض لنز خود نکنید. در مواقع 
ضروري بهتر است خود را به زیر یک سقف برسانید و سپس لنز را تعویض کنید. در صورت عدم 
دسترسي به پوشش های)کاور هاي( مخصوص ضد باران، خودمان مي توانیم دست به کار شویم و با 

مقداري نایلون مناسب اقدام به تهیة یک پوشش)کاور( ضد باران کنیم)تصاویر161تا 165(.

احتیاط
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سایه بان لنز: هر لنزي سایه بان مخصوص به خود را دارد که 
براي لنز هاي دیگر قابل استفاده نیست. 

لنز  از ورود نورهاي مزاحم، بر روي  سایه بان براي جلوگیري 
بسته مي شود و هنگامي که کار عکاسي به پایان مي رسد، باید 
سایه بان را به صورت وارونه روي لنز ببندیم و داخل کیف و یا 

کوله خود قرار دهیم)تصاویر166و167(.

   تصویر164 

   تصویر166 

   تصویر167 

   تصویر165 
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   تصویر170    تصویر169    تصویر168 

کیف و کولۀ عکاسي: کیف و یا کوله حمل وسایل و لوازم 
عکاسي تجهیزات جانبي دوربین ها محسوب مي شوند و کارکرد 
اصلي آن  جلوگیري از آسیب وارد آمدن به لوازم و تجهیزات 

عکاسي در مقابل گرد و غبار، رطوبت، ضربات و ... است. 

چه دوربین  ما کوچک و خانگي باشد و یا حرفه اي و نیمه حرفه اي، 
به هر حال باید از حمل و نقل دوربین و لنز آن بدون کیف و یا 

کوله جداً خودداري شود. 

- چه نوع کیف و کوله اي را انتخاب  کنیم؟ در مرحلة نخست به دلیل مسائل امنیتي و عدم جلب توجه 
سارقان در سطح شهر، هنگام خرید سعي کنیم از کیف ها و یا کوله هایي که کاماًل نشانگر دوربین  ما 

هستند خودداري کنیم.
- با انتخاب کیف و کوله هایي مناسب و بسیار راحت و با صرف کمي وقت و خرید مقداري حولة نرم و 
یا پارچه هاي ضخیم و پرزدار، با کمک خانوادۀ خود می توانیم وسیلة بسیار ساده اي شبیه به لیف درست 
کرده و دوربینمان  را داخل آن  قرار دهیم و سپس آن را در کیف و یا کولة  خریداري شده قرار دهیم.  
- بسیاري از پزشکان امروزه بر این باورند که وقتي ما یک کیف با محتویات نسبتاً سنگین را در یک 
طرف شانة خود قرار مي دهیم، کمتر پیش مي آید که آن را بعد از مدت زماني به شانة دیگر خودمان 

منتقل کنیم. حتي اگر این وضعیت را هم رعایت کنیم، وزن بار همراه ما به درستي بر روي شانه ها و
کمر تقسیم نمي شود و باعث بروز مشکالت جسمي در دراز مدت خواهد شد. اما استفادۀ درست از 
کوله هاي مناسب باعث مي شود تا تمام وزن وسایل داخل کوله به طور مساوي بر روي شانه ها و کمر قرار 
گیرد. البته فراموش نکنیم که هنگام استفاده از کوله هنگام عکاسي کردن اگر مجبور باشیم که وسیلة 
جدید را تعویض کنیم حتماً باید کوله را پایین بیاوریم و این کار را انجام دهیم. درحالي که معموالً در 

استفاده از کیف به این کار یعني پایین آوردن نیاز نیست زیرا دسترسي به داخل آن آسان تر مي باشد

نکات ایمنی
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توجه

ارتباط مؤثر

   تصویر171 

- همراه داشتن معرفي نامه: براي عکاسي از همایش و رویداد ها، تا زماني که در مدرسه و یا هنرستان 
خود اقدام به تهیه چنین عکس هایي مي کنیم، شاید داشتن معرفي نامه یا کارت معتبر الزامي نباشد، ولي 
اگر براي برگزاري جلسه و یا همایش باید در اداره آموزش و پرورش و یا ناحیه و یا مانند آن حضور داشته 
باشیم، باید از مسئولین هنرستان خود، یک معرفي نامه مهر و امضا شده و عکس دار تهیه کرده و به همراه 
خود داشته باشیم تا هنگام ورود به این گونه جلسات، چنانچه از درخواست کارت شناسایی یا معرفی نامه 

شد، بتوانیم آن را ارائه کنیم. 

- باید بدانیم فقط داشتن معرفي نامه شرط ورود ما به چنین محیط هایي نیست. لحن مهربان و صمیمي، 
توان برقراري ارتباط با مردم، مسئولین و مأمورین انتظامي و ... از همه مهم تر بیان توضیح کافي و مناسب 
پیرامون کاري که انجام مي دهیم، از ویژگي هاي فردي در دنیای عکاسی است. همچنین مي توان با احراز 
شرایط الزم در انجمن های صنفي و حرفه اي عکاسي کشور، به عضویت رسمي و یا غیر رسمي در آمده و 

از مزایاي داشتن کارت شناسایي بهره مند شد. 
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شیوة تعیین قیمت و عقد قرارداد در عکاسي از همایش ها و رویدادها

 به نظر شما چه عواملي مي تواند در تعیین قیمت و دستمزد 
در این نوع عکاسي تأثیر گذار باشد؟

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

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

و  رفت  هزینة  عکاسي،  تجهیزات  تهیة  مانند  عواملي  آیا 
محل  نزدیکي  و  اقامت،  دوري  خوراك،  و  خورد  برگشت، 
همایش یا رویداد، مدت زمان عکاسي و ... مي توانند در شیوۀ 

تعیین هزینه ها و دستمزد عکاس تأثیر گذار باشند؟
اکنون شما مي توانید به فهرست باال مواردي را اضافه کنید.

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

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

دستمزد  مقدار  به  دسترسي  براي  شما  مراجعة  محل   اولین 
مرتبط  صنفي  اتحادیه هاي  و  انجمن ها  مي تواند  هزینه ها  و 
باشد. در صورت عدم دسترسي یا نبود چنین فهرست هایي 

مي توانید از این نمونه استفاده کنید:

شروع کار

مدت زمان

مکان

تعداد عکس ها و نحوۀ ارائه

هزینه ها

اقامت

تجهیزات

خورد و خوراك

رفت  و آمد

بیمه

با توجه به جداول باال آیا مي توانید براي انجام یک پروژۀ کاري 
خاص، جدولي مشابه به آن ها تهیه و در کالس ارائه دهید؟

از نمونه  صفحه بعد)تصویر172(  براي عقد قرارداد مي توانید 
استفاده کنید. در این موارد زماني که همة هزینه ها و یا بخشي 
از آن ها مانند خورد و خوراك، اقامت و ... را مي پذیرید، مي توانید 
از روش مذاکره براي تغییر قیمت و عقد قرارداد استفاده کنید.
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   تصویر172 

به نام خدا


