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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 پذيرش سفارش 1

1 2 برنامه ريزي كردن براي عكاسي

2 تهية عكس 3

2 ويرايش و چاپ عكس 4

2

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

 اجتماعي بودن، مسئوليت پذيري، انتخاب و به كارگيري فن آوري هاي
 مناسب، اخالق حرفه اي، مديريت

* ميانگين نمرات

شرح کار:
عكاسي از همايش ها و رويدادها، وقايع اجتماعي، فرهنگي، هنري و ... با رعايت قوانين و مقررات و مباني هنري عكاسي و ارائه آن به مشتري 

برابر استاندارد هاي خواسته شده

استاندارد عملکرد: 
تهيه عكس از همايش ها و رويدادها با لوازم حرفه اي عكاسي، در محل برگزاري باتوجه به سفارش مشتري و براساس استانداردهاي حرفه اي عكس 

همايش، پوشش كامل همايش و يا رويداد، ثبت فايل با فرمت Raw، تنوع كادر، انتخاب زاويه ديد متناسب با اهداف همايش، رضايت مشتري.
شاخص ها:

1- تهيه عكس ازهمايش و رويداد ها
2- تنوع در كادر در راستاي بيان اتفاقات مراسم

3- پوشش كامل مراسم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: زمان: 30 دقيقه براي حداقل 5 عكس      مکان: محل برگزاري همايش و يا رويداد 

تجهیزات: لوازم عكس برداري حرفه اي، فالش، انواع لنز
ابزار و تجهیزات:    

اي، فالش، سه پايه، انواع لنز) نرمال، تله، وايد(                                                                                                                                                                                                                                          دوربين عكاسي حرفه 

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

ارزشیابی شایستگی عکاسی همایش ها و رویدادها
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

فصل 2

عکاسی جشن و مراسم آئینی

عكاسی از مراسم آئينی و جشن های مذهبی و ملی يكی از فعاليت های مستمر در حرفه عكاسی است. هنرجويان رشته 
فتو-گرافيک برای انجام فعاليت های مرتبط با اين واحد يادگيری عالوه بر آموختن فنون عكاسی و كاربرد تجهيزات 
مورد نياز آن، بايد با آئين ها و مراسم و جشن ها آشنايی يافته و چگونگی عكاسی از اين موقعيت ها را فرابگيرند.
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شایستگی عکاسی جشن ها و مراسم آئینی

برای عکسبرداری از جشن ها و مراسم، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

    هنرجويان در اين واحد يادگيري مهارت هاي عكاسی را فرامي گيرند و با حضور در موقعيت های شبيه سازی 
شده و يا در مكان های واقعی برپايی جشن ها و مراسم)مذهبی، تاريخی، ملی و...( اقدام به تهيه عكس می كنند 

و پس از ويرايش در نرم افزار با آنها را ارائه خواهند كرد.

    تهيه عكس از جشن ها و مراسم آئينی در محل اجرای مراسم، با لوازم حرفه ای عكاسی با توجه به
استانداردهای حرفه ای با شرايط: پوشش كامل جشن و...
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

مقدمه

آيا مي توانيد يک تعريف ساده از جشن ها و مراسم  آئيني در كالس ارائه دهيد؟
به عكس هاي زير توجه كنيد، آيا مي توانيد آنها  را به لحاظ نوع دسته بندي كنيد؟

   تصویر1 

   تصویر2 
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   تصویر3 

   تصویر4 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

جشن ها و مراسم گونه هاي متفاوتي دارند، به عنوان مثال مراسم ملي، 
آئيني، مذهبي، سوگواري، سياسي و مانند آن.

آيا مي توانيد براي هر يک چند مثال بزنيد؟
سعي كنيد در كالس به كمک هنرآموز و دوستانتان تعريفي براي هر يک 

از آن ها ارائه دهيد.
اگر در مراسمي حضور داشته باشيد و بخواهيد چگونگي مراحل برگزاري 
آن را به دوستانتان منتقل كنيد، چه روشي را انتخاب مي كنيد؟ گزارش 

نوشتاري، طراحي ، نقاشي و يا تهيه عكس؟
كدام يک از اين روش ها باورپذيرترند؟چرا؟

كدام يک از اين روش ها جزئيات بيشتري از آن واقعه را منتقل مي كنند؟
در مقايسه روش هاي باال با يكديگر، عكس مي تواند در كوتاه ترين زمان 
بيشترين اطالعات را به بيننده منتقل كند، يک عكس حاوي جزئيات 

بسياري است.

   تصویر5 

   تصویر6 
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   تصویر7 

   تصویر8 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر9 
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عکاسی از مراسم آئینی

مفاهيم  انتقال  براي  مي كنيد  فكر 
چه  به  مراسم  يک  اتفاقات  و  دقيق  

نكاتي بايد توجه كنيد؟
براي تهيه يک مجموعه عكس از يک 
مراسم بايد با روند برگزاري آن آشنا 

شد.
تعداد  با كم ترين  تا  كرد  بايد تالش 
عكس، بيشترين اطالعات به بيننده 

منتقل شود.
اين  به  براي دستيابي  فكر مي كنيد 
امر بايد به چه چيز هايي توجه كنيم؟
- شناخت دقيق زمان و مكان مراسم

- داشتن تجهيزات كافي و مناسب
- دانش فني و تصويري

- حضور به موقع 
- جايگيري مناسب و درست

مراسم گوناگون شرايط خاص خود را 
دارد، ممكن است در فضاي بسته يا 
باز اجرا شود، در شب يا روز باشد و 
يا در فصل ها و در اقليم هاي مختلف 

برگزار شود.
ضروريات  از  موارد  اين  به  توجه 
عكاسي از مراسم است. از آنجا كه هر 
يک از مجالس و مراسم آييني ويژگی 
خود را دارد، بنابراين عكاسي از هر 
كدام، با ابزار و تجهيزات مناسب آن 

انجام می شود.
 

   تصویر10 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر11 

   تصویر12 
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فكر مي كنيد چه عواملي موجب برتري عكس هاي يک عكاس، 
نسبت به ديگري مي شود؟

سعي كنيد ويژگي هاي يک عكس خوب از يک مراسم را نام ببريد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آيا مي توانيد فهرستي از تجهيزات الزم براي عكاسي در شرايط جوي و اقليمي گوناگون تهيه كنيد؟
پرسش کالسی

   تصویر13 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر14 

   تصویر15 
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   تصویر16 

   تصویر17 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

با دوستانتان مشورت كرده و فهرستي از عوامل مهم را تهيه و در كالس ارائه كنيد. با نظارت هنرآموز 
مهم ترين آن ها را مشخص كنيد. ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

کارگروهی

فكر مي كنيد قبل از حضور در يک مراسم، عكاس بايد به چه عواملي بايد توجه كند؟

عوامل مؤثر در موفقیت عکاس در عکاسی از مراسم آئینی

همان طور كه گفته شد مراسم انواع گوناگوني داشته و با توجه 
به عوامل زير، در موفقيت يک عكاس نقش به سزايي دارد.

1- موضوع مراسم چيست؟ 
2- محل برگزاري مراسم كجاست و چه ويژگي هايي دارد؟

يا  و  مختلف  سني  رده هاي  از  مراسم  در  حاضرين  آيا   -3
گروه هاي اجتماعي، فرهنگي، قومي گوناگوني هستند؟

ُكَتل ها،  ويژه ای)علم ها،  تجهيزات  و  وسايل  و  ابزار  آيا   -4
كار  به  مراسم  آن  برگزاري  براي  و...(  پارچه ای  كتيبه های 

مي رود؟
5- آيا ممكن است محدوديت هايي براي عكاسي وجود داشته 

باشد؟
6- چگونه مي توان، به بهترين شكل ممكن و در كمترين تعداد 

عكس، گزارش تصويري دقيق تري را ارائه داد؟
براي تهيه يک گزارش دقيق، بايد روند برگزاري مراسم و نقاط 
عطف آن را بشناسيم، لحظه ها و عوامل خاصي وجود دارند كه 
حتماً بايد ثبت شوند. آيا می توانيد برخی از اين نقاط عطف را 
............................................................................................... ببريد.  نام 
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................
..................................................................................................................
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   تصویر18 

   تصویر19 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر20 

   تصویر21 
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   تصویر22 

   تصویر23 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر24 

   تصویر25 
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   تصویر26 

   تصویر29    تصویر28 

   تصویر27 

- داشتن وسايل زياد و گران قيمت لزوماً منجر به نتيجه بهتر نخواهد شد. ابزار و وسايلي كه به همراه 
مي بريم بايد با توجه به نوع مراسم انتخاب شود.

- داشتن سواد بصري و دانش تصويري، يكي از نكاتی است كه يک عكاس مراسم بايد بداند.

نکته
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

به تصاوير زير با دقت نگاه كنيد.

   تصویر30 

   تصویر31 
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   تصویر32 

   تصویر33 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

 به نظر شما  كدام عکس  واقعي تر است؟ هریک از عکس ها به 
چه نوع مراسم یا واقعه ای اشاره می كند؟

مناسبی  كادربندی  عکس،  موضوع  به  توجه  با  عکاس  آیا 
انتخاب كرده است؟ كدامیک از عکس ها با موضوع این واحد 

یادگیری)مراسم و جشن ها( ارتباط مستقیمی دارد؟

با توجه به عکس هاي باال، تعداد ده عکس از سایت ها و روزنامه ها و دیگر رسانه ها را جست و جو كرده و 
با خود به كالس بیاورید و دربارة عکس هاي انتخابي خود توضیح دهید.

فعالیت کارگاهی

   تصویر35    تصویر34 
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برخي از مراحل عکاسي مراسم آئیني و جشن ها

مراسم  يک  از  عكاسی،  مراحل  از  برخی  در  اجرا:  و  ايده   -1
به  می تواند  كار،  انجام  از  پس  عكاس  تعزيه(،  آئينی)مانند 
ايده های خالق برسد و برای يک مجموعه عكس، ايده پردازی 
كند. بدين ترتيب گويا ادامه يک مراسم آئينی را در زندگی 

روزمره به تصوير می كشد )تصاوير36 تا 57(.

   تصویر36 

   تصویر38 

   تصویر37 

   تصویر39 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر40 

   تصویر42 

   تصویر44 

   تصویر41 

   تصویر43 

   تصویر45 
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   تصویر46 

   تصویر48 

   تصویر50 

   تصویر47 

   تصویر49 

   تصویر51 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر52 

   تصویر54 

   تصویر56 

   تصویر53 

   تصویر55 

   تصویر57 

با مراجعه به كتابخانة مدرسه و يا فضاي مجازي، دو مجموعه عكس را با خود به كالس آورده و دربارة 
موضوع، ايده و اجراي آن ها با هنرآموز خود و ديگر هنرجويان گفت و گو كنيد. 

فعالیت کارگاهی
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فضاي  و  مكان  شرايط  از  ارزيابي   -2
عكاسي: عكاسي از جشن ها، مراسم و 
آيين ها نيز يكي از فعاليت هاي مرتبط 
قواعد  و  اصول  از  و  بوده  عكاسي  با 

ويژه اي پيروي مي كند. 
با در نظر گرفتن محيط، زمان و مكان 
عکاسي  فضاي  آن  به  اصطالحاً  كه 
مي گوييم عكاس بايد بتواند با ارزيابي 
به  اقدام  يا مجالس  از مراسم  شرايط، 
تهية عكس كند و اشكاالت و موانع در 

مسير كار خود را به حداقل برساند.

براي آنكه نسبت به فضاي كار و موضوع در عكاسي مجالس و مراسم آئيني، شناخت بيشتري داشته 
باشيم؛ مي توانيم يک روز قبل از موعد برنامه، در محل حاضر شده و جوانب آن را بررسي كنيم، نكاتي 

مانند: محل جايگيري، نور محيط، انتخاب تجهيزات مناسب محيط و ... .

نکته

   تصویر58 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

   تصویر59 

   تصویر60 
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براي عكاسي از برگزاري مراسم نماز جماعت در مسجد محل يا نمازخانة هنرستان، با ارزيابي از شرايط 
موجود و فضاي محل نمازخونه، عكاسي كنيد و چند  عكس را انتخاب و در كارگاه ارائه كنيد. چه تفاوتي 

در عكس ها مشاهده مي كنيد؟ دربارة آن ها گفت و گو كنيد. 

فعالیت کارگاهی

   تصویر63 
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فصل دوم   عکاسی جشن و مراسم

3- وضعيت سالن و مدعوين: در بسياري از مراسم  و آئين ها، مدعوين معموالً به صورت پراكنده در سالن مستقر مي شوند. اين 
پراكندگي،  عكاس را براي تهية عكس هاي مناسب و ايده آل با مشكالتي مواجه مي سازد. در برخي موارد مي توان با كمي جابجايي 

و باال و پايين شدن و يا به چپ و راست حركت كردن و يا استفاده از لنز هاي مختلف عكاس اين مشكل را حل مي كند.
در چنين وضعيتي در صورت امكان، بهتر است عكاس، نحوة نشستن مدعوين و ساماندهي سالن را با همكاري  مجريان و 

مسئوالن ذي ربط انجام دهد و سپس عكاسي را آغاز كند.

   تصویر61 

   تصویر62 
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در عكاسي از آئين هاي مذهبي )مانند ايام عزاداري در محرم 
افراد ممكن  و روزهاي تاسوعا و عاشورا( پراكندگي و تجمع 
است قابل پيش بيني و يا ساماندهي نباشد. بنابراين عكاس در 
چنين مواقعي بايد بهترين مكان را براي عكاسي انتخاب كند 
و يا همراه با جمعيت در مسير، حركت كرده و عكاسي كند. 
بديهي است در تمام اين مراحل زاويه ديد مناسب، كادربندي، 
محاسبة نور در محيط و انتخاب سوژه هاي برتر، از ديد يک 

عكاس حرفه اي نبايد پنهان بماند.

با توجه به تقويم، از مناسبت ها و مراسم پيش رو يكي را انتخاب كرده و پس از گرفتن مجوز عكاسي از 
هنرستان، به همراه هنرجويان و با هدايت هنرآموز خود در اين مراسم شركت كرده و عكاسي كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر64 
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   تصویر65 
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4- فضاي سالن )محيط(: در برخي موارد و با وجود 
ممكن  آمفي تئاتر ها،  و  سالن ها  در  نوري  مشكالت 
است با فضاهاي زيبايي  از نظر معماري روبه رو شويم.
بهتر است توجه ما فقط به برگزاري يک جلسه و يا 
مراسم آئيني معطوف نباشد. تهية عكس از مدعوين 
در كنار زيبايي هاي موجود در سالن از نظر معماري 
و تنوع در طراحي دكور و چيدمان وسايل، مي تواند 
ارزش عكس هاي توليد شده را ارتقاء بخشد. به عنوان 
يا  و  سعدي  بزرگداشت  روز  مراسم  برگزاري  مثال؛ 
بزرگداشت   يا  و  و سعديه شيراز  حافظ در حافظيه 
حكيم ابوالقاسم فردوسي در كنار بناي يادبود وي در 
طوس و بناهاي يادبود ديگري مانند آن، مي تواند به 
جذابيت و زيبايي عكس هاي توليد شده كمک قابل 
توجهي كند و يا برگزاري جشن غدير و يا جشن هاي 
تكليف، در مساجد و اماكن متبركه، موقعيت مناسبي 
است كه ما مي توانيم در حين تهية عكس از مراسم 
در حال برگزاري، به فضاي معماري زيباي مساجد و 
يا كاشي كاري ها و مانند آن هم توجه كافي داشته 
تهيه  را  مفيد تري  و  متنوع تر  عكس هاي  و  باشيم 
كنيم. همچنين عكاسي از جشن ميالد امام رضا )ع( 
در مشهد مقدس با توجه به معماري ويژه اين مكان و 
كاشي كاري ها، كتيبه ها، نور و فضاي صحن امام رضا 
)ع( از جاذبه هاي عكاسي با رويكرد معماري مي تواند 

   تصویر66 محسوب شوند.

   تصویر67 
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   تصویر68 

   تصویر69 
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- نمونه  عكس هايي  از مراسم آئيني و مذهبي يا جشن هاي مذهبي جمع آوري كنيد و در كارگاه بر روي 
ديوار نصب كنيد در كداميک فضاي معماري بيشتر ديده مي شود و مورد توجه عكاس بوده است؟ دربارة 

آن ها با يكديگر گفت و گو كنيد.
- از مكان هايي در استانتان كه معماري ويژه اي دارند و يا محل برگزاري آئين هاي مذهبي، ملي و ... 

است عكاسي كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر71    تصویر70 
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و  جشن ها  بسته:  و  باز  فضاي   -5
مراسم  آئيني ممكن است در فضاهاي 
روباز و يا سالن هاي سرپوشيده برگزار 
هنگام  در  مواقع  برخي  در  شود. 
تغييرات  با  باز،  فضاهاي  در  عكاسي 
بارش برف و  يا  و  ناگهاني آب و هوا 
باران مواجه مي شويم اگر تجهيزات و 
لوازم جانبي مناسب به همراه نداشته 
و  به ترك محل شده  باشيم، مجبور 
فرايند تهية عكس از مراسم آئيني و يا 

جشن متوقف خواهد شد.
مناسب،  و  كامل  تجهيزات  وجود 
عكاس را در تهيه و توليد عكس هاي 
دقيق و درست ياري مي دهد. عالوه بر 
تجهيزات، يک عكاس حرفه اي به طور 
به همراه  نيز  را  لوازم  جانبي  معمول 
دارد. به عنوان مثال در كيف و يا كولة 
مخصوص  كاور  يک  وجود  عكاسي، 

گرد و غبار و يا باران ضروري است.

  جشن چای   تصویر72 

جشن گندم   تصویر73 
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اين وسايل نسبتاً ساده هستند و نيازي به خريد همة آن ها نيست. ما مي توانيم با كمي وسايل ساده يک 
كاور ضد آب براي كيف و يا كوله و يک كاور ساده هم براي دوربين مان بسازيم تا در زمان الزم بتوانيم 

از آن ها بهره مند شويم.

توجه

   تصویر74 

   تصویر76    تصویر75 
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برخي عوامل فني اثر گذار بر عکاسي

عكاسان  براي  بزرگ  نعمت  يک  طبيعي،  نور  منابع  نور:   -1
است. شناخت منابع نور و نورپردازي مهم ترين عاملي است كه 
سبب تفاوت در عكس ها شده و آموزش آن براي هر هنرجويي 

الزامي و كاربردي است.
در بسياري از موارد جشن ها و آئين ها ممكن است در محيط ها و 
سالن ها و مجموعه هايي كه از نور مناسب و استاندارد برخوردار 
نيستند برگزار شود و يا عكاسي در سالن ها و آمفي تئاتر هايي 
انجام  شود كه رنگ ديوار ها و سقف هاي آن بسيار تيره است و 
براي عكاسي مناسب نبوده و عكاس را با مشكالت جدي روبه رو 
مي كند. براي برطرف كردن اين مشكالت، همراه داشتن فالش 

و باتري  به تعداد كافي، ضروري است. 

فالش ها)فالش هاي قابل حمل(:  به تصاوير زير نگاه كنيد.

   تصویر77 

   تصویر79    تصویر78 
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با كدام يک از اين فالش ها كار كرده ايد؟
آيا مي توانيد ويژگي هاي فالشي را كه مي شناسيد بنويسيد؟

* فالش هاي قابل حمل به فالش هايي گفته مي شود كه نيازي 
به برق به صورت مستقيم براي شارژ خازن هاي خود ندارند. 
فالش هاي استوديويي از قدرت بيشتري نسبت به فالش هاي 
قابل نصب روي دوربين )اكسترنال( برخوردار هستند. ولي نياز 
اين گونه فالش ها به برق، استفاده از آن ها را در فضاي خارج از 

استوديو مشكل مي كند.

کار با فالش هاي قابل حمل: به تصاوير نگاه كنيد. در اين 
تصاوير صفحه كنترل فالش ها را مي بينيد.

قدرت و تأمين انرژي فالش ها از مهم ترين مواردي است كه 
بايد در انتخاب فالش در نظر گرفته شود. بنابراين تا آنجا كه 
ممكن است در هنگام عكاسي از فضاي باز، فالش هاي قابل 

حمل استفاده شود.
مي توان با استفاده از فالش هاي قابل حمل، مشكالتي از قبيل 
كمبود قدرت در فالش هاي كوچک و تأمين برق در فالش هاي 

استوديويي را از طريق باتري هاي قوي برطرف كرد.

-  با مراجعه به اينترنت يا مجله و كتاب هاي موجود در كتابخانه هنرستان، عكس هايي را كه با فالش 
تهيه شده است را گردآوري كرده و به كارگاه بياوريد و بر روي ديوار نصب كنيد تا امكان مقايسه با 

يكديگر را داشته باشند؟
- كداميک در فضاي باز و كداميک در استوديو گرفته شده است؟

- در هر كدام يک از عكس هاي خارجي يا استوديو، درصد تاثيرگذاري استفاده از فالش چه مقدار است؟ 
دربارة آن با راهنمايي هنرآموز گفت وگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

   تصویر81    تصویر80 

   تصویر82 
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هرچند كه صفحه كنترل فالش ها در شكل ظاهري متفاوت 
است ولي در مجموع از يک مكانيسم برخوردارند. در تصاوير 

بعضي از دكمه هاي مشترك فالش ها را معرفي مي كنيم. 

چه شباهت ها و تفاوت هايي مي بينيد؟ آنها را بنويسيد.
.............................................................................................. شباهت ها: 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................ تفاوت ها: 
.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

   تصویر83 
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آيا می توانيد قسمت های مشخص شده را نام ببريد؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-1
-2
-3
-4
-5

   تصویر86 
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- با مراجعه به آرشيو عكس هاي خود، آن دسته از عكس هايي را كه در آن از نور فالش استفاده كرده ايد، 
انتخاب و به كالس آورده و با هم مقايسه كنيد. 

- در هنگام استفاده از فالش به چه مشكالتي برخورده ايد، آن ها را مشخص كنيد.
- دربارة اشكاالتي كه هنگام كار با فالش داشته ايد از هنرآموز خود راهنمايي بگيريد.

فعالیت کارگاهی

 آيا به محل اتصال فالش با دوربين دقت كرده ايد؟ )تصاوير88 و 89(
فالش شما چند نقطة اتصال با دوربين عكاسي دارد؟

آيا در تمامي دوربين هاي عكاسي محل نصب، نحوة اتصاالت و آرايش 
و قرارگيري اتصاالت به يک شكل است.

كار اين اتصاالت چيست؟
به قسمت اتصال فالش به دوربين عكاسي، پایة فالش گفته مي شود 

)Hot shoes( و محل نصب فالش بر روي دوربين عكاسي
 ناميده مي شود.

   تصویر89    تصویر88 

تعريف قسمت هاي مرتبط با فالش و دوربین
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كانكتور  كه  خاص  فلزي  نقاط  توسط  اكسترنال،  فالش هاي 
نام دارند به دوربين عكاسي متصل مي شوند و وظيفة آن ها 

برقراري ارتباط دوربين با فالش و انتقال اطالعات مي باشد.
اين نقاط اتصال كه يكي از آن ها كه وظيفة دستور تخلية فالش 
را دارد، باقي آن ها را در دوربين هاي مختلف از آرايش خاصي 

برخوردار هستند)تصاوير90 و 91(.
و  برند ها  در  دوربيني  براي هر  كه  امر سبب مي شود  همين 
مارك هاي مختلف، فالش هاي اكسترنال مخصوص نيز توليد 

شود.

   تصویر90 

   تصویر91 
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- فالش هاي اكسترنال مختلف را با هم مقايسه كنيد و تفاوت هاي آن ها را در مورد اتصاالت آن ها با 
دوربين عكاسي مشخص كنيد.

اينترنتي براي مقايسة آن ها  از سايت هاي  در صورت عدم دسترسي به فالش هاي متنوع، مي توانيد 
استفاده كنيد.

- بر روي دوربين عكاسي خود، فالش هاي اكسترنال با مارك متفاوت از دوربين نصب كرده و از يک 
سوژه عكاسي كنيد. سپس با يک فالش اكسترنال از مارك دوربين خود، از همان سوژه دوباره عكاسي 

كنيد. دربارة نتيجة كار و تفاوت ها در كالس گفتگو كنيد.

فعالیت کارگاهی

تجهیزات

1- کارت هاي حافظه
كارت هاي حافظه با گنجايش هاي بسيار باال و نيز سرعت ذخيرة 
سريع عكس ها توليد شده اند كه در هنگام عكاسي پرشمار از 

مراسم، بايد همراه عكاس باشند.

2- رایانه شخصي یا حافظه جانبي؛ )هارد اکسترنال (
داشتن حافظه جانبي و يا لب تاپ يا رايانه براي انتقال عكس ها 
از كارت حافظة دوربين، از موارد ضروري در عكاسي  از مراسم 
در  معموالً  عكس ها  اينگونه  كه  آنجايي  از  است.  جشن ها  و 
فرمت Raw عكاسي مي شوند عكاسان بر اساس ساعاتي كه 
يک مراسم طول مي كشد و تعداد عكس ها، مي توانند از پيش 
تعيين كنند كه چه تعداد كارت حافظه همراه داشته باشند و 
در مواقعي كه نياز به عكاسي با تعداد بسيار زياد است داشتن 

يک حافظه جانبي مانند هار دهاي اكسترنال مفيد است.

عكاسان مي توانند با همراه داشتن 2 يا 3 كارت حافظه با گنجايش باال و سرعت خوب، از نگراني در 
هنگام عكاسی كم كرده و با خيال راحت در مراسم ها به تعداد  بااليي اقدام به تهية عكس ها  كنند.

توجه

   تصویر92 

   تصویر93 
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3- لباس و کفش مناسب عکاسی:
لباس هاي سبک و  اگرچه بيشتر عكاسان در هنگام عكاسي 
راحتي را به همراه يک كفش مناسب به تن دارند، اما با توجه 
به نوع مراسم آئيني كه از آن عكاسي مي كنند بايد رنگ و نوع 

لباس  هوشمندانه انتخاب شود.
در عكاسي از عاشوراي حسيني در يک روستا، پوشيدن لباس با 
رنگ هاي تند و نامناسب عالوه بر بي احترامي به فضاي موجود، 
باعث اتالف وقت ما براي اداي توضيح به ديگران و جلب توجه 
شدن بسيار شود. هماهنگي با محيط يكي از راه هاي موفقيت 
عكاس است. مثاًل در مراسم روز ملي كشور و يا روز ملي پرچم 
و  عالي رتبه  مقامات  با حضور  آن  مانند  و  اسالمي  جمهوري 
بين المللي عكاسان بايد لباس رسمي داشته باشند. پوشيدن 
لباس هاي راحتي و آزاد و يا كفش صندل مي تواند به اعتبار رو 
به جايگاه ما و نيز انگشت نما شدند در جمع و كال عدم موفقيت  

ما را به همراه داشته باشد.

4- استفاده از کاور و پوشش
موارد  و  هوايي  و  آب  تغييرات  و  اقليمي  شرايط  به  توجه  با 
غير قابل پيش بيني، در كيف و كوله عكاسان وجود يک كاور 
احتمالي  بارش هاي  و  غبار  و  گرد  ورود  از  جلوگيري  براي 

ضروري است. 
به عنوان مثال، در عكاسي از جشن برداشت گندم در مزارع و 
كشتزارها به دليل وجود گرد و غبار و نيز باد دادن خرمن ها و 
نزديک بودن ما به اين صحنه ها ممكن است عكس هاي خوبي 
را بتوانيم ثبت كنيم ولي اگر بي دقتي كرده و از كاور و پوشش 
استفاده نكنيم وسايل و تجهيزاتي را با مشكل مواجه مي كنيم. 
بايد  آن ها  پاكسازي  و  تعمير  براي  باال  از هزينه هاي  گذشته 
توجه داشته باشيم كه عكاسي نيمه تمام مي ماند و نمي توانيم 
كه تا پايان مراسم حضور داشته و تمامي موارد را عكاسي كنيم.

5- تك پایه ها
 در مواردي كه نور محيط كافي نيست و يا لنز و تجهيزات 
سنگين به همراه داريم و يا نمي خواهيم از ايزوي باال استفاده 

كنيم بايد از وجود تک پايه ها بهره ببريم

فالش ها و باتري ها هم آسيب پذير هستند. كيف هاي مخصوص محل فالش باتري ها براي ما ضروري و 
الزم است. ضمناً عكاساني كه در مراسم آئيني و يا مجالس حضور دارند بايد شارژ باتري دوربين و شارژر 

باتري فالش را همراه داشته باشند. 

كارت هاي حافظه به دليل آسيب پذيري باال بايد در حين جابجايي و استفاده از آن ها موارد ضروري زير 
را رعايت كنيم.

- استفاده از كيف هاي مخصوصي كه براي اين محصوالت ساخته شده است.
- هنگام اتصال به رايانه و ... بايد از طريق برنامه هاي نرم افزاري براي مقابله با ويروس هاي مخرب و نيز

هنگام پايان كار از طريق راست كليک كردن و خروج به روش صحيح، مي توانيم از آسيب هاي وارده به 
كارت حافظه جلوگيري كرده و باعث ماندگاري و سالمت آن ها شويم. 

توجه

ایمنی 
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روش هاي عکاسي از جشن و مراسم آئیني

اكنون به عكس هاي زير توجه كنيد. دربارة هر يک از عكس ها 
متناسب با موضوع و مكان عكاسي در كارگاه گفت و گو كنيد و با 
جست وجو در عكس ها ابتدا مناسبت آنها را بنويسيد و بگوييد 

كدام يک از آن ها در بيان موضوع موفق بوده اند؟ 

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

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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به عكس هاي 100 تا 103توجه كنيد: عكس ها را از 
نظر عناصر بصري و تركيب بندي بررسي كنيد و نظرات 

خود را بنويسيد.
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- از يک مراسم و يا برگزاري يک آئين در منطقة خودتان عكس هايي را تهيه كنيد و با خود به كالس 
بياوريد و با ديگر هنرجويان دربارة موضوع عكس ها و تركيب بندي آن ها گفت وگو كنيد.

- با جستجو در فضاي اينترنت، تعداد چهار عكس موضوع واقعه عاشورا را جمع آوري كرده و با خود 
به كالس آورده و دربارة كادر بندي، رنگ، نور و تركيب بندي آن ها با ديگر هنرجويان در كالس گفت و گو 
و تبادل نظر كنيد. در كداميک از عكس ها يک بناي معماري وجود دارد آيا عكاس هنگام عكاسي به 

آن توجه كرده است؟

فعالیت کارگاهی

ويرايش و چاپ عکس

به عكس هاي زير توجه كنيد:
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به آرشيو عكس هاي خود مراجعه كنيد و با راهنمايي هنرآموز، هر كدام كه نياز به اصالح رنگ، نور و يا 
كادر دارد را مشخص كرده پس از اصالح آن ها را چاپ كنيد و در كارگاه ارائه دهيد.

فعالیت کارگاهی

به نظر شما اين عكس ها چه اشكاالتي دارند؟ آيا اين اشكاالت 
قابل رفع هستند؟ پيشنهاد شما براي رفع اشكال اين عكس ها 

چيست؟
گاهي اشكاالت عكس ها در نور تصوير است كه مي توان آن را 
 ACDC، Photoshop در نرم افزار هاي ويرايش عكس مانند

و... رفع كرد.
در برخي موارد عكاس از كادر عكس خود رضايت ندارد بنابراين 

با  كراپ كردن در نرم افزار، تصوير را اصالح مي كند.
اصالحات رنگ نيز به وسيله نرم افزارهاي ويرايش عكس قابل 

انجام هستند.
 اكنون به تصاوير زير نگاه كنيد. هر يک ازعكس ها چه تغييراتي 

كرده اند؟ )رنگ، كادر، نور و ...(
...................................................................................................................

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