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  رويكرد برنامه درسي مّلي: منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي 
براساس فلسفه تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از 
برنامه درسي ملّي است. اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه مقصد 

عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه اهلل است.

در همه جنبه های  زندگی  در  و شغل  پيگيری حرفه  كارمزدی،    دنیاي کار: شامل 
زندگی اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنيای كار اعم از زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است.

  محیط کار: موقعيتي است كه افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع از فضا ها از 
خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود.

ملي  استاندارد  بر  مبتني  اقتصادي  فعاليت هاي  آن  در  كه  محلي  اقتصادي:    بنگاه 
طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.

  صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به سطح، 
نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

  آموزش و تربیت فني و حرفه اي )TVET(: آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار 
جهت زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقاي شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش 
آموزشي و  فرايند  از  به جنبه هايي  واژه اي جامع است كه  فني وحرفه اي  تربيت  و 
تربيتي دربرگيرنده مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت هاي 
عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق مي شود. اين واژه اعم از آموزش 
آموزش ها  اين  همچنين  است.  نيافته  سازمان  غيررسمي  و  رسمي،  فني وحرفه اي 
شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی 
هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، 
مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير 

آموزش و تربيت فني و حرفه اي است.

  شغل )Job(: واژه شغل »استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص« 
از كارها و  به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه اي  مي باشد. شغل محدود 

تعاريف و اصطالحات
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وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن 
است در يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

  حرفه )Occupation(: مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه اي 
از نظر كارها، دانش و توانائي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول 
زندگي است. استاندارد حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنياي كار در يك حرفه 
را نشان مي دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است )مانند 
حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش هاي 
مختلف وجود دارد، در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش 
خاصي است. يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر 

كارها، دانش و توانائي هاي مورد نياز دارد.

  وظیفه )Duty(: وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه در يك 
جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند. براي مثال از وظايف اصلي يك 
تعميركار خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال قدرت 
و... اشاره كرد. از تكنسين مكاترونيك انتظار مي رود نگهداري و تعميرات سيستم هاي 

كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.

  تكلیف کاري )Task(: يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا و انتها 
مي باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري 
مولد  سيستم  »تعمير  وظيفه  تكاليف كاري  از  يكي  مثال  به طور  مي شود؛  تقسيم 

قدرت«، تنظيم سيستم جرقه است.

جهت  نياز  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  شده  اثبات  مجموعة    شايستگي1: 
در  شايستگي ها  گويند.  شايستگي  را،  استاندارد  براساس  تكليف كاري،  يك  انجام 
و  فني  غير  فني،  شايستگي هاي  دستة  سه  به  فني وحرفه اي  آموزش هاي  حوزه 

عمومي  تقسيم بندي مي شوند.

  سطح شايستگي انجام کار: صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطحي از 
صالحيت حرفه اي انجام مي شود، انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در 
محيط كار مورد انتظار باشد. سطح كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار 
را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي 
گوناگوني  نظام سطح بندي شايستگي  مختلف  بين كشور هاي  در  است.  ارزشيابي 
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وجود دارد، اما نظام چهارسطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.

  چارچوب صالحیت ملي)NQF(: چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و گواهينامه ها 
در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه اي توافق 
شده به هم ارتباط مي دهد. در اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش 

ويژه اي داده مي شود. زمان و مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.

  سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحيت عبارت است از سطح 
حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي حرفه اي ملي كه تكاليف كاري بايد در آن 
طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي گوناگوني در بين كشورها وجود دارد، 
سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر گرفته شده است كه به طبع آن 
اروپا  يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. صالحيت حرفه اي در  تكنسين فني 

EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

تربيت  و  آموزش  درسي  برنامه  فني وحرفه اي:  تربیت  و  آموزش  درسي    برنامه 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنياي  استانداردهاي  از  مجموعه اي  فني وحرفه اي 
راهبردهاي ياددهی ـ يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، مواد 
آموزشي و استاندارد ارزشيابي است كه دانش آموز)هنرجو(، كارآموز يا مربي را براي 
رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي هدايت مي نمايد. دامنة 
شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي، دنياي كار و دنياي آموزش 

را در بر مي گيرد.

در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور  معموالً 
مي شوند:

متوليان صنعت،  توسط  كه  مهارت،  يا  1  استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي 

بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهيه مي شود. در اين استاندارد، وظايف، كارها و 
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.

مؤثر  عوامل  ديگر  و  حرفه اي  شايستگي  استاندارد  براساس  ارزشیابي؛  2  استاندارد 

توسط گروه هاي مشتركي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي 
مي گردد. حرفه اي  مدرک صالحيت  يا  گواهينامه 

3  استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ براساس استاندارد هاي شايستگي حرفه و ارزشيابي 

و  استاندارد  اين  تهيه مي گردد. در  آموزش هاي فني وحرفه اي  ارائه دهندگان  توسط 
اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري، تجهيزات آموزشي و... در اولويت 

قرار دارد.
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  آموزش مبتني بر شايستگي: رويكردي در آموزش فني وحرفه اي است كه تمركز 
بر شايستگي هاي حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي در نظر 
ارزشيابي براساس  برنامه درسي و  نيازسنجي، طراحي و تدوين  مي گيرد و فرايند 
آنها انجام مي شود. شايستگي ها مي توانند به شايستگي هاي فني )در يك حرفه يا 
مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و عمومي دسته بندي شوند. رسيدن فراگيران به 
حداقلي از همة شايستگي ها به عنوان هدف آموزش هاي فني وحرفه اي در اين رويكرد 

مورد توجه قرار مي گيرد.

فعاليت ها،  تعيين كننده  حرفه  شايستگي  استاندارد  حرفه:  شايستگي    استاندارد 
است. در يك حرفه  عملكرد  براي  و شاخص هايي  ابزارها  كارها، 

  هويت حرفه اي: برايند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در مورد 
حرفه است. بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هويت 

حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.

رشته  چند  حرفه اي(:  ـ  تحصیلي  رشته اي  )چند  حرفه اي  ـ  تحصیلی    گروه 
ـ   حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني  تحصيلی  
با  زندگي  مسير  در  حركت  و  استعداد  براساس  موقعيت  در  تصحيح  عالئق،  بر 
توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت منطقي 
ياري رساند. چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي 
هم خانواده، غيرهم خانواده، شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه 
و شايستگي هاي طولي براي كسب وكار باشد. گروه بندي تحصيليـ  حرفه اي باعث 

شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.

  رشته تحصیلیـ  حرفه اي: مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است كه 
آموزش و تربيت براساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.

  اهداف توانمندسازي: اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط 
هنرجويان تدوين مي گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط مربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين 

مي شوند.
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ـ با توجه به  اينكه آموزش و تربيت فني وحرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي هويت 
حرفه اي مربيان است و هويت مربيان برايند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت 
با توجه به اين عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود، اين  بنابراين اهداف تربيت  مي باشد، 
عرصه ها به گونه اي جامع، يكپارچه و منطقي كليه  ساحت هاي تربيتي1 را در بر مي گيرد.

  يادگیري يك پارچه و کل نگر: يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد 
مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي 

چهارگانه گفته مي شود.

پايدار در رفتار يادگيرنده، يادگيري ممكن    يادگیري: فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً 
است از طريق تجربه  عيني )از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق 
اشكال، اعداد و نمادها(، به شيوه  نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه  شهودي )ذهني 

يا روحاني( صورت گيرد.

  فعالیت هاي يادگیري ساخت يافته: فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته براساس اصول 
فنی وحرفه اي طراحي  يادگيری در شاخه  ـ  ياددهی  راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم 
مي گردد. در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه فني وحرفه اي 
براساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، ديدگاه فناورانه حاكم 
خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهی ـ يادگيری در فرايند آموزش به كمك مواد 
و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس اصولي از قبيل تقويت 
انگيزه هنرجويان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های واقعی دنياي كار و فعال 

نمودن هنرجويان استوار است.

يادگيري  فعاليت هاي  و  توانمندساز  اهداف  بر  مبتني  آموزشي  محتواي    محتوا: 
با  سازوار  و  تربيتی  و  فرهنگی  ارزش های  بر  مبتنی  محتوا  مي باشد.  ساخت يافته 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات 
يادگيری است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتوا در  برگيرنده مفاهيم 
از  انتظار  مورد  بر شايستگی های  مبتنی  كليدی  ايده های  و  اساسی  مهارت های  و 
هنرجويان است و برگرفته از يافته های علمی و معتبر بشری مي باشد. تناسب محتوا 
با نياز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روان شناختی هنرجويان، انتظارات جامعه 

اسالمی  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

1ـ ساحت تعليم و تربيت براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، عبادی و اخالقی، 
اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيبا شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه.
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  بسته تربیت و يادگیري: بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، 
مواد و رسانه هاي آموزشي اطالق مي شود كه در يك بستة واقعي يا به صورت اجزايي 
هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليدكننده تهيه و براي يك يا چند پايه تحصيلي 
مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوين و ICT، بسته 
آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت هاي اينترنتي تكميل مي شود. 
طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد.

بسته تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا حاوي 
تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي برخي وسايل 
كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امكانات نرم افزاري 

و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.
مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تكميلي 
تقسيم نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي، كتاب كار هنرجو 

و كتاب ارزشيابي مي شوند.
2 راهنماي هنرآموز؛ 3 كتاب همراه  1 كتاب درسي؛  لذا بسته تربيت و يادگيري شامل 
فيلم   8 7 شبيه سازها؛  فيلم هنرجو؛   6 نرم افزار هنرجو؛   5 4 كتاب كار؛  هنرجو؛ 

9 پوستر و... است. هنرآموز؛ 
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مسیرهای هدايت تحصیلی در گروه هنر ـ رشته 
تولید برنامه تلويزيونی

گرافیك

فتو گرافیك

پويانمايی )انیمیشن(

تولید برنامه تلويزيونی

صنايع دستی ـ فرش

صنايع دستی ـ چوب

صنايع دستی ـ طال و جواهر

نقشه کشی معماری

معماری داخلی

طراحی و دوخت

نقاشی

موسیقی ساز ايرانی

 موسیقی ساز خارجی

سینما

نمايش

پايه دهمپايه دوازدهم پايه يازدهم

ش ممومی
دور اول متوسطه ـ آموز

دوره دوم متوسطه ـ شاخه فنی وحرفه ای
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مسیريادگیری حرفه ای بین دروس در رشته تولید 
برنامه تلويزيونی

رشته تولید برنامه 
تلويزيونی

پايه دهمپايه يازدهمپايه دوازدهم

نگارش متن برنامه های 
تلويزيونی

ساخت و اجرای دکور، 
لباس، ماسك و گريم

تصويربرداری و 
صدابرداری

تدوين و صداگذاری 
برنامه های تلويزيونی

ساخت و بازی دهندگی گويندگی، اجرا و بازيگری
عروسك های نمايشی

دانش فنی پايهدانش فنی تخصصی
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اهداف درس
درس تدوين و صداگذاری برنامه تلويزيونی

رابطه با خلقت رابطه با خلق خدا
)ساير انسان ها( رابطه با خدا رابطه با خويشتن

)روح، روان و جسم(
عرصه
عناصر

3ـ تفكر و ايده يابي از طبيعت در 
تدوين برنامه هاي تلويزيوني 

4ـ درک و توجه به  ايمني محيط 
كارگاه در تدوين برنامه هاي تلويزيوني 

5 ـ توجه به آسيب هاي وارده به 
طبيعت به وسيله برش و تدوين در 

يك برنامه تلويزيوني

3ـ تدبير و توجه در حفظ حريم 
شخصي افراد در تدوين برنامه هاي 

تلويزيوني
4ـ درک اهميت ارائه مناسب و 

با كيفيت در برش و تدوين نهايي 
تصوير

5 ـ توجه به اخالق حرفه اي كاركنان 
و تدوينگر در حين انجام كار 

3ـ درک و اهميت فضاي معنوي در 
برش و تدوين نهايي تصوير

4ـ توجه به اخالق حرفه اي با در نظر 
گرفتن آموزه هاي ديني در تدوين 

برنامه هاي تلويزيوني 
5 ـ درک و اهميت ديدگاه الهي در 
به نمايش گذاشتن فضاهاي معنوي 

براي مخاطبين 

3ـ تفكر در توانايي خويشتن در تطابق 
با تغييرات فناوري و نرم افزار هاي تدوين
4ـ خلق طرح ها و ايده هاي خود در 
زمينه تدوين و جلوه هاي ويژه صوتي 

و تصويري
5 ـ درک توانايي هاي جسمي خود 

پيرامون استفاده از نرم افزار هاي تدوين 

تعقل،تفكر 
و

انديشه ورزي

3ـ ايمان به آموزش مستمر از 
جلوه هاي طبيعت در صداگذاري 

برنامه هاي تلويزيوني 
4ـ باور به نظام مندي و هدف دار بودن 
خلقت و ارتباط آن با محتوا در برش 

و تدوين نهايي تصوير 
5 ـ باور به اهميت استفاده بهينه در 
به كارگيري منابع موجود در فرايند 

تدوين و صداگذاري برنامه هاي 
تلويزيوني

3ـ ايمان به رعايت اخالق حرفه اي 
در روند كار تدوين و صداگذاري 

4ـ باور به حفظ حريم خصوصي افراد 
در برش و تدوين نهايي تصوير 
5 ـ باور و ايمان به ناظر بودن 

خداوند در تمام مراحل كار

3ـ باور به رعايت اخالق حرفه اي با 
در نظر گرفتن احكام الهي در تدوين 

برنامه هاي تلويزيوني
4ـ باور و ايمان به حضور خداوند در 
تمام صحنه هاي زندگي به ويژه در 

انجام وظايف شغلي 
5 ـ عقيده قلبي به افزايش روزي 
حالل در تدوين و صداگذاري 

برنامه هاي تلويزيوني 

3ـ باور به توانايي خويشتن براي 
به كارگيري اخالق حرفه اي در تدوين و 

صداگذاري برنامه هاي تلويزيوني
4ـ باور مسئوالنه به توانايي خويشتن 

در فن تدوين و صداگذاري
5 ـ ايمان به تأثير عالئم و انگيزه 

خويشتن در بهبود اجراي صداگذاري

ايمان و 
باور

3ـ كسب اطالعات شغلي در حوزه 
تدوين و صداگذاري با توجه به 

استاندارد هاي محيط زيست
4ـ شناخت آسيب هاي 

زيست محيطي در قالب يك برنامه 
تلويزيوني باتوجه به برش هاي مناسب 

و تدوين نهايي تصوير
5 ـ پژوهش و كشف عناصرخالقانه در 
توليد جلوه هاي ويژه صوتي و تصويري

3ـ توصيف كارگروهي در ساخت 
باند هاي صوتي

4ـ شناخت و آگاهي از ويژگي ها و 
توانمندي هاي گروه در طراحي و 

اجراي عنوان بندي 
5 ـ استفاده بهينه از منابع انساني 
در حوزه هاي مختلف تدوين و 

صداگذاري

3ـ معرفت و بصيرت در حوزه 
تدوين و صداگذاري با توجه به 

مفاهيم ديني 
4ـ توصيف جمال الهي به وسيله 
تركيب فني و هنري صدا و تصوير

5 ـ عقيده قلبي به افزايش 
روزي حالل در حيطه تدوين و 

صداگذاري

3ـ تحقيق و جست وجو در زمينه 
فناوري هاي جديد در حوزه تدوين و 

صداگذاري برنامه هاي تلويزيوني
4ـ افزايش آگاهي فرد در شناخت و 
يادگيري در حوزه تدوين و صداگذاري
5 ـ افزايش آگاهي از جلوه هاي ويژه در 

تدوين و صداگذاري برنامه تلويزيوني

علم
)كسب 
معرفت 

شناخت، و 
بصيرت و 

آگاهي(

3ـ كارآفريني و خالقيت در تركيب 
فني و هنري صدا و تصوير 

4ـ اجراي نظم و انضباط كاري 
با الهام از نظام آفرينش در 
همگام سازي صدا و تصوير

5 ـ بهره گيري از تناسبات انساني 
در توليد جلوه هاي ويژه صوتي و 

تصويري تدوين

3ـ به كارگيري اخالق حرفه اي در 
فرايند برش و تدوين نهايي تصوير

4ـ استفاده بهينه از توانمندي هاي 
افراد در هر يك از بخش هاي 

تدوين و صداگذاري 
5 ـ عمل به تعهدات قانوني در 
هر يك از حوزه هاي تدوين و 

صداگذاري

3ـ اجراي وظايف شغلي با توجه 
به رضايت خداوند

4ـ توصيف جمال الهي با استفاده از 
جلوه هاي ويژه صوتي و تصويري در 

توليد برنامه هاي تلويزيوني
5 ـ رعايت و عمل به قوانين و 

آموزه هاي ديني در به كارگيري 
درست فناوري روز

3ـ ارتقاي شايستگي هاي فردي در توليد 
جلوه هاي صوتي و تصويري

4ـ كسب مهارت عملي در تركيب فني 
و هنري صدا و تصوير 

5 ـ به دست آوردن دانش هاي روز و 
جديد در حوزه تدوين و صداگذاري

عمل
)كار، تالش، 

اطاعت، 
عبادت، 

مجاهدت، 
كارآفريني، 
مهارت و...(

3ـ متعهد به استفاده از مواد حامي و 
كم ضرر محيط زيست

4ـ تعهد به انجام كار درست و ماندگار 
در حيطه تدوين و صداگذاري 

5 ـ عالقه به تأثيرپذيري از طبيعت 
در خلق و توليد جلوه هاي صوتي 

و تصويري

3ـ متعهد به رفتار خيرخواهانه در 
استفاده از ابزار تدوين و صداگذاري 
4ـ داشتن روحيه يادگيري و ياددهي 

در فرايند تدوين و صداگذاري 
3ـ متعهد به فراهم آوردن محيط 

سالم و امن در استوديو هاي 
تدوين و صدا

3ـ رعايت اصول و ارزش هاي 
اخالقي و الهي در برش و تدوين 

نهايي تصوير
4ـ پرهيز از آموزه هاي غيرديني در 

فرايند تدوين و صداگذاري برنامه هاي 
تلويزيوني 

5 ـ پايبندي به احكام و آموزه هاي 
ديني در كسب روزي حالل 

3ـ رعايت اخالق حرفه اي و حفظ 
حقوق افراد در حيطه تدوين و 

صداگذاري 
4ـ احساس مسئوليت نسبت به 
استفاده بهينه از ابزار تدوين و 

صداگذاري
5 ـ تعهد در به كارگيري فناوري هاي 
جديد در توليد جلوه هاي ويژه صوتي 

و تصويري 

اخالق
)تزكيه، 
عاطفه و 
ملكات 
نفساني(

* اهداف تفصيلی 1 و ٢ برای شايستگی های عمومی است. 
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درس تدوين و صداگذاري برنامه تلويزيوني از تركيب سازوار 9 تكليف كاري در قالب 
پنج فصل شايستگي تشكيل شده است كه هر فصل نماينده يك شغل در حوزه توليد 
برنامة تلويزيوني است. سازماندهي درس به نحوي است كه تكاليف كاري در يك مسير 
افقي از ساده به پيچيده در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه مي شود و 
شايستگي ها به صورت تدريجي كسب و ارزيابي مي شود و در نهايت در پايان درس 
شايستگي كالن تدوين و صداگذاري برنامه تلويزيوني كه قابليت انتقال دارد محقق 

مي شود.

شايستگی های مورد انتظار
شايستگی های فنی:

  دسته بندی نماها
  برش اوليه تصاوير

  برش و تدوين نهايی تصوير
  توليد جلوه های ويژه تصويری

  توليد جلوه های صوتی
  ساخت باندهای صوتی

  تركيب فنی و هنری تصوير
  طراحی عنوان بندی
  اجرای عنوان بندی

شايستگی های غیر فنی:
  مسئوليت پذيري تعهد كاري

  جمع آوري و گردآوري اطالعات
  امانت داري و رازداري
  يادگيري مادام العمر

  ارتباط مؤثر و كار تيمي
  مديريت كار ها و پروژه

  اجتماعي بودن
  مذاكره

  كارآفريني
  درستكاري

طراحی و سازماندهی درس
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  به كارگيري فناوري هاي مناسب
  كاربرد فناوري اطالعات

  احترام گذاشتن به ارزش هاي ديگران
  انتخاب و به كارگيري فناوري هاي مناسب

  تفكر و اخالق
  نگرش سيستمي
  اخالق حرفه اي

سازماندهي محتوا

لیست استاندارد تجهیزات

درس شامل پنج فصل است كه هر فصل شامل 1 يا ٢ تكليف كاري است هر تكليف كاري 
به صورت مستقل داراي يك پروژه مستقل است كه در برخي موارد دو تكليف كاري در 

يك پيمانه به صورت پروژه مشترک تعريف مي شود كه عبارت اند از: 
1 برش تصوير )دسته بندی نماها ـ برش اوليه تصاوير( فصل 

2 تدوينگر )برش و تدوين نهايی تصوير( فصل 
3 جلوه های ويژه )توليد جلوه های ويژه تصويری ـ توليد جلوه های صوتی(  فصل 

4 صداگذاری )ساخت باندهای صوتی ـ تركيب فنی و هنری صدا و تصوير(  فصل 
5 عنوان بندی )طراحی عنوان بندی ـ اجرای عنوان بندی( فصل 

مطابق با جدول تجهيزات آموزشي در سايت دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني وحرفه اي 
www.tvoccd.oerp.irو كاردانش به نشاني
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رسانه ها، مراكز، مواد و منابع يادگیري
1  مراکز يادگیري

هنرستان ـ محيط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی

2  رسانه هاي يادگیري

3  منابع يادگیري

  كتاب هاي مرجع
  جداول استاندارد 

  استاندارد های تحليل و ارزشيابی حرفه 
  رسانه های يادگير

هنر

هنر

کتاب

سمینارکارگاه

کارپوشهنرم افزار

کتابفیلمکارپوشه

بازديد
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بخش 2

دروس و جلسات
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نمونه جدول بودجه بندي: دسته بندی نماها واحد يادگیری 1 ـ فصل 1

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31مفاهيم و تعاريف پايه در تدوين1دسته بندی نماهاجلسه 1

٢٢صحنه و فرمت هاي تصوير1دسته بندی نماهاجلسه ٢

31شيوه هاي توليد يك برنامه تلويزيوني1دسته بندی نماهاجلسه 3

31مرحله پس توليد1دسته بندی نماهاجلسه 4

31مرحله پيش تدوين 1دسته بندی نماهاجلسه 5

٢٢دسته بندي نماها 1دسته بندی نماهاجلسه 6

٢٢معيار دسته بندي نماها1دسته بندی نماهاجلسه 7

٢ـارزشيابي، تجزيه و تحليل يك سكانس از يك برنامه1دسته بندی نماهاجلسه 8

فصل اول: برش كار تصوير 
واحد يادگیری 1ـ دسته بندی نماها 

واحد يادگیری 2ـ برش اولیه تصاوير
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واحد يادگیری 

)1(
دسته بندی نماها

دسته بندی نماها نخستين مرحله تدوين محسوب می شود كه همانند تجزيه و آناليز 
مواد صنعتی، قبل از شروِع فرايندهای كاری، است. در اينجا اجزای مهمی كه در مرحلة 
تدوين با آن سروكار خواهيم داشت مورد شناسايی قرار می گيرد: اجزايی نظير دكوپاژ، 

صحنه، فرمت های تصويری، شناخت شيوه های توليد برنامة تلويزيونی.
اين مرحله دارای ويژگی های زير است:

1  نياز به شكيبايی و صبر زياد دارد.

دقت در جزئيات بسيار حائز اهميت است. شناخت عناصر هر نما به عنوان كليدی ترين 
عامل در برش محسوب می شود. از اين رو جزئی ترين ها می بايست با دقت ديده شود.

2ـ مواد و تجهیزات
صندلی  صوت،  پخش  برای  مناسب  بلندگوهای  رايانه،  نظير  تدوين  ابزار  ميزكار، 
مناسب برای نشستن طوالنی، فيلم های آرشيوی و تصاوير خام، نرم افزارهای تدوين 
)پيشنهاد می شود از Adobe Premiere يا Edius استفاده شود؛ چراكه اين نرم افزارها 
اديوس  تلويزيونی  برنامة  غالب  برای  برخوردار هستند.  زيادی  تدوينی  قابليت های  از 

با آن راحت و سريع الوصول تر است.( پيشنهاد می شود زيرا كار كردن 

3ـ دانش افزايی
شناخت و تقويت زيبايی شناسی تصوير و توان نقد و تحليل بصری از مهم ترين شاخه های 
دانش سينماست كه در اين مرحله بسيار كارايی دارد. به عبارتی هر چه توانايی ادراک و 
سواِد بصری بيشتر باشد، انجام اين مرحله با موفقيت بيشتری همراه خواهد بود. شناخت 
رسانه و مخاطب شناسی آن نيز از ديگر دانش های مؤثر در طی مراحِل اين واحد به 

حساب می آيد.

1ـ مقدمه

فصل اول: برش كار تصوير
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انواع نما
برای  معياری  انسان  اندام  و  دارد  بستگی  سوژه  تا  دوربين  فاصلة  به  نما  هر  اندازة 
تقسيم بندی های مختلف نما است. به عبارتی شكل ظاهر شدن موضوع بر پرده، اندازة 

از: اندازه ها عبارت اند  تعريف می كند. حالت كلی  را  نما  يك 
1  نمای دور يا نمای کامل: ديدگاه دور با پوشش نامشخص از موضوع

2  نمای باز يا نمای پوششی: ديدگاه وسيعی كه شامل تمام رويداد است.

را حذف  اطراف  موضوع های  غالباً  كه  ديدگاه جزئی  نمای بسته:  يا  نزديك  3  نمای 

می كند. 
با توجه به اين سه حالت كلی به صورت جزئی 9 نوع اندازه نمای مختلف وجود دارد كه 
در جدول زير ارائه شده است. نمای دو نفره، نمای سه نفری، نمای گروهی نيز عناوينی 

هستند كه به ترتيب با توجه به تعداد بازيگران حاضر در صحنه شناسايی می شوند. 

مخففعنوان تخصصی و فنیعنوان نمارديف

XCU يا upECUـ Extreme closeنمای خيلی نزديك1

upBCUـ Big closeنمای نزديك بزرگ2

upCUـCloseنمای نزديك3

upMCUـ Medium closeنمای متوسط نزديك4

Medium ShotMSنمای متوسط5

Medium long ShotMLSنمای متوسط دور6

LS يا Long shotWS يا Wide Shotنمای باز يا بلند7

Very long ShotVLSنمای دور8

XLS يا Extreme long shotELSنمای خيلی دور9

هر كدام از نماهای باال كيفيت زيبايی شناسی متفاوتی دارد و حس های گوناگونی را 
انتقال می دهد كه متناسب با ويژگی های برنامه و متن انتخاب می شود.

زيبايی شناسی تصوير
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ويژگی های اندازه های مختلف نما

کاربرد زيبايی شناسیتصويِر نمونه از نمانوع نما

نمای دور

محيط  بر  بصری  تسلط  دور،  بسيار  نمای  از خصوصيات 
است. بيننده نسبت به شخصيت های صحنه حالتی خنثی 
و بی عالقه پيدا می كند و بيشتر، ناظر محيط وسيع صحنه 
است. استفادة درست از اين نما موقعيت كلی صحنه را 
آشكار  موضوع ها  بر  محيط  تأثير  و  می كند  مشخص 
را  متمايز صحنه  رويدادهای  می توان  می شود. همچنين 
فعاليت های  و  داد  ارتباط  يكديگر  به  وسيع  مقياس  در 

به طور كامل نشان داد.  را  درون صحنه ای 
نمای دور كه غالباً در شروع صحنه به كار می رود، محيط 
و فضای صحنه را معرفی می كند تا انگيزة حركات موضوع 
تعقيب شود. با بسته شدن يك نما )محدود شدن تصوير 
صحنه( تأثير و اهميت صحنه پردازی و نورپردازی كاهش 
موضوع صحنه  و  بازيگران  اهميت  كه  در حالی  می يابد، 
حالت های چهرة  و  رو حركت ها  اين  از  می يابد.  افزايش 

بازيگران از اهميت بيشتری برخوردار می شوند. 

نمای متوسط 

نمای  و  ميانی  نمای  بين  جايی  در  دور،  متوسط  نمای 
نما، چيزی  اندازه  اين  ارزش بصری  قرار می گيرد.  كامل 
دقت  و  دور  نمای  توسط  محيط  نمايش  توانايی  بين 
نمای نزديك در نمايش جزئيات است. از نمای كامل تا 
نماهای3/4، حركات بدن )حركت دست ها به طرفين( در 

می گيرد.  قرار  تصوير  قاب  داخل 

نمای نزديك

و  بيننده  توجه  جلب  در  بسياری  توانايی  نزديك  نمای 
نما  نوِع  اين  در  بازيگری  اگر  دارد.  موضوع  بر  او  تمركز 
ظاهر شود، واكنش ها و حاالت چهرة او اهميت بسياری 
می يابد. نمای نزديك می تواند اطالعاتی را كه در نماهای 
بوده  رؤيت  قابل  سختی  به  يا  شده  گرفته  ناديده  ديگر 
و  كرده  جلب  را  توجه  نما  نوع  اين  كند.  آشكار  است، 

می شود.  تأكيد  موجب 
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زوايای دوربین
نمای زاويۀ باال )High Angle(: به بيننده احساس قدرت و برتری می دهد. اين احساس 
با تغيير فاصله )دور شدن دوربين از موضوع( افزايش می يابد. بنابراين، نمای زاوية باال را 
می توان برای القای حاالتی چون بی اهميتی موضوع، حقارت و ناتوانی آن به كار گرفت. 

نمای زاويه خیلی باال )Extreme High Angle(: به زيرنظر داشتن و به دقت نگريستن 
موضوع شباهت دارد. از ارتفاع 3 تا 6 متر اين حالت نظارت، به جدايی احساسی تبديل 

می شود. 
نمای زاويه پايین )Low Angle(: موضوع ها را قوی تر، مسلط و برتری طلب، عجيب 
و مرموز نشان می دهد؛ موضوع )شخص( نسبت به محيط خود تهديدكننده، باشكوه، 

ظاهر  سخاوتمند  و  موقر  مصمم،  مقتدر، 
می شود. از اين زاويه، گفت وگو و حركت 
در صحنه اهميتی نمايشی پيدا می كند. 
اين  شويم،  نزديك تر  موضوع  به  چه  هر 
جلوه ها بيشتر می شود. در يك نمای زاويه 
خيلی پايين، ظاهر موضوع عجيب و مرموز 
می شود و اگر دوربين از موضوع دور شود 
او حالتی دورافتاده و ناشناس پيدا می كند. 
معموالً   :)Eye Level( همتراز  نمای 
ديدگاه عادی كه از ارتفاع هم سطح سينه 

ندارد.  ويژگی مشخصی  است،  شانه  و 

ارتفاع دوربین
كارگردان هنگام كار روی يك صحنه، معموالً ارتفاع دوربين های خود را به داليل خاصی 

انتخاب می كند. اين داليل متفاوت اند: 
  تأكيد بر توانايی يا قدرت نمايشی شخصيت يا حقير جلوه دادن آن 

  هماهنگی بين گفت وگو در صحنه 
  زوايای دوربين و... . 

حرکت های دوربین
به طوركلی حركت های دوربين در راستای سه محور اصلی )افقی، عمودی، عمق( است. 
اين حركات با توجه به حركت سوژه، دوربين و دوربين ـ سوژه با هم تعاريف متفاوت و 

كاركردهای گوناگونی دارند: 

زاويه روبه پايین
زاويه چشم پرنده

نمای هم تراز چشم

زاويه روبه باال
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1  حرکت افقی دوربین )حرکت به روی محور X(: كه به چپ و راست انجام می شود 

را پَن می گويند. اين حركت در راستای نمايش روابط بين دو سوژه يا ناحيه هايی از 
تصوير است. اين حركت در امتداد يك خط مستقيم اتفاق می افتد و به صورت 180 

درجه و 360 درجه به كار می رود. 
انجام  پايين  و  باال  به  كه   :)Y راستای محور  2  حرکت عمودی دوربین )حرکت در 

می شود تيلت نام دارد. اين حركت بر ارتفاع و عمق تأكيد می كند )مانند تيلت از باال 
به پايين يك ساختمان بلند طبقه( همچنين، ارتباط دهندة سوژه ها به يكديگر است. 
3  حرکت دورانی و چرخشی دوربین )حول محور Z(: را َكنت می گويند. اين حركت 

برای دوران سر برای ديد مكان صحنه است. اين حركت به راست و چپ صورت 
دست  روی  دوربين  با  فقط  آن  انجام  كه  است  حركت هايی  جمله  از  و  می گيرد 

است.  امكان پذير 

حال اگر سه پاية دوربين نيز متحرک باشد و حركت كند، سه حركت ديگر برای دوربين 
به وجود می آيد كه عبارت  اند از:

4  تراک )Truck(: تغيير مكان آزادانة دوربين به صورت افقی به چپ و راست كه نقطة 

ديد دوربين تغيير نمی كند را تراک می گويند. اين حركت برای تعقيب سوژة متحرک 
در فضا به صورت موازی و همراهی به كار می رود. 

5  دالی )Dolly(: حركت دوربين به جلو و عقب كه باعث ورود به صحنه )نزديك شدن 

به سوژه( و خروج از صحنه )دور شدن از سوژه( می شود را دالی می گويند. ورود به 
صحنه را دالی اين )Dolly in( و خروج از صحنه را )Dolly out( می گويند. اين 
حركت مرزهای بين صحنه )پيش زمينه، ميان زمينه و پس زمينه( را كم رنگ؛ و از 

آنها عبور كرده و مخاطب را به سوژه نزديك يا از آن دور می كند. 

6  پِِدستال )Pedestal(: حركت دوربين به باال )پدستال باال Pedestal up( يا پايين 

)پدستال پايين )Pedestal down( همانند آسانسور در صورتی كه بدنة دوربين 
تغييری نكند را پدستال می گويند. همانند پايين آمدن از يك طبقة ساختمان به 

طبقة پايين تر يا باالتر. 

7  قوس )Arc(: حركت دوربين به روی يك مسير دايره ای پيرامون سوژه كه مركزيت 

و  به دو صورت »قوس چپ«  اين حركت  آن حفظ می شود.  ديد  نقطة  و  سوژه 
»قوس راست« انجام می شود. 
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دارای  كه  كرد  اضافه  نيز  را  دوربين  ديگر  دو حركت  مذكور  به حركت های  می توان 
پيچيدگی های زيادی است. در اين دو حركت دوربين به روی جرثقيل سوار می شود:

8  تانگ )Tongue(: دوربين به روی جرثقيل سوار می شود و در راستای افقی بر محور 

جرثقيل به چپ و راست حركت می كند. 

تا نقطة ثابت بازوی جرثقيل را  9  کرين )Crane(: چرخش دوربين به باال و پايين 

نشان می دهد كه  باالتر  از منظری  را  موقعيت صحنه  اين حركت كل  می گويند. 
انسانی ست.  فرا  قدرتی  و  سيطره  بيان كننده 

هر كدام از اين حركت ها هم به صورت مجزا و هم به صورت تركيبی می توانند با يكديگر 
استفاده شوند كه نحوة استفادة آنها با توجه به موضوع و محتوای مورد نظر انتخاب 
می شود. به عنوان مثال شما می توانيد پن و تيلت را در يك زمان استفاده كنيد. ٢3٢ 

امكان حركتی با توجه به تركيب حركت های فوق می توان ايجاد كرد.
مورِد  در  می بايست  تدوينگر  يك  كه  است  كليدی  نكات  فوق،  شدة  گفته  مطالب 

معناست: دو  دارای  نما  هر  بداند.  تصوير  زيبايی شناسی 
1  معنای ِداللتی: به معنای خوِد نما و موضوعی كه آن را نشان می دهد، اشاره دارد. 

2  معنای ضمنی: كه وابسته به نمای قبل و بعد از خود است و در ارتباط با آنها معنا 

می دهد. اين قبيل معانی در خدمت يك مفهوم به كار می روند. معنای ضمنی نماها 
به ريشه های فرهنگی و اجتماعی اثر نيز ارجاع می دهد. 

به عنوان مثال نمايی از يك گل الله را در نظر بگيريد. اين نما، عالوه بر معنای خودش 
)نمايش گل الله( به معنای شهيد و شهادت نيز هست كه به ريشه های فرهنگی و 

اجتماعی كشور ما ارتباط دارد.

4ـ شیوه تدريس
بهترين روش تدريس در اين فصل، ترغيب هنرجويان به نقد و تحليل فيلم و برنامه های 
تلويزيونی است. هر چقدر هنرجو، مفاهيم پاية مورِد نظر در مورد نما، زيبايی شناسی 
پيشنهاد می شود  بود.  موفق تری خواهد  تدوينگر  بشناسد،  را  مبانی سينما  و  تصوير 
هنرآموز دو فيلم موفق از سينمای ايران و دو برنامة موفق تلويزيونی در گونه های مختلف 
را به عنوان آثار مورد بررسی توسط شخص خود انتخاب نمايد و در طول دوران تدريس، 
آنها را مورد ارزيابی و بازشناسايی قرار دهد. اين فرايند تكرار آناليز و نقد می بايست در 
هنرجويان نهادينه شود زيرا اين رويه عامل درک جزئيات و ريزه كاری های متن و برنامه 
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خواهد بود، از اين رو، تقويت صبر و شكيبايی در هنرجويان، به عنوان يك خصيصة 
كاربردی در مرحلة تدوين فيلم، می بايست در اولويت برنامه های آموزشی هنرآموزان 

قرار داشته باشد. 

5  ـ نکات ايمنی و بهداشت

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي

ايمني و دقت در كار با ابزار استوديويي، رعايت نكات فني و ايمني در كار با ابزارهاي 
مكانيكي و الكترونيكي، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه هاي آموزشي، ايمني 

در به كارگيري تجهيزات گران قيمت و نفيس يك استوديو صدا و تصوير.

مشاهدة عملكرد، فعاليت های كالسی و كارگاهی، آزمون عملكردي
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ارزشیابی شايستگی دسته بندی نماها

شرح کار:
تحليل دكوپاژ، گزارش صحنه، بازبينی و انتخاب نماها، دسته بندی نماها

استاندارد عملكرد: 
دسته بندی نماهای برنامه براساس طرح مورد نظر با توجه به دكوپاژ مربوط

شاخص ها:
1 شناخت متن نمايشي و دكوپاژ 

2 شناسايي ويژگي هاي هر نما

شرايط انجام کار :
زمان: 30 ساعت

مكان: استوديو تدوين يا سايت كامپيوتر
ابزار و تجهیزات: تجهيزات تدوين، نرم افزارهای تدوين، منابع آرشيو تصويری

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

٢تحليل دكوپاژ1

1گزارش صحنه2

٢بازبينی و انتخاب نماها3

٢دسته بندی نماها4

و  محیطی  زيست  توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غیرفنی،  شايستگی های 
نگرش: كسب اطالعات: جمع آوری و گردآوری اطالعات )N31(ـ روحيه كار 

جمعی و تعامل گروهی
٢

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ٢ می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: برش اولیه تصاوير واحد يادگیری 2ـ فصل 1

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31مفهوم كلي برش 1برش اوليه تصاويرجلسه 1

٢٢پيدايش و اصالح1برش اوليه تصاويرجلسه ٢

٢٢چيدمان اوليه برنامه1برش اوليه تصاويرجلسه 3

٢٢برش اوليه تصاوير1برش اوليه تصاويرجلسه 4

31مفاهيم كليدي در آماده سازي اوليه 1برش اوليه تصاويرجلسه 5

٢٢سرعت و ريتم برش 1برش اوليه تصاويرجلسه 6

٢٢نكات كليدي برش تصوير1برش اوليه تصاويرجلسه 7

٢ـارزشيابي، برش اوليه تصاوير و مفاهيم آن1برش اوليه تصاويرجلسه 8
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برش اولية تصاوير، به عنوان يكی از كليدی ترين مراحل كار برش كار تصوير است. در 
اين مرحله، برش كار می بايست اسكلت اولية ساختمان فيلم را بنا نهاده و آن را نمايش 
دهد. اين اسكلت شالودة كار برای مرحلة تدوين نهايی فيلم است كه توسط تدوينگر 

انجام می شود.

2ـ مواد و تجهیزات
ميزكار، ابزار تدوين نظير رايانه، بلندگوهای مناسب برای پخش صوت، صندلی مناسب 
برای نشستن طوالنی، فيلم های آرشيوی و تصاوير خام، نرم افزارهای تدوين )پيشنهاد 

می شود از Adobe Premiere يا Edius استفاده شود.(

3ـ دانش افزايی
در اين مرحله ارتقای سطح دانش سينمايی در حوزه های داستان گويی و ضرب آهنگ از 
اهميت ويژه و خاصی برخوردار است. عنصر كليدی در اين مرحله ارتقای سطح تنش، 
تعليق و كشمكش فيلم يا برنامه تلويزيونی است و براساس شكل دهی به اين مقوله، 
ضرب آهنگ برنامه به كيفيت قابل قبولی از نظر زمانی دست پيدا می كند. از اين رو 

شناخت روش های افزايش تنش و مفهوم ضرب آهنگ الزامی  است.

داستان گويی
در حوزة داستان گويی، منطق علت و معلول به عنوان پايه ای ترين الگوی داستان گويی، 
می بايست توسط هنرجويان درک و اجرا گردد. تقويت دانش در اين حوزه به صورت 
تجربی صورت می گيرد. رويدادهای گوناگون می توانند به عنوان سوژه، جهت آزمون های 
كارگاهی انتخاب و تجزيه و تحليل گردند. روش كار به اين صورت خواهد بود كه هر 

1ـ مقدمه

واحد يادگیری 

)2(
برش اولیه تصاوير

فصل اول: برش كار تصوير
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رويداد به حداقل حادثه های ممكن تجزيه و از همنشينی آنها در كنار يكديگر براساس 
علت و معلول، معانی گوناگون آن مورد بررسی قرار گيرد. روابط معنايی كه به درونماية 
اصلی فيلم يا برنامه كمك مي كند و در پرداخت آن به شكل مؤثری بر مخاطب تأثير 
می گذارد، به عنوان زنجيرة علت و معلول آن رويداد انتخاب می گردد. به عنوان مثال 

تصور كنيد دو نمای مجزای زير به يكديگر متصل شوند:
نمای اول: پسربچه ای به طرف باال نگاه می كند.

نمای دوم: درختی به طرف دوربين می افتد.
اگر ترتيب نماها به همين صورت باشد، برداشت بيننده اين خواهد بود كه پسربچه در 

حال تماشای افتادن درخت است. 
اما اگر ترتيب نماها را معكوس كنيم يعنی ابتدا نمای درخت و سپس نمای پسربچه را 

نشان دهيم، بيننده فكر می كند كه درخت، در حاِل سقوط روی پسربچه است. 
بعضی اوقات تقدم در تأخر نماها در مفهومی كه به دنبال دارند تأثيری ندارد. به عبارت 
ديگر، به هر طريقی كه نماها را كنار هم بگذاريد مفهوم يكسانی را القا می كنند. به طور 
مثال، نمای زنی كه فرياد می كشد و نمای شيری در حاِل حمله. اما همواره تفاوت های 

كمی در زمينة روابط علت و معلول وجود دارد. 

روش های افزايش تنش و تعلیق 
تنش به طور قابل مالحظه ای ناشی از نحوة ارائة موضوع است. روش های معمول در ارائة 

موضوع كه منجر به افزايش تنش و كشمكش می شود عبارت اند از:
1  سازماندهی عمومی نماها، كاربرد تصاعدی نماهای قوی تر باعث افزايش تنش می شود. 
پايين، مورب كردن  زاوية  نزديك تر؛ ديدگاه های  و  نزديك  نماهای  متداخل  )برش 

تدريجی نماها(.
2  كاربرد موسيقی و آثار صوتی تعليقی، به عنوان بسترسازهای كليدی برای مخاطب 
در مواجهه با تنش اصلی صحنه به حساب می آيند. اين عناصر يا می توانند ذهن 
مخاطب را منحرف كرده و به او شوک بدهد يا می تواند ذهن مخاطب را در راستای 

تنش اصلی قراردهد و تأثيرگذاری رويداد اصلی را افزايش دهد.
3  ارائة اطالعات مبهم و ناقص، استفاده از اين روش مخاطب را در روند داستان گويی 

فيلم يا برنامه سهيم مي كند و او را به پويايی وا می دارد.
4  وقفه در ارائة اطالعات، تقويت حس انتظار را در مخاطب به همراه دارد به نوعی كه 

مخاطب روند جزئی ترين وقايع را نيز دنبال می كند.
5  بيننده از چيزی مطلع است كه شخصيت داستان نمی داند، به عنوان مثال شخصيتی 
از دست چندين نفر فرار می كند. با ارائه اطالعاتی از مسير كه به مخاطب نشان داده 
می شود در وی تنش و تعليق افزايش پيدا می كند. در مثال فوق، اگر با چند نما به 
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مخاطب نشان دهيم، مسير دچار انسداد است، او با دانستن اين اطالعات از شخصيت 
در حاِل فرار جلوتر قرار می گيرد. در اين حالت، عنصر مهم برای بيننده، نحوة مواجهة 

شخصيت اصلی با بحران ها و چالش های مقابلش است.
6  شخصيت داستان به طور ناگهانی با مشكل بزرگی روبه رو می شود. اين روش برخالف 
روش 5 عمل می كند. به اين معنی كه مخاطب و شخصيت همگام با يكديگر در 
روند وقايع پيش می روند از اين رو بدون هيچ گونه پيش آگاهی از وقايع، با رخ دادن 
آن دچار شوک و بحران می شود كه عامل مؤثری در دنبال كردن ديگر وقايع داستان 

است. 
7  بيننده وقايع را پيش بينی می كند. اين روش به نوعی روند وقايع را بر خالف انتظار 
و پيش بينی بيننده پيش می برد. شكست در پيش گويی های بيننده او را در جريان 

داستاِن فيلم و ارتباط نماها درگيرتر می كند.

ضرب آهنگ
ضرب آهنگ، سرعت پيشرفت احساسات در واحد زمان است. به طور كلی، ضرب آهنگ 
تند  آهنگ  و ضرب  دارد  داللت  عميق  احساس  و  تعمق  تفكر،  آرامش،  وقار،  بر  كند 
مداوماً  دل  معا و  متوازن  برنامة  يك  است.  اغتشاش  و  هيجان  خشونت،  بيان كنندة 
ضرب آهنگ خود را تنظيم می كند. يك ضرب آهنگ تند، خسته كننده بوده در حالی 
كه يك ضرب آهنگ كند و پيوسته كسل كننده است. ضرب آهنگ برنامه از مجموع چند 

عامل به وجود می آيد: 

1  تصويرنامه: طول صحنه ها، مدت زمان گفتار، عبارت های گفتار، چگونگی كلمات، 
گفت و شنودهای كوتاه دارای ضرب آهنگ تندتری از تك گفتارهای طوالنی هستند.

2  چگونگی ارائۀ گفتار: صداهای سريع با فركانس های باال و مقطع ضرب آهنگ برنامه 
را سرعت می دهد.

3  پرداخت تولید: سرعت حركت دوربين، برش تصاوير و حركات بازيگران.
چشم می تواند ضرب آهنگ سريع تر را بهتر از گوش دنبال كند. چشم قادر است تقريباً 
بالفاصله موضوعات را بررسی، طبقه بندی و ارزيابی كند، در حالی كه گوش بايد صداهای 
متوالی را كنار يكديگر بگذارد تا مفهوم كلی آنها را دريابد. آنجا كه ضرب آهنگ سريع 
بصری ضروری است، معموالً اهميت توجه به صدای همراه تصاوير كاهش می يابد؛ مگر 
اينكه تغييرات بصری چنان سريع باشد كه بيننده تصاوير را رها كرده و فقط گوش كند، 

اگر قرار است كه صدا مورد تأكيد قرار گيرد، ضرب آهنگ بصری بايد آرام باشد.
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شيوة تدريس در اين قسمت كارگاهی و به صورت گروهی پيشنهاد می شود. مهم ترين 
مسئله آن است كه هيچ كدام از بخش های كتاب نمی بايست به صورت تئوری و نظری 
ارائه شود. هنرجويان می بايست تمامی  نكات اين بخش را به صورت عملی تجربه نمايند 
در غير اين صورت تئوری و نظريه كاری از پيش نمی برد. به هنرآموزان گرامی توصيه 
می شود كه يك فيلم ايرانی نمونه در كِل اين فصل مورد ارزيابی و بررسی قرار گيرد تا 
هنرجويان به طور كامل بتوانند مقوالت درسی خود را درک كنند و تفاوت ها را تشخيص 
دهند. پيشنهاد می شود هنرجويان به گروه های دو نفری يا سه نفری تقسيم شوند تا 
تعامالت و ارتباط گروهی و بحث و گفت وگوهايشان در مورد مفاهيم، فهم و دانش آنها 
را توسعه دهد. گروهی بودن نزديك ترين شرايط به كاِر واقعی آنهاست، در بازار كار نيز 

تقريباً هر برنامه براثر همين چالش ها و مباحثات ساخته و تهيه می شود. 

5  ـ نکات ايمنی و بهداشت
ايمني و دقت در كار با ابزار استوديويي، رعايت نكات فني و ايمني در كار با ابزارهاي 
مكانيكي و الكترونيكي، رعايت بهداشت در محيط استوديو و كارگاه هاي آموزشي، ايمني 

در به كارگيري تجهيزات گران قيمت و نفيس يك استوديو صدا و تصوير.

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
مشاهدة عملكرد، كار پوشه، فعاليت های كالسي و كارگاهی، آزمون عملكردي

4ـ شیوه تدريس
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ارزشیابی شايستگی برش اولیه تصاوير

شرح کار:
تحليل برش، پيرايش و اصالح، چيدمان اوليه برنامه

استاندارد عملكرد: 
آماده سازي برنامه و برش اوليه تصاوير بر اساس طرح مورد نظر با توجه به فيلمنامه مربوط

شاخص ها:
1 شناخت ساختارداستان گويي

2 شناخت مفاهيم كليدي در برش

شرايط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مكان: استوديو تدوين يا سايت كامپيوتر
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهيزات تدوين، نرم افزارهای تدوين، منابع آرشيو تصويری

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

1تحليل برش1

٢پيرايش و اصالح2

٢چيدمان اوليه برنامه3

٢برش اوليه تصاوير4

و  زيست محیطی  توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غیرفنی،  شايستگی های 
گروهی تعامل  و  جمعی  كار  روحيه  ـ   )N31( اطالعات  كسب  نگرش: 

٢

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، ٢ می باشد.


