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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـامي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب ها، آموزش و ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجام کار واقعي بطور اسـتاندارد 
و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگـرش مي شـود. در رشـته تحصیلي  حرفه اي شـما، چهار دسـته 

شایسـتگي در نظر گرفته اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي ساخت ماکت و طراحي ماسك و گریم براي برنامه هاي تلویزیوني

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطاعات از منابع دیگر
بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامه ریـزي درسـي فنـي و حرفـه اي و خبـرگان دنیـاي کار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفـه اي را 

تدویـن نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تألیـف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
این کتاب سـومین کتاب کارگاهي اسـت که ویژه رشـته تولید برنامة تلویزیوني تألیف شـده اسـت  شـما در طول دورۀ سـه سـاله 
شـش کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آمـوزش خواهید دید. کسـب شایسـتگي هاي این کتـاب بـراي موفقیت در 
شـغل و حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضـروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نماییـد؛ تمام شایسـتگي هاي آمـوزش داده شـده در این 

کتـاب را کسـب و در فرآیند ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي سـاخت و اجـراي دکـور، لبـاس، ماسـك و گریـم شـامل پنـج پودمان اسـت و هـر پودمـان داراي یك یا چنـد واحد 
یادگیـري اسـت و هـر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیـز پس از یادگیـري هر پودمان 
مي توانیـد شایسـتگي هاي مربـوط بـه آن را کسـب نماییـد. هنرآموز محترم شـما براي هر پودمـان یك نمره در سـامانه ثبت نمرات 

منظـور مي نمایـد و نمـره قبولـي در هر پودمـان حداقل 12 مي باشـد.
همچنیـن عـاوه بـر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزاء بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تالیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
بایـد اسـتفاده نماییـد. کتـاب همـراه خـود را مي توانیـد هنـگام آزمـون و فراینـد ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي 
 www.tvoccd. medu. ir بسـته آموزشـي دیگري نیز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت که با مراجعه به وبگاه رشـته خود با نشـاني

مي توانیـد از عناوین آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخاق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطاعات و ارتباطـات همراه با شایسـتگي هاي فني طراحي و در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجـام فعالیت هاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعایـت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارهـا جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـاش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقال 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسـته جوانان برومند میهن اسـامي برداشـته شـود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـامي ایـران و نیازهاي متغیر 
دنیـاي کار و مشـاغل، برنامه درسـي رشـته تولیـد برنامـة تلویزیونـي طراحـي و بـر اسـاس آن محتواي آموزشـي نیز تالیـف گردید. 
کتـاب حاضـر از مجموعـه کتاب هـاي کارگاهـي مـي باشـد که براي سـال یازدهـم تدویـن و تألیف گردیده اسـت این کتـاب داراي 
5 پودمـان اسـت کـه هـر پودمـان از یـك یـا چند واحد یادگیري تشـکیل شـده اسـت. همچنین ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي از 
ویژگي هـاي ایـن کتـاب مي باشـد که در پایان هر پودمان شـیوه ارزشـیابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بایسـت براي 
هـر پودمـان یـك نمـره در سـامانه ثبت نمرات بـراي هر هنرجو ثبت کننـد. نمره قبولي در هـر پودمان حداقل 12 مي باشـد و نمره 
هر پودمان از دو بخش تشـکیل مي گردد که شـامل ارزشـیابي پایاني در هر پودمان و ارزشـیابي مسـتمر براي هریك از پودمان ها 
اسـت. از ویژگي هـاي دیگـر ایـن کتـاب طراحي فعالیت هـاي یادگیـري سـاخت یافته در ارتباط با شایسـتگي هاي فنـي و غیرفني 
از جملـه مدیریـت منابـع، اخـاق حرفه اي و مباحث زیسـت محیطي اسـت. این کتاب جزئي از بسـته آموزشـي تدارك دیده شـده 
براي هنرجویان اسـت که الزم اسـت از سـایر اجزاء بسـتة آموزشـي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشـي در فرایند 
یادگیـري اسـتفاده شـود. کتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام یادگیـري، ارزشـیابي و انجـام کار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 
شـما می توانیـد برای آشـنایی بیشـتر بـا اجزای بسـته یادگیری، روش هـای تدریس کتاب، شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی، 
مشـکات رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب، بودجه بنـدی زمانـی، نـکات آموزشـی شایسـتگی های غیرفنـی، آمـوزش ایمنـی و 

بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیت¬هـای یادگیـری و تمرین ها به کتـاب راهنمای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان   صحنه پردازی تلویزیوني   
پودمان دوم: عنوان ساخت لوازم صحنه   

پودمان سوم: عنوان انتخاب، آماده سازی، طراحی و دوخت لباس شخصیت  
پودمان چهارم: عنوان   ساخت ماسك 

پودمان پنجم: عنوان چهره پردازی 

امید است که با تاش 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

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل 2

صحنه پرداز ی تلویزیونی
فصل 1

صحنه پـردازي در تلویزیـون اهمیـت ویـژه اي دارد زیـرا صحنـه بیانگـر بخشـي از محتـوا و پیـام یـك 
برنامـه اسـت. بنابرایـن طراحـان صحنـه در تهیـه و تولید یـك برنامه تلویزیونـي از عوامل مؤثـر بوده و 
بـا دانـش و مهـارت صحنه پـردازي به جلوه هـاي بصري یـك برنامـة تلویزیوني کمك مؤثـري مي کند.
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ساخت ماکت و الگوي دیجیتال

برای ساخت ماکت و الگوی دیجیتال، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـري بـر اسـاس موضـوع برنامه داده شـده، طرح های دسـتی ارائه مـی دهند، 
سـپس نقشـه هـای اولیـه خـود را با نـرم افزار مربـوط اجرا مـی کنند.

1

استاندارد عملكرد

ساخت ماکت و الگوی دیجیتال با استفاده از رایانه یر اساس نقشه
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

طراحی صحنه

بـه فضاسـازي و تبدیـل فضـاي ذهنـي و خیالـي به شـکل واقعي و به وجـود آوردن محیطي مناسـب با سـاختار 
برنامـه، »طراحـي صحنه« گفته مي شـود.

طراحـي صحنـه بیانگـر ویژگـي هـاي برنامـه اسـت و قابلیـت آن را دارد تـا محتـوا و پیـام برنامـه را بـه صورت 
آسـانتري در اختیـار بیننـده قـرار دهد.

بـه تصاویر زیر توجه کنید:

تصویر 4 تصویر 3

تصویر 5

تصویر 2 تصویر 1
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در مورد تصاویر باال با یکدیگر، گفت وگو کنید.
- به نظر شما در کدام تصویر، طراحي صحنه براي موضوعي خاص انجام شده است؟

- آیا طراحي صحنه میتواند صرفاً برداشت شخصي طراح از موضوع برنامه باشد؟
- در برخي از صحنه ها از المان یا نماد و سمبول خاصي استفاده شده است.

- زمانـي کـه دکـور برنامـه بـا محتواي آن ارتباط مسـتقیم نـدارد، بیننده با تکـرار آن برنامـه، در فضاي جدیدي 
قـرار میگیرد.

1- از برنامـه هـاي تلویزیونـي پخـش شـده، تصاویـري تهیه کنیـد و آنها را براسـاس طراحـي صحنه، 
دکوراسـیون و صحنـه آرایـي، دسـته بندي نمـوده و تفـاوت آنها را بنویسـید.

2- طراحي صحنة برنامه اي را که در انتقال پیام و محتوا موفق بوده است، با ذکر دالیل مشخص کنید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر7تصویر6

با توجه به تصاویر باال به پرسـش های زیر پاسخ دهید:

1- براي کدام فضا طراحي صحنه انجام گرفته اسـت؟
2- چه تفاوتي بین فضاهاي طراحي شـده وجود دارد؟

3- آیا در طراحي این فضاها هدف خاصي در نظر گرفته شـده اسـت؟

- دربـارۀ نـوع طراحـي و تفـاوت فضاهـا با یکدیگـر گفت وگو کنید سـپس روي تختـة کاس ویژگي هاي 
هر یـك از صحنه ها را بنویسـید.

کار گروهی
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

تصویر9تصویر8

تصویر11تصویر10

اهداف طراحي صحنه 

هـدف از طراحـي صحنـه ایجـاد یـك جلـوۀ خـاص تصویـري اسـت تـا فضایي چشـم نـواز، زیبـا، تأثیرگذار 
و امـکان ارتبـاط بیشـتر بـا مخاطـب را فراهم آورد.

طـراح بـراي رسـیدن بـه اهدافش الزم اسـت در مرحلـة اول، محورهاي برنامه را مشـخص نموده سـپس به 
مطالعـه و تفکـر بپـردازد. طـرح نهایـي بـه میزان شـناخت او از موضوعـات پیرامونـش )سیاسـي، اجتماعي، 

فرهنگي، ورزشـي و ... ( بسـتگي دارد.

1- چند تصویر از برنامه هاي تلویزیوني انتخاب کنید و آنها را در کاس با یکدیگر مقایسه کنید.
2- کدام طراح، اهداف برنامه را در طرح پیشنهادي مورد توجه قرار داده است؟

کار گروهی
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طـراح در مرحلـة اول دربـارۀ موضـوع برنامـه تحقیـق کـرده، محورهـاي اصلـي آن را مشـخص و دسـته بندي 
مي کنـد، سـپس بـا یـك تفکـر خـاق بـه طراحـي مي پـردازد و پیشـنهاد خـود را ارائـه مي دهـد. در بررسـي و 

1- براي یك برنامة فرهنگي، اقتصادي یا ورزشي طرحي را پیشنهاد دهید. 
2- هر هنرجو یکي از موضوعات را انتخاب  کرده و براي آن به صورت دستي یا دیجیتال به طراحي بپردازد.

3- »طراحي صحنه« چگونه مي تواند توجه بیننده را نسبت به یك برنامة تلویزیوني افزایش دهد؟
4- چه عواملي باعث تفاوت برنامه ها مي شود؟

فعالیت 
کارگاهی

تصویر13
دکور قدیمی

تصویر12
دکور جدید

ویژگي هر برنامه باعث مي شود که طراح، فضاي خاصي را براي آن در نظر بگیرد.
تفکـرات جدیـد ، خاقیـت و نـوآوري در طراحـي صحنـه و تجسـم بخشـیدن بـه آنها از عوامـل مؤثـر در بوجود 

آوردن فضـاي مناسـب برنامه اسـت.

1- چنـد برنامـه را از شـبکه هاي تلویزیونـي انتخـاب کنیـد و میزان خاقیـت و نوآوري را در آنها مشـخص 
نمایید.

فعالیت 
کارگاهی

1- براي طراحي صحنة یك برنامة تلویزیوني چه اطاعاتي مورد نیاز است؟
پژوهش
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

1- بـراي یـك برنامـة ورزشـي کـه داراي بخـش هـای اجـرا و مصاحبه با کارشناسـان ورزشـي اسـت، 
فضایـي را طراحـي کـرده و بخش هـاي مختلـف برنامـه را در صحنـه پیش بینـي کنیـد.

2- بـراي یـك برنامـة خانوادگی کـه دارای بخش های اجـرا، مصاحبه با کارشـناس، نمایش خانوادگي 
و اخاقي و ... اسـت، صحنـه اي را طراحي کنید.

سـپس  نماییـد  انتخـاب  را  تلویزیونـي  شـبکه هاي  در  مجموعـه اي  برنامه هـاي  از  نمونـه  چنـد   -3
کنیـد. را مشـخص  آنهـا  و سـپس محورهـاي  کـرده  را دسـته بندي  برنامـه  مختلـف  بخش هـاي 

فعالیت 
کارگاهی

مشـورت ممکـن اسـت نیـاز بـه تغییراتـی باشـد کـه طـراح بـا هماهنگـي کارگـردان، آنهـا را اعمـال مي کند.
در بعضـی مواقـع ممکـن اسـت برنامـه از چند بخش تشـکیل شـده باشـد که طـراح با توجـه به آنها بـه طراحي 

صحنـه مي پـردازد ماننـد یـك برنامـة خبـري، ورزشـي یا ترکیبـي که از چند بخش تشـکیل مي شـود.

عملكردهاي طراحي صحنه 

هـر برنامـة تلویزیونـي، از لحاظ محتوا با عملکردهاي مختلفي روبه رو اسـت.
1- آیـا از دکـور یـك برنامة مذهبي مي توان براي یك برنامة اقتصادي اسـتفاده کرد؟

2- عناصـر مـورد اسـتفاده در طراحي صحنه چه تأثیري بصـري در بیننده به وجود مي آورد؟
3- چه ویژگي هایي در به کارگیري طراحي صحنه، بیننده را وادار مي کند برنامه را تا پایان پیگیري کند؟

4- طـراح صحنـه بـا  ایجـاد فضایـي مناسـب، بـه چـه میـزان مي توانـد بـه انـرژي و نیرویـي کـه برنامـه را 
پیـش مي بـرد، کمـك کنـد؟ 

5- آیا برنامه هاي فوق داراي شـخصیت یا کاراکتر خاصي هسـتند؟

تصویر15
ورزشی

تصویر14
مذهبی
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1- براي یك برنامة کودك در سنین 7 تا 10 سال، طراحي کنید.
2- براي یك برنامة نوجوان در سنین 10 تا 15 سال که در تابستان پخش مي شود، طراحي کنید.

فعالیت 
کارگاهی

- کدام برنامه، فضاي روز یا شـب را نشـان مي دهد؟
- کـدام تصویر به دورۀ خاصي از تاریخ اشـاره مي کند؟ 

- تفـاوت اصلي فضاي داخلي و خارجي در چیسـت؟
- آیـا در طراحـي صحنه، به موقعیت جغرافیایي توجه مي شـود؟

طراحـي صحنـة یـك فضـاي ایده آل و زیبـا، با توجه بـه زمان، مـکان، دورۀ تاریخـي و موقعیـت جغرافیایي 
انجـام مي شـود و طـراح در ایـن راسـتا تـاش مي کنـد تا بیننـده را در شـرایط مطلوبي قـرار دهد.

زمان و مكان

اَکشـن1  یـا عمـل، همـان نیرویي اسـت که برنامـه را پیش مي برد و آن را زنـده و پویا نگاه مـي دارد و با به کارگیري 
عوامـل دراماتیکـی مانند حرکات بدني، تصویري، گفت و گویی )دیالوگ( و شخصیت سـازي ایجاد مي شـود.

ویژگي هـاي مـورد اسـتفاده در یـك برنامـه مي توانـد بـه شـخصیت آن برنامـه کمـك کـرده و یا بـراي آن، 
شـخصیت آفریني نمایـد ماننـد یـك برنامـة کـودك یا ورزشـي و ... .

نـوع و زمـان برنامـه و شـبکه اي کـه برنامـه در آن تولیـد و پخـش مي شـود، شـخصیت آن برنامـه را بیـان 
مي کنـد.

1- Action

تصویر17
کودک

تصویر16
فرهنگی
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

تصویر19
مكان

تصویر18
زمان

1- تعـدادي از برنامه هـاي تلویزیونـي را انتخـاب کرده و مشـخص کنیـد کدامیك از آنهـا فضاي روز یا 
شـب و کدامیـك دورۀ تاریخـي و یـا موقعیـت جغرافیایي خاصي را بیـان  می کند؟

2- بـه مناسـبت »شـب هـاي مـاه مبارك رمضـان«، یـك برنامة مذهبـي را بـراي یکي از اسـتان هاي 
کشـور طراحـي کنیـد و ماکت آن را بسـازید.

فعالیت 
کارگاهی

فضا سازي براي كمك به موضوع يا ِتم

به تصاویر 20 تا 24 نگاه کنید.
کدامیك از برنامه ها، فضاي مذهبي را بیان مي کند؟

کـدام برنامـه، بـه مناسـبت خاصي اشـاره دارد؟ تفـاوت آن را با برنامة مسـابقه بیان کنید. در هر یـك از برنامه ها 
از چه نشـانه، نماد یا رنگ خاصي اسـتفاده شـده اسـت؟

طراحـي صحنـه از عایـم، نشـانه ها ، نمادهـا ، رنگ هـا و ....... بـراي نشـان دادن شـادي، غم، تحرك و نشـاط در 
برنامـه اسـتفاده مي کند.

طـراح صحنـه بـا در نظـر گرفتن تمامـي عملکردها، اکشـن)عمل( شـخصیت ، زمان و مـکان ، تاریـخ و جغرافیا، 
بـه وجـود آوردن مـود وکمـك بـه موضـوع و در نهایـت، فضـاي کلـي برنامـه، بـه طراحي مـي پردازد تـا صحنة 

جدیـدي را خلـق کند.

 در بیشـتر سـریال ها، ماجراهـاي داسـتان، در صحنه هاي روز یا شـب صـورت مي گیرد که طـراح پیش بیني هاي 
مـورد نیـاز را در نظر مي گیرد.
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تصویر21
مذهبی

تصویر20

تصویر23
مسابقه

تصویر22
معنوی

تصویر24
کودک
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- یـك دورۀ تاریخـي را در یـك موقعیـت جغرافیایي خاص در نظـر بگیرید و براي یـك برنامة ترکیبي 
شـامل )مجري، مصاحبـه، خواننده، نمایـش و ... ( طراحي کنید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر25
با نور

انواع طراحي صحنه

در کـدام برنامه هـا، »دکـور ثابـت« مـورد اسـتفاده 
مي گیـرد؟ قـرار 

هـا  برنامـه  کـدام  بـراي  متحـرك،  دکورهـاي 
؟ هسـتند سب تر منا

مي تـوان  برنامه هایـي  چـه  صحنـه  طراحـي  در 
بـك   ، کروماکـي1  پـردۀ  نـور،  عکـس،  نقاشـي،  از 
پروژکشـن2  یـا ویدئـو وال3  و یـا به صـورت تلفیقي 

کـرد؟ اسـتفاده 
و  برنامـه  ویژگي هـاي  بـه  توجـه  بـا  طـراح صحنـه 
هـا  انـواع صحنه پـردازي  از  مي توانـد  آن  محتـواي 

بهـره  گیـرد و یـا تعـدادي از آنهـا را بـا هـم در طراحـي مـورد اسـتفاده قـرار دهـد.

1- Chroma Key 
2- Back Production 
3- Video Wall  

1- بـراي طراحـي صحنـة یـك برنامـة کودك، از پـردۀ نقاشـي و یا عکس اسـتفاده کـرده و ماکت آن 
بسازید. را 

2- بـا اسـتفاده از منابـع نـوري، بـراي یـك مسـابقه طراحـي کـرده و محل قرارگیـري نورهـا را در آن 
نمایید. مشـخص 

فعالیت 
کارگاهی

تصویر27 تصویر28تصویر26



22

تصویر33
پرده کروماکی

تصویر31
با نقاشی

تصویر30 تصویر29

هر تصویر، براي کدام برنامه مناسب تر است؟
.......................................................................... -1
.......................................................................... -2
.......................................................................... -3
.......................................................................... -4

تصویر32
تلفیقی
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

تصویر35
دکور ثابت

تصویر34
متحرک

1- تصاویري از برنامه هاي تلویزیوني را جمع آوري کنید وآن ها را در کاس نصب کنید.
2- بـا دقـت در المانهـای تصویـري نـوع برنامـه و محور هـاي آن را حدس بزنیـد. بخش هایـي از تصاویر را 
بزرگ نمایـي کنیـد و بـا توجـه بـه جزئیـات صحنه، یك بـار دیگر ایـن آزمون را بـا دیگر هنرجویـان انجام 

داده و بـه پرسـش هـای زیر پاسـخ دهید.
3- آیا یك برنامة تاریخي را مي توان به صورت مدرن طراحي کرد؟

4- استفاده از گره چیني و طرح اسلیمي چه فضایي را در طراحي صحنه به وجود مي آورد؟
5- استفاده از نقشه جهان در دکور، فضاي برنامه را به کدام سمت هدایت مي کند؟

کار گروهی

مراحل طراحي صحنه

آمادگي

طـراح بایـد داراي ایده هـاي نـو و خـاق در زمینـة موضوعـات مختلف باشـد و قبل از شـروع به طراحي نسـبت 
بـه موضـوع برنامـه اطاعاتـش را گسـترش دهد تـا بتواند در راسـتاي محتـواي آن به طراحـي بپردازد.

تصویر36
با عكس
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اجرا

بـراي سـاخت و اجـرا، طـراح باید از توانایي هایي در زمینة نقشه کشـي ، ترسـیم فني، نقاشـي، گرافیك، عکاسـي، 
شـناخت مـواد و مصالـح و ... برخـوردار باشـد تـا نقشـه هاي اجرایـي را بـه طور کامل آمـاده و بخشـهاي مختلف 

نقشـه از قبیـل پـان، نمـا، بـرش و جزئیات را به شـکل کامل ترسـیم کند.
ترسیم نقشه ها )پان، نما، برش، مقیاس  و ...( را مي توان در برنامه هاي رایانه )اتوکد، 3D و ...( اجرا نمود.

تصویر38

تصویر37

تصویر41تصویر40

تصویر39
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

نرم افزارهاي طراحي و نقشه كشي 

- کدام نقشـه با دسـت ترسیم شده است؟ 
- کدام نقشـه نرم افزاري اجرا شده است؟

- چنـد برنامة نرم افزاري براي طراحي صحنه مي شناسـید؟
- چه تفاوتي بین نقشـه کشـي دسـتي و نرم افزاري وجود دارد؟

قبـل از این کـه نـرم افزارهـاي رایانـه اي وارد عرصه هـاي آموزشـي شـوند، طراحـان صحنـه، نقشـه هاي 
قـرار  سـازندگان  و  تهیه کننـده  کارفرمـا،  اختیـار  در  و  مي کردنـد  تهیـه  دسـتي  صـورت  بـه  را  اجرایـي 
مي دادنـد ولـی امـروزه بـا پیدایـش نرم افزارهـا و امکانـات پیشـرفته اي کـه دارنـد، اکثـر نقشـه ها در رایانه  

مي شـوند. ترسـیم 
طـراح صحنـه بـرای اجـرای ایده هایـش بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـا قـدرت عمـل بیشـتري دارد و در زمان 

کوتاهـي مي توانـد تخیـات و ذهنیاتـش را بـه ظهـور برسـاند.
دو نرم افزار که  در طراحي صحنه، کاربرد بیشـتری دارند  اتوکد و 3D  هسـتند.

)Auto cad( اتوكد

اتوکـد، نـرم افزاری بـرای طراحـی های دو 
بُعـدی، سـه بعـدی و ترسـیم فنـی اسـت. 
ایـن برنامـه بـه کاربـران امکان مـی دهد تا 
طـرح هـای دو و سـه بعـدی را خلـق کرده 
و یـا به ترسـیم نقشـه های مـورد نیاز خود 

بپردازند.
بـرای آمـوزش طراحـی صحنـة رایانـه ای 
الزم اسـت هنرجویـان تمرینـات خـود را با 
نـرم افزارهـای اتوکـد و DS Max 3 انجـام 

. هند د

تصویر44تصویر43تصویر42

تصویر45
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فضای اُتوَکد به چند قسمت تقسیم مي شود:

1- نوار منوها
 تمـام دسـتورهای مـورد اسـتفاده در نـرم افـزار را در خـود جـای داده اسـت کـه بـا قـراردادن مـاوس روی هر 

قسـمت مـی تـوان دسـتورات موجـود را مشـاهده نمود.

2- نوار ابزار 
 در این قسمت دستورها، به صورت نماد )Icon( قرار دارند.

3- محیط ترسیمی
 در این قسمت می توان نقشه یا شکل مورد نظر را ترسیم کرد.

Command Panel -4 )پنل فرماندهی( 
در ایـن قسـمت مـی تـوان دسـتورهای مورد نظر را نوشـت و اجـرا کرد. با ورود هر دسـتور، پیغـام هایی از طرف 
نـرم افـزار صـادر مـی شـود کـه باید بـه آن پاسـخ دهیم. بـه طور مثـال چنانچـه دسـتور ویرایـش را وارد کنیم،  

انتخـاب اجـزای مـورد نظـر را از ما درخواسـت می کند.

5- نوار وضعیت
 در مجموعـه ای از  امکانـات نـرم افـزار مـی باشـند که توانایی طـراح در ترسـیم را افزایش می دهنـد و همانند 
ابزارهایـی هسـتند کـه در رسـم به کمك دسـت، از آنها اسـتفاده می شـود، مثل خط کـش ، پرگار، گونیـا و ... .

Ortho: برای ترسیم خطوط کامًا افقی یا عمودی.
Grid: برای شطرنجی کردن محیط.

Snap: این ابزار وسیله ای برای پرش مکان نما بر روی نقاط کلیدی موضوعات و ترسیم دقیق می باشد.

Draw -1: از این قسـمت برای ترسـیم موضوعات اسـتفاده می شـود. 
 Polyline ،بـرای ترسـیم خطـوط در انـدازه ها و زوایای مختلـف Line
بـرای ترسـیم خطـوط دوبعدی ویا چنـد ضلعی هایی به هم پیوسـته، 
Circle بـرای ترسـیم دایـره و   Arc بـرای ترسـیم کمـان و قوس ها با 

نوار ابزار برای ترسـیم، از ابزار های زیر تشـکیل شده است:

نوار ابزار

تصویر46

تصویر47
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

شـعاع های مختلف اسـتفاده می شـوند.

جهـت  دسـتورها  ایـن  ویرایشـی،  دسـتورهای   :Modify  -2
ویرایـش یـك نقشـه بـه کار مـی رونـد.

Move: ابـزاری پـر کاربـرد در اتوکـد مـی باشـد و بـرای جابه جا کـردن موضوعـات و انتقال آن هـا از یك نقطه 
بـه نقطة دیگـر مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

Copy: این ابزار، برای تکثیر موضوعات ترسیم شده مورد استفاده قرار می گیرد.
Strech: این ابزار، برای کشیدن قسمتی از موضوعات استفاده می شود.

Rotate: این ابزار، برای َدَوران و چرخش موضوعات استفاده می شود.
Mirror: ایـن دسـتور، بـرای قرینـه کـردن یـا کپـی بـه حالـت قرینة یك یـا چنـد موضوع مـورد اسـتفاده قرار 

مـی گیرد.
Scale: این ابزار ویرایشی، برای کوچك و بزرگ نمودن موضوعات ترسیم شده استفاده می شود.

Trim: ایـن ابـزار، از پرکاربردتریـن ابزارهای ویرایشـی به شـمار می آیـد و از آن برای حـذف اضافه های یك خط 
و یا پاك کردن قسـمتی از شـکل اسـتفاده می شـود.

 Fillet .از ایـن دو دسـتور بـرای ویرایـش کنج هـای موضوعـات ترسـیمی اسـتفاده مي شـود :Chamfer و Fillet
گوشـه ها را بـه هـم متصـل کـرده و کنجـی قـوس دار بـه مـا می دهـد ولـی Chamfer کنج هـا رو پَـخ می کند.

Array: از ایـن ابـزار بـرای کپـی کـردن موضـوع ترسـیمی در جهت هـای مختلـف و بـه تعـداد معیـن اسـتفاده 
می شـود.

Layers -3: بـرای مدیریـت در کار و تعییـن شـکل های مختلـف 
بـرای خطـوط می تـوان از ایـن ابزار اسـتفاده کـرد. در حقیقـت الیه ها 
را این گونـه تصـور کنیـد کـه آن هـا کاغذهـای شـفافی می باشـند که 
هـر دسـته از موضوعاتـی کـه دارای خـواص و مشـخصات یکسـانی 
می باشـند، در یـك الیـه قـرار دارنـد. در نهایـت الیه ها را بـر روی هم 
قـرار داده تـا نقشـة ترسـیم شـده را کامـل نمایـش دهـد و در صورت

 نیاز می توان یکی از الیه ها یا همان کاغذ شفاف را برداشت تا جزئیات و شلوغی نقشه کم شود.

Annotation -4:  بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار مـی تـوان در طـرح هـای خود متن هایی را نوشـت و یا یادداشـت 
هایـی را بـرای اجرا ذکـر کرد.

Table: برای ایجاد جدول در فضای ترسیمی مورد استفاده قرار می گیرد.
Linear: برای اندازه گذاری به روش های مختلف استفاده می شود.

تصویر48

تصویر49

تصویر50
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Block -5: ایـن ابـزار بـرای ذخیـره کـردن موضوعات انتخاب شـده و تحـت یك نام 
در حافظـة فایـل جـاری مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

Craetor: برای ساخت Block استفاده می شود.
Edit: برای اصاح Block های ساخته شده استفاده می شود.

Properties -6: در ایـن قسـمت می تـوان ضخامـت خطـوط ترسـیم شـده، رنـگ و 
نـوع خطـوط را مشـخص نمـود و یا تغییـر داد.

الف( در این قسمت رنگ موضوعات ترسیم شده تعیین می شود.
ب( ضخامت ترسیمات در این قسمت مشخص می شود.

ج( در این قسمت فرم خطوط ترسیمی مشخص می شود. 

Group -7: بـرای یکـی کـردن موضوعات مورد نظر اسـتفاده می شـود. این دسـتور 
مشـابه Block مـی باشـد ولـی در ایـن دسـتور، موضوعـات یکپارچـه شـده، تنهـا در 
محیـط تعییـن شـده بـه کار بـرده می شـوند امـا موضوعـات Block شـده در محیط 

هـای دیگـر هـم یکپارچه می باشـد.

اسـتفاده  ترسـیم شـده،  موضوعـات  اندازه گیـری  بـرای  ابـزار،  ایـن   :Utilities  -8
می شـود. در واقـع انـدازۀ موضـوع ترسـیم شـده را در اختیـار قـرار می دهـد . عـدد 
انـدازه در Command Panel نمایـش داده می شـود نـه در کنار موضوعات ترسـیم شـده.
در ایـن قسـمت،به ترتیـب ابـزار اندازه گیری، Select ، Select All و ماشـین حسـاب 

دارند. قـرار  نیز 

Clipboard-9: تمـام دسـتورات Copy ، Paste و Cut در ایـن قسـمت قـرار دارد. در 
صورتی کـه خواسـته شـود موضـوع ترسـیم شـده ای از محیـط دیگـر بـه محیـط مورد 

نظـر انتقـال یابـد ، بـرای کپـی کردن از این قسـمت اسـتفاده می شـود.

تصویر51
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

 ، Offset ترسـیم می شـود سـپس بـه کمك دسـتور Line ابتـدا خطـوط اصلـی و بیرونـی پان به کمك دسـتور
ضخامـت دیوارهـا را ایجـاد می کنیـم. محـل پنجره هـا و درهـا را بـا اسـتفاده از ابزارهـای اندازه گذاری مشـخص 
کـرده و آنهـا را بـا کمـك دسـتورهای Line ، Arc ، Offset و Circle ترسـیم مـی گـردد .پـس از ترسـیم پـان، 
مبلمـان را ترسـیم کـرده و در محـل تعییـن شـده قرارداده می شـود. ترسـیم مبلمـان نیز با کمك دسـتورهای 
ذکـر شـده در بـاال بـه راحتـی امکانپذیر اسـت .پس از اتمام ترسـیم پـان و مبلمان، آکسـها و انـدازه گذاری ها 
را بـه کمـك دسـتورlinear، Line، Circle و Text ترسـیم مـی شـود .سـپس محـل هایـی را کـه نیاز به هاشـور 

دارد، بـه کمك دسـتور Hatch هاشـور زده می شـود.
پـس از آنکـه پـان و تمام جزئیات آن ترسـیم شـد، محل Section در پان مشـخص می شـود )معموالً در محل 
هایـی مشـخص مـی شـود کـه جزئیات بیشـتری بـرای نمایـش وجـود دارد(. بـرای ترسـیم مقطع نیـز از همان 

دسـتورهایی اسـتفاده می شـود که برای ترسـیم پان اسـتفاده شـده بود.

ترسیم پالن

آکس بندی

مبلمان

پنجره

خطوط اندازه گیری

    Titleپالن ترسیم شده 

Hatch

محل مقاطع

تصویر56
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Hatch جهـت هاشـورزدن و رنـگ کردن موضوعات ترسـیم شـده مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد. نحوه 
انتخـاب ابـزار نیـز بـه چنـد روش اسـت از جملـه: تایـپ کـردن H در Command Panel و انتخـاب 

 .Draw از نـوار ابـزار Hatch

Boundaries: پـس از انتخـاب یکـی از گزینـه های این قسـمت، درون موضوعی که باید هاشـور زده 
شـود، کلیك کنید.

Pattern: به کمك این قسمت، نوع هاشور مشخص می شود.
Properties: رنگ، زاویه، مقیاس و فرم هاشورها را در این قسمت می توان تنظیم کرد.

سایر قسمت ها نیز مربوط به تنظیمات هاشور و موضوعی است که در آن قرار می گیرند.

نـکتـه

تصویر57

تصویر58

قبـل از شـروع ترسـیم، بهتـر اسـت کـه واحـد ترسـیم را تنظیم کـرد، بـرای تنظیم واحد ترسـیمی بـه متریك، 
بایـد عبـارت Un را در Command Panel تایـپ کـرده و اینتـر را بزنیـم تـا پنجـرۀ رو بـه رو باز شـود.

Length: در این قسمت، نوع واحد ترسیمی طولی و دقت صفر بعد از اعشار آن را می توان تنظیم کرد.
Angel: این قسمت مربوط به تنظیم واحد برای زاویه و دقت صفر بعد از اعشار می باشد.

Insertion Scale: بـا کلیـك در فهرسـت کشـویی ایـن قسـمت، نـوع واحد برای ترسـیم مثا متـر را می توان 
انتخـاب کرد.

Lighting: این قسمت نیز باید روی International باشد.

تنظیم واحد ترسیم
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قبـل از اینکـه ترسـیمی آغـاز شـود، بهتر اسـت 
آن را ذخیـره کـرده و بـا فاصلـة زمانـی هـر چند 
دقیقـه یـك بـار، روی آن کلیـك کـرد تـا اگر به 
هـر دلیلی سیسـتم قطع شـد، ترسـیمات از بین 
نـرود. از نـوار منوهـا، Toolbar دسـتور Save را 
انتخـاب کـرده. ) یـا روی         در سـمت چـپ 
محیـط نـرم افـزار کلیـك مـی کنیـم و از منوی 
بـاز شـده، گزینـة Save را انتخـاب مـی کنیـم(. 
پـس از انتخـاب این دسـتور، پنجرۀ رو بـه رو باز 
مـی شـود که بایـد مسـیر را ذخیره کـرده و یك 

نـام بـرای آن فایـل تعییـن کرد.
فرمـت ذخیـره بـرای اتوکـد، Dwg می باشـد. در 

صورتـی کـه خواسـته شـود فایـل به نـرم افزار دیگـری انتقال یابـد، باید با فرمـت Save، dxf کرد و یـا  برعکس 
عمـل کرد.

ذخیره كردن تنظیمات

نـرم افـزاری با قابلیت سـاخت مـدل های 
اسـت.  بعـدی و متحـرك سـازی  سـه 
معمـاری  در  گسـترده  طـور  بـه  کـه 
سـاختمان، طراحـی صنعتـی، سـاخت 
فیلـم، پویانمایـی و سـاخت بـازی های 
رایانـه ای اسـتفاده مـی شـود و بـزرگ 
خـوب  امکانـات  آن،  قابلیـت  تریـن 

سـازی اسـت. مـدل 

)3DS max( تري دي مكس

تصویر59

تصویر60

- یکـی از طـرح هـای انجـام شـده را در برنامـه اتوکد نقشـه کشـی کرده، پـان، نما، بـرش و جزئیات 
آن را ترسـیم کنید. 

فعالیت 
کارگاهی
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فضای تری دی مكس به  چند قسمت تقسیم مي شود:

1- نوار منوها
 3DS نـوار منـو هـا درسـت در زیـر نـوار عنـوان برنامـه قـرار دارد کـه تمام فرمـان هـا و عملیـات قابل اجـرا در

MAX، در ایـن منوهـا موجود اسـت.

2- نوار ابزار 
 در این قسمت دستورها، به صورت نماد )Icon( قرار دارند.

3- محیط ترسیمی
در این قسمت می توان شکل یا صحنة مورد نظر را ایجاد کرد.

Command Panel -4 )پنل فرماندهی( 
در سـمت راسـت محیـط Max قـرار دارد و تمـام دوبعـدی هـا، سـه بعدی هـا، نور، دوربیـن و ... در این قسـمت 

قـرار دارند.

 Sliders-5
ایـن بخـش بـه همـراه کلیدهـای Play، Back و ... مربـوط بـه سـاخت پویانمایـی مـی باشـد. در سـمت راسـت 
Sliderهـا، Viewport navigation controls قـرار دارنـد کـه ابزارهـای کنتـرل کننـده یك ویوپورت می باشـند.

 Viewport 6-تنظیمات
بـه چهـار محیـط نـرم افـزار گفتـه می شـود کـه تنظیمـات آن، در سـمت 
چـپ هـر صفحـه قـرار دارد و به بخش های زیر تقسـیم بندی شـده اسـت:

الف( نحوۀ نمایش آبجکت ها و تنظیمات نمایشی مربوط به نور و سایه.
ب( در ایـن قسـمت، نقـاط دیدهـا و تنظیمـات آن، تعـداد دوربیـن هـا و نورهایـی را کـه در آن اسـتفاده شـده 

اسـت، نشـان مـی دهد.
ج(Configure و سایر تنظیمات مربوط به صفحه. 

تصویر61

جبالف

نوار ابزار برای ترسـیم، از ابزار های زیر تشـکیل شده است:

نوار ابزار

تصویر62

1 2 3

4 5 6 7
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تصویر63

Move -1: ابزاری برای حرکت دادن اشیای انتخابی، در جهت مورد نظر و به مقدار دلخواه.
Rotate -2: پس از انتخاب یك شیء، به کمك این ابزار می توان آن را چرخاند.

Scale -3 : ابزاری است برای تغییر مقیاس )بزرگ نمایی یا کوچك نمایی( جسم در یك، دو و یا سه راستا.
Snap -4 : ابزارهایی هستند که قابلیت پرش و گرفتن نقاط خاصی از جسم را دارند.

Mirror -5 :  ابزاری است برای ایجاد قرینه از آبجکت انتخابی.
Material Editor -6 : ابزاری است برای ساخت متریال.

Render -7 : تنظیمـات رنـدر، نمایـش آخریـن فریـم رنـدر گرفتـه شـده و گرفتن رنـدر از ویوپـورت فعال، در 
این قسـمت قـرار دارند.

قبـل از شـروع ترسـیم، بهتـر اسـت واحـد ترسـیم را تنظیم کـرد، برای تنظیـم واحد ترسـیمی به متریـك، باید 
از طریـق پنجـرۀ روبـه رو و مسـیر Unit Setup ایـن کار را انجام داد.

تنظیم واحد

نوار منوها Customize Unit Setup
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مشـابه نـرم افـزار اتوکـد عمـل مـی کنـد. بـرای مدیریـت و کنتـرل آبجکـت هـای رسـم شـده با ایـن نرم 
افـزار، بهتـر اسـت آن هـا را الیـه بنـدی کرد.

 Layer اليه بندی

پنل فرماندهی شامل ابزارهای ترسیمی زیر است:

Create -1
 ایـن پنـل همان گونـه کـه از نـام التیـن آن مشـخص اسـت، کار خلـق و بـه وجود 

آوردن آبجکت هـا در صحنـه را بـر عهـده دارد.

الـف( Geometry: در ایـن قسـمت، سـه بعـدی هـای هندسـی اسـتاندارد قـرار 
دارنـد کـه اگـر بـر روی نـام هـر یـك از اشـیای موجـود در لیسـت کلیـك کـرده 
و سـپس در صفحـه کشـیده شـود، بـا توجـه بـه نـوع انتخـاب یـك شـیء ماننـد 
Box )مکعـب(، Sphere )کـره( و ... کشـیده خواهـد شـد کـه هـر کـدام از آن هـا، 
تنظیمـات مخصـوص بـه خـود مانند ارتفاع، طـول، عـرض، شـعاع و ... را دارند. اگر 
بـر روی Standard Primitives کلیـك شـود، منویـی بـاز مـی شـود که مـی توان 
مجموعـة سـه بعـدی هایـی مانند دیوارهـا، گیاهان، پلـه، درب و پنجـره و ... را دید 

 Command Panel پنل فرماندهی

آن  اسـت  بهتـر  آغـاز شـود،  ترسـیمی  اینکـه  از  قبـل 
را ذخیـره کـرده و بـا فاصلـة زمانـی هـر چنـد دقیقـه 
یـك بـار، روی آن کلیـك کـرد تـا اگـر بـه هـر دلیلـی 
سیسـتم قطـع شـد، ترسـیمات از بیـن نـرود. از نـوار 
عنـوان، بـر روی آرم تـری دی مکـس کلیـك کـرده و 
دسـتور Save انتخـاب می شـود. پـس از انتخـاب این 
دسـتور، پنجـرۀ رو بـه رو بـاز می شـود که باید مسـیر 
ذخیـره را مشـخص کـرده و یـك نـام بـرای آن فایـل 
مکـس  تـری دی  بـرای  ذخیـره  فرمـت  کـرد.  تعییـن 
Max . مـی باشـد. در صورتـی کـه خواسـته شـود فایل 
بـه نـرم افزار دیگـری انتقال یابـد، بایـد آن را با فرمت 

3ds و یـا برعکـس Save کـرد.

ذخیره كردن تنظیمات

تصویر64

تصویر65

GEOMETRY
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که به صورت پیش فرض در محیط نرم افزار تعبیه شده اند.

ب( Shapes : این قسـمت در 3DMAX  شـامل شـکل های دو بعدی می شـود. نکتة مهم در مورد این شـکل 
هـا ایـن اسـت کـه در حالت عـادی قابـل رندر نمی باشـند. ایـن آبجکت بیشـتر برای شـروع مدل سـازی، برای 
 shape و … اسـتفاده مـی شـود. یـك نکتـة مهـم دیگـر این اسـت کـه در قسـمت path ایجـاد مسـیر حرکـت
چندیـن نـوع آبجکـت مثـل دایره، مسـتطیل و یا مربـع داریم اما مهـم ترین نوع ایـن آبجکت ها، line اسـت،که 
در واقـع بـه ایـن نـوع آبجکـت spline  گفته می شـود. فرق الیـن با دایره، مربع و … در این اسـت کـه در دایره 
فقـط مـی تـوان شـعاع را تغییـر داد یـا مثًا در مسـتطیل فقط مـی توان انـدازه طول و عـرض را تغییـر داد، اما 

در حالـت spline کنتـرل بیشـتری بر روی آبجکـت وجود دارد.

Rendering: این قسمت،سریع ترین روش برای ضخامت دادن به Shapeها می باشد.
Interpolation: منحنـی در واقـع یـك خـط اسـت کـه از خـط های کوچك تر تشـکیل شـده اسـت، این خط 
هـای کوچـك، آن قـدر کوچك می شـوند که قابل تشـخیص نیسـتند و شـکل به صـورت منحنی دیده می شـود. 

در تـری دی مکـس، یـك دایـره، یـك چند ضلعی بـا تعداد زیـادی اضاع می باشـد.
 از ایـن جهـت، بـا افزایـش مقـدار Interpolation مـی تـوان دایـره و منحنی های نرم تری رسـم کـرد و اگر این 
عـدد را کـم کـرد، شـکل، شـبیه بـه چنـد ضلعـی می شـود. ایـن مقـدار، مخصوصا بـرای کسـانی کـه در زمینة 

معمـاری کار مـی کننـد، مهم می باشـد.
Creation Method: ایـن قسـمت، نحـوۀ ترسـیم را مشـخص می کند، به طور مثال مسـتطیل از مرکز ترسـیم 

شـود یا از ضلع.
Keyboard Entry: در ایـن قسـمت مـی تـوان موقعیـت Shape را انتخـاب کـرده و مختصـات y ، xوz  را نیـز 
مشـخص نمـوده و سـپس دکمـة create  زده شـود، آنـگاه آبجکت با مشـخصاتی که وارد شـده اسـت،  سـاخته 

می شـود.
Parameters: این قسمت نیز مربوط به تنظیمات طولی و عرضی آبجکت می باشد.

تصویر67تصویر66

Shape
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ج( Light  )نـور( : تمامـی آبجکـت هـای نورپـردازی در این قسـمت قـرار دارند 
و بـا توجـه بـه نورهایـی )داخلـی و یـا خارجـی( کـه مورد نظـر اسـت، آبجکت 
مربوطـه انتخـاب مـی شـود، بـه طـور مثـال نـور آسـمان، هالـوژن هـا، نورهای 
مخفـی و ... . بـا انتخـاب هـر کـدام از نورهـا، تنظیمـات آن ظاهـر می شـود، از 
جملـه تنظیمـات مربـوط بـه سـایه هـا، ابعاد چشـمه نـوری، میزان شـدت نور، 

رنـگ نـور و .... .

د( Camera  )دوربیـن( :بـرای داشـتن دیـد مناسـب از محیـط طراحی شـده، 
از دوربیـن هـای بـه کار برده شـده در نـرم افزار تـری دی مکس اسـتفاده می 
کنیـم و بـا کمـك تنظیمـات آن می تـوان ماننـد دوربین های حرفـه ای عمل 
کـرد. ازجملـه مهـم تریـن ایـن تنظیمـات می تـوان بـه Lens) فاصلـة لنزها(، 
Fov )فاصلـة کانونـی لنـز(و Stock Lenses )لنزهایـی که بیشـترین کاربرد را 

دارنـد بـه صـورت پیش فـرض در این قسـمت بـه کار رفتـه اند( اشـاره کرد.

ه( Helpers         :  ایـن قسـمت، بـرای ایجـاد کـردن کمـك کننـده هـا در صحنـه، ماننـد ابزار انـدازه گیری و 
... اسـتفاده می شـود. 

ی( Space Warps        : برای ایجاد جلوه های خاص استفاده می شود مانند موج ، باد و ... 

و( Systems          : در ایـن زیـر مجموعـه چنـد ابـزار مختلـف وجـود دارد مانند Biped که یك سیسـتم برای 
اسـتخوان بندی می باشـد.  

Modify -2
در قسـمت modify، ابتـدا مـی تـوان کادر نـام و رنـگ آبجکـت را دید، کـه از این قسـمت می توان نام شـیء را 
تغییـر داد. بـرای تغییـر نـام در کادر، نـام جدیـد وارد مـی شـود و بـرای تغییـر رنگ، بـر روی مربع رنگـی روبه 
روی نـام، کلیـك کـرده و رنـگ دلخـواه را انتخاب می شـود. بعد از این، فهرسـت تغییـر دهنده ها وجـود دارند. 
در ایـن قسـمت مـی تـوان مشـخصات آبجکـت انتخابـی را تغییـر داد یا یکـی از تغییر دهنـده ها را از فهرسـت 
انتخـاب و بـه آبجکـت اعمـال کرد.تـری دی مکـس شـامل تعـداد زیـادی از modifier هـا مـی باشـد و کارهای 
زیـادی بـا آن هـا مـی توان انجـام داد که در واقـع ابزار اصلی مدل سـازی نیز می باشـند. تغییر دهنـده ها تنوع 

تصویر68

تصویر69
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زیـادی دارنـد، از شـبیه سـازی مو و لباس گرفته تا شـبیه سـازی برخورد های 
فیزیکـی دو جسـم را مـی تـوان بـا این ابـزار هـا ایجاد کـرد. مهم تریـن تغییر 
دهنـده هـا کـه جـزء پرکاربردتریـن فرمـان هـای تـری دی مکس می باشـند، 

عبـارت اند از:
الـف( Extrude: وظیفـة ارتفـاع دادن را بر عهده دارد و تنها در اشـیای خطی 

)Shape( قابل مشـاهده و اعمال اسـت.

ب( Edit Spline : بـه وسـیلة ابزارهـای مجموعة Shape هـا نمی توان از ابتدا 
هـر گونـه خطـی را بـه وجـودآورد، بنابراین باید روشـی وجود داشـته باشـد تا 
بتـوان هرگونـه تغییـری را در spline بـه وجـود آمـده اعمـال کـرد؛ بـه عنوان 
مثال اگر توسـط ابزار rectangle یك مسـتطیل ترسـیم شـود، در حالت اولیه 
تنهـا مـی تـوان توسـط corner،height ، width و radius بـه ترتیـب عـرض، 

طـول، کنـج وشـعاع را تغییـر داد،.در صـورت تمایل به انجام تغییرات بیشـتر، بـه صورت آزاد ) مثـًا جابه جایی 
کنـج هـا بـه صـورت آزاد، شـکاندن خطـوط مسـتطیل، گـرد کـردن یا پـخ زدن کنـج هـای دلخـواه و .... ( باید 
کاری کـرد تـا مسـتطیل مثـال به اجـزای سـازنده اش کل مسـتطیل)spline(، هرکـدام از چهار خط مسـتطیل 
)segment ( و نقـاط محـل اتصـال خطـوط )vertex ( تجزیـه شـود. برای تجزیه مسـتطیل به اجزای سـازنده اش، 

بایـد به آن دسـتور Edit Spline داده شـود.

Vertex: در صورتـی کـه خواسـته شـود تـك تـك نقاط یـك Spline بـه صورت جداگانـه گرفته شـود، از بخش 
Vertex، Edit Spline انتخـاب می شـود.

Segment: در صورتـی کـه خواسـته شـود تك تـك خطوط یـك Spline را به صـورت جداگانه انتخاب شـود از 
این قسـمت اسـتفاده می شـود.

Spline: بـه مجموعـة چنـد vertex و segment کـه توسـط این قسـمت، تنها 
بـا یك کلیـك انتخاب مـی شـوند، Spline گویند.

تصویر70

تصویر71
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ج( Edit Poly : اگـر خواسـته شـود  تغییـرات بیشـتری بـر روی حجم ها ایجـاد کرد، باید دسـتور Edit Poly را 
 Edge ،نقاط  Vertex :بـه حجـم داد. پـس از اجـرای دسـتور بـر روی حجم، آن به پنج پخش تقسـیم مـی شـود
 Polygon ،خطـوط پیرامـون فضـای خالـی مانند سـطح حذف شـده Border ،لبـه هـا و خطـوط بیـن دو نقطـه
 Edit اجزای تشـکیل دهنده یك جسـم و اما گزینـه های Element همـان سـطوح تشـکیل دهنده یـك حجم و

Poly شـامل فرمـان های زیر اسـت:

Selection : در این قسمت می توان زیر مجموعه های مربوط به حجم را انتخاب کرد.

Soft Selection: بـه کمـك آن مـی تـوان بـا ابزاری شـبیه قلم مو روی سـطح گودی یـا ناهمـواری ایجاد کرد 
کـه انـدازه و شـدت ایـن قلـم مـو قابل تعیین اسـت؛ مشـروط بـر این کـه Segment های سـطح در حـد کافی 

باشند.

... Edit : سـربرگ هایـی کـه نـام آن هـا بـا Edit شـروع مـی شـود بـرای اصـاح موضـوع انتخـاب شـده مـورد 
اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد کـه با انتخـاب هر یـك از بخـش هـا )Vertex، Edge و ....( تنظیمات همـان بخش را 

در اختیـار کاربـر قرار مـی دهد.

Edit Geometry : ایـن بخـش، ابزارهـای کلـی بـرای ویرایش یك آبجکـت Edit Poly و سـاب-آبجکت های آن 
را ارائه مـی نماید.

Paint Deformation: ایـن قسـمت، بـرای ایجـاد تغییـرات بـه صـورت دسـتی و آزاد بـر روی آبجکـت هـای 
سـاخته شـده، اسـتفاده می شـود. 

تصویر72
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تصویر73

  Hierarchy -3
پنل سلسله مراتب؛ )بیشترین کاربرد این پنل در تعریف سلسله مراتب، در ساخت پویانمایی است(.

    Motion -4
همانطور که از نامش پیداست، مربوط به انواع حرکت ها در پویانمایی می باشد .

    Display -5
نحوه یا نوع نمایش اشیا را در صحنه کنترل می کند .

    Utilities -6
شامل ابزارهای گوناگونی است که در هیچکدام از دسته های دیگر جای نمی گیرد.

تصویر77تصویر76تصویر75تصویر74
Hiererchy Motion Display Utilities
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پـس از سـاخت یـك مـدل، نوبـت بـه آن می رسـد که بـه منظور جلـوۀ بهتـر و معرفی کامـل تر، متریـال مورد 
نظـر انتخـاب شـود. صفحـة Material Editor دارای مجموعـة کاملی از ابزارهای سـاخت و مدیریـت متریال می 
باشـد،که بـا زدن کلیـد M مـی توان به آن دسترسـی داشـت. بخش های اصلـی Material Editor عبـارت اند از:                   

1- پالت )Palette(: متریال، جهت ساخت یك یا چند متریال.
Get Material-2: نسبت دادن یك متریال آماده، به جسم.

3- نـوع متریـال بـه صـورت پیـش فـرض ایـن گزینـه بـر روی متریـال Standard اسـت، امـا انـواع دیگـری از 
متریال هـا نیـز وجـود دارنـد ماننـد  Raytrace، Architectural ، Top/Bottom و  ... .

4- در ایـن قسـمت گزینه هـای متریـال انتخـاب شـده (همان طـور که در مـورد 3گفته شـد( قـرار می گیرند که 
مهم تریـن ایـن گزینه هـا عبـارت اند از:

Shader Basic Parameters: تنظیمات سایه های متریال.
Basic Parameters...: بسته به نوع سایه ای که انتخاب می شود، تنظیماتش هم تغییر می کنند.

Maps: در ایـن قسـمت می تـوان بـا قـرار دادن Map ها و یا تکسـچرها بـر رویNone ، حالت هـای مختلفی مانند         
Opacity)بـرای شـفاف کـردن(، Bump )برفکی کردن متریـال( و ... ایجاد کرد.

 )Material( متريال

3

1

2

4

تصویر78
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تصویر80تصویر79

تصویر81

خروجـی نهایـی از ایـن برنامـه، عکسـی بـا کیفیـت از فضای ترسـیم شـده در اختیـار کاربر قـرار می دهـد تا به 
راحتـی بتوانـد فضا را تجسـم کند.

 Render
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1- بـراي یـك مسـابقة تلویزیونـي صحنـه اي را طراحـي کنیـد و نقشـه هاي اجرایـي آن )پـان، نما و 
بـرش( را در نرم افـزار اتوکـد ترسـیم نماییـد.

2- فضـاي یـك برنامـة ترکیبـي ویـژۀ نوروز شـامل: مجـري، میهمـان، نمایـش و موسـیقي را طراحي 
کنیـد و پـس از ترسـیم نقشـه هاي اجرایـي در نرم افـزار اتوکـد، طـرح سـه بعدي آن را در 3D اجـرا 

کنیـد. )رنـگ، بافـت، نـور و حرکـت دوربیـن را نشـان دهید(.

فعالیت 
کارگاهی

طراحـي صحنـة برنامه هـاي تلویزیونـي، گاه بازسـازي یـك فضـاي واقعـي اسـت و گاه از خاقیـت طراح ناشـي 
شـده و بیانگـر احساسـات درونـي وي اسـت کـه بـا الهـام گرفتـن از پدیده هـاي اطـراف شـکل مي گیرد.

طـراح بـراي خلـق هـر نـوع فضـا بایـد بـا معانـي و مفاهیـم عناصـر بصـري و کاربرد آن هـا آشـنا باشـد و از این 
ویژگي هـا بـرای بهتـر شـدن ارکان صحنـه بهـره گیرد.

خـط، شـکل، انـدازه، رنـگ و بافـت ارکان صحنـه را تشـکیل مي دهند که طـراح جداگانه یـا در کنار هـم، آن ها 
را بـه کار مي بـرد. ایجـاد تأثیـرات بصري متفـاوت، بـه خاقیت طراح بسـتگي دارد.

اركان طراحي صحنه

تصویر83تصویر82

تصویر
84 الف

تصویر
84 ب
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- چه تفاوتي در تصاویر صفحه قبل) 82 تا 84( مشاهده مي کنید؟
- در این تصاویر، استفاده از خط، عمق نمایي، حرکت، جنس، اندازه و بافت چه تأثیراتي را به وجود آورده است؟

- آیا استفاده از هر یك از این ویژگي ها، محتواي برنامه را تغییر مي دهد؟
طـراح صحنـه بـراي بیان احساسـات و ویژگي هـاي درونـي، از عوامل مهمی مانند خـط، بُعد، حرکـت، نور، رنگ 

و بافـت اسـتفاده مي کنـد تا فضاي مـورد نظر برنامـه را در صحنه بـه وجود آورد.
بـه ایـن عوامـل، »ارکان صحنـه« گفتـه مي شـود هـر یـك از ایـن ارکان داراي کاربـرد و معناي خاصي اسـت و 

آگاهـي طـراح از آن هـا مي توانـد بـه خلـق صحنـه اي مناسـب بـرای برنامه منتهي شـود.

عناصر بصري در طراحي صحنه 

تصویر85

تصویر87

تصویر86

تصویر88

فعالیت 
- بـراي یـك مسـابقة تلویزیونـي صحنـه اي طراحي کنیـد و نقشـه هاي اجرایي آن )پان، نمـا و برش( کارگاهی

را در نرم افـزار اتوکـد ترسـیم نمایید.
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تصویر89

تصویر90

تصویر91

- در تصاویر باال، کدام عناصر بصري مورد استفاده قرار گرفته  است؟
- آیا روش استفاده از عناصر بصري در ترکیب بندي طراحي صحنه تأثیر گذار است؟

- چگونه مي توان عناصر بصري را در ترکیب بندي مورد استفاده قرار داد؟
- در طراحي صحنه، کدامیك از عناصر بصری کاربرد بیشتري دارد؟

بـا توجـه بـه ویژگي هـاي عناصـر بصـری، بـه کار بـردن آن 
هـا بـه صـورت انفـرادي و یـا در کنـار یکدیگـر بـراي ایجاد 
جلوه هـاي تصویـري، بـه طـراح کمـك مي کنـد تـا فضـاي 

برنامـه ملموس تـر گـردد.

تصویر92
کلوز آپ
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ترکیب بندي به چه معنا است و کاربرد آن چیست؟
آیا در این تصاویر از ترکیب بندی خاصی استفاده شده است؟

ایجـاد فضایـي مناسـب بـراي برنامـه و برقـراري ارتباطـي منسـجم بین عناصـر موجـود در صحنـه و هماهنگي 
بیـن آن هـا، بـه عواملـي چون کنتراسـت، مقیـاس، تعادل، تناسـب، ریتم و حرکت بسـتگي دارد تـا ترکیب بندي 

تصویر93
مدیوم شات

تصویر94
النگ شات

تصویر95
کلوز آپ

تركیب بندي )كمپوزيسیون( 
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)کمپوزیسـیون( قابـل قبولي شـکل بگیرد.
هماهنگي، ارتباط، دسته بندي و ایجاد نظم، به ترکیب بندي بهتر و بیشتر کمك می کنند.

توجه به ترکیب بندي )کمپوزیسیون(، از مهم ترین بخش هاي طراحي صحنه است.

- بـا اسـتفاده از عناصـر بصـري و توجه بـه ترکیب بندي )کمپوزیسـیون(، براي یك برنامه به مناسـبت 
عید نـوروز طراحي کنید.

فعالیت 
کارگاهی

سبك هاي طراحي صحنه

تصویر97تصویر96

تصویر99تصویر98
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طـراح مي توانـد از سـبك یـا شـیوۀ خاصـي اسـتفاده کند، تـا بیننده در فضـا و موقعیـت برنامه قـرار گرفته 
و بـه طورهمزمـان پیـام و موضـوع برنامه به او انتقال داده شـود.

گاهـي در برنامه هـاي نمایشـي موضـوع و نـوع برنامـه در انتخاب سـبك و شـیوۀ طراحي تأثیرگذار اسـت و 
گاهـي هـم ویژگـي سـبك  و شـیوۀ نمایشـي مسـیر طراحـي را هدایت مي کننـد ماننـد برنامه هـاي تاریخي، 

تخیلـی، فانتزی و ... .

- کدامیـك از تصاویـر بـاال فضایي واقعي، احساسـي یا 
نمادیـن را در بینده بر مـي انگیزد؟

- کدامیـك از تصاویـر، فضایـي مـدرن یـا فانتـزي را 
مي کنـد؟ بیـان 

تصویر101تصویر100

تصویر102

- صحنه هایـي از فیلمهـا و سـریال هاي تلویزیوني رئـال، ناتورال، اکسپرسـیون، مدرن و سمبولیسـم را در 
کاس نمایـش دهیـد و دربـارۀ عناصـر مؤثـر در آن هـا مثـل نور یـا تصویر گفـت و گو کنید.

کار گروهی
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- یکـي از سـبك هاي رایـج در طراحـي صحنـه را انتخـاب کـرده و با توجه بـه ویژگي هاي آن سـبك، 
بـراي یـك برنامة نمایـش تلویزیوني، طراحـي کنید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر104تصویر103

ساخت ماكت

تصویر106تصویر105
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تصویر107

تصویر110 تصویر109 تصویر108

با توجه به تصاویر باال، به این پرسش ها پاسخ دهید
- چرا ماکت ساخته مي شود؟

- در کدام برنامه ها، ماکت کاربرد بیشتري دارد؟
- آیـا بـا اسـتفاده از ماکـت و امکانـات فنـي موجـود در اسـتودیو مي تـوان هزینه هـاي سـاخت دکـور واقعـي را 

کاهـش داد؟
براي ساخت ماکت از چه مواد و مصالح و ابزاري استفاده مي شود؟

بـراي سـاخت ماکـت، از ابـزار، وسـایل، مـواد و مصالـح مختلفـي مانند انواع کاغـذ، مقوا، فـوم، گچ و ... اسـتفاده 
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مـی شـود. طـراح صحنـه از مصالـح موجود، مناسـب ترین را انتخاب کـرده و از آن ها به شـکلي اسـتفاده مي کند 
تـا ماکـت بـا طـرح واقعي تفاوتي نداشـته باشـد و نیـاز برنامه را برآورده سـازد.

بـراي سـاخت ماکـت، الزم اسـت نقشـه ها به صورتـي دسـته بندي شـوند کـه بخش هـاي اصلـي و ظریـف، از 
بخش هـاي فرعـي و کـم اهمیـت تفکیـك شـوند.

بـراي مونتـاژ ابتـدا قطعـات اصلـي و اسـکلتي و سـپس اجـزای ظریـف و کوچـك تـر در کنـار یکدیگـر قـرار 
مي گیرنـد.

هنـگام سـاخت ماکـت برنامه، طراح صحنه الزم اسـت شـرایط نورپـردازي و نیـز تصویر و صدابـرداري را در نظر 
داشـته باشـد و فضـا را بـراي انجـام بهتر ایـن فعالیت ها فراهم سـازد.

بـراي یـك برنامـة نمایـش تلویزیونـي صحنـه ای طراحي کنید و سـپس با مشـخص نمودن نـوع مواد 
و مصالـح، ماکت آن را بسـازید.

فعالیت 
کارگاهی

بـراي تولیـد یـك برنامـة تلویزیونـي )ورزشـي- سـرگرمي- خانوادگـي( یـا یـك تئاتـر تلویزیوني ) نمایشـي که 
فقـط بـراي ضبـط تلویزیونـي و در اسـتودیو اجـرا مي شـود( عوامل بسـیاري فعالیت دارنـد، آن ها را نـام ببرید؟

هماهنگي با عوامل برنامه ساز يا تولید

تصویر112تصویر111
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تصویر114تصویر113

تصویر115

فعالیت 
1- بـه تیتـراژ پایانـي چنـد برنامـه و تئاتـر کارگاهی

تلویزیونـي توجـه کنیـد و بر اسـاس آن ها 
چنـد شـغل را نـام ببریـد و بگویید شـما با 
کدامیـك از ایـن شـغل هـا یـا فعالیـت هـا 

آشـنایي بیشـتري دارید؟
2-کدامیـك از این افراد مي توانند مسـتقل 
و بـدون در نظـر گرفتن فعالیـت دیگران به 

کار خـود ادامه دهند؟چرا؟

طـراح صحنـه بـا توجه به موضـوع و محتوای برنامه موظف اسـت بـا هماهنگي کارگـردان، براي فعالیـت دیگر عوامل 
برنامـه )نـور، صـدا، تصویر، مجري، بازیگر، سـازندگان، مونتاژ کاران دکور و ...( شـرایط مناسـبي را بـه وجود آورد.

کارگـردان از مهم تریـن عوامـل تولیـد اسـت کـه مـی توانـد بـا انتقـال فضـاي ذهنـي اش نسـبت بـه موضـوع و 
محتـواي برنامـه، بهتریـن یـاري رسـان طـراح صحنه باشـد.

طـراح صحنـه در هنـگام طراحـي بایـد نسـبت به برپایـي مونتـاژ و جمـع آوري دکور توجه داشـته باشـد، تا این 
امـر به سـهولت انجـام گیرد.

- براسـاس تیتـراژ پایانـي یـك سـریال تلویزیونـي، روند تولیـد و عوامل اصلـي آن را مشـخص کنید. و 
بـراي آن یك جـدول رسـم نمایید.

فعالیت 
کارگاهی



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
- مطالعة موضوع برنامه، انجام طرح هاي دستي و نقشه هاي اولیه و اصاح آن در نرم افزار مرتبط

- ساخت ماکت مطابق نقشه و ارائة آن به برنامه

 

استاندارد عملكرد: 

ساخت ماکت و الگوي دیجیتال با استفاده از رایانه براساس نقشه

شاخص ها:
طراحي و ساخت ماکت براي یك برنامة تلویزیوني بر اساس موضوع و سفارش عوامل تولید با توجه به مواد و مصالح مناسب و امکانات صحنه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 3 ساعت

مکان: استودیو یا کارگاه یا صحنة شبیه سازي شده در نرم افزار

ابــزار و تجهیــزات :  میــز کار، صندلــي، انــواع گیــره، مغــار، چــوب ســاب، انــواع اره مخصــوص چــوب و فلــز، کاترهــاي بــزرگ و کوچــك، انــواع قلم، چســب، رنــگ، دریــل، گراف، 
پمــپ بــاد، ابــزاار رنگ پــاش، انــواع فــوم، گــچ، مقــوا، اســفنج

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی ساخت ماکت و الگوي دیجیتال

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                 1طراحي اولیه ماکت1

                 1اجراي طرح در نرم افزار 2

2ساخت ماکت3

                2هماهنگي با عوامل تولید براي استقرار ماکت4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مدیریت 
منابع، صرفه جویي، تفکیك ضایعات، استفاده از ابزار و وسایل ایمن

 2                

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.
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ساخت دکور صحنه

ساخت دکور صحنه 

 هنرجویان در این واحد یادگیری، برآورد هزینه دکور، ترسـیم نقشـه اولیه و سـاخت آن را بر اسـاس سـفارش 
برنامـه انجـام مـی دهنـد. همچنین تجاربی در نگـه داری و کاربرد دوباره قطعات دکور بدسـت خواهند آورد.

2

استاندارد عملكرد

نقشه کشی - برآورد ، ساخت ، نگه داری و استفاده مجدد از یك برنامه تلویزیونی 
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نقشه كشي چیدمان )دكور( برنامه

تصویر2تصویر1

- در کـدام چیدمـان یـا دکـور، نقشه کشـي به صورت 
سـاده انجام شـده است؟

- در کـدام تصویـر اجـزای نقشـه از تنـوع بیشـتري 
برخـوردار اسـت؟

- در کـدام تصویـر، نقشـة اجـزای پیچیدۀ دکـور باید 
به صـورت دقیق تري ترسـیم شـود؟

- تعداد شیت هاي نقشة کدام تصویر بیشتر است؟
بـه  طـراح  اندیشـة  و  ایـده  انتقـال  واسـطة  نقشـه، 

اسـت. سـازندگان  و  مجریـان 
برنامـه،  نقشـة دکـور  و پیچیدگـي  میـزان سـادگي 
بـه نـوع برنامـه بسـتگي دارد. به صورتـي کـه بـراي 

برنامه هـاي معمولـي مثـًا )نـوع ج و د( عمومـاً صحنـه اي معمولـي و کـم هزینـه بـرآورد مي شـوند و طراحـي و 
نقشـه هاي آن هـا بـه شـکل سـاده انجـام میگیـرد.

در صحنه هایـي کـه داراي طرح هـاي متنـوع و پیچیـده هسـتند، پس از تأییـد طرح هاي اولیه توسـط کارگردان، 

تصویر3

تصویر4
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مرحلـة ترسـیم نقشـه هاي اجرایـي آغـاز مي شـود و طراح بـا دّقت بیشـتري در مـورد جزئیات بـه طراحي پان، 
نمـا و بـرش مي پـردازد و مـواد و مصالـح مورد نیـاز را پیش بینـي مي کند.

یك نقشة اجرایي کامل، پرسش و ابهام کمی براي مجریان و سازندگان دکور باقي مي گذارد.

مقیاس) اشل( نقشه:

مراحل نقشه كشي

تصویر7تصویر5 و 6

تصویر8
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در تصاویر صفحه قبل چه تفاوتي وجود دارد؟ آن ها را مشخص کنید.
- کدام تصویر بزرگ تر یا کوچك تر از اندازۀ اصلي است؟

- کدام تصویر در اندازۀ واقعي ترسیم شده است؟
کوچـك یـا بـزرگ بـودن نقشـه را نسـبت به انـدازۀ واقعـي، »مقیـاس نقشـه« مي گویند. بـا اسـتفاده از مقیاس 

نقشـه مي تـوان نقشـة هـر چیـز یا هـر مـکان را سـنجیده و انـدازۀ واقعـي آن  را محاسـبه کرد.
در واقع مبناي مقیاس، تشابه است.

بـراي ترسـیم نقشـه هاي کلـي و جامـع صحنه هـاي طراحـي شـده، از مقیاس کوچك تـر مثـل 100/1 ، 50/1 ، 
20/1 و ... و بـراي قطعـات و اجـزای کوچـك تـر صحنـه، ازمقیاس هـاي بزرگ تـر مثـل 1/1 ، 1/2 و ... اسـتفاده 

مي شـود.

بزرگ تر 2
1

واقعی 1
1

کوچک تر 1
2

تصویر9

1 - بـراي یـك برنامـة خبـري شـامل مجـري و کارشـناس مسـائل سیاسـي، طراحـي صحنـه کنید و 
نقشـه آن را در مقیـاس 1 ترسـیم نماییـد و ماکـت آن را بسـازید. 

فعالیت 
کارگاهی

20 
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تصویر11تصویر10

1- هر یك از تصاویر زیر، چه ویژگي هایي را بیان مي کند؟
2- چه تفاوت هایي در آن ها وجود دارد؟

3- خط چین در نقشه به چه منظوري ترسیم مي شود؟
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پـان بـه عنـوان مهم تریـن نقشـه از مجموعـة نقشـه هاي طراحي شـده، در واقع یك بـرش افقي اسـت و از محلي 
ترسـیم مي شـود کـه تـا حد امـکان همة درهـا، پنجره ها، ورودي هـا، خروجي هـا و فضاهاي داخلي را نشـان دهد.

در یك پان طراحي شده، خط چین نمایانگر سطوحي است که از دید ما پنهان شده اند.

تصویر12
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در طراحي صحنه، گاهي الزم است که صحنه و فضاي کلي آن از زوایاي مختلف دیده و در نقشه کشي نشان داده شود.
نماها شامل نمای روبه رو و نمای جانبي )از یك طرف یا دو طرف صحنه( معموالً از خطوط پان استخراج مي شود.

ترسیم نما

برش نوعي نما از داخل فضا مي باشد.
برش هـا در ترسـیم نقشـة صحنه هایـي کـه داراي پیچیدگـي هسـتند )آثـار تاریخـي، تخیلـي و ...( از اهمیـت 
زیـادي برخـوردار دارنـد؛ زیـرا اطاعـات بسـیاري را دربـارۀ ارتفـاع فضاهـاي مختلـف و نحـوۀ ارتبـاط آن هـا بـا 

یکدیگـر بیـان مي کننـد.
تعـداد برش هـا و انتخـاب محـل آن هـا بسـتگي به نوع نقشـه، وسـعت و پیچیدگـي فضـا دارد )پله هـا و اختاف 

سـطوح صحنه(.

برش ها

تصویر13
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ضخامت خطوط 

تصویر14

تصویر15

تصویر16
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تصویر17

تصویر18
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تصویر19
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تصویر22

تصویر20

تصویر21
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

  )Detail( جزئیات اجرايي

بـراي برخـي از اجـزای دکـور که پیچیدگـي بیشـتري دارند، الزم اسـت براي سـاخت دقیق نقشـه هاي اجرایي، 
جزئیـات اجـرای نیـز ترسـیم شـوند تـا بـراي سـازندگان دکـور، تمامـي اندازه ها، مـواد و مصالـح مورد اسـتفاده 

مشـخص باشد.

مواد و مصالح

- بـراي یـك نمایـش تلویزیونـي خانوادگـی،اداره یـا مغـازه  صحنـه ای طراحـي کنیـد و تمامـي 
را ترسـیم کنیـد. نقشـه هاي آن 

فعالیت 
کارگاهی

تصویر24
دکورچوبی

تصویر23
دکوریونولیتی

تصویر25
دکورتلفیقی
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تصویر27
دکوربا نور

تصویر28
دکوربا نور

تصویر29
دکوربا نور

تصویر30

تصویر26
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1- در تصاویر باال از چه مواد و مصالحي استفاده شده است؟
2- آیا نوع مواد و مصالح مورد استفاده، در کیفیت تصویري و مفهومي برنامه تأثیر گذار است؟

3- آیـا نـوع برنامـه )فرهنگـي، ورزشـي، سیاسـي، اقتصـادي، تاریخـي و ...( در انتخـاب مـواد و مصالـح مـورد 
اسـتفاده تأثیرگـذار اسـت؟  دالیل آن را بیـان کنیـد.

طـراح صحنـه هنـگام طراحـي بـا توجه بـه ویژگي هـاي برنامه، مـواد و مصالح مـورد نیـاز را پیش بینـي مي کند 
و بـا در نظـر گرفتـن کیفیـت بصـري آن هـا طـرح را تکمیل مي کنـد. در اکثـر برنامه هـا و نمایش هـاي تاریخي، 
دورۀ زمانـي نقـش تعیین کننـده اي در طراحـي صحنـه دارد. به طـوري کـه طـراح بـا اسـتفاده از مـواد و مصالح 

خاصـي دوره و زمـان تاریخـي را بـراي بیننـده به شـکل واقعـي بازآفرینـي مي کند.
از گذشـته تاکنـون مـواد و مصالـح طبیعـي و مصنوعـي مـورد اسـتفاده بـوده اسـت. بـا ورود تولیـدات جدیـد ، 

مرحلـة اجـرا بـا سـهولت بیشـتري انجـام مي شـود.
مـواد و مصالـح موجـود در بـازار مثـل چـوب، فلـز، شیشـه، پاسـتیك، پارچـه و ماننـد این هـا به صـورت ورق، 
شـمش، پروفیـل و ... از تنـوع بسـیار زیـادي برخوردارنـد و طراحـان خـوش ذوق و با سـلیقه از آن هـا جلوه هاي 

تصویـري بسـیار زیبایـي را به وجـود مي آورنـد.

1- نمونه هایـي از انـواع مـواد و مصالـح موجـود در بـازار را کـه در طراحـي صحنـه مـورد اسـتفاده 
قـرار مي گیرنـد انتخـاب کـرده، بـه کاس بیاوریـد و نمونه هـاي مـورد اسـتفاده براي سـاخت دکور 

را مشـخص کنید.
2- فعالیـت اجرایـی: یـك بازارچـه قدیمـی را طراحـی کنیـد و مـواد و مصالـح مـورد نیـاز آن را 

مشـخص کنیـد.

فعالیت 
کارگاهی

1- یکـي از طرح هایـي را کـه قبـًا آماده شـده اسـت، بـرآورد هزینه نماییـد و زمان مـورد نیاز براي 
سـاخت آن را مشخص کنید.

فعالیت 
کارگاهی

برآورد هزينة ساخت

بـراي طراحـي صحنه و سـاخت دکـور هر برنامة تلویزیوني، بودجـه اي در نظر گرفته مي شـود و تهیه کننده به هنگام 
سـفارش دکـور، بودجة پیش بیني شـده براي دکـور و طراحي صحنـه را اعام مي کند.

در فراینـد طراحـي بـا توجه به مواد ومصالح موجود، سـعي مي شـود که هزینه ها از بودجة در نظر گرفته شـده بیشـتر 
نشود.

اطاع از قیمت ها و آشنایي با فرایند طراحي و عوامل آن، روند ساخت دکور را سرعت مي بخشد.
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2- پـس از بـرآورد هزینـه، مرحلـة سـاخت آغـاز میشـود و بـا توجـه بـه نقشـه هاي تهیه شـده، هر 
بخـش از آن را بـه یکـي از گروه هاي سـازنده سـفارش مـي دهند. گروه چـوب- گروه ... و گـروه ... .
3- با توجه به تنوع گروه هاي سـازنده دسـته بندي نقشـه ها ضروري است؛ تا همة گروهها بتوانند

به موازات یکدیگر، مرحلة ساخت را پیش ببرند.
طـراح بایـد بـه طـور مسـتمر بـر تمامـی مراحل سـاخت نظارت داشـته باشـد تـا همة قسـمت هاي 

دکـور طبق نقشـه اجرا شـوند.

1- به چند گروه تقسـیم شـوید و کار تولید را بازسـازي کنید. افرادي را انتخاب کنید و جلسـه تشـکیل 
دهیـد، ابتـدا پـرورش ایـده را باز آفرینـي کنید، سـپس ایده را بـه طرح و طـرح را به اجـرا تبدیل کنید.

2- کارگردان، تهیه کننده و دیگر عوامل چقدر مي توانند در طراحي صحنه مؤثر باشند؟

کار گروهی

پـس از سـاخت اجـزای دکـور در کارگاه، بـا هماهنگي هـاي الزم، دسـته بندي و بارگیري آنها انجام شـده و دکور 
به آدرس اسـتودیو حمـل مي گردد.

در اسـتودیو، مونتـاژ اجـزای دکـور بـا نظـارت طراح یـا مسـئول کارگاه مونتـاژ طبق »پـان مونتاژ« کـه از قبل 
توسـط طـراح آمـاده شـده اسـت، انجام مي شـود. پـس از مونتاژ قسـمت هاي اصلي، اجـزای ظریـف و کوچك تر 

ماننـد )عکـس، تابلـو، کار هـاي گرافیکـي و ...( بـر روي دکور نصب مي شـوند.
با پایان مونتاژ و تأیید طراح صحنه، مرحلة نورپردازي آغاز مي شود.

نصب و مونتاژ

تصویر32تصویر31
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فصل 1     صحنه پردازی تلویزیون

تصویر35تصویر34تصویر33

نگه داري و استفادة مجدد

پـس از پایـان ضبـط یـا پخش برنامـه، در صورتي کـه نیاز به مونتاژ مجدد نباشـد، دکور هـا در پارکینگ اسـتودیو و یا 
مکانـي که بـه این منظور پیش بیني شـده اسـت، نگه داري مي شـوند.

قسـمتهایي از دکـور کـه قابـل اسـتفادۀ مّجدد نیسـتند، به بازیافت سـپرده میشـوند و بقیة آنها با تشـخیص طراحان 
دیگـر ممکـن اسـت در برنامه هـاي آینـده یا بعـدي مورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد. از این دکور هـا بـراي برنامه هایي که 
بودجـة طراحـي و سـاخت ندارنـد، به عنـوان دکورهاي موجودي اسـتفاده میشـود. بعضـي از این دکورها بـا تغییرات 

کمـي کـه در کارگاه یـا اسـتودیو بـر روی آنهـا صورت میگیرد، به شـکل جدید قابل اسـتفاده میباشـند.

تصویر37تصویر36

- بخش هایـي از دکورهـاي سـاخته شـده را )در و پنجـره( انتخـاب کـرده و بـا ایجاد تغییـرات الزم، 
آنهـا را بـراي یـك برنامة قصه خوانـي، بازسـازي کنید.

فعالیت 
کارگاهی



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
مهــارت بــرآورد هزینه هــاي ســاخت دکــور صحنــه و توانایــي کشــیدن نقشــة اولیــه و ســاخت دکــور بــر اســاس ســفارش برنامــه، همچنیــن در ایــن واحــد یادگیــري مهارت هــاي 

نگهــداري و کاربــرد دوبــارۀ قطعــات دکــور اهمیــت دارد.

استاندارد عملكرد: 

نقشه کشي- برآورد و ساخت نگه داري و استفاده مجدد از یك برنامه  تلویزیوني

شاخص ها:
- نقشه کشي کامل یك طرح براي ساخت دکور با برآورد هزینه هاي ساخت و مواد و مصالح موجود در بازار

- ساخت دکور و نظارت بر ساخت بخش هاي گوناگون آن )آهنگري، نجاري، رنگ آمیزي، چاپخانه و مانند آن(
- استفادۀ مجدد از قطعات دکور براي برنامة جدید

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 3 ساعت

مکان : استودیو - کارگاه دکور و محیط نرم افزار
ابــزار و تجهیــزات : میــز کار، صندلــي، انــواع گیــره، مغــار، چــوب ســاب، انــواع اره مخصــوص چــوب و فلــز، کاترهــاي بــزرگ و کوچــك، انــواع قلم، چســب، رنــگ، دریــل، گراف، 

پمــپ بــاد، ابــزاار رنگ پــاش، انــواع فــوم، گــچ، مقــوا، اســفنج

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی ساخت دکور صحنه

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1نقشه کشي دکور برنامه1

                1برآورد هزینه ساخت2

                2ساخت دکور و مونتاژ3

2نگهداري و استفادۀ مجدد4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: مدیریت 
منابع، صرفه جویي، تفکیك ضایعات، استفاده از ابزار و وسایل ایمن

2

*میانگین نمرات

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



فصل 2

ساخت لوازم صحنه
فصل 2

يـك از حرفه هايـي كـه در كنـار طراحـان صحنـه فعاليـت مي كنـد، سـازنده لـوازم صحنـه اسـت. توليـد 
برنامه هـا و نمايش هـاي تلويزيونـي در زمينه هـاي تاريخـي موجـب شـد كه ايـن حرفه از اهميت بسـياري 
برخـوردار شـود و سـازندگان لـوازم صحنـه بـا توجـه بـه موضـوع برنامه به سـاخت لـوازم وسـايل صحنه 

بپردازند.
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انتخاب، ترمیم و آماده سازی لوازم صحنه

برای انتخاب،ترمیم و آماده سازی لوازم صحنه، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـری با شـناخت سـبك ها و شـيوه های طراحی صحنـه در توليد يـك برنامه 
تلويزيونـی، بـه انتخـاب وسـايل صحنـه پرداختـه و در صورت نياز ، وسـايل را ترسـيم و اصالح می كنند، سـپس 

چيدمـان صحنـه را انجـام می دهند.

1

استاندارد عملکرد

انتخاب  وسايل صحنه از آرشيو و كهنه و نو كردن ابزار در صحنه طبق نظر طراح
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

وسايل صحنه

تصویر 2تصویر 1

تصویر 3

تصویر 6تصویر 5

تصویر 4
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تصویر 8تصویر 7

تصویر تصویر 9

تصویر 11

تصویر 12
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

-هـر يـك از تصاوير باال مربوط به كدام بخش از صحنه اسـت؟
- دورة تاريخـي هر يك از تصاوير را مشـخص كنيد.

- آيا در يك صحنة تاريخي مي توان از وسـايل امروزي اسـتفاده كرد؟
- نقش دكورها و وسـايل در طراحـي صحنه را بيان كنيد.

- اگر وسـايل مورد نياز براي يك صحنه تاريخي در دسـترس نباشـد، وظيفة طراح صحنه چيسـت؟

وسـایل صحنه به سه دسته تقسیم مي شوند:

1- وسـايلي كـه بـر روي ديواره هـاي صحنـه قـرار مي گيرنـد ماننـد درهـا، پنجره هـا، پـرده هـا، تابلوهـا، 
چراغ هـاي ديـواري و ... .

2- وسـايلي كـه درون صحنـه قـرار مي گيرنـد ماننـد مبلمـان، ميـز، صندلـي، چراغ هـاي ايسـتاده )آباژور(، 
تختـه سـنگ، ُكندة درخـت و ... .

3- لوازم و وسـايلي كه همراه بازيگران اسـت مانند كتاب، عينك، عصا، شمشـير، كبريت و ... . 
 انتخاب، ترميم و آماده سازي، تفكيك و دسته بندي وسايل صحنه از وظايف اصلي طراح صحنه است.

طـراح صحنـه قبـل از انتخـاب وسـايل بـر اسـاس متـن برنامـه و بـا هماهنگـي كارگـردان، دورة تاريخـي 
و سـبك اجرايـي برنامـه را مشـخص مـي نمايـد. از ايـن رو آشـنايي بـا دوره هـاي تاريخـي، شـيوه ها و 
سـبك هاي نمايشـي از امتيـازات طـراح بـه شـمار ميآيـد. در  برخـي از  آثـار نمايشـي، دورة تاريخي، شـيوه 
و سـبك طراحـي را بـه سـمت خاصـي هدايـت مـي كنـد و گاهـي برعكـس سـبك طراحـي بيانگـر دورة 

تاريخـي ميشـود.

انتخاب وسايل صحنه

تصویر 14 تصویر 13
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تصویر 15

تصویر 16
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

1- بـا مراجعـه بـه آرشـيو، تصاويـري از درهـا و پنجره هـاي دوران معاصـر را جمـع آوري كـرده و به 
كالس بياوريـد، سـپس آنهـا را بـر روي ديـوار نصـب نموده و دهة مربـوط به آن ها را مشـخص كنيد.

2- تصاويـري از چراغ هـاي خيابانـی در دهه هـاي 40 تا 80 شمسـی را جمع آوري كـرده و به كالس 
بياوريـد و سـپس آنهـا بـه ديـوار نصب نمـوده و ويژگي مربـوط به  چراغ هـاي هر دهه را بنويسـيد.

3- اتـاق نشـيمن يـك خانـوادة دورة قاجـار را طراحـي كنيد. تصاوير وسـايل مـورد نياز صحنـه را از 
نقاشـي ها، عكـس هـا، فيلم هـا و سـريال هاي سـاخته شـده انتخاب كـرده بـه كالس بياوريد.

کار گروهی

تصویر 18تصویر 17

تصویر 19

طـراح صحنـه، وسـايل مـورد نيـاز در صحنـه سـريال ها، 
برنامـه هـا و نمايش هـای تلويزيونـي را انتخـاب مي كنـد و 
در صورتي كه سـالم باشـند، به همان شـكل درصحنه مورد 
اسـتفاده قرارمي گيرنـد. وسـايل مربوط بـه دوران معاصر به 
آسـاني تهيـه مي شـوند و طـراح صحنـه در انتخاب وسـايل 

مـورد نيـاز، از قـدرت انتخاب بيشـتري برخوردار اسـت.
در سـريال ها، برنامه هـا و نمايش هاي تلويزيوني كه داسـتان 
مي كنـد،  روايـت  را  تاريخـي  گذشـتة  دوره هـاي  از  يكـي 
طـراح صحنـه بـا مراجعـه بـه انبـار وسـايل صحنـه، عتيقه 
فروشـي ها، موزه هـا يـا مجموعـه داران، بخشـي از وسـايل 
مـورد نيـاز را انتخـاب مي كنـد كه بـا همـكاري تهيه كننده 
و عوامـل اجرايـي توليـد، وسـايل به طـور امانت يـا اجاره در 

اختيـار برنامـه قـرار مي گيرنـد.
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تصویر 21تصویر 

تصویر 22

تصویر 24تصویر 23
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

4- هر تصوير به كدام قشر اجتماعي تعلق دارد؟ درباره ويژگي آن ها گفت وگو كنيد.
5- كداميك از وسايل صحنه، ويژگي قشر اَشرافي و كداميك ويژگی قشر فقير را نشان مي دهد؟

تصویر 25

طـراح صحنـة برنامه هـا و نمايش هـاي تلويزيونـي، وسـايل صحنـه را براسـاس ويژگي هـاي اجتماعـي، فرهنگي، 
سياسـي، اقليمـي، خانوادگـي و شـخصيتي انتخـاب مي كند تا صحنـة نمايش، ارتباط بيشـتري با بيننـده برقرار 

كنـد. طـراح مي توانـد يكـي از دسـتيارانش را به  ايـن منظـور تعيين كند.

از مهم تريـن مراحـل كار طـراح صحنـه، پژوهـش اسـت بـه گونـه ای كه بـا مراجعه به سـوابق، اسـناد و مدارك، 
تصاويـر و ... و نيـز بـا توجـه بـه دورة تاريخي و سـبك متن نمايش، وسـايل مـورد نياز صحنـه را انتخاب مي كند 

تـا كامـاًل با صحنة طراحي شـده هماهنگي الزم را داشـته باشـند.
بـا توجـه بـه طيـف گسـتردة بيننـدگان تلويزيـون، اگر وسـايل صحنـه بـا دورة تاريخي مطابقت نداشـته باشـد، 

كيفيـت برنامـه يـا نمايـش را پاييـن آورده، اعتمـاد مخاطـب را از بيـن مي برد.
گروه هـاي ناظـر برنامه هـا يـا سـريال هاي تاريخـي، در هنـگام ضبـط و تصويربـرداري در صحنـه حضـور فعالـی 

دارنـد تـا ويژگي هـای پيـش بينـي شـده در متـن به درسـتي در نظـر گرفته شـود.

پژوهش و تحقیق 
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ترمیم

- در كدام تصوير، ديوار به منظور خاصي ترميم شده است؟
- كداميك از تصاوير باال براي برنامة تاريخي قابل استفاده مي باشد؟

- كدام تصوير، دوره خاصي را معرفي مي كند؟
- كدام تصوير ترميم شده است؟

اهميت ترميم و آماده سازي وسايل صحنه را بيان كنيد.

تصویر 27 تصویر 26

تصویر 29تصویر 28
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

از وسـايل فرسـوده، شكسـته و معيـوب، بـراي نشـان دادن موقعيـت زمـان، مـكان، تاريـخ و ... اسـتفاده مي شـود و 
گاهـي ايـن وسـايل در برخـي از صحنه هـاي نمايشـي كاربرد دارنـد، مانند وسـايل انبارهای متروك، گورسـتان های 

اتومبيـل و ... .
در صورتي كـه وسـايل انتخـاب شـده بـراي صحنـة نمايش، كيفيـت الزم را بـراي تصويربرداري نداشـته باشـند و يا 
اينكـه بـه قـدري آسـيب ديده هسـتند كـه قابل رؤيت نباشـند، طـراح صحنه بـه كمك افـراد ماهـر، آن بخش ها را 

طبـق اسـناد و مـدارك جمـع آوري شـده ترميم مي كنـد تـا در صحنه مورد اسـتفاده قـرار گيرند.

تصویر 31تصویر 

تصویر 33تصویر 32
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1- يـك پنجـره يـا در قديمـي يـا سـنگ نوشـته ای را انتخاب كـرده و بخش هاي آسـيب ديـدة آن را 
ترميـم كنيد.

2- يك كوزة قديمي انتخاب كرده و بخش هاي شكسته و آسيب ديدة آن را ترميم كنيد.
3- يـك ظـرف قديمـي را انتخـاب نمـوده و آن را بـراي يـك نمايـش تلويزيونـي )دورة قاجـار يـا 

ترميـم كنيـد. هخامنشـي( 
4- يكـي از وسـايل غيـر قابـل اسـتفادة منزلتـان را بـا هماهنگی والدين خـود بـه كالس آورده و براي 

يـك برنامة نمايشـي تخّيلـي ترميم و بازسـازي كنيد.
5- از يك صندلي يا تخت غير قابل استفاده، يك صندلي يا تخت مدرن بسازيد.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر 35تصویر 34

آماده سازي

تصویر 37تصویر 36
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

- كدام وسيله براي قرار دادن در صحنة نمايش مناسب تر است؟
- هر وسيله موجود در تصاوير برای چه صحنه ای مناسب است؟

 پـس از انتخـاب و ترميـم وسـايل، الزم اسـت آن ها را براي اسـتفاده در صحنة مـورد نظر آماده سـازي كرد. براي 

تصویر 39تصویر 38

تصویر 40
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هريـك از صحنه هـاي نمايـش، وسـايل طـوري آماده سـازي مي شـوند كه حس فضا بـه بيننده انتقـال يابد.
آماده سـازي وسـايل بـراي تصوير بـرداري، از مراحـل مهـم طراحـي صحنـه اسـت. طراح بـا در نظر داشـتن حال 
و هـواي صحنـه )شـاد، غمگيـن، مـادي، معنـوي و ...( كار را پيـش مي بـرد. بـا كـم و زيـاد كـردن نـور بـر روي 
وسـايل صحنـه مي تـوان تأكيـد بيشـتر يـا كمتری بـر آنها داشـت؛ به هميـن دليل هماهنگـي با نورپرداز بسـيار 

مهم اسـت. 
بـه ايـن منظـور بـا ايجاد گـرد و خاك يـا پاشـيدن رنگ هاي قهـوه اي و ِكـِرم و خاكسـتري به صورت اسـپري به 
كمـك پمپ هـاي رنگ پـاش يـا دسـتگاه هاي سم پاشـي، فضـای صحنـة نمايـش آمـاده مي شـود. در نمايش هاي 
تلويزيونـي كـه كاخ هـا و فضاهـاي اَشـرافي تاريخي نشـان داده مي شـود، بـراي ايجـاد زرق و برق و انعـكاس نور، 

از روغـن و مـواد بّـراق كننـده مثل كيلر و پلي اسـتر اسـتفاده مي شـود.
طـراح صحنـه موظف اسـت بـا خالقيت و نـوآوري و روش هاي ابتـكاري، وسـايل را به گونه اي بـراي صحنه آماده 

سـازي كنـد تـا ويژگي هـاي دوره اي را كـه در متن نمايش تلويزيوني پيش بيني شـده اسـت، به بيننـده القا كند.

1- يـك چـراغ پيه سـوز يـا يـك صنـدوق قديمـي را يك بار بـراي قـرار دادن در انبـاري متـروك و بار 
ديگـر بـراي قـرار دادن در يـك اتـاق ميهمان خانـه ای مجلـل، آماده سـازي كنيد.

2- دو جلـد كتـاب انتخـاب كنيـد و يكـي از آن هـا را بـراي فضايـی اَشـرافي و ديگري را بـراي فضايی 
كهنـه و متـروك آماده سـازي كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

مواد ومصالح

تصویر 42تصویر 41
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با توجه به تصاوير به پرسش های زير پاسخ دهيد:
1- بـراي ترميـم و آماده سـازي وسـايل از چـه مـواد و مصالحـي 

اسـتفاده شـده اسـت؟
2- آيـا درترميـم و آماده سـازي سـاخت وسـايل از مـواد و مصالـح 

واقعي اسـتفاده شـده اسـت؟
3- براي ترميم وسايل صحنه چه مواد و مصالحي به كار مي رود؟

از مـواد و مصالـح  بـراي ترميـم و آمـاده سـازي وسـايل صحنـه 
گوناگونـی اسـتفاده مـي شـود. زيرا بـا توجه بـه تنوع وسـايل، براي 
ترميـم آنهـا با تشـخيص سـازنده و روش كار مـواد و مصالح انتخاب 

و بـه كار گرفتـه مي شـوند.
تمامـي مـواد و مصالح ماكت سـازي، معمـاري و سـاختمان، صنعتي 

و.... بـراي ترميـم و آماده سـازي وسـايل صحنـه نيز كاربـرد دارند.

تصویر 44تصویر 43

تصویر 45
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تصویر 46

تصویر 47تصویر 48

تصویر تصویر 49
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مواد و مصالح ماکت سازي

 انـواع كاغـذ، مقـوا، فـوم، گچ، انـواع اتصاالت و چسـب ها، چوب، ورق هـاي فلـزي، ِگلِ رس و خمير ها، پلي اسـتر، 
پالسـتوفوم)يونوليت(، فايبـر گالس، آكريليك )پلكسـي ِگلَـس(، پارچه، چرم و ...

ابزار: انواع قيچي، تيغ هاي برش، انواع اره و ... .

انواع مواد ومصالح

تصویر 52

تصویر 53تصویر 51
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تصویر 55تصویر 54

تصویر 56
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مواد مصالح معماري 

خـاك رس، گـچ سـاختماني، سـيمان، انـواع ميل گـرد، چوب، ورق هـاي فلـزي و انواع پروفيـل با توجه بـه اينكه 
وسـايل صحنـه در اندازه هـاي واقعـي سـاخته مي شـوند، بايـد در انتخـاب مـواد و مصالـح دقـت شـود تـا از 

مناسـب ترين آن هـا اسـتفاده شـود.
ابزار: انواع دستگاه برش آهن و چوب، وسايل انواع مغار و اسكنه و ماله، بنايي، كاردك و ... 

تصویر 89تصویر 58تصویر 57

تصویر 61تصویر 60



90

1- نمونه هايـي از مـواد و مصالـح ماكت سـازي و معمـاري را جمـع آوري كـرده و آن هـا را دسـته بندي 
كنيـد و روي ديـوار كارگاه نصـب نماييد.

فعالیت 
کارگاهی

تفكیك و دسته بندي وسايل صحنه

تصویر 63تصویر 62

تصویر 64
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تصویر 67تصویر 65

تصویر 68

تصویر 66

- در تصاويـر بـاال هـر يـك از وسـايل بـه كـدام بخـش از 
صحنـه مربـوط مي شـوند؟

- كدام وسيله در درون صحنه قرار مي گيرد؟
- كدام وسيله همراه بازيگران وارد صحنه مي شود؟
- كدام وسيله روي ديواره هاي صحنه نصب می شود؟

- آيا دسته بندي و تفكيك وسايل صحنه ضروري است؟
به خصـوص  تلويزيونـي  نمايش هـاي  و  برنامه هـا  در 
سـريال هاي تاريخـي وتخيلـی و فانتزی كـه درصحنه هاي 
متنـوع و بـا تعـداد زيـادي بازيگـر و بـا وسـايل صحنـة 
بسـياري بـه نمايـش در ميآينـد، طـراح صحنه بـا تفكيك 
و دسـته بندي آن هـا در جـدول، صحنـة مورد نظـر و زمان 

اسـتفاده از آن هـا را مشـخص مي كنـد.
چـون انتخـاب وسـايل صحنه بر اسـاس متن و نقشـه هاي 
طراحـي شـده انجـام مي شـود و زمـان تصويربـرداري بـه 
تعـدادي از آن هـا نيـاز اسـت، طـراح صحنـه بـا توجـه به 
اولويـت زمـان ضبـط و تصويربـرداري، وسـايل را تفكيـك 
و دسـته بندي مي كنـد. تهيـة جـدول وسـايل صحنـه از 
تداخـل و بـه هـم ريختگي صحنـه، پيشـگيري و از هزينة 

نگـه داري و جابـه جايـي آن كـم مي كنـد. 

كاخ 

كوچه

خانه

000
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-  يكـي از سـريال هاي تاريخـي را انتخـاب كـرده و تصاوير وسـايل صحنة مورد اسـتفاده را جمع آوري 
نماييـد و براسـاس هـر صحنه، جدول وسـايل مورد نيـاز صحنه را ترسـيم كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

- وسـايل مـورد نيـاز يـك كارگاه آموزشـي را انتخـاب كـرده و آن هـا را در جايگاهشـان قـرار دهيـد و 
سـپس تصويربـرداري را شـروع كنيد. 

فعالیت 
کارگاهی

قرار دادن وسايل در صحنه 

پـس از انجـام مراحلـي كـه اشـاره شـد و بـا پايـان يافتـن مونتـاژ و آماده سـازي صحنـه اي كـه در آن ضبـط و 
تصويربـرداري صـورت مي گيـرد، وسـايل الزم، در جايـگاه مورد نظر نصب و يا چيده مي شـوند تا صحنـه در اختيار 
نورپـرداز قـرار گيـرد. وسـايل بـا نظـارت طراح صحنه بـه گونـه اي در صحنه به كار گرفته مي شـوند كه آسـيبي به 

آن ها نرسـد.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
شناخت سبك و شيوه های طراحی صحنه در توليد يك برنامه تلويزيونی، انتخاب يا ترميم و اصالح صحنه و چيدمان وسايل صحنه 

استاندارد عملکرد: 

انتخاب  وسايل صحنه از آرشيو و كهنه و نو كردن ابزار در صحنه طبق نظر طراح

شاخص ها:
- شناخت سبك ها و شيوه هاي طراحي صحنه در هر دورة تاريخي جهت انتخاب وسايل 

- تفكيك و دسته  بندي وسايل صحنه بر اساس تاريخ و سبك هاي آن
- ترميم وسايل و اتصال قطعات 

- چيدمان وسايل در صحنه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 3 ساعت

مكان: استوديو و يا كارگاه صحنه
ابــزار و تجهیزات: ميــز كار، صندلــي، انــواع گيــره، مغــار، چــوب ســاب، انــواع اره مخصــوص چــوب و فلــز، كاترهــاي بــزرگ و كوچــك، انــواع قلــم، چســب، رنــگ، دريــل، گــراف، 

پمــپ بــاد، ابــزاار رنگ پــاش، انــواع فــوم، گــچ، مقــوا، اســفنج

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی انتخاب و ترمیم و آماده سازي لوازم صحنه 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

1تحليل صحنه، انتخاب وسايل و طبقه بندي آن1

2ترميم و مناسب سازي وسايل صحنه و بستن قطعات 2

2چيدمان وسايل در صحنه و نصب ديواره3

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
مديريت منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، استفاده از ابزار و وسايل ايمن

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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برای ساخت لوازم صحنه، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـری، می تواننـد هزينه های سـاخت دكور را محاسـبه كنند، و نقشـه اوليه را 
بـر اسـاس سـفارش برنامـه طراحـی و اجرا نماينـد . همچنين مهارت هـای نگـه داری  و  كاربرد دوبـاره قطعات 

بدانيد. را 

2

استاندارد عملکرد

نقشه كشي- برآورد و ساخت و نگه داري و استفاده مجدد در يك برنامه  تلويزيوني
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ساخت وسايل صحنه

تصویر 3تصویر 2تصویر 1

تصویر 5تصویر 4

تصویر 7تصویر 6

به نظر شـما در كداميك از تصاوير باال، وسـايل ترميم شـده اند؟
كداميك از وسـايل صحنه، واقعي اسـت و به راحتي تهيه مي شـود؟

كداميك از وسـايل صحنه، طراحي و سـاخته شده است؟
چرا طراحي و سـاخت وسـايل صحنه اهميت دارد؟ 
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پـس از خوانـدن متـن برنامـه و نمايـش تلويزيونـي و تفكيـك صحنه هـا بـا توجـه بـه دوره هـاي تاريخـي، 
سـبك ها و شـيوه هاي نمايشـي، طـراح صحنـه  بـا دسـته بندي وسـايل مـورد نيـاز، بـه طراحـي مي پردازد. 

وسـايل صحنـه در سـه گـروه دسـته بندي مي شـوند:

1- وسـايل آماده و موجود؛ 
2- وسـايل قابل ترميم؛

3- وسايل طراحي شده.

سـاخت وسـايل صحنـه در چنـد مرحلـه انجام مي گيـرد و طراح صحنه بـا توجه بـه مراحل در نظر گرفته شـده 
مي توانـد عملكرد مناسـبي داشـته باشـد. اين مراحل عبـارت اند از:

1- پژوهش؛
2- طراحي؛
3- ساخت.

پژوهش

پژوهـش و تحقيـق از مهم تريـن مراحـل طراحـي و سـاخت وسـايل صحنـه بـوده و طـراح موظـف 
اسـت بـا توجـه به دورة تاريخي و سـبك و شـيوة اجرايـي برنامة نمايشـي، صحنه را طراحـي نمايد.

آداب و رسـوم، روابـط و مناسـبات، شـرايط اجتماعـي و ... در هـر دورة تاريخـي در شـكل گيري 
وسـايل زندگـي نقـش بـارزي داشـته اند كـه طـراح صحنـه بـا در نظـر گرفتـن مـوارد ياد شـده، به 

طراحـي وسـايل صحنـه مي پـردازد. 
طـراح صحنـه بايـد آگاهـي و اطالعات جامعـي از محيط اطـراف در زمينـة تاريخ، جغرافيـا، مذهب، 
سياسـت، مردم شناسـي، جامعـه شناسـي، روان شناسـي فرهنگ عامه، كشـاورزي، پزشـكي، صنعت، 
هنـر و ... داشـته و يـا در صـورت نيـاز بـه منابـع آن ها دسترسـي داشـته باشـد؛ چون در هـر برنامة 
نمايشـي موضوع جديدي مطرح مي شـود و الزم اسـت طراح، دامنة تفكر گسـترده اي داشـته باشـد 

تـا مطالعـه و جمـع آوري اطالعـات در زمـان كوتاه تري انجـام گيرد.
موضـوع برنامه هـاي نمايشـي تلويزيونـي، گوناگـون بـوده و در هـر برنامـه، بـه زمـان و دورة خاصـي 
پرداختـه مي شـود؛ بنابرايـن طـراح هميشـه بايـد متناسـب بـا برنامـه، اطالعـات جامـع و متنوعـی 
داشـته باشـد. پـس دسـته بندي نتايـج پژوهـش بـراي برنامـه، نمايـش و سـريال هاي تلويزيوني كه 

در آينـده توليـد مي شـوند، بسـيار مهم اسـت. 
پژوهـش بايـد به طـور مسـتند انجـام گيرد و بـه اَسـناد و مـدارك موجـود در كتابخانه هـا، تصاوير و 

اشـيايي كـه در موزه هـا قرار دارند، اسـتناد شـود.
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دانـش و آگاهـي از سـبك ها و شـيوه هاي اجرايـي برنامه هـاي نمايشـي تلويزيونـي، از مـوارد مهمـي 
اسـت كـه در طراحي وسـايل صحنـه نقـش تعيين كننـده اي دارند.

 قبـل از سـاخت وسـايل، مرحلـة طراحـي قـرار دارد كه طراح براسـاس پژوهـش انجـام گرفته طبق 
متـن برنامة نمايشـي، بـه طراحـي مي پردازد.

از وسـايل مـورد اسـتفاده در دورة صفويـه تصاويـري تهيـه كـرده بـه كالس بياوريـد و بـر روي ديـوار 
نصـب كنيـد، آنـگاه ويژگـي هـر يـك از وسـايل را زيرآن بنويسـيد.

فعالیت 
گروهی

- تصوير كداميك از وسـايل، واقعي اسـت و به كدام دوره تعلق دارد؟
- در كدام تصوير، طراحي انجام شـده است؟

- كدام تصوير براسـاس طرح پيشـنهادي ساخته شده است؟
- مـواد و مصالح بـه كار رفته را نام ببريد.

طراحي

تصویر 9

تصویر 10

تصویر 11 تصویر 8
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بـا پايـان يافتـن پژوهـش و بـا اسـتناد به شـواهد موجود و مشـخص شـدن دورة تاريخـي و شـيوة نمايش، 
مرحلـة طراحـي وسـايل صحنـه آغـاز مي شـود كـه در ايـن زمينـه خالقيـت و نـوآوري و دانـش عمومـي 

طـراح نسـبت بـه موضـوع، نقـش ويـژه اي دارند.
طـراح در اوليـن گام بـر اسـاس تصاويـر و اطالعـات موجـود، طرح هـاي اوليـه را تهيـه نمـوده و پـس از 
مشـورت بـا كارگـردان و كارشناسـان مسـائل تاريخـي برنامـه و تأييـد آن هـا، طـرح اجرايـي را بـا توجه به 

تمامـي جزئيـات وسـايل صحنـه آمـاده مي كنـد تـا در اختيـار سـازندگان قـرار گيـرد.
طـراح بـا توجـه بـه محـل قرارگيـري وسـايل صحنـه مثـل درهـا و پنجره هـا كـه روي ديواره هـا نصـب 
مي شـوند و يـا وسـايل داخـل صحنـه مثـل مبلمـان، ميز هـا، صندلي هـا،  چراغ هـا و ... و نيـز وسـايل همراه 
بازيگـران، اندازه گيـري و محاسـبات الزم را انجـام مي دهـد تـا پـس از سـاخت آن هـا بـه راحتـي در محـل 

پيش بينـي شـده نصـب گردنـد. 
در هنـگام سـاخت وسـايل، راهنمايـي، هدايـت و نظـارت طـراح بايـد به شـكلي مسـتمر انجام شـود تا پس 

از پايـان ايـن مرحلـه، وسـايل در صحنه هـاي پيش بينـي شـده مورد اسـتفاده قـرار گيرند.

تصویر 12

تصویر 14تصویر 13
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فعالیت 
- درِ ورودي يك خانة روستايي در مناطق كويري را با توجه به محل قرارگيري آن ها طراحي كنيد.کارگاهی

- يك چرخ چاه مربوط به دورة قاجار را براي نصب در حياط منزل مسكوني طراحي كنيد.
- يك دورة تاريخي را انتخاب كرده و براي آن يك تُنگ و ليوان طراحي كنيد.

مواد و مصالح

تصویر 18تصویر 17

تصویر 16تصویر 15

تصویر 20تصویر 19
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تصویر 22تصویر 21

انتخـاب مـواد و مصالـح مـورد نيـاز، از مـوارد مهـم در سـاخت وسـايل صحنـه مي باشـد و طـراح، هنـگام 
طراحـي وسـايل، ويژگـي آن هـا را در نظـر مي گيـرد.

ميـزان آشـنايي و شـناخت طـراح از مـواد و مصالـح، كمـك مي كنـد تـا وسـايل طراحـي شـده بـه شـكل 
قديمـي،  وسـايل  سـاخت  بـراي  باشـند.  نداشـته  تفاوتـي  اصلـي  نمونـة  بـا  و  شـوند  سـاخته  واقعي تـري 
اسـتفاده از مـواد، مصالـح قديمـي و بومـي منطقـه مناسـب تر اسـت، هرچند تجربيـات، خالقيـت و نوآوري 
طـراح صحنـه و سـازندگان وسـايل در اسـتفاده از مـواد و مصالـح جديـد و امـروزي به جاي مـواد و مصالح 

قديمي تـر مي توانـد رونـد سـاخت وسـايل را آسـان تر نمايـد.
عمومـاً بـراي سـاخت وسـايل صحنـه در مقيـاس و انـدازة اصلي، از مـواد و مصالح واقعي اسـتفاده مي شـود 

- براي هر يك از وسـايل در تصاوير باال، از چه مواد و مصالحي اسـتفاده شـده اسـت؟
- آيا مواد و مصالح مورد اسـتفاده در سـاخت وسـايل، به دورة خاصي تعلق دارند؟

- مواد و مصالح مورد اسـتفاده در هر يك از وسـايل را نام برده و آن ها را دسـته بندي كنيد.
بـا پايـان طراحـي وسـايل صحنـه و تأييـد كارگـردان برنامـة نمايـش تلويزيونـي، مرحلـة سـاخت وسـايل 

صحنـه شـروع مي شـود.
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تـا هنـگام ضبـط و تصويربـرداري، روي صحنـه جلـوه اي واقعي داشـته باشـند. در شـهرك هاي سـينمايي و  
مـكان هـای فيلمبـرداری )لوكيشـن( طراحـي شـده نيـز بـراي سـاخت ديوارهـا، درهـا و پنجره هـا   از مواد 

و مصالـح متـداول و روزمره اسـتفاده مي شـود.

- نمونه هايـي از مـواد و مصالـح مورد اسـتفاده در سـاخت وسـايل صحنه را جمع آوري كـرده به كالس 
بياوريـد. آن هـا را دسـته بندي كنيد و روي ديـوار نصب كنيد.

فعالیت 
گروهی

انواع مواد و مصالح

تصویر 24تصویر 23

تصویر 26تصویر 25
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تصویر 28تصویر 27

تصویر 30تصویر 29

وسـايل صحنـه از مـواد و مصالـح متنـوع سـاخته مي شـوند، مـواد و مصالـح ماكت سـازي بـه تنهايـي و يـا 
همـراه مـواد و مصالـح واقعـي بـه كار بـرده مي شـوند.

- براي سـاخت وسـايل از چه مواد و مصالحي اسـتفاده شده است؟
- كدام مواد و مصالح در ماكت سـازي كاربرد دارند؟

- آيا در سـاخت وسـايل از مواد و مصالح واقعي اسـتفاده شده است؟
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فعالیت 
1- نمونه هايـي از مـواد و مصالـح ماكت سـازي و معمـاري را جمـع آوري كـرده، آن هـا را دسـته بندي کارگاهی

كنيـد و سـپس روي ديـوار كارگاه نصـب نماييد.
2- با استفاده از مواد و مصالح ماكت سازي و طبق مراحل ساخت، ليوان تصوير باال را بسازيد.

بـراي سـاخت وسـايل صحنه از همان مـواد، مصالح و ابزار ترميم و آماده سـازي اسـتفاده مي شـود، هر 
چنـد بـراي سـازنده، در هنگام بـه كارگيري آن هـا هيچ گونه محدوديتي وجـود ندارد.

بـا توجـه بـه اينكـه وسـايل صحنـه در اندازه هـاي واقعـي سـاخته مي شـوند، بايـد در انتخـاب مـواد و 
مصالـح دقـت شـود تـا از مناسـب ترين آن ها اسـتفاده شـود.

فعالیت 
کارگاهی

1- يكـي از تصاويـر بـاال را انتخـاب نمـوده و بـا اسـتفاده از مـواد و مصالـح مناسـب آن را در انـدازة 
بسـازيد. واقعي 

2- يكي از تصاوير باال را انتخاب كنيد و آن را با مواد و مصالح مناسـب و در اندازة واقعي بسـازيد.

تصویر 34تصویر 33تصویر 32تصویر 31

تصویر 39تصویر 38تصویر 37تصویر 36تصویر 35
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تصویر 41تصویر 40

تصویر 41

تصویر 43تصویر 42

3- يكـي از تصاويـر بـاال را انتخـاب كنيـد و بـا مـواد و مصالـح ماكت سـازي و بـا مقيـاس 1  ماكـت 
20آن را بسـازيد.
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ساخت وسايل صحنه

تصویر 45

تصویر 47تصویر 46

تصویر 44
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تصویر 49تصویر 48

تصویر 51تصویر 50

تصویر 53تصویر 52
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تصویر 54

تصویر 55



108

- در تصاوير باال كداميك واقعي اسـت؟
- هر يك از تصاوير باال براي كداميك از برنامه ها مناسـب اسـت؟

- كداميك از وسـايل، تاريخي، مدرن و يا تخيلي اسـت؟
- براي سـاخت آن ها از چه مواد و مصالحي اسـتفاده شـده است؟

- شـناخت مواد و مصالح موجود، درسـاخت اين لوازم چه نقشـي دارند؟
بـا توجـه بـه اينكـه گروهي از متون نمايشـي يـا فيلمنامه هـا و برنامه هـاي تلويزيونـي نيازمنـد صحنه هايي 
هسـتند كـه بـه دوره اي تاريخـي اشـاره دارند و يا يـك فضاي تخّيلـي و فانتـزي را بيان مي كننـد، طراحان 
صحنـه بـراي دسترسـي و ايجـاد فضـاي مـورد نظـر، وسـايل الزم را به گونـه اي خالقانـه طراحـي مي كنند 

كـه عمومـاً بـا واقعيـت آن ها تفاوتـي نداشـته باشـند و بيننده به راحتـي آن ها را بـاور  كند.

- از فيلم هـا و سـريال هاي تاريخـي تصاويـري را انتخـاب كنيـد كـه بـراي آن هـا لوازم صحنه سـاخته 
شـده اسـت. سـپس تصاويـر وسـايل را بزرگ نمايـي كنيـد و روي ديـوار كارگاه نصـب و دورة آن هـا را 

نماييد. مشـخص 

تصویر 57تصویر 56

فعالیت 
کارگاهی

- با استفاده از كاغذ، مقوا، چسب و ... يك ليوان را مطابق شكل باال بسازيد.
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فعالیت 
کارگاهی

تصویر 58

تصویر 60تصویر 59

تصویر 63تصویر 62تصویر 61

- يكـي از تصاويـر بـاال را انتخـاب كنيـد و بـا اسـتفاده از مـواد و مصالح واقعـي، ماكـت آن را در اندازة 
حقيقي بسـازيد.
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تصویر 65تصویر 64

تصویر 67تصویر 66

- يكي از تصاوير باال را انتخاب كرده و آن را مطابق شـكل بسـازيد و رنگ آميزي كنيد.

مواد و مصالح دور ريختني و مازاد
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تصویر 70

تصویر 69تصویر 68
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- در تصاوير باال، كداميك از وسـايل موجود تغيير شـكل يافته اسـت؟
- آيا از وسـايل دور ريختني و مازاد مي توان وسـايل ديگري سـاخت؟

- آيا از ظروف، قطعات و اتصاالت مي توان چراغ ايسـتاده سـاخت؟
بـراي سـاخت برخـي  از وسـايل صحنـه مي تـوان از ظروف و قطعـات دسـتگاه هاي فرسـوده و از رده خارج 

شـده، اسـتفاده نمـوده و كاركرد آن هـا را تغيير داد.
خالقيـت، ذهنيـت، وسـعت ديـد، نـگاه متفـاوت، تجربـه و ابتـكار طراحـان بـراي سـاخت وسـايل جديد از 

اهميـت بسـيار زيـادي برخوردار اسـت.

- تصاويـري از وسـايل جديـدي را كـه هنرمنـدان از قطعـات دور ريختنـي و فرسـوده سـاخته اند بـه 
كالس بياوريـد و دربـارة آن هـا گفت وگـو كنيـد.

- تعـدادي ظـروف و قطعـات فرسـوده و دور ريختنـي را بـه كالس بياوريد. از بين آن هـا چند قطعه را 
انتخـاب كـرده و يـك ميز، چـراغ خواب و صندلي بسـازيد

- نمونه هايـي از مـواد دور ريختنـي )بطـري نوشـابه، ظـروف چسـب و ...( را تهيـه كنيـد و از آن هـا 
وسـايل صحنـة برنامـة كـودك بسـازيد )ليـوان فانتـزي، عصـا،  جعبـه ابـزار و ...(.

فعالیت 
گروهی

يكـي از مـواردي كـه بـه سـاخت وسـايل كمـك بسـياري مي كنـد، اسـتفاده از مـواد دور ريختنـي 
اسـت كـه بـه خالقيت طـراح و سـازنده ارتبـاط دارد. 

نكته

 نصب و ارائة وسايل صحنه

تصویر 72تصویر 71
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تصویر 73

تصویر 75تصویر 74

تصویر 78تصویر 77تصویر 76
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در تصاوير باال، وسايل ساخته شده، در كدام بخش از دكور قرار مي گيرند؟
- به چه دليل وسايل صحنه در نقاط خاصي از صحنه نصب مي شوند؟

بـراي نصـب وسـايل صحنـه در مـكان مورد نظر بايـد به نقشـه هاي اجرايي مراجعـه نمود تا آن هـا در محل هايي 
كـه طـراح پيش بينـي كـرده اسـت قرار گيرنـد. آن دسـته از وسـايلي كـه روي ديوارها و اسـكلت اصلـي صحنه 
قـرار مي گيرنـد بايـد از اسـتحكام و ايسـتايي برخـوردار باشـند تـا در جايـي كـه زيرسـازي هاي الزم پيش بينـي 

شـده اسـت، نصب شوند.
در صحنه هايـی كـه زمـان زيـادي در آن هـا تصويربـرداري انجام مي گيرد )شـهرك سـينمايي، ميدان هاي شـهر، 
محله هـا، كارخانه هـا، كارگاه هـا و ...( اسـتحكام و ايسـتايي وسـايل صحنـه بسـيار مهم اسـت تا در برابر شـرايط 
طبيعـي و آب و هـوا مقـاوم باشـند. بـه ايـن دليـل در اين گونـه صحنه ها مـواد و مصالـح از همان گونه اي اسـت 

كـه در معمـاري شـهرها و سـاختمان ها مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد.
وسـايل داخـل صحنـه نيـز بـا توجه به مـكان قرارگيـري، طـوري نصب مي شـوند كه در اثـر حركـت بازيگران و 

جابه جايي هـاي پيش بينـي شـده، از ايسـتايي الزم برخوردار باشـند.
وسـايل صحنـة همـراه بازيگـر پـس از سـاخت و دسـته بندي توسـط دسـتياران صحنـه و لبـاس، بـا توجـه بـه 
صحنـه اي كـه تصويربـرداري در آن انجام مي شـود، در اختيار آن هـا قرار مي گيرد و پس از خاتمـة تصويربرداري، 

در انبـار وسـايل صحنـه نگـه داري مي شـود تـا در صحنـة بعدي دوبـاره مورد اسـتفاده قـرار گيرد. 

تصویر 79
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تصویر 81تصویر 80

تصویر 83تصویر 82

- تصويـر يـك كتيبـة خطـي در ابعاد 200×40 سـانتي متر را روي سـراميك هاي 20×20 سـانتي متر 
منتقـل كنيـد و به صـورت كاشـي رنگ آميزي كنيد، سـپس روي سـر در يكي از كالس هـا نصب كنيد.

مواد مورد استفاده: فوم ماكت سازي مقواي ماكت، چوب بالسا، گچ، ِگِل رس و ... .
- تصويـر يـك چـراغ ديـواري قديمـي را تهيـه كنيـد. آن را بسـازيد و روي يكـي از ديوارهـاي حيـاط 

هنرسـتان نصـب كنيد.

فعالیت 
گروهی
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- يـك جلـد كتـاب قديمـي را طراحي كنيد و آن را بسـازيد و سـپس در داخل كتابخانـه قرار دهيد، 
به طـوري كـه بـا كتاب هاي ديگر تفاوتي نداشـته باشـد.

و  تمامـي وسـايل صحنـه جمـع آوري  تلويزيونـي،  نمايـش  برنامـة  تصويربـرداري  پايـان  از  پـس 
مجموعـه داران،  موزه هـا،  بـه  تـا  مي گيـرد  قـرار  گـروه  اختيـار  در  مناسـب  بسـته بندي هاي  در 

تحويـل شـود. انبـار وسـايل صحنـه  يـا  اجاره دهنـدگان 
وسـايلی كـه بـه شـكل واقعي بـراي صحنه هـاي خارجي سـاخته و در محل لوكيشـن مثل شـهرك 
سـينمايي نصـب شـده اند، بـه همـان صـورت باقـي مي ماننـد و بـا برنامه ريـزي مديريت آنجـا مورد 
بازديـد عمـوم و بخصـوص هنرجويـان قـرار مي گيرنـد. بازديـد از مكان هـاي تاريخـي كه بازسـازي 
شـده اند و در برنامه هـاي تلويزيونـي مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اند، هميشـه جذابيت داشـته اسـت.

بازديـد از مكان هـاي تاريخـي كـه بـراي برنامه هـاي تلويزيونـي طراحـي و سـاخته شـده اند، پس از 
پايـان تصويربـرداري و توليـد برنامـة  نمايشـي، سـريال و ... براي عمـوم مردم به خصوص نسـل هاي 
آينـده از جذابيـت بسـياري برخـوردار ايـت، به هميـن دليل در سـال هاي اخير صحنه هـاي تاريخي 

و تمامـي وسـايل موجـود در آن هـا به شـكل واقعي و ماندگار سـاخته مي شـوند. 

فعالیت 
آنجا تهيه كنيد، و به شكل كنفرانس کارگاهی از  از شهرك سينمايي، يك گزارش تصويري  بازديد  از  پس 

در كالس ارائه دهيد.

فعالیت 
کارگاهی



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري بــا ســاخت انــواع وســايل صحنــه از قطعــات متنــوع آشــنا مي شــوند تــا مهــارت ســاخت، مونتــاژ، رنــگ كــردن، اتصــال و جوشــكاري وســايل 

و ماننــد آن را كســب كننــد.
 

استاندارد عملکرد: 

ساخت وسايل صحنه از قطعات موجود يا جديد بر طبق متن پيشنهادي و نصب آن در صحنه طبق برنامه

شاخص ها:
- اندازه گيري و محاسبة دقيق ابعاد صحنه و وسايل آن و ترسيم طرح اوليه

- انتخاب و تركيب مواد بر اساس طرح اوليه
- ساخت وسايل صحنه به صورت سر هم بندي قطعات )مونتاژ(، رنگ كاري و ... 

- ارائة وسايل صحنه به صورت كامل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 3 ساعت

مكان : استوديو و يا كارگاه صحنه

ابــزار و تجهیزات: ميــز كار، صندلــي، انــواع گيــره، مغــار، چــوب ســاب، انــواع اره مخصــوص چــوب و فلــز، كاترهــاي بــزرگ و كوچــك، انــواع قلــم، چســب، رنــگ، دريــل، گــراف، 
پمــپ بــاد، ابــزاار رنگ پــاش، انــواع فــوم، گــچ، مقــوا، اســفنج

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی ساخت وسایل صحنه

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                1طراحي وسايل صحنه 1

                1تهيه مواد و مصالح2

2ساخت وسايل صحنه3

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش: مديريت 
منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، استفاده از ابزار و وسايل ايمن

 2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی ، 2 می باشد.
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فصل 2

اجرای لباس شخصیت
فصل 3

آشـنایي بـا نقـش و نحـوه عملكرد طـراح لبـاس در صحنه تئاتـر، سـینما و تلویزیون از 
مهارت هـاي الزم در سـاخت برنامـه تلویزیونـي اسـت کـه مجموعـه ای از فعالیـت های 
تخصصـی در حـوزه طراحـی لباس به شـمار مـی رود. همچنین  مراحل سـاخت اجراي 
لبـاس و نـوع رابطـه طـراح لبـاس با اعضـاي گروه سـازنده برنامـه تلویزیونـي، ظرافت و 
حساسـیت هایي دارد کـه الزمـه کار طراحان لبـاس صحنه بوده و نیاز بـه خالقیت دارد.    
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انتخاب و آماده سازی لباس شخصیت 

برای انتخاب و آماده سازی لباس شخصیت، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـری بـا گونه های نمایشـی و طراحی لباس متناسـب با آن آشـنا می شـوند و 
مهـارت انتخـاب پارچه هـای لباس بر مبنای شـخصیت نمایشـی و نیز هماهنگی با سـایر پوشـش ها ) کاله، کفش و...( 

را کسـب می کنند.

1

استاندارد عملکرد

انتخـاب و آمـاده سـازي لبـاس بـر اسـاس شـخصیت هاي نمایشـي و هدایـت همكاري بـا تیم دوزنـده طبق 
متن نمایشـي 
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متن

پایـه و اسـاس یـك برنامـه را متـن تشـكیل مي دهـد. متـن چهارچـوب تعییـن شـده اي بـراي رسـیدن بـه 
اسـت. برنامه  تولیـد 

ابتـدا، نویسـندة قصـه و فیلمنامـه  یـك اثـر را مـی نویسـد )یـا از داسـتان و متـن، برداشـت شـخصي 
متـن،  خوانـش  بـا  مي کنـد.  بازآفرینـي  فیلمنامـه  یـا  نمایشـنامه  بـه صـورت  را  آن  می کنـد(. سـپس 
شـخصیت ها(  روحـي  حـاالت  و  نـور  لبـاس،  صحنـه،  زمـان،  )فضـا،  خصـوص  در  کاملـي  اطالعـات 

مي شـود. دریافـت 
متن هـا به دو گروه توصیفي و نمایشـي تقسـیم مي شـوند.

هنرجویـان را بـه دو گروه تقسـیم کرده و دو متن متفـاوت را در اختیار هر گروه قرار دهید.

- چـه تفاوتي بین ایـن دو متن مي بینید؟
- چه شـباهتي بین آنها وجود دارد؟

کـدام متن قابلیت اجرا در کالس را دارد؟
- متني که به شـكل نمایش قابل اجرا باشـد چه نام دارد؟

- متني که داسـتاني را براي شـما بیان و توصیف مي کند چه نامیده مي شـود؟
در کـدام متن گفت وگو به طور مسـتقیم صورت مي گیرد؟

حكایـت کوتـاه زیـر را بـه نمایـش تبدیـل کنیـد. کدامیك از قسـمت هـاي داسـتان در متن نمایشـي دیده 
نمي شـود؟

بّقال داستان طوطي و 

بـود بّقالـی و وي را طوطـي ای                              خـوش نوایـي، سـبز گویـا طوطي ای
در دکان بـودي نگهبـاِن دکان                              نكتـه گفتـي بـا همـه سـوداگران

َجسـت از سـوي دکان، سـویي گریخت                    شیشـه هاي روغِن ُگل را بریخت

براي تبدیل این متن به نمایش چه وسـایلي مورد نیاز اسـت؟
حال بـه متن زیر دّقت کنید.

قورباغـه و مـوش دعوایشـان شـد و تصمیـم گرفتنـد بـراي مبـارزه و رو کـم کنـي بـه دشـت برونـد. وقتي 

علـی: مامان ناهار چی داریم؟
مادر : سـالمت کو؟ از مدرسـه میایی اول ...

علـی وارد خانـه شـد، بـوی خیلـی خوبـی در 
از  خانـه پیچیـده بـود ، هنـوز سـالم نكـرده 

مـادر پرسـید کـه ناهـار چـی دارنـد.



122

آنهـا بـه جـان هـم افتادنـد، شـاهین بـه سـرعت فـرود آمـد و هـر دو را در چنـگال خـود گرفـت و برد.
- تفاوت اصلي بین این دو اجرا در چیسـت؟

- زمان وقوع حوادث در این دو متن چه نقشـي دارد؟
- چگونـه مي توانید زمان را در این دو متن نشـان دهید؟

تصاویري از فیلم  هاي تاریخي ارائه شـده اسـت، با توجه به تصاویر به پرسشـها پاسـخ دهید.

تصویر 2

تصویر4 تصویر3

تصویر5

تصویر1
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عنـوان هر فیلم را زیر تصویر مربوط به آن بنویسـید.
-زمان فیلم هاي یاد شـده را حدس بزنید؟

- چـه عناصري در تصویر، نمایانگر زمان اسـت؟
- بـراي ایجـاد تفـاوت در تصاویر به جاي زمان، چه عنصر دیگـري را مي توانید ذکر کنید؟

لبـاس از عناصـر مهـم »زمـان« در یـك نمایـش اسـت و اقلیـم یـا مـكان جغرافیایـي نیـز عامـل مهمي در 
تشـخیص تفـاوت در متـون نمایشـي اسـت.

تصویر7تصویر6

1- با جست وجو در منابع اینترنتي و کتابخانه اي کلمه »ژانر« را تعریف کنید.        
بـه تیتـراژ یـك برنامـة تلویزیونـي توجـه کنیـد. نـام چنـد نفـر را مي بینید؟شـغل چنـد نفر مشـخص 

ست؟ ا
لیست شغل ها و تعداد افراد ذیل آن را بنویسید. )مثاًل گروه موسیقي: 7 نفر(.

با توجه به اطالعات جمع آوري شده، به این پرسش پاسخ دهید:

فعالیت 
کارگاهی

1- گزیده هایـي از چنـد متـن داسـتاني از زمان هـاي متفـاوت را بـه کالس بیاوریـد و در اختیـار 
هنرجویـان قـرار دهیـد. ایـن متـون بایـد از کشـور ها و سـبكهای متفـاوت باشـند.

2- سـپس هنرجویـان مطالعـه کننـد و زمـان وقـوع داسـتان را حدس بزننـد دربارة اینكـه چگونه از 
طریـق متـن متوجـه زمـان آن شـده اند، گفت وگـو کنید.

3- شـاخص هاي تعییـن کننـده را روي تخته کالس فهرسـت وار بنویسـید. مثاًل متن1: وسـیلة نقلیه ، 
اسـب، لقب افـراد، حكیم، داروغـه، حرامي.

4- هر گروه همراه با نمایش قسمت هایي از فیلم، دربارة لباس ها و طراحي لباس فیلم صحبت کنند.

کار گروهی
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2- هر یك از مسؤلیت هاي زیر به عهدة چه کسي است؟ 
- تقسیم بندي بودجة مربوط به برنامه                                             طراحي لباس

- هماهنگي و هدایت بازیگران                                                      تهیه کننده
- طراحي و نظارت بر اجراي دوخت لباس                                          کارگردان

1- جایـگاه طـراح لبـاس را در تیتـراژ بیابیـد و ارتبـاط آن را بـا دیگـر گروه  هـا ذکـر کنیـد. گـروه 
طراحـي لبـاس چنـد نفرنـد؟ دربـارة  کار آن هـا بـا یكدیگر گفـت وگـو کنیـد. یافته هـا را روي تختة 

کالس بنویسـید و اضافه هـا را حـذف کنیـد.
2- مراحل کار طراحي لباس را اولویت بندي کنید:

الف- طراحي                                                               - مرحلة 1
ب- هماهنگي با کارگردان                                              - مرحلة  2

ج- هماهنگي با تیم تهیه کننده                                        - مرحلة  3          
د- انتخاب تیم دوخت و اجرا                                           - مرحلة  4

آیا اکنون مي توانید به طور جامع و کوتاه تیم تولید را تعریف کنید؟
جـدول نمـودار یـك تیـم تولیـد را در کالس نمایش دهید. بهتر اسـت این نمودار از یـك برنامة مهم 
یـا یـك فیلـم باشـد. از هنرجویـان بخواهیـد کـه براي گـروه هاي یاد شـده کـه در تیتراژ آمـده اند، 

جدولـی درسـت کننـد و در آن، شـغل عوامل تولید و افراد شـاغل را نشـان دهند.

کار گروهی

فـرض کنیـد مي خواهیـد بـراي دوسـتانتان یـك میهماني برگـزار کنید. چه کسـاني مي تواننـد در ایـن زمینه به 
شـما کمـك کننـد؟ چـه مراحلي باید طي شـود تـا میهماني درسـت برگزار شـود؟

1- برنامه ریزي            2- تهیة بودجه            3- خرید            4- آماده سازي            5- ارائة پذیرایي
آیا با مراحل باال موافق هستید؟ آیا مرحلة دیگري به ذهن  شما مي رسد؟

تولیـد در تلویزیـون نیـز بـه عهـدة یك گروه اسـت کـه هر کـدام وظیفه اي بـر عهده دارند. شـناختن هـر فرد در 
ایـن گـروه و دانسـتن وظایـف دیگران و ارتبـاط آنها با یكدیگر، باعث مي شـود کاِر گروهي درسـت انجـام پذیرد.                            

ساختار توليد يك فيلم 
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1-پیش تولید

مهم ترین قسمت کار، پیش تولید است. مراحل زیر نمایانگر پیش تولید می باشند.
1- بررسـي متـن،2- هماهنگـي بـا تهیه کننـده، 3-هماهنگـي با کارگـردان، 4-طراحـي لباس، 5-خریـد و تهیة 

ملزومـات، 6-دوخـت و آماده سـازي لباس.

مراحل توليد يك فيلم ) پيش توليد، توليد و پس از توليد (                       

1- یك گروه تولید برنامه در کالس تشكیل دهید و به هر یك از اعضا وظیفه اي را واگذار کنید.
2- تیم می تواند شامل 10تا8 نفر باشد.

- نویسنده: مسئول انتخاب یك داستان و تبدیل آن به نمایشنامه؛
- کارگردان: مسئول هماهنگي و نظارت بر تیم اجرایي و بازیگران؛

- مدیر تولید: مسئول برآورد کردن بودجه براي خرید وسایل اجرایي؛
- طراح لباس: مسئول ، انتخاب و تهیة لباس مناسب براي بازیگران؛ 

- بازیگران که مسئول اجراي نقش مورد نظر هستند.
از وظایـف خـود و شـرح وظایـف، یك جـدول تهیه کنیـد. مراحـل کار را در جدول بنویسـید و زمان 

انجـام هـر مرحلـه را در آن قید کنید.
به این جدول، » جدول برنامه ریزي « گفته می شود.

کار گروهی

- هنرجویان را در دو گروه تولید برنامه قرار دهید.
- هـر گـروه بـا بررسـي تیتـراژ چنـد فیلم، عوامل و مشـاغل فعـال در تولیـد آن ها را اسـتخراج کرده 

و جـدول آن را ترسـیم کنند.
براي قرار گرفتن افراد در جایگاه واقعي شان در جدول چه مواردي را مورد توجه قرار مي دهید؟

اولویت عوامل تولید درجدول بر مبناي شروع فعالیت آن ها صورت مي گیرد.
هر گروه یك جدول تهیه کند و جایگاه طراح لباس را در آن مشخص نماید.

کار گروهی
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بخـش اولویت بنـدي توسـط برنامه ریـز و یـا دسـتیارکارگردان بـه صـورت جدولـي بـراي تیـم تولیـد 
آمـاده مي شـود.

فعالیت 
کارگاهی

2- تولید

- مرحلة تولید از زمان شروع فیلمبرداري در تلویزیون و سینما و یا اکران نمایشنامه در تئاتر آغاز مي شود.
- تمام تیم اجرایي آمادة کار هستند.

- در تیم )طراحي لباس(،  لباسها آماده شده و براساس اولویت اجرا و دسته بندي شده اند.
- طـراح لبـاس در یـك جـدول اختصاصـي با توجه بـه صحنة مـورد نظر، لباس هاي هـر بازیگر و تمـام ملزومات 

آن را مشـخص مي کند.

نمونة تیتراژ آغازی

کارگردان هنری:

کارگردان تلویزیونی:

بازیگران :

طراح صحنه و لباس

مدیر تولید:

تهیه کننده: 

نمونة تیتراژ پایانی

طراح صحنه :

طراح لباس:

طراح گریم:

طراح نور:

فیلمبردار:

صدا بردار:

مدیر تدارکات:

گروه خیاطی:

دستیاران طراحی:
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نمونة جدول برنامه ريزی

3- پس از تولید

- در ایـن مرحلـه کـه ضبـط یـا اجـراي نمایـش بـه پایـان رسـیده اسـت، تیـم طراحـي لبـاس بایـد لباس هـا و 
ملزومـات را فهرسـت کـرده )لبـاس هایـي را کـه از آرشـیو گرفته یا خریـداري شـده اند را به صـورت مجزا در 2 

فهرسـت مشـخص کننـد( و تحویـل مدیر تولیـد  دهند.

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 1 : صحنة 1

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 1 : صحنة 2

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... . سكانس 2 : صحنة ا

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 2 : صحنة 2

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 3 : صحنة 1

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 3 : صحنة 2

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 4 : صحنة 1

1- هر گروه جدول برنامه ریزي را آماده مي کند و در آن، مراحل اجرا را نشان مي دهد.
2- هـر گـروه جـدول مشـخصات لبـاس بازیگـران را بر اسـاس صحنـة نمایـش تنظیم مي کنـد. )در 
ایـن جـدول بـه طـور دقیـق مشـخص میشـود کـه هـر بازیگـر در هـر صحنـة نمایـش چه لبـاس و 
ملزوماتـي دارد، بدیـن ترتیـب دسـتیار یـا جامـه دار بـراي تحویـل لبـاس بـه بازیگران دچار مشـكل 

نمي شـود و لباس هـا جابه جـا نمـي شـوند.

کار گروهی
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نمونه فهرست

لباسهای دوخته شدهلباسها و ملزومات آرشیوی ملزومات خریداری شدهلباسهای خریداری شده

پیراهن 8 عدد
شلوار 12 عدد

شال 15 عدد
کاله 5 عدد

کت : کدهای 15،  54 ، 67 ، 32 
 جلیقه: کدهای 37 ، 62 ، 28 

دامن  4 عدد
شلوار 6 عدد 
کاله 2 عدد 

- در ایـن مرحلـه، گروههـا مي تواننـد گزارشـي از مراحـل کار تیـم خـود را ارائه کنند. تمـام مراحل، 
عكاسـي یـا فیلمبـرداري شـده و به صـورت تصویـري )پاورپوینـت( نمایـش داده شـوند. مراحل کار 
شـامل پیـش تولیـد، تولیـد و پـس از تولید باشـد و اسـامي تیم بـه صورت تیتـراژ در ابتدا یـا انتهاي 

آن قـرار گیرد.
 بهتـر اسـت هنرآمـوز بـراي کار گروهـي نمایشـي را در کالس مطـرح کنـد و یـا شـخصیتهایی را 
مشـخص کنـد و از هنرجویـان بخواهـد بـا جسـت جـو در منـزل خـود یـا اقـوام، لباس هایـي را کـه 
مناسـب شـخصیت هاي نمایـش اسـت بـه کالس بیاورند، سـپس بـا هم بررسـي کنند و بـه جامه دار 

تحویـل دهنـد و ... 

کار گروهی

تحليل و بررسی شخصيت نمايشي

چند اثر داستاني یا نمایشي را که در گذشته دیده اید به یاد آورید.

مثال: داستان شازده کوچولو

این داستان دربارة کیست؟
شخصیت اصلي آن چه نام دارد؟

چند شخصیت فرعي براي داستان مي توانید نام ببرید؟

تصویر 8
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مثال:  فیلم قصه های مجید ؛ به کارگردانی آقای پور احمد 

فیلم دربارة کیست؟
شخصیت اصلي چه نام دارد؟

بـه همیـن ترتیـب گروه هـای دو نفـره تشـكیل دهیـد و بـا انتخـاب سـه متن  نمایشـي و غیـر نمایشـي و فیلم ، 
شـخصیت هاي اصلـي آن را پیـدا کنیـد.

آیا  اکنون مي توانید شخصیت نمایشي را تعریف کنید؟

رفتـاري  و  خلق و خـو  داراي  بازیگـران  درهرنمایـش، 
هسـتند کـه باعـث تفكیـك آن هـا از دیگـر بازیگـران 
اسـت. مهرباني، بدجنسـي، شـادي، غم، ترس، شـجاعت 
و ... از جملـه خصوصیاتـي هسـتند کـه شـخصیت هاي 

داسـتان را مي تـوان براسـاس آنهـا شناسـایی کـرد.
بـه طـور مثـال در داسـتان رسـتم و افراسـیاب، رسـتم 
شـخصیت اصلـی داسـتان، فـردی شـجاع و خیرخـواه و 

افراسـیاب شـخصی بدجنـس و خبیـث اسـت.

تعريف شخصيت يا كاراكتر

1- هنرجویـان بـه چنـد گروه تقسـیم شـوند و هر گـروه متني را بـه کالس بیاورند و شـخصیت هاي 
آن را دسـته بنـدی کنند.

2- بـا توجـه بـه متـن، شـخصیت ها را از نظـر رفتـار و خلق و خـو تفكیـك کنیـد. همچنیـن افـراد و 
شـخصیت ها از نظـر اولویـت بـازي )نفـر اول، دوم و ...( نیـز مشـخص شـوند.               

خصوصیات شخصیت هاي زیر را مشخص کنید:
- حسود:  احساس مي کند از دیگران برتر است و بهترین عقاید را دارد و ... .

- مغـرور:   احساس مي کند دیگران حق او را خورده اند و نسبت به موقعیت آنها حس خوبي ندارد و ... .
- ضعیف:  نسبت به همه حس خوبي داردد و مایل به کمك و همكاري است و ... .

- مهربان:  احساس مي کند دیگران از او برتر هستند و نگران بیان عقاید شخصي است و ... . 

3- در کاِرگروهـي بـاال ، هنرجـو مي توانـد همـراه بـا متـن، لباسـي را که فكـر مي کند نزدیـك به آن 

کار گروهی

تصویر 9
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شـخصیت اسـت، از منـزل بیـاورد و با پوشـیدن آن لبـاس، شـخصیت را تحلیل کند.
4- با توجه به اهمیت شخصیت افراد در نمایش مكبث، اولویت بندي را انجام دهید. 

مكبث فرمانده و رئیس

همسر مكبث

فرمانده

 
- شخصیت اول نمایش کیست و چرا؟

- شخصیت دوم نمایش چه کسی است؟ چرا؟
- شخصیت سوم نمایش چه کسی است؟ چرا؟

تصویر10
مکبث

- یـك متـن نمایشـي انتخـاب کـرده و شـخصیت هاي آن را همـراه بـا خصوصیات و ُخلق و خویشـان 
مشـخص کنید.

- جدولـي را تنظیـم کنیـد کـه در آن بـه ترتیـب نقـش اول و مهم  تـا آخرین نقش ها براسـاس رفتار 
و خلق و خو تعیین شـده باشـند.

»شخصیت اول، نقش اول یا قهرمان«: کسي است که داستان براساس او روایت مي شود.
- افـراد گـروه مي تواننـد همگي بـا مطالعة نمایشـنامه، شـخصیت هاي نمایشـنامه را از نظر خلق و خو 
و ویژگي هایشـان تقسـیم بندي نماینـد. ایـن امرکمـك مي کنـد کـه در هنـگام کار بـه وحـدت نظـر 

برسند.
- شـخصیتها را بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش )نقـش اول، دوم و ...( تقسـیم بندي کـرده و در جدولـی 

نمایند. مشـخص 
- بـراي هـر شـخصیت بـا توجـه بـه خلق و خـو، لباسـي مناسـب از نظر رنـگ، فـرم، جایـگاه، زمان و 

مـكان طراحـي نمایند.
بـا کاراکتـر و شـخصیت  نمایشـي آشـنا شـدیم و دانسـتیم کـه روایـت یـا نمایـش بـر حـول محـور 

شـخصیت اصلـي سـاخته مـي شـود.
اکنون به لباسي نیاز داریم که بتواند ویژگي شخصیت نمایش را به مخاطب انتقال دهد.
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به این دو مثال دّقت کنید.
1- دو شـاهزاده در مصـر بودنـد. یكـي علـم و دیگـري مـال اندوخـت عاقبـة االمـر آن یكي عالمة عصر گشـت و 

ایـن یكي سـلطان مصر شـد. )حكایات گلسـتان سـعدي(
2- وقتي پروفسور احمد کني از سالن کنفرانس نانو بیرون آمد، دکتر سعیدي توي راهرو بود ...

در هر دو متن دربارة دو مرد صحبت مي کنیم آیا لباس آنها با هم مشابه است؟
به لحاظ طرح و رنگ چه پارچه اي را براي این افراد پیشنهاد مي کنید؟

فیلم سینمایی آمادئوس

بـه تصویـر بـاال کـه برگرفتـه از فیلم سـینمایی آمادئوس اسـت توجه 
کنیـد؛ آمادئـوس موتـزارت در سـمت چپ تصویـر ، فردی موسـیقی 
دان و هنرمنـد از طبقـة اَشـراف اسـت و سـالیری در سـمت راسـت 
تصویـر؛ رقیـب اوسـت کـه از طبقة اشـراف نیسـت و در دربـار، نقش 
موسـیقی دان دربـار را دارد و نسـبت بـه موتزارت حسـادت می ورزد.

پارچه هـا هـر چـه لطیف تـر و نازك تـر و نرم تـر باشـند، نشـانگر روحیة مالیـم، مهربـان، حسـاس و همچنین باال 
بـودن طبقة اجتماعي و اَشـرافی شـخصیتها هسـتند.

همـان گونـه کـه پارچه هاي ضخیم و محكـم مانند فاسـتوني، کتان وگوني بافت، نشـانگر قـدرت مردانه، مقاومت 
و البته طبقة متوسـط و مسـتضعف جامعه هستند.

1- هر هنرجو پارچه اي به کالس بیاورد. پارچه ها متنوع و از جنس هاي متفاوت باشند.
2- اکنون براي پارچه ها شخصیت تعیین کنید.

مثال: پارچة نخي با گل هاي ریز) شخصیت مادربزرگ(؛
فالنل خاکستري تیره )شخصیت پدربزرگ(؛

تریكوي زرد  )شخصیت ......................... (.
تا جایي که مي توانید پارچه ها را نسبت به شخصیت تعریف کنید. کاربرد پارچه ها را بنویسید.

مثال: حریر آبي )روسري زنانه(؛
پشمي سرمه اي )شلوار مردانه(؛

جنس پارچة لباس عامل مهمي براي بهتر جلوه دادن شخصیت هاي نمایشي است.

فعالیت 
کارگاهی

- جنس لباس آن ها را بررسي کرده و دربارة آن گفت وگو کنید.
کار گروهی

تصویر11
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پارچه هایـي نظیـر مخمـل، تافتـه، سـاتن و زربفـت کـه 
داراي بـرق خـاص و نرمـي و درخشـندگي هسـتند، براي 
شـخصیت هایي از طبقـات اشـراف و پادشـاهان مناسـب 

. هستند
بـا توجـه بـه تصویـر بـاال، نوع شـخصیت هـا را بـا در نظر 

گرفتـن جنـس لبـاس هایشـان مشـخص کنید.

بعـد از انتخـاب و خریـد پارچـه و ملزومـات نظیـر دکمـه، نـوار، یـراق و قرقره بـراي لبـاس، نوبـت اندازه گیری و 
تعییـن اندازة لبـاس بازیگران اسـت.

جدولهـای اندازه گیـري و سـایز بندي اسـتانداردي وجـود دارد کـه براسـاس آنهـا انـدازه )سـایز( افـراد  مشـخص 
مي شـود، بـه طـوري کـه بخشـهای مختلف بـدن با متـر اندازه گیري مي شـود و با تطبیـق آن در جـدول مذکور، 

- تصویـری از یـك فیلـم  را بـه صورت گروهـي انتخاب کرده و در آن جنسـیت لباس ها را براسـاس 
طبقـة اجتماعي آنها مشـخص کنید.

کار گروهی

1- به نظر شما ترکیب پارچة حریر و زربافت نشانگر کدام طبقة اجتماعي است؟
2- ترکیب چه پارچه هایي را مناسب افراد کارگر و زحمتكش اجتماع مي دانید؟

3- ترکیـب پارچـة ابریشـم و مخمـل را در چـه شـخصیتی از فیلـم دیده ایـد؟ نـام فیلم و شـخصیت 
را ذکـر کنید.

4- پارچه هاي زیر، شما را به یاد چه شغلي مي اندازند؟
مثال:

- مخمل و تور )شخصی پولدار و اشرافی(؛
- فاستوني و پنبه اي ).........................................(؛ 

- زربفت و حریر  ).........................................(؛ 
- گونی بافت  ).........................................(؛

- پشمی و پوست  ).........................................(.

پژوهش

تصویر12
برنامة تلویزیونی شاحة طوبی
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

انـدازة افراد مشـخص مي شـود.
معمـوالً در کار فیلـم، مسـئولیت سـایز بنـدي و اندازه گیري به عهدة تیم خیاطی اسـت که خیاط بـا تعیین دقیق 

انـدازة بازیگران شـروع بـه کار برش و دوخت لباس براسـاس طرح هـاي انتخابي مي کند.
در برخـی مـوارد، لبـاس بازیگـران خریـداري میشـود و در مـواردی نیـز از آرشـیو تهیه میگـردد. لبـاس بازیگران 

پـس از تعییـن انـدازة آنهـا  تهیه مي شـود.
بایـد در نظـر داشـت اندازه گیري دور سـر بـراي کاله و پا بـراي کفش نیز از مـوارد ضروري در زمـان اندازه گیري 

است.

1- مطابق جدول اندازه گیري، اندازه های لباس گروه خود را در کالس تعیین کنید.
2- بـه کمـك هنرآمـوز خـود، اندازه هـاي هنرجویـان را در جدول ثبـت کنید و به کمـك آن، حدود 

انـدازة هنرجویـان دیگر را پیـدا کنید.

...قد باالتنهقد شلوارقدنام

3- با توجه به اعدادي که به دست آورده اید معني این حروف را بنویسید.
......... XS   .......... S    ........ XL   .........XXL  ......... M

4- لباس بازیگران چقدر در نشان دادن هر چه بهتر خلق و خو وشخصیت نمایش موثر است؟
5- چه ویژگي هایي در لباس بازیگر نشانگر خلق و خو و شخصیت نمایش است؟

6- رنگ و فرم از عوامل بسیار مهم در نشان دادن شخصیت هاي نمایش هستند.

کار گروهی

- بـا رنـگ مي تـوان احسـاس بازیگـر 
را انتقـال داد بـه طـور مثال:

- سفید نشانة پاکي؛
- سیاه نشانة غم؛

- قرمز نشانة شادي یا  خشم زیاد؛
- آبي نشانة آرامش؛

- سبز نشانة سرزندگي و قدرت.

- بـا فـرم مي تـوان شـخصیت بازیگر 
را نشـان داد و بـه عنـوان مثال:

- خطوط عمودی نشانة قدرت
- خطـوط افقـي نشـانة بـي تفاوتي و 

ن سكو
- خطـوط منحنـي نشـانة آرامـش و 

ف نعطا ا
- خطـوط شكسـته نشـانة اضطـراب؛ 

دغدغـه و بدجنسـي
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7- ترکیب رنگ و فرم در لباس بازیگر، به حاالت و احساسات او کمك میكند.
بـه طـور مثـال، رنـگ قرمـز با خطوط عمـود در لباس، نشـانگر قدرت فرد اسـت و خطوط شكسـته 

بـه رنـگ زرد، ترس و اضطراب را شـدت مي بخشـد.

انتخاب لباس براي بازيگران

آیا مي دانید که هر یك از رنگ ها بیانگر احساس و رفتار متفاوتي در بین شخصیت هاي نمایش است؟ 

بـه تصویـر بـاال نگاه کنید، به نظر شـما شـخصیت های نشـان داده شـده دارای چـه خصوصیاتی هسـتند؟ رنگ 
و فـرم لباسشـان تـا چـه حدی بـه نمایش شـخصیت آنان کمك کرده اسـت؟

با توجه به تعاریف زیر، رنگ مناسب را انتخاب کنید:

تصویر 13
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- شور و هیجان و خشم خیلي زیاد                               الف: سبز
2- آرامش و عرفان                                                    ب: سفید

3- پاکي و صداقت                                                     ج: آبي
4- مالكیت و قدرت                                                    د: قرمز

آیـا مي دانیـد کـه انـواع پارچه های مـورد اسـتفاده در دوخـت لباس، بیانگـر طبقـات مختلف اجتماعـي در بین 
شـخصیت هاي نمایش هسـتند.

با توجه به تعاریف زیر، پارچة مناسب را انتخاب کنید:
1- پارچه اي سلطنتي و اَشرافي                                الف: مخمل

2- پارچه اي مناسب طبقات باالی جامعه                   ب: پارچه زربفت
3- پارچه اي مناسب طبقات پایین جامعه                    ج: فاستوني

4- پارچه اي مناسب کت و شلوار رسمي                     د: گوني و کرباس
بـراي تهیـه و دوخـت لبـاس بازیگـر، نیـاز به دانسـتن انـدازة بازیگران اسـت. بـا توجه بـه اندازه هاي زیـر، اندازة 

مناسـب هر شـخصیت را بنویسید.
L :1- خیلي خیلي بزرگ                                         الف
S :2- متوسط                                                      ب

XXL :3- کوچك                                                      ج
M :4- بزرگ                                                        د

جـدول انـدازه را در کالس نصـب کنیـد. بـه وسـیلة متـر خیاطي اندازه هـاي همدیگـر را دو به دو بسـنجید و در 
جدولـي یادداشـت کنیـد. انـدازة خـود را پیدا کنید. کـدام انـدازه، در کالس فراواني بیشـتري دارد؟

در زماني که لباس تهیه، خریداري و یا دوخته مي شود، نیازمند مراحل تكمیل است.
 در خیلـي از مـوارد در نمایشـنامه، لبـاس بازیگـران کهنـه، کثیف و خارج از فرم طبیعي اسـت کـه در این گونه 

مـوارد، طـراح لباس بایـد اقداماتـي را انجام دهد.

بـراي کهنـه نشـان دادن لبـاس معمـوالً آن را بـا دوده و واکس آلـوده کرده و بخشـهایی مانند آرنج و سـر زانوها 
را پـاره یـا سـمباده مي زننـد. بـرای ایـن کار، بهتر اسـت لباس ابتدا شسـته شـود تا حالـت نو بودن و خـط اتو ها 

از بیـن برود.

كهنه كردن 

در نمایشـنامه هایي کـه بازیگـر مثـاًل داراي شـكم بـزرگ و یـا قوز اسـت، زیـر لباس بالشـتكي گذاشـته و با بند 
بـه بـدن متصـل مي کنند.

براي نشان دادن نقوش بر روي لباس و یا تغییر فرم کفش میتوان بر روي آن نقاشي کرد.

تغيير شكل دادن براساس بدن بازيگر 
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ملزومات لباس

ملزومـات لبـاس شـامل تمام وسـایلي اسـت که لبـاس را کامل 
مي کنـد مانند، کاله، دسـتمال گردن، شـال، روسـري، سـاعت، 

دسـتبند، کیف، کفـش و عینك.
ملزومـات لبـاس کمـك زیـادي بـه نمایـش کاراکتـر بازیگـران 

کند. مـي 
هرچـه ملزومـات بیشـتر باشـد، شـخصیت نمایـش، کامل تـر، 
بـه طـور مثـال در  پیچیده تـر و در مـواردي دقیق تـر اسـت. 
فصـل باراني فـردي که داراي لبـاس بارانـي،کاله، چتر و چكمه 
اسـت، بـه مراتب نسـبت بـه فردي که بدون این وسـایل اسـت، 
دقیق تـر و دور اندیش تـر دیده مي شـود. مثاًل شـخصیت چارلي 
چاپلیـن گر چـه بـا توجـه بـه کهنـه بـودن لباس هایش بـه نظر 
فـردي فقیـر اسـت، ولي بـا داشـتن کاله، جلیقه، کت رسـمي ، 

عصـا و کـراوات فـردي بـا شـخصیت به نظر میرسـد.

طراحی و ساخت ملزومات لباس

اصـوالً طراحـي وسـایل و ملزومـات همراه لباس مثل کاله، عصا، شمشـیر، سـپر، نیزه، بادبزن، روسـري، کمربند، 
کفـش و مـواردی از ایـن قبیـل، به عهدة طراح لباس اسـت. 

ساخت زره

بـرای نمایـش، معمـوالً زره ها از اسـفنجهاي سـفت و ضخیم سـاخته مي شـوند. غیر از اسـفنج، پتوهـاي کهنه و 
موکـت و نمـد نیـز براي سـاخت زره بـه کار مي رود. حتـي از مواد پالسـتیكي ضخیم نیز مي توان اسـتفاده کرد.

تصویر 14

- در تصاویـر 15 ،16و 17 مراحـل تهیـة یـك زره بـا تكنیـك خمیر کاغذ و چسـب چوب نشـان داده 
شـده اسـت. بـا توجـه به تصویـر  یـك زره مانند نمونه بـه صـورت گروهی در کالس بسـازید. 

کار گروهی
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نمونه های دیگری از انواع زره های تاریخی در تصویر پایین دیده می شود. 

تصویر 17تصویر 16تصویر 15

تصویر 18

بـا اسـتفاده از اینترنـت چنـد نمونـه زرة تاریخـي پیـدا کـرده، مـواد الزم و مراحـل سـاخت آنهـا را 
دهید. توضیـح 

کار گروهی
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تاج 

تاجهـا انـواع مختلفـی دارنـد از جملـه تاجهـای تاریخـی، معاصـر، پادشـاهان و ملكـه هـا، کـه هـر کـدام دارای 
ویژگیهایـی اسـت. بـرای نمایـش میتوانیـد تـاج را بـا مـواد خیلـی سـاده و سـبك بسـازید. بـه طور مثـال براي 
سـاخت تـاج میتوانیـد ابتـدا بدنـه آن را بـا مقوا سـاخته و بـه هم منگنه کنید و بچسـبانید. سـپس بـه لبه هاي 
تـاج ریسـمان بچسـبانید و بقیـة سـطوح را بـا خمیـر کاغذ بپوشـانید. براي اسـتحكام بیشـتر میتوانیـد یك تكه 
سـیم را بـه طـور عمـودي در هـر بخش تاج بچسـبانید. سـنگهای بـراق رنگي به جـاي جواهرات و رنگ اسـپري 

بـراي دیگـر قسـمتها، بهتریـن تزئین ممكـن براي تاج اسـت.
تصاویر زیر مراحل ساخت تاج با مقوا را نشان میدهد.

تصویر19
مراحل ساخت تاج و تزیینات آن

- بـا توجـه بـه تصاویـر تاریخـی، یـك تـاج کوچـك اسـفنجي بسـازید کـه بـا پـر، شـانه، ریسـمان، 
سـنجاق و خرده هـاي فلـز تزئیـن شـده باشـد و یـا اینكـه با کاغذهـاي ضخیـم، مخروطي بسـازید و 

یـك صفحـة مقوایـي بـاالي آن نصـب کنیـد و در آخـر آن را بـا ریسـمان و نـوار تزئیـن کنیـد.

کار گروهی
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پوشـش های پـا و کفش هـا در طـول تاریـخ در مدل هـا و 
بـا جنس هـای مختلفـی تهیـه شـده اند. در یـك نمایـش با 
توجـه بـه تاریـخ آن، می تـوان کفش هـای سـاده و چرمـی 
یـا پارچـه ای را از کفش هـای آمـاده و یـا کهنـه تهیـه کرد.
 بـا افزودن یكسـري تزئینـات گوناگون با ریسـمان، نوارهاي 
مختلـف، اسـفنج و غیره بـه کفش ها و چكمه هـاي کهنه و 
نیـز بـا یك رنـگ آمیـزي جدیـد میتوانیم به هر نـوع کفش 

یـا چكمه اي کـه بخواهیم دسـت بیابیم.

پوشش هاي پا

جواهرات مختلف از جمله:
گردن بند، دسـت بند، گل سـر و گل سینه را می توان 
بـرای نمایـش سـاخت. انواع جواهـرات، زیـورآالت، 
مـدال هـا و دیگـر عناصـر تزئینـي را مي تـوان 
بـا اسـتفاده از گـچ، خمیرکاغـذ و خـرده ریزهاي 
فلـزي به دسـت آورد. جواهراتي نظیـر گردن بند 
یـا مدالیـون را مي تـوان از تختـة سـه ال، مقـوا 
یـا اسـفنج درسـت کـرد. اگـر چنانچـه بخواهید 
ایـن جواهـرات را بـا اسـفنج بسـازید، ابتـدا باید 
اسـفنج را بـا الك الـكل سـفت کنیـد. بعضـي از 
گردن بندهـا را مي تـوان از مـوادي ماننـد فلـزات 
و قراضه هـاي مختلـف، سـیم، اسـفنج، ریسـمان 
و تكه هـاي پالسـتیك و ...  درسـت کـرد. بـراي 
چسـباندن ایـن مـواد مي تـوان از چسـب چـوب 

اسـتفاده کـرد. زیـورآالت را مي تـوان روي یـك زنجیـر نقره اي یا طالیـي متصل نمـود. زنجیر را از انـواع مختلف 
بنـا بـه نـوع نیـاز مي تـوان انتخـاب کـرد. فواصـل قطعـات آویختـه در گردن بنـد نیـز بـه دلخواه اسـت.

جواهرات و زيورآالت

تصویر 

- تصاویـري از کفشـهای تاریخـی توسـط منابـع اینترنتـي پیـدا کنیـد، سـپس یكـی از آن هـا را 
بازسـازی نماییـد.

کار گروهی

تصویر 21
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1- قسـمتي از یـك متـن کالسـیك بـه طـور مثال  قسـمتي از آرزوهـاي بزرگ اثـر چارلـز دیكنز را 
در کالس بخوانیـد.

2- هنرجویـان لبـاس و ملزومـات لبـاس شـخصیت را تصـور کننـد و روي تختـة کالس بـراي هـر 
شـخصیت، ملزومـات مـورد نیـاز را بنویسـند.

سـپس یـك متـن کهـن ایرانـي را بخوانید و ملزومات آن را  فهرسـت کـرده و دربـارة تفاوت هاي آنها 
در کالس گفـت وگو کنید.

کار گروهی

1- در کالس بـه صـورت گروهـي متنـي را انتخـاب کـرده و بـا توجـه به شـخصیت، ملزومـات لباس 
را انتخـاب کنید.

2- مجموعـه اي از ملزومـات را همـراه بیاوریـد و در کالس با اسـتفاده از آنها شـخصیتي را به نمایش 
گذاشـته و از همكالسـي هایتان بخواهیـد شـخصیت مورد نظـر را حدس بزنند.

به طور مثال عینك ذره بیني، پاپیون و کاله سیلندر، نشانگر یك پروفسور است.
بارانی بلند ، کاله شاپو ، شلوار رسمی و دستكش، نشانگر یك کاراگاه است.

کار گروهی

آماده سازي لباس براي بازيگر و هماهنگ كردن ملزومات لباس

1- هر هنرجو یك لباس را در کالس تغییر شكل داده و کهنه کند.
مواد الزم: 

- واکس مشكي و قهوه اي؛
- سمباده؛

- قیچي.

2- کاله هاي زیر را با توجه به عناوین، مرتب کنید.
آیا مي توانید به این کاله ها، ملزومات دیگري اضافه کنید؟

فعالیت 
کارگاهی
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3- بـا اسـتفاده از اینترنـت یـا منابع دیگـر مانندکتاب بـرای هرکـدام از کاله ها، لباس مناسـبی پیدا 
کنیـد. چـه ملزومات دیگـری میتوانید بـه لباسـها اضافه کنید؟ 

4- به طور مثال آیا با کاله سیلندر ملزوماتی مانند عصا ، شال ، دستكش و ..... مناسب است؟
5- با کاله کابوی چه لباس و ملزوماتی را پیشنهاد می کنید؟ 

تصویر25 تصویر24 تصویر23 تصویر22

کاله سیلندر کاله شاپو کاله کابوی کاله کپي



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجویان در این واحد یادگیري به این مهارت ها دست مي یابند:

-  طبقه بندي ژانرهاي نمایشي و تحلیل هر یك 
-  تحلیل عملكرد ارتباط افراد با طراح لباس

-  انتخاب جنس مناسب پارچه بر مبناي شخصیت نمایشي و آماده سازي لباس بر مبناي آن 
-  هماهنگي لباس با سایر پوشش ها مانند کاله و کیف و کفش و ...

 

استاندارد عملکرد: 

انتخاب و آماده سازي لباس بر اساس شخصیت هاي نمایشي و هدایت همكاري با تیم دوزنده طبق متن نمایشي 

شاخص ها:
- خوانش متن، طبقه بندي ژانرهاي نمایشي

-  مهارت ارتباط با افراد تیم تولید و به کارگیري تحلیل عملكرد طراح لباس
- انتخاب لباس بر اساس تجزیه و تحلیل شخصیت  و انتخاب جنس و سایز مناسب با آن

- هماهنگ کردن لباس با سایر ملزومات الحاقي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 120 دقیقه

مكان: استودیو طراحي لباس

ابزار و تجهیزات:  ابزار ترمیم لباس - چرخ خیاطي - آرشیو لباس 

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی انتخاب و آماده سازي لباس شخصیت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                 1خوانش متن1

                 1هماهنگي با تیم تولید2

 1تجزیه و تحلیل شخصیت3

 1انتخاب لباس براي بازیگر4

 2آماده سازي لباس براي بازیگر5

                 2هماهنگ کردن ملزومات لباس6

شایســتگی هــای غیرفنــی، ایمنــی، بهداشــت، توجهــات زیســت محیطــی و نگــرش: 
ــراي  ــش ب ــتن کاور و پوش ــب، داش ــه مناس ــود تهوی ــات، وج ــتعمال دخانی ــدم اس ع
ــتفاده از  ــه، اس ــح زبال ــع صحی ــخ، دف ــن و تاری ــه مت ــاداري ب ــاس، وف ــت از لب حفاظ
ــه موقــع لباس هــا و نگهــداري صحیــح از آن هــا،  پارچه هــاي طبیعــي، شستشــوي ب

ــادي ــة جمعــي،  تفكــر انتق ــه اي، روحی ــداري، اخــالق حرف ــودن، مردم منظــم ب

     2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.
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دوخت و آماده سازی لباس شخصیت 

برای دوخت و آماده سازی لباس شخصیت، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 در ایـن واحـد یادگیـري هنرجویـان دانـش آناتومـي بـدن و ویژگـي هـاي چهـره و نقـش شـخصیت هـاي 
یـك برنامـه تلویزیونـي، پـس ار انتخـاب طـرح لبـاس، بـا همكاري تیـم خیاطـان اقدام بـه دوخت لبـاس  براي 

شـخصیت هـاي مـورد نظـر خواهنـد کرد .

2

استاندارد عملکرد

دوخـت لبـاس و آمـاده سـازي لبـاس بر اسـاس ویژگي هاي شـخصیت نمایشـي و هدایـت و همـكاري با تیم 
دوزنـده طبق متن نمایشـي
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

آناتومي بدن

تصویر 1

کل سـاختار بـدن انسـان از اجزایـی تشـكیل مي شـود کـه عبـارت اند از: سـر،گردن، تنه )سـینه و شـكم(، 
دو بـازو، دسـت ها، دو سـاق پا و پاهـا مي شـود. لئونـاردو داوینچـي در سـال 1487 میالدي طرحـي از بدن 
انسـان را ارائـه کـرد کـه در آن نشـان مي دهـد تناسـبات اندامـي از اصولـي برخـوردار اسـت کـه مي توانـد 

الگویـي براي طراحـي )آناتومي( باشـد.
شـكل زیر، تناسـبات اندام انسان را نشـان مي دهد که برخی از آنها عبارت اند از:

1- قد انسـان به اندازة دسـت هاي باز شدة اوست.
2- سـر انسان 1/8  کل بدن اوست.
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- طرحي براسـاس تناسـبات اندام خودتان بكشید.
- مقیاس سـر نسـبت به بدن را مشخص کنید.

طراحی اندام

1- با توجه به تصویر بخش هاي دیگر را اندازه گیري کنید و در یك جدول قرار دهید.
اندامـي  تناسـبات  آیـا  کنیـد،  اندازه گیـري  را  اندامـي  تناسـبات  سـر،  مقیـاس  بـا  کالس  در   -2

اسـت؟ داوینچـي  لئونـاردو  اسـتاندارد  فـرم  بـا  مطابـق  همكالسـي هایتان 
3- آناتومي بدن چند درصد از هنرجویان کالس با اندازه هاي استاندارد مطابقت دارد؟

فعالیت 
کالسی

در فضاي یك اثر تجسمي، اندازة شكل ها را نسبت به یكدیگر »مقیاس« مي نامند. تذکر

تصویر 3تصویر2
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

به تصویر توجه کنید، تناسـبات اجزاي صورت چگونه اسـت؟

1- با توجه به نمونة چوبي، حالت هاي مختلفي از اجزای بدن را در حالت ایستاده طراحي کنید.

2- گزینة صحیح در تناسبات اندام را با توجه به »مقیاس سر« مشخص کنید.
1- بازو                        - الف: 2 برابر

2- ران                        - ب: 1/5 برابر سر
3- تنه                        - ج: 2 برابر

4- شانه ها                    - د: 1/5 برابر سر

فعالیت 
کارگاهی

طراحی صورت

تصویر 5تصویر4

تصویر 6
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- چشم را مقیاس قرار داده و اجزای دیگر صورت، فاصلة پیشاني، ابرو، بیني، لب و چانه را با آن بسنجید.
- صورت را در سـه حالت تمام رخ، سـه رخ و نیم رخ طراحي کنید.

تصویر7

تصویر9تصویر8

طراحی دست و پا

بـه حاالت مختلف دسـتها و پاهـا در تصاویر زیر توجه کنید. 
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

تصویر10

- با توجه به نمونة موجود یایكي از هنرجویان در کالس، حالت هاي مختلف دست و پا را طراحي کنید.
- فیگـور و حالت هاي مختلف بدن را مشـاهده کنید.

- بـا توجـه به تصاویر باال، چند فیگـور متفاوت طراحي کنید.

- چنـد متن نمایشـي را که مربـوط به زمان ها و فضا هاي مختلف باشـند، را انتخاب کنید.
هـر کـدام از هنرجویـان متنـي را انتخـاب کـرده و سـپس شـخصیت هاي آن را مشـخص نماینـد، و زمان و 

مـكان وقـوع را حـدس بزنند.
- طبقه بنـدي شـخصیت هاي نمایـش بـا توجـه بـه مـكان و زمـان داسـتان، موقعیـت اجتماعي و نـوع رفتار 

آنهـا صـورت مي گیرد.
- در طراحـي لبـاس شـخصیت هاي نمایـش، زمـان و مـكان داسـتان کمـك مي کنـد تـا طـراح بـا توجه به 
موقعیـت جغرافیایـي، تاریخـی، اجتماعـی و ... طراحـي را انجـام دهـد، ماننـد داسـتان الیـور تویسـت1  اثر 
چارلـز دیكنـز2  )قـرن 19 میـالدي، شـهر لنـدن( که طراح لبـاس، براسـاس لباس هاي مربـوط به آن دوره، 

داسـتان را طراحي کرده اسـت.

1. Oliver Twist 
2. Charles Dickens 

شخصيت پردازي در نمايش
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2- دانسـتن طبقـة اجتماعـي از عوامـل مهـم در طراحـي لباس بـراي شـخصیت هاي نمایش اسـت. طبقاتي 
نظیـر اَشـراف، کارمنـد، فقیـر، ثروتمنـد، کارگـر و ... هر کـدام ویژگي و لبـاس خاصي دارند کـه در طراحي 

شـوند. رعایت  باید 

- تصویربال برگرفته از داسـتان تارتوف1  اثر مولیر2  اسـت.
- آیا شـخصیت هـای نمایش داده شـده، 

دارای یـك طبقـه اجتماعی هسـتند؟ 
- شـغل و موقعیت آن ها را حدس بزنید.

- بـرای درك بهتر شـخصیت ها و داسـتان 
تارتوف را مطالعه کنیـد.

1. Tartufe 
2. Molière 

تصویر11

تصویر12



151

فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

تصویر13

3- نـوع رفتـار و خلق وخـو نیـز در شـخصیت پردازي بسـیار مهم اسـت. ماننـد: توجه بـه تفاوت شـخصیت هاي دانا 
و آرام بـا نـادان و شـلوغ،  بدجنـس و غمگیـن بـا شـاد و ترسـو و ... . طراحـي از وظایف مهم طراح لباس اسـت.

- به تصاویر زیر نگاه کنید.
- هر تصویر نشانگر چه نوع شخصیتی است؟

-  آیا دلقك ها در تصاویر، دارای یك خصوصیت شخصیتی هستند؟ شخصیت آن ها را حدس بزنید.
- با توجه به عوامل فوق، طراح لباس مي تواند براي شخصیت هاي نمایش، تیپ سازي و شخصیت پردازي کند. 
- عالوه بر طبقه بندی اجتماعی یكسان، خلق و خوی افراد نیز مي توان باعث تمایز آنان از یكدیگر شود.

- نمایشـنامه اي را بـه صـورت گروهـي در کالس تماشـا کنید و شـخصیت هاي نمایشـي آن را با توجه 
بـه زمـان و مـكان، موقعیـت اجتماعـي و نوع رفتار، مورد بررسـي قـرار دهید.

- در نمایش، چند نوع شخصیت را مي توانید تشخیص دهید؟
- طبقه بندي شخصیت ها را در جدولی نمایش دهید. 

فعالیت 
گروهی
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طراحی برای شخصيت های خيالی

در خیلـي از نمایشـنامه ها، شـخصیت هاي انسـاني در کنـار شـخصیت هاي غیـر انسـاني نظیـر حیوانـات و 
موجـودات خیالـي ماننـد پـري، جـن و دیو قـرار دارند.

- طراحـي و تهیـة لبـاس بـراي شـخصیت ها، بسـتگي بـه خالقیـت و ذوق طـراح لبـاس دارد؛ زیـرا عوامـل 
و  نمي شـود  گرفتـه   نظـر  در  معمـوالً  شـخصیت پردازي ها  این گونـه  در  جغرافیایـي  موقعیـت  و  اجتماعـي 
تنهـا براسـاس خلـق و  خـو و نـوع رفتـار آن هـا طراحـي صـورت مي گیـرد. در ایـن مورد بـه مثال هـای زیر 

کنید: توجـه 
- در داسـتان شـنل قرمزي، »گرگ داسـتان« شـخصیت بدجنسـي داشـته و در حال شـیطنت و گول زدن 
شـنل قرمزي بـه منظـور خـوردن اوسـت، لـذا بـا توجـه به لباسـي شـبیه به گـرگ بایـد شـخصیت بدجنس 

او را نیـز در نظـر گرفت.
- بـراي شـخصیت پینوکیـو )پسـرکي چوبـي(، بـا توجـه بـه جنـس چوبـي آن، بایـد لباسـي مناسـب براي 

دسـت و پا هـاي او طراحـي و رنگ آمیـزي کـرد.
- در داسـتان پینوکیـو، پـري مهربـان نشـانگر شـخصیتي مهربـان و کمك رسـان بـه پینوکیـو اسـت. لباس 

او مي توانـد از جنسـي ماننـد حریـر و جنس هـاي لطیـف بـا بال هـاي زیبـا در نظـر گرفتـه شـود.

1- با توجه به داسـتان شـنل قرمزی، شـخصیت ها را طراحي کنید.
شنل قرمزي  -

- گرگ
- مادربزرگ
- شكارچي

- در داسـتان شنل قرمزي، لباس هر شـخصیت چه ویژگي هایي دارد؟
- چـه جنـس پارچه اي را براي لباس شـخصیت ها در نظر مي گیرید؟

2- با توجه به شـخصیت هاي ارائه شـده، طراحي لباس را انجام دهید.
الف- پسـر دانشـجو ، طبقة متوسط، ایران؛

ایران؛ ب- مادربزرگ، معاصر، 
ج- دسـت فروش، پیر، معاصر، ایران.
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- بـا توجـه به تصاویر زیر، شـخصیت هر کدام را حدس بزنید.

1 2 3 4

....................... -1

....................... -2

....................... -3

....................... -4

تصویر14

داسـتان حسـن کچـل را مطالعـه کنیـد، جایـگاه و مقـام شـخصیت ها را بنویسـید. هـر شـخصیت چه 
خصوصیاتي دارد؟ با توجه به شـخصیت های ارائه شـده در فهرسـت زیر؛ لباس مناسـب را طراحي کنید.

- حسن کچل؛
- مادر؛
- دیو؛

- چهل گیس.
- بـا کمتریـن امكانـات و ملزومات لباس، شـخصیت ها را آماده کنید و قسـمتي از داسـتان را در کالس 

دهید. نمایش 

از هنرجویان بخواهید هر کدام، یك تیپ شخصیتي مانند موارد زیر را انتخاب کنند.
- ناخدا         - دزد دریایی        - پزشك          - قاضی          -کشاورز       

- خلبان        - نقاش

فعالیت 
گروهی
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- براي شخصیت خود لباسي طراحي کنید.
- موقعیت زماني همان شخصیت را تعیین کنید.

-مثاًل ناخدایي را در قرن هفتم میالدي در نظر بگیرید و برایش لباس طراحي کنید.
- یك بـار دیگـر بـراي همـان شـخصیت، موقعیت مكانـي تعیین کنیـد )مثـاًل انگلسـتان(. این بار چه 

تغییـري در لبـاس دیده مي شـود؟
- تعیین زمان و مكان باعث مي شود طراحی دقیق تری انجام شود.

جـدول گـروه تولیـد را روي تختـه رسـم کنیـد. هنرجویـان بـا توجـه بـه تیتـراژ فیلم ها و سـریال ها 
وظایـف را یادداشـت کـرده و گروه هـا را مشـخص کننـد.

تهیه کننده

کارگردان

لباس صحنهگروه  گروه متنگروه نورگروه صداگروه تصویرگروه 

گروه طراحي لباس

هماهنگي گروه طراحي با گروه دوزندگان )خياطها(

1- طراح لباس؛
2- دستیار طراح لباس؛

3- گروه دوزندگان )خیاطها (؛
4- جامه دار.

- گـروه طراحـي، شـامل طـراح لبـاس و دسـتیاران طـراح لبـاس اسـت. طـراح، بخـش ایده پردازي و شـخصیت 
سـازي در لبـاس و همچنیـن نظـارت بـر کل تیـم را به عهـده دارد.

- دستیاران، تابع طراح لباس هستند و در کنار او وظیفة اجرا و نظارت را بر عهده دارند.
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از جمله وظایف آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- طبقه بندي لباس ها براساس شخصیت هاي نمایش؛

ب- کد گذاري بر روي لباس ها به منظور مشخص کردن لباس هر بازیگر در هر صحنه، سكانس و پالن؛
ج- تفكیك لباس ها و ملزومات )کیف، کفش، کمربند، کاله و ...(.

- گروه دوزندگان شامل: خیاط، برشكار و دوزنده است.
- خیـاط مسـئولیت نظـارت بـر کل گـروه خیاطـی را بـه عهـده دارد و اندازه گیـری از بازیگـران و تهیـه الگـوي 

لبـاس را انجـام مي دهـد.
- برشكار مسئولیت برش لباسها را بر عهده دارد.

- دوزنده و گروه او وظیفة دوخت و اجراي تزئینات بر روي لباس را بر عهده دارند.
- جامـه دار مسـئول حفـظ و نگـه داري از لباس هـا، ملزومـات لبـاس و تحویـل آن هـا بـه بازیگـران و هم چنیـن 

تحویـل گرفتـن از آن ها اسـت.

- جامه دار مسئولیتهای زیر را به عهده دارد:
الف- مرتب کردن لباس ها بعد از هر مرحله از اجراي نمایش و یا ضبط برنامه؛

ب- مجزا نمودن لباس ها به منظور فرستادن به خشكشویي و تحویل آنها؛
ج- تحویل دادن تمام لباس ها و ملزومات در پایان کار و پس از مرحلة تولید. 

- وظایف دستیاران طراح لباس:
- هماهنگي با طراح لباس در مراحل کار؛

- ارتباط با کارگردان در اجراي مراحل؛
- اجرای اوامر و نظرات طراح لباس در حین کار؛

- ارتباط با خیاط.

جدول زیر را کامل کنید.
فعالیت 
کالسی

مراحل کارارتباط                                   مسئولیت                                      

پیش تولید، تولید، پس از تولیدکارگردان،تهیه کننده، بازیگرانطراحي و نظارت بر کل مراحلطراح لباس

دستیار

جامه دار

خیاط

برشكار

دوزنده



156

به دو گروه تقسیم شوید و شرح وظایف خود را فهرست کنید )گروه طراحي - گروه دوزندگان(.
فعالیت 
گروهی

فعالیت 
هـر فـرد یـك شـغل را بـه طـور فرضي بـه عهـده بگیرد و سـپس تداخـل کاري خـود را با دیگـر افراد کارگاهی

بررسـي  کند.
پس از راهنمایی هنرآموز خود، جدول زیر را کامل کنید.

وظیفهشغل

 طراح لباس

دستیار طراح

دوزنده

برشكار

خیاط

یـك نمونـه لبـاس سـاده را به عنـوان الگو بـه کالس بیاوریـد تا هنرجویـان نمونه اي مشـابه آن )بـه روش کپي( 
تهیه کننـد؛ سـپس کلیـة هنرجویـان، پارچـه را بـا اسـتفاده از همان الگـو بـرش داده و لباس سـاده اي بدوزند.

چه روشي را براي دوخت لباس انتخاب مي کنید و به چند روش مي توانید آ ن  را بدوزید؟
به روش هاي مختلف دوخت توجه کنید.

دوخت دندان موشی دوخت زنجیره دوخت نیمه ضربدري دوخت ضربدري

تصویر18تصویر17تصویر16تصویر15
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

- لباس هـا در نمایـش، کارکرد هـاي متفاوتـی دارنـد. بعضي بیشـتر بـه دوخت هاي تزئینـي نیاز دارنـد و باید در 
روش دوخـت آن دقـت کـرد تـا محكم تر و زیباتر باشـند.

چندیـن لبـاس را انتخـاب کـرده، سـپس یادداشـت کنید چه قسـمت هایي سـر دوزي شـده و چه قسـمت هایي 
بـه صـورت دوبل دوخته شـده اسـت.

به جدول اندازه ها )سایز( دقت کنید.

- در این جدول اندازه ها به صورت استاندارد است.
- در جدول زیر سایز بندي هر کشور نشان داده  شده است.

343638404244464850سایز

8084889296100104108112دور سینه

606468727680848892دور کمر

909296100104108112116120دور باسن

121212/512/512/813/113/413/714سرشانه

5858/559595960606162قدآستین

2627/228/429/63132/834/43637/6دوربازو

3939/54040/54142/54242/543باالتنه پشت

3939/54040/541/342/142/943/744/5باالتنه جلو

3031/232/433/63536/536/53839/5کاور جلو

32/233/434/435/536/637/83940/241/3کاور پشت

34363840424446ایران و اروپا

024681012آمریکا

681012141618استرالیا

57911131517آسیاي شرقي

46810121416انگلستان

XXSXSSMLXLXXLاندازه معمولي
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- دربارة لزوم "عدد اندازه یا سایز" در کالس گفت وگو کنید.
- هنرجویـان دو بـه دو و بـا نظـارت هنرآمـوز، اندازه هـاي یكدیگـر را گرفتـه و در جـدول قـرار دهند. 

سـپس اندازة اسـتاندارد یكدیگـر را مشـخص نمایند.
- همة هنرجویان اندازة خود را در جدولي بنویسند. کدام اندازه در کالس بیشتر تكرار شده است؟

- اندازة شخصیت ها چه تأثیري مي تواند بر طراحي لباس داشته باشد؟

با توجه به جدول گروه تولید، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
- ارتباط با بازیگران از چه زماني آغاز مي شود؟

الف( جلسة هماهنگي با کارگردان                    ج( زمان انتخاب و خرید لباس
ب( جلسات تمرین نمایش                             د( زمان دوخت لباس

- حضور چه کساني در زمان انتخاب )پرو( لباس ضروري است؟
الف( تهیه کننده                                          ج( کارگردان

ب( طراح لباس                                           د( بازیگر
- نظارت بر انتخاب)پرو( لباس بر عهدة چه کساني است؟

- مراحل کار خیاط را با توجه به عناوین زیر ، اولویت بندي و شماره گذاري کنید.

- ساخت و تهیة ملزومات لباس به عهدة  چه کسي است؟ 
الف( جامه دار                                    ج( طراح لباس

ب( دستیاران                                    د( خیاط
- حضور چه کساني در تیم طراحي لباس به طور دایم و در زمان ضبط، الزامي است؟

الف( طراح لباس                               ج( خیاط
ب( جامه دار                                     د( دستیار

فعالیت 
کالسی

دوخت لباستعیین متراژ پارچهبرش لباس

اندازه گیري شخصیت پرولباس تكمیل نهایي
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

در تصویـر زیـر یـك کفـش بـا اضافـه کـردن فـوم و رنـگ آمیـزی آن تبدیـل بـه کفـش در قـرن 18 
میالدی شـده اسـت .

- لبـاس کهنـه و غیـر قابـل اسـتفاده اي را انتخاب کـرده و آن را تغییر دهید. لباس آماده شـده را براي 
یك شـخصیت داسـتاني منظور نمایید.

تصاویر،  نشانگر تغییر )لباس و کفش( و تبدیل آن به فرم جدید است.
در تصویر زیر جلیقه ای با رنگ پارچه، رنگ آمیزی شده و تبدیل به جلیقة جدیدی شده است.

تصویر20تصویر19

تصویر24تصویر23تصویر22تصویر21
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فعالیت 
- یـك لبـاس را انتخـاب کـرده و بـا رنگ آمیـزي و یـا کهنـه کـردن، آن را بـراي شـخصیت نمایـش کارگاهی

کنید. آمـاده 

دوخت لباس و ارائه نهايي

- خیـاط پـس از بررسـي طـرح لباس و مشـورت با طراح، جنـس، تزئینات و متـراژ پارچه ها را متناسـب با اندازة 
بازیگـران جهت خریداری اعـالم می کند. 

تصویر26تصویر25

- پس از خریداري پارچه ها و اندازه گیري اجزای بدن بازیگران، کاِر گروِه دوزنده آغاز مي شود.
- ابتدا با توجه به اندازة بازیگران، الگوي لباس آن ها آماده مي شود.
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

- سپس پارچه ها براساس الگوها برش  خورده و دوخت لباس ها آغاز مي شود.
- در مرحله اي که اجزاي لباس مانند آستین ها، یقه و جیب ها به تنه وصل مي شوند، پرو انجام مي گیرد.

تصویر27

تصویر29تصویر28
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انـواع  اسـت. کاله هـا  لبـاس  مهـم  ملزومـات  از  کاله 
 ، بـا جنس هـا  را می تـوان  مختلفـی دارنـد؛ و آن هـا 
مـواد و ابـزار مختلفی سـاخت. انواع کاله هـا به صورت 
بـا در نظـر   .... مقوایـی، نمـدی، حصیـری، تـوری و 
گرفتـن دوره و زمـان آن هـا )تاریخـی و معاصر( وجود 

دارند.

تصویر33

تصویر30

تصویر32تصویر31

در ایـن مرحلـه، بازیگـران بـا حضـور طـراح لبـاس و 
کارگـردان و خیـاط، لبـاس را بـه صـورت آزمایشـی 
کـردن  کامـل  مراحـل  تأییـد،  از  پـس  و  مي پوشـند 
دوخـت و اضافـه نمـودن تزئینـات روي لبـاس انجـام 
 ، دکمه هـا  یراق هـا،  شـامل  تزئینـات  مي گیـرد. 

اسـت.  ... و  تزئینـي  دوخت هـاي 
- ملزومـات لبـاس نظیـر کاله، کیـف و کفـش نیـز بـا 
توجـه بـه طـرح لبـاس، آمـاده و تكمیـل و یـا دوخته 

مي شـوند.
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فصل 3     اجرای لباس شخصیت 

فعالیت 
- با توجه به الگوي کاله هاي موجود در تصویر، یكي را انتخاب کرده و بسـازید. کارگاهی

ابزار کار: مقوا، چسـب نواري و مایع، قیچي، پارچه.
- با توجه به تصاویر، باال، کفشـي را انتخاب کرده و تغییر شـكل دهید.

- کیف ساده اي را بدوزید.
- مي توانیـد از جنس هـاي نـرم ماننـد مخمـل، جیـر و یـا چـرم نـازك بـراي دوخـت کیـف و کفش 

کنید. اسـتفاده 
- با توجه به لباس و ملزوماتي که آماده کرده اید، شـخصیتي را در کالس به نمایش بگذارید.

تصویر36

تصویر35تصویر34

تصویر37
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجو در این واحد یادگیري مهارت دوخت و آماده سازي لباس شخصیت برنامه هاي تلویزیوني را بر اساس متن و ویژگي هاي برنامه کسب مي کند.

 

استاندارد عملکرد: 

طراحي لباس و آماده سازي لباس بر اساس ویژگي هاي شخصیت نمایشي و هدایت و همكاري با تیم دوزنده طبق متن نمایشي

شاخص ها:
-  طراحي لباس بر مبناي جایگاه افراد در برنامة تلویزیوني با رعایت اصول فني و هماهنگي با تیم طراحان، دوزندگان و دستیاران

-  دوخت لباس شخصیت هاي برنامه هاي تلویزیوني بر اساس جایگاه آنان و نوع برنامة تولید شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 4 ساعت

مكان: استودیو لباس یا کارگاه طراحي و دوخت

ابزار و تجهیزات:  ابزار ترمیم لباس - وسایل دوخت و دوز - ابزار طراحي - نرم افزارهاي طراحي لباس

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی دوخت و آماده سازي لباس شخصیت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1طراحي لباس بر مبناي شخصیت نمایشي و آناتومي1

                1هماهنگي تیم طراحي با تیم دوزنده2

                2هماهنگي با گروه دوخت لباس و ارائه نهایي3

شایســتگی هــای غیرفنــی، ایمنــی، بهداشــت، توجهــات زیســت محیطــی و نگــرش: 
ــور  ــه منظ ــي ب ــت ایمن ــب، رعای ــه مناس ــود تهوی ــات، وج ــتعمال دخانی ــدم اس ع
ــواد  ــا و م ــودن پارچه ه ــتعال ب ــل اش ــل قاب ــوزي بدلی ــش س ــر آت ــري از خط جلوگی
دیگــر در ایــن کارگاه، وفــاداري بــه متــن و تاریــخ، دفــع صحیــح زبالــه، اســتفاده از 
ــة کار  ــه اي، روحی ــالق حرف ــردم داري، اخ ــودن، م ــم ب ــي، منظ ــاي طبیع پارچه ه

ــادي جمعــي، تفكــر انتق

 2                

*میانگین نمرات

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



فصل 2

ساخت ماسك
فصل 4

 سـازنده ماسـک فـردي اسـت کـه عـاوه بـر شـناخت عوامل 
سـاخت، مانند: بازیگـردان و کاراکترهای نمایشـي از چگونگی 
سـاخت ماسـک با مواد گوناگون آگاهي دارد. در گذشـته براي 
سـاختن ماسـک داشـتن اطاعات از یک ماده مشـخص مانند 
چـوب کافـي بـود. امـا امـروزه بـا توجـه به انـواع نمایـش ها ، 
برنامه هـاي تلویزیونـی و سـینمایی و تبلیغات دید وسـیع تری 
بـرای سـاخت ماسـک بـه وجود آمده اسـت. سـاخت ماسـک 
احتیـاج بـه یادگیـری همه ی علـوم بسـیاري از جملـه عناصر 

بصـری، مواد و مصالح و شـخصیت سـازی همزمـان دارد.
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ساخت ماسك ساده

برای ساخت ماسك ساده، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـری بـا انواع ماسـک ها )گچی، پاپیه ماشـه و التکس آشـنا شـده و بر مبنای 
چهره و شـخصیت نمایشـی ، ماسـک مورد نظر را می سـازد .

1

استاندارد عملکرد

ســاخت ماســک ســاده بــا مــواد مصرفــي بانــد گچــي- خمیــر روزنامــه - پاپیــه ماشــه و التکــس بــر مبنــاي 
چهــره بــدون شــخصیت خــاص
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فصل 4    ساخت ماسک

ماسك چيست؟

تصویر 2تصویر 1

ماسک وسـیله اي جهت پوشش صورت است. 

نمایشي ماسك 

 ماسـکي اسـت کـه بـه وسـیلة آن، شـخصیت واقعـي نمایشـي تبدیـل بـه شـخصیت دیگـری در نمایـش 
مي شـود یـا آنکـه خـود را بـه جـاي آن شـخصیت معرفـي مي کنـد.

ماسـک از لحـاظ شـکل انـواع مختلفـی دارد از جملـه: 1- ماسـک تنپوش؛ 2- ماسـک روی صورت؛ 3- ماسـک 
کـه بـا یـک چـوب در دسـت گرفته مي شـود؛ 4- نیم ماسـک؛ 5- ماسـک سـینمایی.

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

تصویر 5تصویر 4تصویر 3

                  ..............................                  ..............................                  ..............................
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اسـتفاده مي کننـد.  ماسـک  از  نمایش هـاي خـود  در  نمایش هـاي سـنتي کشـور هاي جهـان،  از  بسـیاری 
ماسـک هاي زیـر مربـوط بـه کـدام کشـور ها هسـتند؟

تصویر7تصویر 6

تصویر 10تصویر 9 تصویر8

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

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

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

منشاء پيدايش ماسك  

ماسـک از قدیمي تریـن وسـایل نمایشـي اسـت کـه به وسـیلة جادوگـران قبایـل اولیه بـراي مراسـم آئیني 
مـورد اسـتفاده قـرار مي گرفـت. در زمـان تئاتـر یونـان نیـز ماسـک بر صورت هم سـرایان اسـتفاده مي شـد 

و کم کـم بـه صـورت فـرم امـروزي در نمایش هـا و بعدهـا در سـینما مورد اسـتفاده قـرار گرفت.
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تصویر 12
آفریقایي                  ماسك 

تصویر 13
ماسك جادوگران                  

تصویر 14
ماسك نمایش یونان

تصویر 11
ماسك سينمایي
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تصویر 15
ماسك نمایش امروزي

انواع مواد مصرفي در ساخت ماسك

مـواد بـه کار رفتـه در ماسـک ها انـواع گوناگونـي دارد کـه بسـته به کاربـرد ماسـک متفـاوت هسـتند. بـه 
عنـوان مثـال در ماسـک هاي نمایشـی از باند گچـي، مـواد پاسـتیکي، اسـفنج، خمیر کاغـذ، با پاپیه ماشـه 

)روزنامـه و سریشـم(، چوب، چرمـی و ... اسـتفاده مي شـود.

تصویر 17
ماسك چوبی

تصویر 16
ماسك چرمي
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تصویر 19
ماسك التکس

تصویر 20
ماسك پاپيه ماشه

تصویر 21
ماسك خميرکاغذ

تصویر 18
ماسك گچی

تصویر 22
ماسك اسفنجی

- بـا اسـتفاده از منابع اینترنتي و کتابخانه اي جدولي از انواع ماسـک را درسـت کـرده و روي تخته نصب 
کنیـد. سـپس بـا بحـث و گفت وگو بیان کنید که هر ماسـک براي چه نوع نمایشـي مناسـب اسـت؟

- هـر کـدام از هنرجویـان کـه فیلـم یـا نمایشـي بـا ماسـک دیده انـد، دربـارة تأثیـر آن در کاس 
صحبـت کننـد.

فعالیت 
گروهی
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مهارت توانايي تشخيص و تفكيك ماسك ها

بـا توجـه بـه آنچـه در قسـمت هاي پیشـین مطـرح شـد، هـر گـروه از هنرجویـان در مـورد ماسـک هاي 
شـناخته شـده یکـي را انتخـاب کـرده  و مـوارد خواسـته شـده را ماننـد مثـال توضیـح دهنـد. 

مثال: ماسك کمدیا دل آرته

1- در سـاخت ماسـک از چـه مـاده اي اسـتفاده شـده 
چرم اسـت؟ 

2- علـت کاربـرد ایـن مـاده چیسـت؟ بـه دلیـل اینکـه 
ایـن یـک نمایـش باسـتاني بـوده و در قـرن شـانزدهم 
بـوده  »چـرم«  مقـاوم،  و  انعطاف پذیـر  مـادة  بهتریـن 

اسـت کـه بـه پوسـت نزدیک تـر اسـت.
3- ایـن نـوع ماسـک در کـدام نمایش هـا کاربـرد دارد؟ 
از  به نـام »کمدیـا دل آرتـه« کـه  نوعـي کمـدي  چـرا؟ 
هویـت  دادن  نشـان  بـراي  شـده  اغـراق  صورتک هـاي 

اسـت.  اسـتفاده مي شـده  اشـخاص  باطنـي 
4- مراحـل سـاخت ماسـک چگونـه اسـت؟ ابتـدا با یک 
الگـوي ذهنـي بـر روي چرم طراحـي کرده و با فشـار و 

پـرس، چـرم را حالـت داده  و خشـک میکنیم.
اکنون هنرجویان براي بقّیه ماسـک ها، به همین روش، پرسـش ها را پاسـخ دهند.

اندازه ها براساس چهره در ساخت ماسك گچي

یکـي از ماسـک هاي مـورد اسـتفاده در نمایـش، ماسـک 
اسـت. گچي 

هنرجویان با دیدن ماسک گچي دربارة آن بحث کنند.
- جنس این ماسک از چه نوع گچي است؟

- آیا مواد دیگري در ساخت این ماسک به کار رفته است؟
- موارد استفادة آن در کدام کارهاي نمایشي است؟

بـا توجـه بـه شـناخت کلـی کـه از چگونگـی سـاختن و 
کاربـرد ماسـک فرا گرفتیـم، در ادامه الزم اسـت با مراحل 

سـاخت آن بیشـتر آشـنا شویم.

تصویر 23
ماسك کمدیا دل آرته

تصویر 24
ماسك گچي
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بـا توجـه بـه اینکـه بانـد گچـي بایـد بـر روي چهـره قالب گیـري شـود، در نتیجـه چهـرة اشـخاص نقـش 
مهمـي در سـاخت ایـن روش ماسـک سـازي دارد.

چهـره قسـمت هـای مختلفـی داد کـه شـناختن آنهـا کمـک مي کنـد تـا ماسـک بهتـري سـاخته شـود. ایـن 
قسـمت ها عبـارت انـد از:

1- قسمت پیشاني تا باالی چشم؛
2- قسمت باالی چشم تا نوك  بیني؛

3- قسمت زیر بیني تا زیر چانه؛
4- قسـمت هاي اضافـه شـامل دو عـدد مثلـث بـراي زیـر 

بینـي و یـک قطعـة اضافـي جهت سـفت کاري ماسـک.

بایـد در نظـر داشـت ایـن تقسـیم بندي در مـورد بانـد 
هـر  بـراي  مي باشـد.  سـانتي متر   10 عـرض  بـا  گچـي 
قسـمت بایـد دو عـدد بانـد بریـده شـود. باند هـا قبـل از 
هـرکاري بایـد به ترتیـب مراحـل گفتـه شـده از بـاال بـه 

پاییـن تنظیـم شـود.                                                                                 

نقش چهره در ساخت ماسك گچي

براي اجراي باند گچي بر روي صورت، الزم اسـت قبل از شـروع کار، مواد و ابزار زیر را فراهم سـاخت:

بریده شده؛ باندهاي   -1
2- ظرف آب که دهانة آن باز باشد مانند تشت آب و در آن به اندازة 5 سانتي متر آب معمولي باشد )آب شیر(؛

قیچي؛  -3
4- حوله یا دسـتمال کاغذي؛

5- وازلین؛
6- پارچه یا روزنامه.

اجراي ماسك باند گچي

تصویر 25
تصویر تقسيمات چهره
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فعالیت 
- اکنون با توجه به تصاویر و راهنمایي هنرآموز یک ماسک با باندگچي بسازید و آن را رنگ آمیزي کنید.کارگاهی

تصویر 26

فعالیت 
- بـا هدایـت هنرآمـوز خـود در کارگاه، ماسـکهای گچی متفاوتی بسـازید و آن هـا را در کاس ارائـه کرده و کارگاهی

دربـارة چگونگـي سـاخت هر یک بـا همکاسـیهای خود گفت وگـو کنید.

1- شخصیتي را در نظر بگیرید و از آن طراحي کنید.
2- طرح نهایي را رنگ آمیزي کنید.

3- ابزارها و لوازم ساخت باندگچي را آماده کنید.
4- یک ماسک ساخته و آن را مقاوم کنید. 

5- ماسک را سابیده و رنگ آمیزی کنید.
6- اکنون کارهاي خود را ارائه و در مورد کارهاي یکدیگر گفت وگو کنید.

فعالیت 
گروهی
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کاربرد چسب ها در ساخت ماسك 

تمامي چسـب هاي نام برده، به نوعي در صنعت ماسک سـازي کاربرد دارد.

تصویر 29
چسب پاتکس

تصویر 28
چسب التکس

تصویر 27
چسب همه کاره

تصویر 32
چسب چوب

تصویر 31
چسب سریش

تصویر 30
چسب گریم
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پژوهش

کاربرد )عملکرد( چسبنام چسبردیف

ساخت و چسباندن ماسک هاي اسفنجي                                                                                   چسب همه کاره1

ساخت ماسک هاي سینمایي و قالب گیريچسب التکس2

در مورد ساخت ماسک هاي کاغذي و مقوایيچسب گریم3

در ساخت ماسک هاي خمیر کاغذچسب سریشم4

براي ساخت ماسک هاي پاپیه ماشهچسب چوب5

براي چسباندن ماسک التکسي و تکه سازي روي صورتچسب صنعتي آهن6

 به کمک هنرآموز و با پژوهش خود، هر چسب را به عملکرد آن متصل کنید.

پاپيه ماشه و کاربرد آن در ساخت ماسك 

پاپیـه ماشـه1  در زبـان فرانسـوی بـه معنـای کاغـذ فشـرده مـی باشـد. پـس مـادة اصلـي این نوع ماسـک 
کاغـذ یـا روزنامـه اسـت کـه بـا چسـب کنارهـم بـر روي قالب چسـبانده مي شـود و پس از خشـک شـدن، 

از روي حجـم اصلـي ماسـک، جـدا مي شـود.

1. Papier Marche′   

تصویر 33
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تصویر 34

تصویر 36تصویر 35

تصویر 37
باند زخم

تصویر 38
ماسك تنظيف و پارچه و گوني

ساخت ماسك از مواد ديگر )باند زخم يا پارچه تنظيف(
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تنظيف پارچه  از  ساخت ماسك 

به وسـیلة خمیـر، حجمـي را مي سـازیم کـه مي توانـد انسـان، حیـوان یـا موجـودي تخیلـي باشـد و سـپس 
پارچـة  بـاز چسـب چوب درسـت میکنیـم. یـک متـر  رو  وازلیـن مي زنیـم. در یـک ظـرف  بعـد روي آن 
تنظیـف را دوال نمـوده در چسـب چوب فـرو مي بریـم. پارچـه را روي قالـب پهـن کـرده و قسـمت هاي بـاال 
و پاییـن و نیـز پسـتي و بلنـدي ماسـک را بـا انگشـتان تنظیـم مي کنیـم. در پایان آن را با سشـوار خشـک 

کـرده و از حجـم جـدا مي سـازیم و رنگ آمیـزي مي کنیـم.

تصویر 39
ماسك تنظيف و پارچه و گوني



179

فصل 4    ساخت ماسک

ساخت ماسك از نوار زخم

ایـن ماسـک، در داخـل یـک قالـب منفـي کـه تمیـز و صـاف شـده باشـد، اجـرا مي شـود. مراحـل سـاخت 
ایـن نـوع ماسـک عبارت انـد از: 

1- در ظرفي مقداری چسـب چوب )چسـب چوب نباید زیاد رقیق باشـد( درست میکنیم. 
2- تکه هـاي نوار زخم را کـه 4×4 بریده ایم کنار میگذاریم. 

3- داخـل قالب منفي را چرب کرده یک الیه چسـب چوب مي زنیم.
4- تکه های نوار زخم را کنارهم گذاشته باز با قلم مو چسب چوب مي زنیم و تکه هاي بعدي را مي چسبانیم. 

5- الیه الیه چسب التکس زده منتظر میمانیم تا الیة قبلی خشک شود یا با سشوار خشک مي کنیم.
6- ماسـک را پـودر تالـک زده دوبـاره التکـس مي زنیـم و بـا سشـوار خشـک مي کنیـم. در قسـمت نـوك 
بینـي در طـول کار، چسـب چـوب جمـع مي شـود کـه بـا یـک تکـه اسـفنج مي تـوان آن را خشـک کـرد.

فعالیت 
شـخصیت  یکـي از نمایشـنامه ها )حیـوان، انسـان یـا موجـودي تخیلـي( را انتخـاب نمـوده و بـا توجـه به کارگاهی

ویژگي هـاي ماسـک هاي یـاد شـده، صورتـک مناسـبي را انتخـاب کـرده و بسـازید.

چسب التكس و کاربرد آن در ساخت صورتك

ماسـک هاي مشـاهده شده ماسک هایي هستند که از چسـب التکس ساخته شده اند.
رنـگ  شـیري  مـاده اي  التکـس  چسـب 
اسـت بـا بـوي تنـد آمونیـاك کـه به صورت 
طبیعـي از شـیرة درخـت کائوچو به دسـت 
مصنوعـي  به صـورت  امـروزه  ولـي  مي آیـد 
در  باالیـي  مصـرف  و  مي شـود  سـاخته 
و پزشـکي و  بهداشـتي  صنعـت و مسـائل 
همچنیـن کارهـاي هنـري دارد. ایـن مـاده 
بـه دلیـل قابلیـت ارتجاعي خوبی کـه دارد، 
در تولیـدات تلویزیونـي و سـینمایي جایگاه 

ویـژه اي پیـدا کـرده اسـت.
تصویر 40
صورتك سينمایي
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تصویر 42
عروسك هاي متحرك سينمایي

تصویر 41
تکه سازي

تصویر 44
 تصویر بریدگي و سوختگي

تصویر 45 تصویر 43

جهـت بـه وجـود آوردن حجم هایـي کـه نشـان دهندة سـوختگي، بریدگـي، برآمدگـي، قطـع عضـو، کنـده 
شـدن تکهـای از گوشـت بدن، سـاخت اعضاي جدا شـدة بدن ومواردی از ایـن قبیل، بخشـی از کاربردهای 

التکـس در تولیـدات تلویزیونی و سـینمایی اسـت.

راه های تشخيص التكس با کيفيت 

براي تشخیص و تهیة التکس خوب و با کیفیت، راههای متعدی وجود دارد از جمله:
1- تهیة آن از فروشگاه هاي معتبر؛ 
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2- التکس هر چه سفیدتر باشد تازه تر است. زیرا به مرور زمان و در مجاورت هوا رنگ آن زرد مي شود. 
3- تشـخیص بـه وسـیله حـس بویایي. زیرا التکس با کیفیت، التکسـي اسـت کـه بوي آمونیاك بیشـتري بدهد. 
از آنجایـی کـه رقیـق کنندة التکس آب اسـت، بعضي افراد سـودجو با افـزودن آب اضافی بر آن، کیفیت چسـب 

را پاییـن آورده و وزن و حجـم آن را اضافـه مي کنند.

تصویر 49
التکس سفيد مناسب

تصویر 48
التکس فاسد

تصویر 47
التکس غير معتبر

تصویر 46
التکس مناسب

مراحل ساخت يك ماسك التكسي

پس از انتخاب و تهیة التکس مناسب اقدام به ساخت ماسک مورد نظر مي کنیم.
مواد و ابزار الزم:

1- التکس نیم کیلو در یک ظرف در دار دهانه گشاد؛
2- یک ماسک باند گچي که به وسیلة چسب و ِمل از داخل صاف شده باشد؛

3- قلم مو؛
4- مایع ظرفشویي؛

5- پودر تالک )همان پودر کودك(؛
6- سشوار؛

7- سمبادة پوست ساب.

حال به کمک تصاویر و با همراهي هنرآموز خود، یک ماسک التکسي بسازید.

ساخت عملي ماسك التكسی

ماسـک دیگري که با التکس سـاخته مي شـود پنبه التکس است.
در مورد چگونگي سـاخت ماسـک پنبه التکسـی تحقیق کرده و نتیجه را در کاس ارائه نمایید.
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- بـا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده و بـا راهنمایـی هنرآمـوز خـود و بـا توجـه بـه خصوصیـات یـک 
شـخصیت، ماسـکي از جنـس التکـس سـاخته و بـا رنگ هـاي اکرولیـک آن را رنگ آمیـزي کنید و در 

پایـان بـه نقـد و بررسـی کارهـاي یکدیگـر بپردازید.

فعالیت 
گروهی1

- چنـد نمونـه از عکس هایـي را کـه مربـوط بـه ماسـک هاي فیلم سـینمایي باشـند، با خـود به کاس 
بیاوریـد و بـا کمـک هنرآمـوز خود، دربـارة آن ها توضیـح دهید.

فعالیت 
گروهی2

تصویر 51تصویر 50
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
     هنرجویان در این واحد یادگیري ساخت انواع ماسک هاي گچي پاپیه ماشه و التکس را فرا مي گیرند. 

استاندارد عملکرد: 

ساخت ماسک ساده با مواد مصرفي باند گچي- خمیر روزنامه - پاپیه ماشه و التکس بر مبناي چهره بدون شخصیت خاص

شاخص ها:
-  مهارت انتخاب مواد با توجه به ویژگي هاي گوناگون آن و تناسب با ماسک مورد نظر

- تهیة قالب باند گچي و ساخت ماسک
- ساخت ماسک به شیوة پاپیه ماشه )خمیر روزنامه(

- ساخت ماسک التکس از روي ماسک گچي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 120 دقیقه

مکان: استودیو یا کارگاه طراحي و ساخت

ابزار و تجهيزات: ابزار ساخت ماسک - نرم افزار طراحي

معيار شایستگی:

 

ارزشيابی شایستگی ساخت ماسك ساده

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

               1انتخاب مواد و ابزار1

                2تهیه قالب با باند گچي2

                1ساخت ماسک با خمیر روزنامه3

1کار با التکس4

ــت  ــات زیس ــت، توجه ــی، بهداش ــی، ایمن ــای غیرفن ــتگی ه شایس
محیطــی و نگــرش: رعایــت ایمنــي در کار بــا چســب و توانایــي کار 
بــا ابــزار دفــع آتــش، صداقــت، خودبــاوري، دفــع مــواد زائد بــه روش 
صحیــح، جلوگیــري از اســراف و مصــرف بي رویــه چســب یــا مــواد 

)14 N( دیگــر، انتخــاب فنــاوري مناســب

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.
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ساخت ماسك شخصيت

برای ساخت ماسك شخصيت، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـري بـا مفهوم ماسـک شـخصیت آشـنا شـده و مهـارت تهیه و سـاخت انواع 
ماسـک هـا بـر اسـاس نوع شـخصیت، فضـا ، تاریـخ، ژانر و دیگـر مولفه هـاي موثر را فـرا مي گیرند و مـي توانند 

بـراي چند شـخصیت ماسـک سـاخته و بـر روي آنها عملیـات روتـوش و ترمیم را انجـام دهند .

2

استاندارد عملکرد

ساخت ماسک شخصیت بر مبناي متن تعیین شده و هماهنگي با تهیه کننده
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راه های تشخيص التكس با کيفيت 

چگونه زمان و مکان را در متون نمایشـي تشـخیص دهیم؟
- چنـد متن نمایشـي را با کمـک هنرجویان درکاس مي خوانیم.

- آیـا همة این متون، داراي زمان و مکان خاصي هسـتند؟
- این اتفاق نمایشـي در کدام دورة تاریخي به وجود آمده اسـت؟

- چرا براي ما مهم اسـت که دورة اتفاق نمایشـي را بدانیم؟
تمامـي پرسـش هاي مطـرح شـده در ایـن رابطـه، قبـل از سـاخت ماسـک بایـد بررسـي شـده و جـواب 

مناسـب بـه آن هـا داده شـود.
هـر نمایـش ممکـن اسـت مربـوط به دوره هـای خاصـی از تاریخ ماننـد: دورة قبل از اسـام، بعـد ازپیروزی 

اسـام، قاجاریـه، صفویه، مغول و ... باشـد.
- دوره تاریخـي چه تأثیري بر نوع طراحي ماسـک مي گذارد؟

چنـد نمونـه صورت از اشـخاص متفـاوت که هرکـدام مربوط به دوره اي خاص هسـتند، بـه هنرجویان 
نشـان داده و آن هـا بـا توجـه بـه نشـانه هاي زمـان، مـکان و زیسـتگاه آن هـا، خصوصیـات افـراد را 

دهند. تشـخیص 

فعالیت 
کالسی

جايگاه شخصيت در متن 

براي یافتن و درك شـخصیت نمایشـي در متن به یک متن سـادة کودکانه دّقت کنید.
» یـک روز بزبـز قنـدي بـه بزغاله هایـش شـنگول و منگول و حبـة  انگور گفت کـه بچه ها؛ مـن براي آوردن 
سـبزه بیـرون مـي روم؛ در را بـه روي کسـي بـاز نکنید شـاید گـرگ به شـما حمله کنـد. مادر بیـرون رفت 

و بچه هـا شـروع بـه بـازي کردند گرگ آمـد و در زد ... «
بقّیه داسـتان را در کاس تعریف کنید. به کمک یکدیگر به پرسـش ها پاسـخ دهید.

قهرمان این قصه کیسـت؟
»قهرمـان« کسـي اسـت کـه بـا ماجـرا، تعـادل زندگـي اش به هـم خـورده و او پـس از درگیـري بـا ضـد 

برمي گردانـد. زندگـي اش،  بـه  را  تعـادل  قهرمـان، 
»ضد قهرمان« قصه کیسـت؟

شـخصیت دوم داستان کیست؟
»شخصیت دوم« کسي است که به شخصیت اول )قهرمان( کمک مي کند تا زندگی اش به تعادل برگردد.
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- هـر کـدام از هنرجویان، داسـتاني را انتخاب کرده و شـخصیت قهرمان و ضد قهرمان آن را مشـخص 
و در مـورد ایـن دو، توضیح دهند.

فعالیت 
گروهی

حاالت رواني شخصيت

توانايي جداسازي شخصيت هاي متن نمايش برمبناي ژانر

هر متن نمایشی دارای ژانر خاصی میباشد که این ژانر می تواند غمگین، عاطفی، تاریخی و ... باشد.
هـر هنرجـو یـک متـن نمایشـي را انتخاب کند. سـپس با توجه به برداشـت هاي شـخصي خود از شـخصیت هاي 

نمایـش، شـخصیتي را خلـق نمـوده و در کاس مورد بحث و بررسـی قرار دهد.
حـال بـا توجـه بـه شـخصیت خلـق شـده، هـر یـک از هنرجویان یک نـوع شـخصیت را کـه به شـخصیت آن ها 

نزدیکتـر اسـت، شناسـایي کنند.
هنرجویـان مي تواننـد از شـخصیت هاي سـینمایي، اجتماعـي، فرهنگـي، حیوانـي و نیز شـخصیت هاي سیاسـي 

دنیـا اسـتفاده کنند.

هـر انسـاني بـا توجـه بـه ویژگـی هـای روحـی و روانـی خـود، صاحـب رفتارهـا و خصوصیاتي اسـت. بـر همین 
اسـاس انسـان ها بـه خـوش خلق، بدخلق، مهربان، خشـن و ... تقسـیم میشـوند. هر یـک از ایـن خصوصیات نیز 

در چهـرة افـراد تأثیـر مي گـذارد کـه مي توانـد به سـاخت ماسـک بـه ما کمـک کند.

فعالیت 
- حال به تصاویر زیر نگاه کنید و در یک کام خصوصیات دروني هر یک را بنویسید.کارگاهی

تصویر 4تصویر 3 تصویر 2 تصویر 1

                  ..............................                  ..............................                  ..............................                  ..............................
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فعالیت 
- چهـار نمونـه عکـس چهـره از روزنامه هـا پیـدا کـرده و از آن ها کپي بگیرید، سـپس در مـورد خصوصیات کارگاهی

درونـي آن هـا بـا یکدیگر بحـث و گفتوگو کنید.

توانايي طراحي ماسك با توجه به شخصيت

فعالیت 
- انواع فرم های ابرو، چشم، بینی، دهان، گوش، چهره و مو را بکشید.کارگاهی

اینک شما یک مجموعه از جزئیات گوناگون چهره دارید.
شـخصیتي را در نظـر بگیریـد؛ این شـخصیت مي تواند بر گرفته از یک داسـتان، زندگینامـه، حادثه اي 
در روزنامـه یـا نقـش گرفتـه در ذهنیـت هنرجـو باشـد. پس از آنکه شـخصیت مشـخص شـد، مراحل 

زیر را انجـام دهید:

1- سن، رنگ پوست و محل تولد )جفرافیاي انساني( شخصیت مورد نظر را مشخص کنید.
2- آیـا ایـن شـخصیت داراي خصوصیـات خـاص فیزیکـي اسـت؟ مثـًا چشـم او در اثـر یـک حادثـه 
نابینـا شـده یـا یـک ابروی او سـوخته شـده، یـا در دوران دفـاع مقدس یک پا و یک دسـت خـود را از 

دسـت داده اسـت و ... .
3- خصوصیـات درونـي او چگونـه اسـت؟ مثًا آیا انسـاني بي احسـاس اسـت یـا خون گـرم؟ مهربان و 

خـوش اخاق اسـت یا خشـن و بداخـاق؟ و ... .
4- بـا اسـتفاده از فرم هایـي کـه کشـیدهاید یـک فـرم چهـره و مـو بـراي او انتخـاب کنیـد. حـال 
مي توانیـد براسـاس خصوصیـات فیزیکي و رواني شـخصیت، از فرمهـای دیگر در چهره اسـتفاده کنید 

تـا بـه طراحـي صحیـح و کامل از شـخصیت برسـید.
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انواع مواد و ابزار در ساخت ماسك

ابـزار زیـر را بـه دّقـت نگاه کنیـد. دور هر کـدام از ابزاري را که فکر مي کنید در سـاخت ماسـک بـه کار مي روند، 
خط بکشـید و مورد اسـتفادة آن را توضیح دهید.

تصویر 5
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بـا توجـه بـه تصویـر زیـر به نظر شـما کدامیـک از این مواد در سـاخت ماسـک کاربـرد دارد. آن  مـواد را عامت 
زده و دربـارة خصوصیـات آنهـا توضیح دهید.

تصویر 6
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حال به تصاویر زیر خوب نگاه کنید. آیا مي توانید مشخص کنید این ماسک ها از چه موادي ساخته شده اند؟

تصویر 9

تصویر 12

تصویر 8 تصویر 7

تصویر 11 تصویر 10

فعالیت 
- دربارة ویژگي هاي موادی که از ساخت ماسکهای فوق از آنها  استفاده شده است،تحقیق کنید.کارگاهی

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

                  ..............................                  ..............................                  ..............................
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ساخت و تهية ماسك

ماسـک ها از جنسـهای متفاوتـي سـاخته مي شـوند. در قبایـل اولیـة آفریقایي، سـاخت ماسـک برگرفته شـده از 
مـواد طبیعـي همچـون چـوب، صـدف، اسـتخوان حیوانات و مواد رنگـي طبیعي بوده اسـت؛ امـا در دورة کنونی 

از مـواد غیـر طبیعـي همچـون پاسـتیک ها، فوم ها و چسـب ها اسـتفاده مي شـود.
بـه ایـن چنـد ماسـک نـگاه کـرده و از نزدیـک آن هـا را لمـس کنید. بـه نظر شـما این ماسـک ها از چـه موادي 

سـاخته شـده اند؟ دالیـل خـود را بـراي دیگـر هنرجویان مطـرح کنید.
بـه کمـک اینترنـت، تصاویر ماسـک هایي را بـا جنس هاي متفاوت پیـدا کرده و بـه کاس بیاورید. آیـا مي توانید 

از روي عکـس، جنس آن هـا را حدس بزنید؟

عوامی تأثيرگذار در ساخت ماسك

براي ساخت هرماسک عوامل زیادی تأثیرگذار است که باید آنها را شناخت. این عوامل عبارت اند از:

1- شـناخت از متـن و شـخصیت هاي موجـود در آن مثـًا ماسـک بـرای چـه شـخصیتی و بـا چـه ویژگیهایـی 
سـاخته مي شـود؟

2- آگاهی از نوع کاربرد ماسک مثًا اجرا براي نمایش تلویزیونی است یا سینما؟
3- فاصلـة بیننـده و بازیگـر در اجـرا چـه انـدازه اسـت؟ )اگـر ماسـک برای اجـرا در سـینما و یا تلویزیون باشـد 

متفـاوت خواهـد بود(.
4- نوع مواد در دسترس.

فعالیت 
- بـا توجـه بـه موارد مطرح شـده، شـخصیت اصلي یک نمایش را مشـخص کنید و بهترین شـیوة سـاخت کارگاهی

ماسـک را بـراي آن انتخـاب نموده و دالیل خود را بنویسـید.

انتخاب مواد و شيوة ساخت براساس شخصيت

بـراي سـاخت یـک ماسـک بهتـر آن اسـت کـه بـا ماسـک هاي سـاده شـروع کنیم. بـا کمـي خاقیـت مي توان 
بهتریـن کیفیـت سـاخت را بـا سـاده ترین مـواد و ابـزار به وجـود آورد. بـا خاقیـت خود یک ماسـک شـخصیت 
نمایشـي اسـت طراحـي کـرده و دربـاره سـاخت آن توضیحـات کامـل را بنویسـید. )در صـورت امـکان از برنامة 

پاورپوینـت اسـتفاده کنید(.
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برنامه ريزي براي ساخت ماسك

هـر کاري، زمانـي بـه سـرانجام مي رسـد کـه طبـق برنامه ریـزي و زمان بندي صحیـح انجـام گیـرد. برنامهریزی 
نـه تنهـا از اتـاف وقـت جلوگیـري مي کنـد، بلکـه از لحاظ اقتصـادي نیـز مي تواند به صرفه باشـد. بایـد در نظر 
داشـت کـه ایـن برنامه ریـزي بـه صـورت جدول مکتـوب انجـام شـده و در اختیار گـروه قـرار گیرد. بـا توجه به 

متـن انتخـاب شـده یـک زماني فرضـي براي سـاخت آن تعییـن کرده  و جـدول آن را رسـم کنید.

هر هنرجو اطاعات ماسک خود را در جدول قرار دهد.
در صورت لزوم، هنرجویان میتوانند موارد دیگری را به جدول اضافه نمایند.

نام و نام خانوادگي 

سازنده

زمان شروع ساخت ماسك ها                                      

ماسك                                   

زمان پایان 

ساخت ماسك

توضيحات
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توانايي ساخت ماسك برمبناي شخصيت

بـا توجـه بـه مطالـب ارائه شـده جهـت افزایش مهارت هنرجویان در سـاخت ماسـک بـر مبنای شـخصیت متن، 
الزم اسـت متنـي را آمـاده کرده و شـخصیت هاي آن را تعیین کنیم. براسـاس پردازش شـخصیت، ماسـک مورد 
نظـر  را طراحـي و بـا بررسـي و مبادلـة افـکار، طرح نهایـي را آماده و شـروع به سـاخت مي کنیم. جهت سـاخت 

و تکمیـل نهایـي و رنگ آمیـزي ماسـک باید به جـدول زمان بندي توّجه داشـته باشـیم.

ترميم و رتوش نهايي ماسك 

در بعضـي از متن هـا بـه علـت آنکـه اجـرای نمایش به درازا مي کشـد، الزم اسـت که ماسـک های مورد اسـتفاده 
در فاصلـة دو اجـرا، بازنگـري و رتـوش شـوند؛ زیـرا ماسـک بـه علت آنکه بـر روي صورت قـرار مي گیـرد، در اثر 
تمـاس بـا عـرق صـورت بازیگـر و یـا در زمـان حمل و نقـل بر اثر فشـار و یـا ضربه، ممکن اسـت آسـیب ببیند. 
البتـه در مـوارد کار حرفـه اي بهتر آن اسـت که براي هر ماسـک یک جعبه سـاخته شـود تا از وارد شـدن برخی 

صدمـات به آن جلوگیري شـود.



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجو در این واحد یادگیري پس از آگاهي از ویژگي هاي متن و شخصیت هاي آن و با انتخاب مواد و تجهیزات الزم براي نمایش هاي تلویزیوني ماسک مي سازد.

 

استاندارد عملکرد: 

ساخت ماسک شخصیت بر مبناي متن تعیین شده و هماهنگي با تهیه کننده

شاخص ها:
-  خوانش متن و تعیین جایگاه شخصیت از نظر فضا، تاریخ، ژانر و مانند آن

-  طراحي شخصیت نمایشي براي اجراي ماسک
-  انتخاب مواد و ساختن ماسک به شیوة مورد نظر تهیه کنندة برنامه تلویزیوني و ترمیم و رتوش نهایي آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 120 دقیقه

مکان:استودیو یا کارگاه طراحي و ساخت

ابزار و تجهيزات:  نرم افزار طراحي - چهره

معيار شایستگی:

 

ارزشيابی شایستگی ساخت ماسك شخصيت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

               1خوانش متن1

                2طراحي ماسک2

                1انتخاب مواد و تجهیزات3

2ساخت ماسک نمایشي بر مبناي شخصیت متن4

شایســتگی هــای غیرفنــی، ایمنــی، بهداشــت، توجهــات زیســت محیطــی 
ــع  ــن در کارگاه ، دف ــاس ایم ــک و لب ــک، ماس ــتفاده از عین ــرش: اس و نگ
مــواد زائــد بــه روش صحیــح - جلوگیــري از مصــرف بــي رویــه مــواد بــه 

)  15N( ــودن خصــوص چســب، اجتماعــي ب

2

*میانگین نمرات 

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



فصل 2

چهره پردازي
فصل 5

گريـم يـا چهرپـردازي يكي از شـاخه هايهنر نمايشـي اسـت كه در سـاخت 
برنامـه تلويزيونـي جايـگاه ويـژه اي دارد. هنرمنـد چهرپـرداز با توجـه به نياز 
يـك برنامـه تلويزيونـي و ماهيـت و هـدف آن، بـه طراحـي و اجـراي گريـم 
ماننـد سـاير مهارت هـاي الزم در  نيـز  ايـن شـاخه تخصصـي  مي پـردازد. 
سـاخت برنامه  هـاي تلويزيونـي، از دانـش و مهارت هاي تشـكيل شـده اسـت 

كـه هنرجويـان بـراي انجـام كار بايـد فـرا بگيرند.     
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گريم شخصيت )متعادل سازي (

برای گريم شخصيت)متعادل سازی(، هنرجويان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 هنرجويـان مهـارت انتخـاب گريـم، ترسـيم و رفـع معايب آن را كسـب می كننـد، و برای شـخصيت های يك 
برنامـه  تلويزيونـی  بـا توجـه به  شـفارش عوامل توليـد، طراحی و اجـرای گريم را انجـام دهند.

1

استاندارد عملکرد

اجراي گريم ساده يا متعادل سازي روي انواع چهره در طول 40 دقيقه
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فصل 5    چهره پردازي

پيدايش گريم

كاربرد گريم

تصوير 3تصوير 2تصوير 1

واژة گريـم1 ، از ريشـة )گريمـو2 ( گرفتـه شـده كـه بـه معنـي چيـن و چـروك و خطـوط چهـره اسـت. در 
ابتـدا گريـم در مراسـم آئينـي و مذهبـي بـا ايجـاد تغييراتـي در چهـره انجـام مي گرفت. مثاًل صـورت خود 
را بـا رنگ هـاي طبيعـي نقاشـي مي كردنـد يـا صورتك هايـي از پوسـت درختـان مي سـاختند و در مقابـل 
صـورت خـود مي گرفتنـد. در طـول تاريـِخ هنـر نمايـش، همـراه بـا دگرگوني هـاي تاريخـي و جغرافيايـي، 
هنـر چهره پـردازي نيـز دچـار تغييراتـي مي گرديـد. مثـاًل در نمايـش يونـان باسـتان در مراسـم آئينـي از 
ماسـك اسـتفاده مي شـد كـه خود نشـانگر حضـور گريـم در آن دوره اسـت. همچنيـن آفريقائيـان عالوه بر 
اسـتفاده از رنگ هـاي شـاد و زنـده بـرروي چهـرة خـود، سـر و مـوی خـود را نيـز بـا پرهـاي رنگـي تزئين 

 كـرده و از صورتك هايـي بـا پـر و رنگ هـاي شـاد اسـتفاده مي كردنـد.

گريـم )چهـره پـردازي( در سـينما و تلويزيـون بـه عنـوان يك صنعت پركاربرد شـناخته شـده اسـت. بيشـترين 
اسـتفاده از چهره پـردازي در برنامه هـای تلويزيونـی و سـينما اسـت و هـدف از قـرار گرفتـن عوامـل مختلف در 

تهيـة تصاويـر تلويزيونـي در واقـع انتقـال يك پيام اسـت.
كارگـردان در كنـار نورپـرداز، طـراح صحنه و سـاير عوامل برنامه، صحنة مـورد نظر خود را مي سـازد و در نهايت 

بـا هنر گريم، شـخصيت هاي داسـتان با مشـورت كارگردان به وجـود مي آيند.
چهره پـرداز، به وجـود آورنـدة حـاالت مختلف بـر روي چهرة بازيگر اسـت. مثاًل حاالتـي از قبيل زيبايي، زشـتي، 
خشـونت، وحشـت و ... از حـاالت روحـي و ذهنـي انسـان هسـتند كـه توسـط گريـم و بازيگـر بـه نظـر بيننـده 
مي رسـند. بنابرايـن، چهره پـرداز يكـي از عوامـل تأثيرگـذار در نشـان دادن شـخصيت واقعـي داسـتان توسـط 

اسـت. بازيگر 

1. Grime 
2. Grimo 
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شـما از گريم يا چهره پردازي چه مي دانيد؟
بـا توجه بـه تصاوير زير، آيا ميتوانيـد چهره پردازي را تعريف كنيد.

تصوير 4
گريم ساده

تصوير 5
بدون گريم

تصوير 6
گريم شخصيت

تصوير 7
گريم شخصيت

- آيا مي توان اصالح معايب چهره را »گريم« ناميد ؟
گفت وگوي 
كالسي

تعريف گريم

به تغيير يا اصالح چهرة شـخصيت براسـاس متن يا موضوع داده شـده »گريم« مي گويند.
گريم يا )چهره پردازي( بر اسـاس و اصول نقاشـي، طراحي و مجسمه سـازي پايه گذاري شـده است.
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- بـه نظـر شـما، گريـم بـا كداميـك از هنر هـاي پايه شـامل طراحی، نقاشـی و مجسـمه سـازی ارتباط 
دارد؟ بيشتري 

گفت وگوي 
كالسي

فعالیت 
- هنرجويـان تصاويـري از چهرههـای گوناگـون را با خود بـه كالس بياورند و زير آنها معايـب چهره ها را به كارگاهی

دو دسـتة قابـل حـذف يا تغييـر و غير قابل حـذف طبقه بندي كنند.
- از بين تصاوير زير، چهره هاي گريم شده را مشخص كنيد.

آيا تصوير شمارة 10 داراي گريم است؟

تصوير 8
گريم شخصيت

تصوير 11
گريم شخصيت

تصوير 12
گريم شخصيت

تصوير 9
تصوير گريم نشده )پرسنلي(

تصوير 10
تصوير گريم متعادل

- هنرجويـان عكس هـاي پرسـنلي رتـوش نشـدهای را بـه كالس بياورنـد و دربـارة كاربـرد رتوش در 
عكاسـي صحبـت كننـد. تصاوير را به تابلـو كالس نصب كنيد. با رتوش چه تغييراتي در چهـره ايجاد كردم؟

در تصوير شمارة 10 گريم متعادل  انجام شده است كه تا حدودي عيوب چهره را بر طرف مي كند.

گفت وگوي 
كالسي
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- از چهره هاي يكديگر عكس بگيريد و سپس تصاوير را چاپ كرده و در كالس نصب كنيد.
- كداميك از تصاوير به رتوش عكاسي نياز دارد؟

- آيا با گريم ساده مي توان همان عمل رتوش را انجام داد؟
- كـدام تصاويـر بـه تغييـر بيشـتري نيـاز دارنـد؟ مي توان به نسـبت مقـدار، تغييـر آن هـا را درجه بندي 

كرد؟
- با توجه به اصالح انجام شده در تصاوير، تعريفي از چهرة متعادل ارائه كنيد؟

فعالیت 
گروهی

بـا توجـه به شـناختی كـه از متون نمايشـی پيدا كرده ايـد، يك نمايشـنامه كوتاه انتخاب كنيـد. پس از 
مطالعـه و تعييـن سـبك آن، شـخصيت هاي اصلـي آن را جـدا كرده و از بين همكالسـي ها خـود افرادي 

را بـراي بـازي در ايـن نقش ها انتخـاب كنيد.
افراد براساس چه ويژگي هايي انتخاب شده اند؟

چـه ويژگي هايـي در چهـرة ايـن افـراد، باعـث مي شـود كـه يكـي از آن هـا بـراي نقش شـخصيت اصلي 
نمايـش انتخاب شـود؟

هنگام تمرين و حس گرفتن بازيگران، به اجرای آنها دقت كنيد و سپس به پرسشهای زير پاسخ دهيد:

1- ميميك 1 چهره چقدر در انتقال حس و حال نقش تأثير دارد؟
2-گريم چقدر به نقش و اجراي آن كمك مي كند؟

با توجه به متن نمايشي خود، به پرسشهای زير پاسخ دهيد:

1- مكان داستان كجاست؟
2- متن نمايشی مربوط به چه زمان و دورة تاريخي است؟

3- آيا شخصيت هاي نمايشي از نظر مكان، زمان، نژاد و مليت چهره هاي متفاوتي دارند؟

1. Mimic 

فعالیت 
گروهی

در گذشـته بـه چهـره اي كـه به شـكل بيضي نزديك تـر و تعـادل در آن بهتر بود، چهرهـای متعادل 
ميشد. گفته 

نكته
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فعالیت 
- از چنـد شـخصيت سـينمايي خـاص در فيلـم هـا، تصاويري بـه كالس بياوريـد و از هنرجويـان بخواهيد كارگاهی

شـخصيت آن هـا را حـدس بزننـد. مثـاًل )خشـن، راننـده ، ماليم، پـدر ، منزوي و مـادر(.
- چگونه مي توان از بازيگري آرام، تصويري خشن ساخت؟

- آيا اين عمل فقط با چهره پردازي شخصيت انجام مي گيرد؟ 

فعالیت 
- چند برنامه تلويزيوني و نمايشـي را فهرسـت كنيد. شـخصيت هاي اصلي را جدا كرده و شـيوة گريم آن ها كارگاهی

را يادداشـت كنيـد. سـپس در كالس با ديگـران دربارة شـيوة گريم ها گفت وگو كنيد.
آيا مجري خبر يك شخصيت نمايشي است؟ چه گريمي براي او مناسب است؟

به شخصيت هاي سريال امام علي )عليه السالم( دقت كنيد. آيا گريم مالك اشتر يك گريم ساده است؟
گريـم متعادل سـازي يـا سـاده، تنهـا معايـب يـا ايـراد چهـره را بر طـرف كـرده و آن را بـراي دوربين 

آمـاده مي سـازد.

شخصيت تركيبي است از ويژگي  هاي ظاهري و دروني يا باطني فرد. نكته

گريم به دو روش انجام مي شود:

1- گريمـي كه از آن به عنوان متعادل سـازي نام مي بريم.
2- گريمي كه براي شـخصيت نمايشـي به كار مي رود.

تصوير 14تصوير 13
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گريم شخصيت نمايشي 

گريم شخصيت نمايشی به سه روش انجام می گيرد:

1- نمايش: در نمايش، چهرة بازيگر با دو هدف چهره پردازي مي شود:

الـف( بـا توجـه بـه اينكه در صحنـه نمايش به علـت تابش نور پروژكتـور، چهرة بازيگـر رنگ پريده و مسـطح به 
نظـر مي آيـد و حفـرة چشـم و ابـروی او جلـوه اي تيـره مي يابد، اجـراي گريم به رفـع اين عيوب منجر مي شـود.

چهره پـرداز بـه چهـرة بازيگـر رنـگ طبيعـي مي بخشـد، بـا سـايه روشـن برای چهـره حجـم مي سـازد و حاالت 
چهـرة بازيگـر بيان بيشـتري پيـدا ميكند .

ب( شـخصيت پردازي روي چهـرة بازيگـر كـه براسـاس مـواردي خـاص انجـام مي پذيـرد. چهره پـرداز تنهـا بـه 
چهـرة بازيگـر نمي پـردازد بلكـه براي او شـخصيت جديدی مي سـازد. در نمايش صحنـه، چهرة بازيگـر از فاصلة 

دور ديـده مي شـود و چهره پـرداز بايـد بـه ايـن مهـم توجـه كند. 

2- سينما: در سينما نيز چهره پردازي با دو هدف انجام مي شود:

الـف( رفـع كـم رنگـي و ضعف چهـره در برابـر دوربين، رفع منافذ پوسـت و جـوش، كك و مك، انعـكاس چربي 
پوسـت و درخشـان كردن رنـگ دندان ها و چشـم ها.

ب( شخصيت بخشيدن به چهرة بازيگر كه براساس متن انجام مي شود.

تصوير 16تصوير 15
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3- عکاسي: نوع ديگر چهره پردازي در عكاسي انجام مي گيرد.

به طور قطع كمتر چهره اي را مي توان يافت كه از تعادل كامل برخوردار بوده و عيبي نداشته باشد.
در گذشـته عـكاس چهـره را پـس از عكاسـي رتوش نمـوده معايب را تا جايي كه مي توانسـت بر طـرف مي نمود. 
امـا امـروزه چهره پـرداز بـه واسـطه نرم افـزار، چهـره را تـا جايي كه مي شـود تغييـر داده و پس از كسـب رضايت 

مشـتري، چهره پـردازي را بـه همـان سـبك انجام مي دهـد. اين عمل نوعي رتوش قبل از عكاسـي اسـت.

تصوير 18تصوير 17

تصوير 19
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فعالیت 
هنرجويان به سـه دسـته تقسـيم شـوند سـپس مجموعه اي عكس از چهرة نمايش هاي متفاوت، فيلم هاي كارگاهی

سـينمايي و ... بـه كالس بياوريـد. تصاويـر را به تخته كالس نصب نموده دربارة شـيوه گريم آن ها با يكديگر 
گفت وگـو كنيد.

طراحي چهره

چهـرة تمامـي افـراد بـه يكـي از اشـكال هندسـي ماننـد مربـع، مسـتطيل، بيضـي، گـرد، مثلـث، ذوزنقـه اي1، 
ذوزنقـه اي 2 و لـوزي گرايـش دارد.

تصوير 20
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گاهـي در يـك چهـره دو شـكل هندسـي مشـاهده مي شـود كه با هـم تركيـب شـده اند. چهره هاي فوق به سـه 
دسـته چهره هـاي تخـت، چهره هـاي گونـه دار و چهره هـاي بـدون گونه تقسـيم مي شـوند. اولين شـناخت شـما 
از چهـرة بازيگـر، شـكل هندسـي چهرة اوسـت. پـس از آناليـز كانل و دقيـق چهره، ايجـاد تغييـرات الزم در آن 
امكان پذيـر خواهـد بـود. طـراح گريـم بررسـي مي كنـد كـه چـه تغييـري در چهـرة بازيگـر، او را به نقـش مورد 
نظر مي رسـاند. گاه ممكن اسـت مجبور شـود شـكل هندسـي چهـره را نيز تغييـر دهد و چهرة گـرد را به بيضي 
تبديـل كنـد. طـراح در اين رابطه به پرسشـهای بسـياري پاسـخ مي دهـد از جمله اينكـه آيا اين چهـره به ريش 

و سـبيل نيـاز دارد؟ آيـا مي تـوان صـورت مثلث را به دايـره تبديل كـرد؟ و ... .

- هنرجويـان عزيـز، از خـود عكـس بگيريـد و چهرة خـود را طراحي كنيد؛ بهتر اسـت قالـب چهرة خود 
را پيـدا كـرده و دربـارة ويژگـي چهره ها بـا يكديگـر گفت وگو كنيد.

-  تصاويـر را در كالس نصـب كـرده، آمـار بگيريـد كـه چنـد درصـد از چهره هـا بيضي و چنـد درصد 
مثلث هسـتند؟

- يـك طراحـي خطـي پرتـره را بـه تعـداد زيـاد كپـي كنيـد و بـا هاشـور زدن آن را بـه چهره هـاي 
متفـاوت تبديـل كنيـد.

چه ويژگي هايي چهره را زيباتر مي كند؟

فعالیت 
گروهی

تصوير 23تصوير 22تصوير 21
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آناتومي چهره

آگاهـي از دانـش آناتومـي چهـره، بـراي گريمـور يـا چهره پـرداز الزم اسـت. بـا شـناخت كامـل سـاختار 
صـورت، گريـم، كامـل و بـدون نقـص خواهـد بـود. ايـن خطـوط عبـارت انـد از:

پيشاني 1- خطوط 
 2- خط چشم 
3- خط شقيقه 

4- خط كاسه چشم 
5- خطوط گوشة چشم

 6- خط مدور چشم
 7- خط بيني
 8- خط گونه
 9- خط فك

 10- خط چانه
 11- خط شكاف لب

 12- خط ماضغه 
 13- خطوط اطراف لب

 14- خط لب.   

اسـتخوان بندي سـر از دو قسمِت كاسة سـر و چهره تشكيل شده است.
تصوير 24

تصوير 25
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عضله هاي سر و صورت

عضله هـا روي اسـتخوان ها را مي پوشـانند و حـركات آن هـا سـبب ايجـاد حـاالت گوناگون چهـره مي گردد. 
عضـالت سـر و صـورت شـامل عضله هـاي پوسـتي و عضله هـاي َجَونده اسـت كه اولي سـبب ايجـاد حركت 

در ظاهـر صـورت و دومـي باعث حركـت اسـتخوان فك پايين مي شـود.

متعادل سازي در عكس

بر طرف كردن معايب چهره در عكس را رتوش يا ويرايش عكس مي گويند. به اين تصاوير نگاه كنيد. 
چـه تغييراتـي در ايـن تصويـر انجـام شـده اسـت. در رتـوش عكـس خال هـا، لك هـا و چروك هـاي زودرِس دور 

چشـم حـذف مي شـوند. گاهـي در ويرايـش افتادگـي ابـرو يـا پلك هـم اصالح مي شـود.

پژوهش

- مقابـل آينـه قـرار بگيريـد و به صـورت خـود نـگاه كنيـد. صـورت را بـه شـكل هاي مختلـف حركت 
دهيـد. آيـا مي توانيـد عضـالت را احسـاس كنيد؟

- با دست پيشاني را لمس كنيد، عضالت پيشاني شما در كدام جهت حركت مي كنند؟
- گونه ها را حركت دهيد، عضالت گونه در كدام جهت حركت مي كند؟

- بـا كمـك اينترنـت يـا كتاب هـاي مرتبـط، عضـالت چهـره را ببينـد و شـكل آن هـا را روي كاغـذ 
كنيد. ترسـيم 

تصوير 27تصوير 26
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- از تصاويـر پرسـنلي خـود كپـي تهيه كرده و با تقسـيم بندي متعادل قياس كنيد. سـپس با اسـتفاده 
از هاشـور زدن، بـه چهره عمـق و بُعد دهيد.

- از خـود عكـس بگيريـد و بـه كمـك نرم افزار هـاي رتـوش يـا پالگين هاي قابـل نصب روي فتوشـاپ 
چهرة خـود را رتـوش كنيد.

- چه تغييري مشاهده مي كنيد؟  

فعالیت 
گروهی

منظور از  شخصيت چيست؟

»شـخصيت« يـا پرسـوناژ )Personality( همـة آن چيـزي اسـت كـه مـا از يـك فـرد به عنـوان رفتـار بيرونـي 
مي بينيـم. الگوهـاي مشـخصي از تفكـر، هيجـان و رفتـار كـه در تعامـل بـا محيـط اجتماعـي ديـده مي شـود.
به عنـوان مثـال وقتـي مي گوييـم فالنـی قصـاب اسـت، )اشـاره به شـغل فـرد داريـم(، اما اگـر بگوييـم او قصاِب 

زود رنجي اسـت، اشـاره به شـخصيت او اسـت.

- براي خود چند شخصيت در نظر بگيريد مثاًل خسيس- شرور- مغرور و ... .
- از عكس پرسنلي خود فتوكپي A4 تهيه كنيد و با سايه - روشن، براي آن شخصيت تعريف كنيد.

- تصاوير را به دوستانتان نشان دهيد؛ آيا شخصيت طراحي شده براي ديگران قابل درك است؟
- كـدام قسـمت چهـره، در طراحـي شـخصيت بيشـتر مؤثـر اسـت؟ در ايـن مـورد بـه يكديگـر بـه 

بپردازيـد. گفت وگـو 

فعالیت 
گروهی

ابزار چهره پردازي

1- انواع  قلم مو )براي سايه كاري و محو كردن خطوط چهره(؛
2- كاردك چوبي )براي چسباندن ريش و سبيل(؛

3- آبفشان و سشوار؛
4- برس و شانة كوچك.

به كارگاه گريم برويد و ابزار را از نزديك ببيند و كاركرد آن ها را امتحان كنيد.
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تصوير 29تصوير 28

تصوير 30

تصوير 33تصوير 32

تصوير 31
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فعالیت 
- به كمك هنرآموز خود ابزار كارگاه را طبقه بندي كنيد.كارگاهی

مواد چهره پردازي

در گريم به مواد و ابزار زيادي نياز داريم كه در اين جا به مهم ترين آن ها مي پردازيم.

1- فون يا پودر پوشش دهندة صورت در سه نوع مختلف شامل:
. )Liquid make up( و فون مايع  )Pant stick( فون چرب  ، )Pant cake( فون خشك

2- جعبة رنگ )رنگ هاي اصلي و رنگ هاي فون(؛
3- مداد گريم؛

4- پودر بي رنگ؛
5- موي طبيعي؛

6- مايع سفيد كنندة مو؛
7- شير پا ك كن؛

8- الكل سفيد ˚96 و اَِستون كه براي رقيق كردن چسب گريم و پاك  كردن؛
9- پشم ِكِرپ در رنگ هاي مختلف، براي درست كردن ريش و سبيل؛

10- خميـر )بتانـه( كـه تقريبـاً بـه شـكل صابون بـوده براي تكه سـازي ماننـد اضافه كـردن فرِم گونـه و بيني و 
نيز درسـت كـردن زخم از آن اسـتفاده مي شـود.

11- مايـع O.S.P كـه بـرای پيـر كـردن چهرة بازيگـر )ايجاد چين و چروك( از آن اسـتفاده مي شـود. اين مايع، 
رقيـق كننده و پاك كننـدة مخصوص دارد.

12- التكـس )شـيرة السـتيك خـام( كـه به صورت مايـع ديده مي شـود. از اين مـاده براي درسـت كردن زخم 
و سـاختن قطعه هـاي مختلـِف سـر و صـورت مثـل بينـي و گونه و ديگر قسـمت هاي صـورت و نيز برای درسـت 

كردن َكپ )طاسـي(  نيز اسـتفاده مي شـود.
13- روژگونة خشك به رنگ قرمز؛

14- چسب گريم براي چسباندن ريش و سبيل؛
15- فيكس بلود1  يا خون منعقد شده براي نشان دادن خون لخته شده؛

16- فيكساتور براي تثبيت مو، ريش و سبيل.

1. Fix blood 
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تصوير 36

تصوير 35تصوير 34

تصوير 37
گريم اغراق شده

تصوير 38
گريم ترسناك

به تصاوير زير نگاه كنيد.
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- اين يك گريم اغراق شده است.
- مواد و ابزار به كار رفته را حدس بزنيد؟ قلم موهاي به كار رفته را تعيين كنيد؟

- كدام تصوير داراي موي مصنوعي است؟ در كدام تصوير از تركيب مواد و رنگ استفاده شده است؟
- در كدام تصوير از التكس استفاده شده است؟

در گريم از دو نوع رنگ استفاده مي شود.

1- رنگ هـاي اصلـي )زرد، آبـي، قرمـز( و سـياه و سـفيد بـراي ايجـاد تيرگي و روشـني كه جـزء فون هاي چرب 
هسـتند. از تركيـب ايـن رنگ هـا ميتـوان رنگ هـاي ثانويه را به دسـت آورد.

2- رنگ هاي فون صورت كه از تيره ترين تا روشن ترين براي متعادل سازي به كار مي روند.

- با توجه به تصوير به دو پرسش زير پاسخ دهيد:

- بـه نظـر شـما رنگ هاي تنـد چه كاربـردي در 
گريـم دارند؟

- آيـا ايـن، يك گريِم سـاده اسـت؟ در اين مورد 
بـا يكديگر گفت وگـو كنيد.

در  كاربـردي  چـه  روشـن  و  تيـره  فون هـاي   -
كنيـد. ند؟ گفت وگو  ر ا د زی  چهرهپردا

چگونـه مي فهميـم كه فـردي غمگين يا افسـرده 
است؟

چگونـه مي تـوان از روي چهـرة يـك فـرد، حـال 
روحـي او را تشـخيص داد؟

فعالیت 
كالسی

تصوير 39

تعـداد زيـادي تصويـر چهـره بـه كالس بياوريـد و آن هـا را در چند دسـته طبقه بندي كنيد. )مسـتند 
اجتماعي، سـينمايي، سـادة خانوادگي و پرسـنلي(.

تصاويـر را بـه ديـوار كالس نصـب كنيـد. سـپس بـا توجـه بـه تصاويـر، در مـورد ويژگي هـاي فـردي 
چهره هـا بـه گفت وگـو بپردازيـد. 

كدام گروه حقيقت بيشتري را نمايان مي سازد؟ چرا؟

فعالیت 
گروهی
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فعالیت 
بـا مراجعـه بـه اينترنت )گالـري گردي مجـازي(، بـه چند گالري نقاشـي چهـره مراجعه كـرده، چهره هاي كارگاهی

نقاشـي شـده را بررسـي كنيد و نتيجة را بـه كالس بياوريد.
در تفكيك شخصيت ها براي چهرهپردازی ، بايد به عوامل زير توجه داشت:

1- مليـت: نـژاد و مليت از لحاظ فيزيكي، آناتومي و رنگ پوسـت، بر چهره تأثير دارد. آشـنايي با مـوارد فوق براي 
طراح گريم ضروري اسـت. مثالً آناتومي چهرة يك بازيگر آسـيايی با، چهرة بازيگر آفريقايی متفاوت اسـت.

2-تاريخ: دورة زماني، تأثير بسـياري بر چهره ها دارد مثالً و آراسـتن و پيراسـتن چهره در دورة هخامنشيان 
با دورة عباسـيان فرق مي كند

3-  مـکان وقـوع: مـكان وقـوع نمايش اسـت. گريم افرادي كه در قصر سـاكن هسـتند با كسـاني كه در 
جنگل زندگـي مي كنند متفاوت اسـت.

4- موقعيـت طبقاتـي: آيـا چهره يك گـدا و يـك تاجر به هم شـبيه اسـت؟ موقعيت طبقاتـي آن ها در 
گريم چهـره نيز متفاوت اسـت.

قسمت هايي از چند فيلم مربوطه دوره هاي مختلف سينما، در كالس نمايش داده شود.

تصوير 40
امير کبير

تصوير 41
محمد رسول

تصوير 42
هفت سامورايي

تصوير 43
چاپلين

تصوير 44
سربداران
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شباهت ها و تفاوت هاي آن ها را با چهره هاي امروزي مشخص كنيد.
اكنون قسمت هايي از فيلم هايي سينمايي را كه در سبك هاي مختلف ساخته شده اند، مشاهده  كنيد.

تصوير 45
چهره جنگي، فيلم دوئل

تصوير 46
دراکوال، ترسناك

تصوير 47
 اتللو، تراژديك

تصوير 48
دکتر ژيواگر، رومانتيك

آيا چهرهة شخصيت ها نسبت به ژانر1  )گونه( يا سبك سينمايي متفاوت است؟
آيا يك چهرة ترسناك را مي توان در فيلم رومانتيك مشاهده كرد؟

روند تغيير چهرة نمايشي در فيلم سوپراستار2  را ببيند و دربارة اين تغيير در كالس گفت وگو كنيد.

1. Genre 
سوپراستار، تهمينة ميالني،1387 )شهاب حسيني، افسانة بايگان(.2.
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تصوير 49

- بـا اسـتفاده از منابـع اينترنتـي )فيلم هـا، سـريال هاي تاريخـي، معاصـر و ...( تصاويري تهيـه كنيد و 
دربـاره گريـم آن هـا در كالس گفت وگـو كنيد.

چهره هـا از نظـر موقعيـت طبقاتـي نيـز تفاوت هايـي بـا يكديگر دارنـد. چهره هـاي زيـر را در فيلم ها و 
سـريال ها جسـت وجو كنيـد و همراه خـود بـه كالس بياوريد.

1- كشاورز؛ 2- پزشك؛ 3- آهنگر؛  4- معدنچي.
تيپ هاي شخصيتي زير را طراحي كنيد.

1- مهربان؛ 2- عبوس؛ 3- خشمگين؛  4- بداخالق.
طرح هاي آماده شده را در كالس نصب كنيد و نظرات ديگران را در نقد و بررسی آنها يادداشت نماييد.

فعالیت 
گروهی

فعالیت 
در سـطح شـهر، متـرو، اتوبـوس و خيابـان بـه چهرة مـردم دّقت كنيد. خطـوط چهره و خصوصيـات فردي كارگاهی

آن هـا را بـه خاطـر بسـپاريد. در صورت امـكان از آن ها عكاسـي كنيد و بـه كالس بياوريد.
- تصاويـر افـراد جـوان و مسـن را در كنار هم روي تابلوی كالس نصب كنيـد و دربارة تفاوت آن ها با يكديگر 

كنيد. گفت وگو 
چهره هـا در موقعيت هـاي متفـاوت، يكسـان نيسـتند. آيـا چهـرة افراد در مراسـم عزا و عروسـي و يـا كار و 

اسـتراحت يكسـان است؟

شخصيت هاي بازيگري

در هر نمايش، شـخصيت ها به سـه گروه تقسيم مي شوند:

1- شخصيت هاي مثبت 
و  اخالقـي  خصوصيـات  داراي  كـه  شـخصيت هايي 
انسـاني ماننـد مهربانـي، راسـتي، دانايـي، شـجاعت، 

... هسـتند. و  نجابـت  گذشـت، 
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منفي شخصيت هاي   -2
اخالقـي  داراي خصوصيـات  كـه   شـخصيتهايی 
و  تنـدی  دروغگويـی،  ماننـد  انسـاني  غيـر 
 ... و  خيانـت  موزيگـري،  پسـتي،  خشـونت، 

. هسـتند

تصوير 50

تصوير 51

هنـروران  يـا  معمولـي  3-شـخصيت هاي 
معمـوالً  نمايـش  صحنـه  در  شـخصيت هايی كه 
در حـال رفـت و آمـد هسـتند و نسـبت بـه دو 
گـروه قبـل، بـه مراتـب تأثيرگـذاری كمتری بـر 
مخاطـب دارنـد؛ ماننـد سـربازان، ميهمانان و ... 

.

پژوهش

هـر هنرجـو فيلمـي را در نظـر گرفته، شـخصيت هاي مثبت، منفـي و هنرور را در آن مشـخص كند. 
سـپس تصاويـري از شـخصيت مثبـت و منفي فيلم را بـه كالس بياورد.

در همـة صورت هـا مي تـوان فـرم هندسـي ديـد؛ ولـی هـر چه شـكل افـراد به فـرم بيضـي نزديكتر 
شـود، مطلوب تر اسـت.

بـراي تبديـل و يـا تطبيـق ديگـر اشـكال هندسـي صورت هـا بـا بيضـي، بايـد قسـمت هايي از يـك 
صـورت را حـذف و يـا بخش هايـي را بـه آن اضافـه كـرد.

بـه دسـت آوردن فرم بيضـي مطلوب، فقـط در ارتباط با مجريـان تلويزيوني، گويندگان و شـخصيت 
هاي بسـيار خاص سـينما و تلويزيـون كاربرد دارد.

اگـر بازيگـري نقـش منفـي را به عهده بگيرد و قرار نباشـد نقش دوسـت داشـتني و مطلوب داشـته 
باشـد، بايـد شـكل هندسـي سـورت او را از فـرم بيضـي بـه فـرم و شـكل مثلـث نزديـك كـرد تا به 

شـكل خشـن تر و نامطلوب تـر نزديك شـود.
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- فرم هندسي چهرة خود را پيدا كنيد.
- حال، چهرة خود را در فرم هاي هندسي ديگر قرار دهيد.

- طراحي ها را در كالس نصب كرده، درباره فرم و شكل چهره ها گفت وگو كنيد.
- در كدام فرم، نسبت هاي چهره بهتر ديده مي شود.

فعالیت 
گروهی

مراحل متعادل سازي صورت

برای متعادل سـازی صورت الزم اسـت مراحل زير به ترتيب و با دقت انجام شـوند:

1- صورت با كرم پاك كننده و يا شـير پاك كن به طور كامل شـود.
2- متناسـب با صورت، فون مناسـب انتخاب شود.

3- با قلممو و در صورت نياز با سـايه زدن، برای رفع عيوب صورت اقدام شـود.
4- برای روشـن كردن سـايه های زير پلك از فون روشـن استفاده شود.

5- مقـداری رژ گونـة پـودری قرمـز بـر روی گونـه، چانـه و پيشـانی زده شـود تا رنـگ چهـره، طبيعيتر به 
برسـد. نظر 

بـه طـور  را  متعادلسـازی صـورت  از شـروع   قبـل 
كامـل كامـل پاك كـرد. بعـد از پاك كـردن صورت 
پاك كـن،  شـير  يـا  و  كننـده  پـاك  كـرم  به وسـيلة 
بـراي شـروع كار و زدن فـون بايد فون را نسـبت به 
رنـگ چهـرة بازيگـر انتخاب كرد و بعـد از فون زدِن 
زمينـه توسـط قلم مـو و در صـورت نيـاز بـا سـايه  
زدن، بـراي رفـع عيـوب صـورت اقـدام  نمـود. براي 
روشـن كـردن سـايه هاي زيـر پلـك از فـون روشـن 
پـودري  روژگونـة  مقـداري  و  مي كنيـم  اسـتفاده 
قرمـز بـر روي گونـه، چانـه و پيشـاني مي زنيـم تـا 

رنـگ چهـره طبيعي تـر بـه نظـر برسـد.
تصوير 52
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متعادل سـازي صـورت بايـد طـوري انجـام شـود كـه صـورت بـه فـرم بيضـي نزديـك شـود و اگـر 
صـورت شـخص )مجـري برنامـه(، عيوبـي مثل لك و يا خال سـياه داشـته باشـد، براي بهتر شـدن 

چهـره، بـه  وسـيلة رنگ هـاي صـورت آن هـا را حـذف مي كنيم.

نكته

بـراي طراحـي گريـم افـراد، بايـد قباًل با چهرة بازيگران آشـنا باشـيم و يـا تصويري از آنـان در اختيار 
داشـته باشـيم )نيمـرخ  و تمام رخ( تـا بتوانيم طراحـي را دقيق تر انجـام دهيم.

نكته

بـراي شـروع گريـم، در ابتـدا بايـد بـا مراجعه به متن، شـخصيت نمايشـي را شـناخت. طبق متن، هر شـخصيت 
داراي ويژگي هايـي خواهـد بـود. شـخصيت هاي متـن را ماننـد نمونة زير جدا كـرده و در يك جـدول قرار دهيد.

شخصيت اول:  ) پير، جوان،  زن،  مرد،  جنوبي،  شمالي، كارمند، كارگر و ... (
به همين ترتيب براي شخصيت هاي ديگر هم جدولي درست كنيد.

تصوير 53

فعالیت 
يـك تصويـر از چهـره اي خام را در نظر بگيريد و به كمك هنرآموز خود آن را هاشـور )سـايه( بزنيد. تا تصوير كارگاهی

خام به يك شـخصيت نمايشـي مثالً دزد، پزشـك، پيرمرد و ... تبديل شود.
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پـس از خوانـش متـن، كارگـردان بـراي هماهنگـي، يـك جلسـة گروهـي بـا عوامـل اصلـي ماننـد 
)نورپـرداز، طـراح صحنه، مسـئول گريـم و بازيگران( تشـكيل ميدهد و در اين مرحلـه، گريمور بايد 

طـرح گريـم را بـر مبناي متـن انجام داده باشـد.

نكته

فعالیت 
متنـي را انتخـاب كـرده و بـر مبناي آن، شـخصيت اول و دوم را مشـخص كنيد. سـپس ويژگي  آن هـا را در كارگاهی

جـدول نشـان دهيد ماننـد مثال زير عمـل كنيد:
متن نمايش: داستان رستم و سهراب 

شخصيت اول: رستم
ويژگيهای شخصيت اول: مرد، ميانسال، قوي، چهره آفتاب سوخته، ريش دوفاق و ابروان گره خورده.

شخصيت دوم:  سهراب 
ويژگيهای شخصيت دوم: جوان، بدون ريش و سبيل، زيبا.

 داستان: ژانر حماسي
 زمان: كهن، تاريخي 

مكان: ايران قديم، پارس، سيستان.

 1- اكنـون كـه شـخصيت ها مشـخص شـدند، نـوع گريـم آن ها را طراحـي كنيد. سـپس فردي را كـه قرار 
اسـت روي صـورت او گريم انجام شـود آمـاده كنيد.

مراحل را با كمك هنرآموز خود به شرح زير فهرست كنيد.
1- فون زدن؛

2- سايه زدن خطوط اصلي؛
3- چسباندن ريش؛
4- تغيير در ريش؛

5- تغيير رنگ در ريش؛
6- تثبيت كننده.

مراحل اجرا براي شخصيت پيشنهادي )رستم(
1- فـون زمينـه روي صـورت زده شـود. 2- مرحلـه سـايه زدن و ايجاد خطوط اصلي روي چهرة شـخصيت 
رسـتم انجـام  شـود. 3- ريـش بلند دو فـاق كه روي تور بافته شـده با چسـب مخصوص گريـم روي صورت 
چسـبانده  شـود. 4- در صـورت نيـاز به وسـيلة ابـزاري مانند برس، مسـواك و سـفيد كنندة مو، بخشـي يا 

تمامي ريش، سـفيد  شـود.
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فعالیت 
اكنـون بـه تصاويـري كـه مربوط به موضوع گريم شـخصيت اسـت، نـگاه كنيد ) تصاوير 54 تا 60 (. سـپس كارگاهی

در مـورد هريـك در كالس با دوسـتان خود گفـت وگو كنيد.
به نظر شما كدام يك از عكسها به موارد زير مي پردازد؟

-  طراحي گريم شخصيت
-  لوازم و ابزار و اتاق گريم 

-  ترميم يا اصالح گريم در صحنه فيلمبرداري
-  عكاسي از طراحي گريم شخصيت 

تصوير 55تصوير 54

تصوير 57تصوير 56
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تصوير 59تصوير 58

تصوير 61 تصوير 60
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هنرجو در اين واحد يادگيري پس از آگاهي از ويژگي هاي متن و شخصيت هاي آن و با انتخاب مواد و تجهيزات الزم براي نمايش هاي تلويزيوني ماسك مي سازد.

 

استاندارد عملکرد: 

ساخت ماسك شخصيت بر مبناي متن تعيين شده و هماهنگي با تهيه كننده

شاخص ها:
- خوانش متن و تعيين جايگاه شخصيت از نظر فضا، تاريخ، ژانر و مانند آن

- طراحي شخصيت نمايشي براي اجراي ماسك
- انتخاب مواد و ساختن ماسك به شيوة مورد نظر تهيه كنندة برنامه تلويزيوني و ترميم و رتوش نهايي آن

شرايط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 2 ساعت

مكان:  استوديو يا كارگاه طراحي و ساخت

ابزار و تجهيزات: نرم افزار طراحي - چهره

معيار شايستگی:

 

ارزشيابی شايستگی ساخت ماسك شخصيت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1خوانش متن1

                 1طراحي ماسك2

                 2انتخاب مواد و تجهيزات3

                 2ساخت ماسك نمايشي بر مبناي شخصيت متن4

شايســتگی هــای غيرفنــی، ايمنــی، بهداشــت، توجهــات زيســت محيطــی و نگــرش: 
ــه روش  ــد ب ــواد زائ ــع م ــاس ايمــن در كارگاه ، دف ــك، ماســك و لب اســتفاده از عين
ــه خصــوص چســب، اجتماعــي  ــواد ب ــه م ــي روي ــري از مصــرف ب ــح - جلوگي صحي

)  15N( ــودن ب

2                 

*ميانگين نمرات

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