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مقدمه

اهداف  و  اجتماعی  و  نیازهای فردی  آموزشی جهت تحقق  برنامه درسی، وجود محتوای  اجرای  الزامات  از 
نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حود محور سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمه به نقش هنرآموز 
از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل به 
فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به 
برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب 
درسی هنرجو، کتاب همراه هنرجو، کتاب راهنمای تدریس هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و 
پوستر و... است که باهم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای 
نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی برای هر کتاب درسی طراحی و تدوین 
شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد 
مصرفی موردنیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمنی و بهداشت فردی و محیطی آورده شود. همچنین نمونه 
هنرستان،  در  کالس  و  کارگاه  مدیریت  و  هدایت  هنرجویان،  یادگیری  پیچیدگی های  تبیین  درس،  طرح 
ارزشیابی شایستگی و  بیان شاخص هایی اصلی جهت  یادگیری و تمرین ها،  راهنمایی و پاسخ فعالیت های 
ارایه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات 
آموزشی شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجراء و 
آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد 

آورده شده است. 
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با کوشش و 

تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید. 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش



کتاب درسي تدوین و صداگذاری برنامه تلویزیونی براي هنرجویان پایه دوازدهم رشته تولید برنامه تلویزیونی 
با رویکرد شایستگي محوري، طراحي و تدوین شده است. در هر واحد یادگیري، شایستگي فني ارایه شده 
به صورت فرایندي و در 3 تا 6 مرحله کاري، شامل حداکثر بیست هدف دانشي و مهارتي به صورت متوالي 
سازمان دهي شده است. براي مشارکت بیشتر فراگیران در امر آموزش و یادگیري، اهداف دانشي و مهارتي 
با رویکرد سؤال محوري براي ایجاد انگیزش در هنرجویان و همراه با فعالیت هاي عملي ساخت یافته طراحي 

شده اند. 
گرچه در وضعیت مطلوب، تحقق یادگیري مؤثر با آموزش توأمان اهداف دانشي و مهارتي در محل کارگاه 
صورت مي پذیرد ولي با توجه به پیوستگي مراحل تولید پیشنهاد مي شود آموزش اهداف مهارتي به صورت 
متوالي بعد از ارایه اهداف دانشي مربوطه، با توجه به جدول بودجه بندي و زمان آموزش در یك یا دو جلسه 
)بسته به زمان اختصاص داده شده( انجام پذیرند. بنابراین توالي یا تلفیق اهداف دانشي و مهارتي در زمان 

آموزش به صالحدید هنرآموزان محترم و با توجه به شرایط و امکانات مي تواند متغیر باشد. 
براي انجام کلیه فعالیت هاي کارگاهي و آزمایشگاهي، هنرجویان را به چند گروه تقسیم نموده و تحت نظارت 
و راهنمایي خود و با رعایت اصول ایمني و بهداشتي، ابتدا به معرفي ابزار و تجهیزات مربوطه پرداخته و سپس 
فعالیت مورد نظر را انجام داده و از هنرجویان بخواهید تا عملیات را اجرا نمایند. همچنین از سایر اجزای بسته 
آموزشي مانند: کتاب همراه هنرجو، فیلم، نرم افزار، پوستر و... استفاده کنید و در صورت امکان با بازدید از 

مراکز صدا وسیمای استان، هنرجویان را با محیط هاي واقعي کار آشنا کنید. 
در فعالیت هاي کارگاهي به موارد زیر توجه کنید:

1  هنرجویان عالوه بر رعایت بهداشت فردي، نظافت کارگاه، ابزار و تجهیزات را نیز انجام داده و پس از اتمام 
کار وسایل را مرتب و در جای خود قرار دهند. 

نکته: بدیهی است رعایت این نکات از جانب هنرآموزان به عنوان الگوهای آموزشی در محیط کارگاه الزامی 
است.

2  فعالیت هاي کارگاهي باید به ترتیب و به صورت مجزا انجام شوند یعني در هر جلسه آموزش، تنها به یك 
فعالیت پرداخته شود حتي اگر مدت زمان آن کوتاه باشد.

3  رسم فلوچارت از مراحل آزمون را به هنرجویان آموزش دهید.
4  در راستاي اصول مستندسازي به هنرجویان آموزش دهید که در تمام مراحل، اطالعات به دست آمده را 

در همان زمان ثبت کنند و از به خاطر سپردن اعداد خودداري کنند. 
5  در ابتدای هر آزمون وسایل و تجهیزات مورد نیاز را معرفی کنید. )هنرجویان براي کسب اطالعات تکمیلي 

به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(.

سخنی با هنرآموز



6  رعایت نکات ایمني در کارگاه، اصلي حیاتي است. در ابتداي هر آزمون نکات ایمني مربوطه را بیان کرده و 
بر اجراي آن تأکید کنید. )هنرجویان براي کسب اطالعات تکمیلي به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(. 

7  یکي از اهداف فعالیت های کارگاهي عالوه بر مهارت آموزي تقویت روحیه همکاري و انجام کار به صورت 
گروهي بین هنرجویان است. به همین علت هنرآموز باید بر گروه بندي و نیز انجام کار توسط تمام افراد 

گروه نظارت کند.
  در بازدیدهاي علمي به منظور یادگیري بیشتر الزم است هنرجویان گزارشي از بازدید به عمل آمده به 
ویژه از فرایند تولید، تهیه و در جلسه بعد به کالس ارایه نمایند. بنابراین الزم است روش صحیح گزارش 

نویسي به هنرجویان آموزش داده شود.
  در پایان هر مرحله کاري و هر واحد یادگیري ارزشیابي از شایستگي هاي فني و غیرفني مطابق نمونه چك 

لیست ارایه شده )پیوست( انجام داده و هنرجویان را از نتیجه آن مطلع نمایید. 
  قبل از انجام آزمون با توجه به محدودیت زمان مقدمات کار را آماده کنید.

شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي:
  مشاهده عملکرد با تمرکز بر فرایند انجام کار و با استفاده از چك لیست 

برخی نکاتی که در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی بایستی مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از:
  زمانی یك هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه ای می شود که در تمامی فصل ها گواهینامه 
شایستگی دریافت کرده باشد. و در فصل زمانی گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها، 

شایستگی انجام کار را با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.
  هر درس شامل پنج فصل است که باید برای هر یك از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از 
هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یك نمره مستقل برای هر فصل ثبت شود. شرط قبولی در هر فصل کسب 

نمره حداقل 12 است.
  نمره هر فصل از دو بخش تشکیل می شود و فقط یك نمره بر اساس 0 تا 20 ثبت می شود. 

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر فصل: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از فصل مورد نظر که با سه نمره 
1، 2 و 3 مشخص می شود و نتیجه آن با ضریب 5 منظور می شود. 

بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی، نظم، مشارکت 
در فعالیت های آموزشی و تربیتی، ابتکار در تکالیف عملکری درسی و... از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد 

کرد.
  هر فصل شامل یك تا سه واحد یادگیری است و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مطابق با شیوه مندرج در 
کتاب های درسی صورت خواهد گرفت و نتیجۀ آن در دفاتر ثبت نمرۀ کالسی در مدرسه ثبت خواهد شد 



و براساس نتیجۀ حاصل از ارزشیابی واحدهای یادگیری نمره فصل به دست خواهد آمد.
  زمانی هنرجو در دروس شایستگی قبول اعالم می شود که در هر 5 فصل، نمره باالی 12 کسب کند. در 
این صورت میانگین 5 نمره فصل به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. 
در صورتی که فرد در یك یا چند فصل حداقل نمره 12 را کسب نکند در آن درس قبولی را به دست 
نمی آورد. ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا فصل هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده 
است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل برای یك بار امکان پذیر خواهد بود.

  خالصه نمرات کسب شده در فصل ها در یك کاربرگ به عنوان گواهی شایستگی های حرفه ای تنظیم و 
همراه با مدارک تحصیلی دیگر به هنرجو تحویل داده خواهد شد.

اجرای  زمان  در  را  هنرجو  همراه  کتاب  مدار،  نتیجه  و  مدار  فرایند  ارزشیابی  در  می توانند    هنرجویان 
باشند. داشته  همراه  به  خود  با  ارزشیابی 
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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 

Competency ـ1
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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.
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فصل دوم: تدوینگر 
واحد یادگیری ١ـ برش نهایی تصاویر 

نمونه جدول بودجه بندي: برش و تدوین نهایی تصاویر ـ واحد یادگیری 1 ـ فصل ٢

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

26آماده سازی نهایی نماها2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 1

26اصول تدوین تداومی2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 2

26برش انطباقی در تدوین2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 3

26صدا در تدوین و انواع برش تصاویر2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 4

26ابزارهای تدوین2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 5

سکانس بندی بر مبنای حرکت و موقعیت 2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 6
26تصویر و شکل و مفهوم

26تدوین نهایی تصویر2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 7

4ـارزشیابی، تدوین نهایی تصاویر و صدا2برش و تدوین نهایی تصویرجلسه 8
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در این فصل مباحث تخصصی تر تدوین، نظیر گونه شناسی و تکنیک های تدوین ارائه 
شده است. از نظر حرفه ای، تدوینگر بعد از چیدمان و آماده سازی اولیۀ برنامه توسط 
برش کار تصویر که در مقام دستیار به حساب می آید وارد عمل می شود و اِعماِل تمهیداتی 
برنامه را به سوی نسخۀ نهایی هدایت می کند. این مرحله شامل چهار فرایند کاری است: 
آماده سازی نسخۀ نهایی )فاین کات(، اعماِل تکنیک ها و ابزارهای تدوین، سکانس بندی 
نهایی، همگام سازی صدا و تصویر که می تواند بسته به تجربۀ کاری تدوینگر به صورت 

هم زمان توسط او انجام شوند.

2ـ مواد و تجهیزات
میزکار، ابزار تدوین نظیر: رایانه، بلندگوهای مناسب برای پخش صوت، صندلی مناسب 
برای نشستن طوالنی، فیلم های آرشیوی و تصاویر خام، نرم افزارهای تدوین )پیشنهاد 

می شود از Adobe Premiere یا Edius استفاده شود.(

3ـ دانش افزایی
به طور کلی، در فرایند تدوین دو نوع زمان بندی وجود دارد:

مکانیکی: این نوع زمان بندی به بررسی مدت زمان برنامه و حفظ آن در یک چهارچوب 
کلی برنامه ریزی مربوط است. در مرحلۀ برش اولیۀ تصاویر این نوع زمان بندی مورد 

توجه قرار می گیرد.
هنری: این نوع زمان بندی، لحظۀ مناسب و مدت زمان الزم برای یک رویداد را انتخاب 
می کندـ  دقیقاً چه زماني عمل قطع انجام شود و سرعت انتقال تصاویر و مکث های الزم 
بین گفت و شنودها چگونه باشد. در مرحلۀ تدوین نهایی، شکل نهایی برنامه از این حیث 
تأمین می گردد. زمان بندی نامناسب به تأکیدهای اشتباه و بی دلیل می انجامد و ممکن 

است محتوای برنامه را تغییر داده و باعث وقفه در تداوم آن شود.

١ـ مقدمه

واحد یادگیری 

)١(
تولید جلوه های ویژۀ تصویری

فصل دوم: تدوینگر
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تمامی اقدامات تدوینگر برای آماده سازی نسخۀ اولیۀ برنامه در راستای ایجاد انواع تداوم، 
متناسب با جدول زیر، در برنامه است تا انسجام و یکپارچگی آن را به بهترین شکل 

ساخت و پرداخت نماید. 

جدول تداوم

تداوم فنی
تطبیق کیفیت تصاویر متوالی )رنگ، روشنایی، تضادمندی و تعادل رنگ مایه ای(؛ 

جهت نور؛ ارتفاع نما و پرسپکتیو

حفظ جلوه های محیط های مشابه )شرایط جوی مانند باران، باد و کیفیت نوری(تداوم تصویری

دستیابی به دیدگاه های سازگار در محیط های خارج از استودیوتداوم محیطی

اجتناب برای از بین رفتن حس جهت یابی بیننده در برش های معکوستداوم فضایی

عدم تغییر در ظاهر صحنه، بازیگر و اجزای صحنهتداوم فیزیکی

مشابهت اعمال بازیگران تداوم اجرای بازیگر

حفظ گذِر زمان در خالل صحنه تداوم زمانی

حفظ تداوم رویدادهای صحنه و عدم تکرار رویدادهای دیده شدهتداوم واقعه ای

حفظ ارتباط اجزا و عناصر صحنهتداوم ارتباطی

حفظ کانون های توجه مرتبط بین نماهاتداوم توجه

حفظ تداوم صدا از نظر بلندی، کیفیت و انرژی صدای برنامه بین نماهای متصل تداوم صوتی )فنی(

حفظ اثر محیطی صدا در یک صحنه )انعکاس، نوفۀ پس زمینه و تعادل صوتی(تداوم صوتی)هنری(

تداوم از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد تدوینگر محسوب می شود. از ارتباط اجزای 
صحنه به یکدیگر تا ارتباط صحنه ها برای ساختن یک سکانس )سکانس بندی(، تماماً 
می بایست در راستای یکپارچگی و انسجاِم مکان، زمان و رویداد عمل نماید. تمامی 
تکنیک ها و ابزارآالت تدوین در راستای حفظ هر چه بهتر این مقوله در کلیت برنامۀ 

تلویزیونی است. 

زمانی تکنیک ها می توانند در ذهنیت داستان گرای مخاطبان پذیرفته شوند و قابلیت 
درک و دریافت پیدا کنند که از حد تکنیک صرف خارج شوند و به بیان معنا و محتوا 

بپردازند. در چنین شکلی است که تکنیک ها، نظام مند و منسجم می شوند.

نکته
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استانداردهای تدوین تداومی  عبارت اند از:
  تماشاگر برای درک داستان فیلم نباید دچار زحمت شود )آزادی انتخاب و سهولت 

ادراکی تماشاگر شرط اصلی است.(
  حافظه بصری تماشاگر نسبت به فضای دراماتیک، از طریق تکرار مداوم بخش هایی از 
فضای رویداد، باید دائماً تقویت شود. )دادن انگیزه و واقع نمایی از شروط اصلی است.(

  عالقه تماشاگر برای دنبال کردن داستان فیلم، از طریق تغییری الگودار در ابعاد و 
زوایای نماها، باید تأمین و حفظ شود.

  تداوم زمان نیز مانند تداوم فضا در انطباق با گسترش داستان )براساس توالی، تکرار 
و استمرار( سازماندهی می شود.

  تماشاگر، ناظر رویداد است و مثل یک شخصیت نامرئی، در صحنه حضور دارد.

4ـ شیوه تدریس
شیوة تدریس پیشنهادی مبتنی بر سه مرحله پیشنهاد می شود:

مرحلۀ اول: مباحث تئوری و نظری مرتبط با مفاهیم، توسط هنرآموز به وسیلۀ مثال هایی 
در کالس آموزش داده شود.

مرحلۀ دوم: مثال های عملی و کالسی مرتبط توسط هنرجویان مستقاًل انجام شود. 
توصیه می شود این قسمت به صورت گروهی انجام گیرد.

مرحلۀ سوم: مباحثه در مورد فعالیت های انجام شده توسط هنرجویان و هنرآموز و 
هدایت گری هنرآموز دربارة رفع اشکاالت و نواقص. 

و  تأثیر  هنرجو  هر چقدر  بدهد.  کردن  اشتباه  فرصت  هنرجو  به  می بایست  هنرآموز 
بازخورد منفی اشتباهات خود را ببیند، رعایت اصول و بازشناسی زیبایی شناسی آنها 
ترغیب می شود. این از مهم ترین شیوه های تدریس تدوین است، یعنی به صورت تجربی 
عمل کردن. هنرآموزان تا حد ممکن هنرجویان را در شناسایی راهکارهای جدید و 

شیوه های نو و بدیع آزاد بگذارند.

پدیده های قدیم و جدید، تشخیص  بین  ارتباط  برقراری  تفکر خالق در سطح یک: 
ایده. تکنیک های خلق  از  نمودن  استفاده  ایده ها،  روابط، خالصه سازی  و  الگوها 

تفکر خالق در سطح دو: تولید راه حل های خالق، به کارگیری راه حل های خالق برای 
موقعیت جدید.

تفکر خالق برای سطح سه: تولید راه حل های کم نظیر و بی نظیر، فرمول بندی کردن 
طرح ها، ایده ها و رویکردهای جدید. 
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5  ـ نکات ایمنی و بهداشت
ایمني و دقت در کار با ابزار استودیویي، رعایت نکات فني و ایمني در کار با ابزارهاي 
مکانیکي و الکترونیکي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه هاي آموزشي، ایمني 

در به کارگیري تجهیزات گران قیمت و نفیس یک استودیو صدا و تصویر.

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
مشاهدة عملکرد، کار پوشه، فعالیت های کالسي و کارگاهی، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی برش و تدوین نهایی تصویر

شرح کار:
آماده سازي نهایي نماها، ابزارهاي تدوین، سکانس بندي.

استاندارد عملکرد: 
تدوین و همگام سازی پایانی صدا و تصویر مورد نظر بدون فاصله زمانی از یکدیگر

شاخص ها:
1 تحلیل تدوین تداومي و انواع انطباق

٢ ساختارهاي سکانس و تکنیک هاي تدویني

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: استودیو تدوین یا سایت کامپیوتر
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات تدوین، نرم افزارهای تدوین، منابع آرشیو تصویری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2آماده سازي نهایي نماها1

2ابزارهاي تدوین٢

1سکانس بندي3

1تدوین نهایی تصاویر و صدا4

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
2نگرش: تفکر خالق )N15( ـ روحیه کار جمعی میانگین نمرات

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: تولید جلوه های ویژه تصویریـ   واحد یادگیری 1ـ فصل 3

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

13طراحي جلوه هاي تصویري3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 1

13اجراي جلوه هاي تصویري3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 2

13جلوه هاي تصویري دیجیتال3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 3

13تغییر در ابعاد شکل و رنگ 3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 4

13تغییر در نوع و اندازه حرکت3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 5

13شناخت جلوه هاي تصویري و کاربرد آن3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 6

13تولید جلوه هاي تصویري3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 7

ارزشیابي، طراحي، اجرا و تولید جلوه هاي 3تولید جلوه های ویژه تصویریجلسه 8
2ـ تصویر

فصل سوم: جلوه های ویژه 
واحد یادگیری ١ـ تولید جلوه های ویژه تصویری

واحد یادگیری 2ـ تولید جلوه های صوتی
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بی شک امروزه، جلوه های ویژه تصویری از جذاب ترین قسمت های مراحل پس از تولید 
به حساب می آید، زیرا بیشتر از هر مقولۀ دیگری به تخیل و انتزاع نزدیک است و فرایند 
کاری آن به صورت مستقل شامل خلق و ابداع یک تصویر جدید است. به عبارتی بیراه 
نیست اگر بگوییم به واسطۀ جلوه های ویژة بصری هر تخیلی به واقعیت نزدیک می شود. 
امروزه حتی برنامه های اخبار چنان آکنده از جلوه های ویژه تصویری شده است که اگر 
نگوییم از بازی های رایانه ای پیشی گرفته، دسِت کم هم پای آن است. در این جلوه ها، 
عناوین برنامه خبری در صفحۀ تلویزیون به حرکت و رقص درمی آید، تصویر خبرنگاران 
یا گزارش رویداد خبری درون مستطیلی کوچک برفراز شانۀ گوینده ظاهر می شود و 
سپس بزرگنمایی مي شود و کل صفحه را می پوشاند، نمای پایانی یک خبر به شکل ورق 
پاره از روزنامه جدا می شود، یا لوله شده و از صحنه بیرون می غلتد، یا چرخ زنان دور 
گشته و ناپدید می شود. این گونه جلوه های الکترونیکی به راحتی در دسترس قرار دارند، 
طوری که ممکن است جایگزین محتوا شود. اما هرگز نباید درپی پوشاندن یک محتوای 
به جلوه های تصویری متوسل شد.  نادرست،  نماهای بی بضاعت و تدوین  یا  بی ارزش، 
جلوه های تصویری با وجود زرق و برق و خیره کنندگی، هرگز نمی تواند جانشین اصل 
پیام شود؛ اما اگر منطقی و خردمندانه به کار رود، بر کیفیت برنامه و تأثیر پیام می افزاید.

2ـ مواد و تجهیزات
میزکار، ابزار تدوین نظیر رایانه، بلندگوهای مناسب برای پخش صوت، صندلی مناسب 

برای نشستن طوالنی، فیلم های آرشیوی و تصاویر خام، نرم افزارهای تدوین

3ـ دانش افزایی
دانش رایانه ای از مهم ترین علوم مرتبط با بحث جلوه های ویژة بصری است. از آنجا که 

١ـ مقدمه

واحد یادگیری 

)١(
تولید جلوه های ویژۀ تصویری

فصل سوم: متصدی جلوه های ویژه
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غالب برنامه های تلویزیونی از نرم افزار ادیوس )به دلیل واقعی بودن زمان در این نرم افزار( 
استفاده می کنند، لذا در این قسمت به نحوة اجرای چند تکنیک جلوه های ویژه بصری 
در این نرم افزار اشاره می شود. بدیهی است تقویت هر چه بیشتر دانِش کاربردی رایانه از 

مهم ترین اولویت های یک متصدی جلوه های ویژة بصری است. 

جلوه کروماکی:
1  ابتدا قسمتی از برنامۀ موردنظر که پیش زمینۀ سبز یا آبی دارد و برای کروماکی 
مناسب است را از قسمت bin ـ که سکانس های تصویری در آن قرار دارد ـ به تایم 

الین انتقال می دهیم.
٢  تصویری را که قرار است در قسمت آبی یا سبز جایگزین کنیم به تایم الین اضافه 
می کنیم. توجه کنید تصویر دوم می بایست در کانال اول، تایم الین ادیوس قرار گیرد 

که مخصوص جلوه های بصری است. از نظر زمان هر دو تصویر را یکسان می کنیم.
3  دقت کنید از آنجایی که قرار است الیۀ دوم تصویر به روی سکانس اول قرار گیرد، از 

این رو الیۀ مورد نظر را به زیر الیۀ ویدئویی سکانس جابه جا می کنیم.
4  در قسمت Effect نرم افزار، گزینۀ کروماکی را انتخاب می کنیم.

5  یکی از سه جلوة کروماکی که در این قسمت قرار دارد را با کلیک ماوس گرفته و آن 
را به روی سکانس مورد نظر قرار می دهیم.

6  بعد از پیاده سازی این جلوه، پس زمینۀ سبز یا آبی حذف می شود.
7  برای تنظیم کروماکی به قسمت تنظیمات کروماکی که در گوشۀ راست پایین تصویر 
قرار دارد، انتخاب و پس از بازکردن پنجرة تنظیمات کروماکی نکات مورد نظر را 

پیاده سازی می کنیم.

جلوۀ کوچک نمایی و بزرگ نمایی تصویر
1  تصویر موردنظر را در الین 2 ویدئوی تایم الین قرار می دهیم و زمان آن را متناسب 

با زمان قابل استفاده در برنامه تنظیم می کنیم.
٢  قسمت Layout را از روی تصویر فعال کرده و پنجرة آن باز می شود.

3  در پنجرة مربوطه در قسمت سمت چپ پایین، انواع جلوه های بصری )دست کاری( 
تصویر قرار دارد. )قسمت مربع قرمز(

4  در مقابل این پنجره، هرکدام از جلوه ها که مورد نظر است با کلیک به روی خط 
قایم انتخاب و فعال می شود. آغاز جلوه و پایان جلوه به این شکل مشخص می شود. 
بعد از تنظیم جلوه، با تثبیت آن )Apply(، پنجره بسته می شود و جلوه به روی تصویر 

اعمال می گردد.
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4ـ شیوۀ تدریس
شیوة تدریس به صورت عملی و کارگاهی توصیه می شود. پیشنهاد می شود هنرآموزان 
صرفاً به تمرین های کتاب اکتفا نکرده و تمرین بیشتر را سرلوحۀ کاری خود قرار دهند.  

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
ایمني و دقت در کار با ابزار استودیویي، رعایت نکات فني و ایمني در کار با ابزارهاي 
مکانیکي و الکترونیکي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه هاي آموزشي، ایمني 

در به کارگیري تجهیزات گران قیمت و نفیس یک استودیو صدا و تصویر

6ـ شیوۀ ارزشیابی اهداف توانمندسازي
فعالیت های  پوشه،  کار  مشاهدة عملکرد، 

آزمون عملکردي کارگاهی،  و  کالسي 
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ارزشیابی شایستگی تولید جلوه های ویژه تصویری

شرح کار:
طراحی جلوه های تصویری، اجرای جلوه های تصویری، تولید جلوه های تصویری

استاندارد عملکرد: 
تولید جلوه های ویژه تصویری با توجه به فیلمنامه و دکوپاژ 

شاخص ها:
طراحي و اجراي تکنیک هاي جلوهاي ویژه تصویري

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: استودیو تدوین یا سایت کامپیوتر
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات کامپیوتری برای خلق جلوه های ویژه، منابع آرشیو تصویر و صدا

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1طراحی جلوه های تصویری1

2اجرای جلوه های تصویری٢

1تولید جلوه های تصویری3

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
تفکرمنطقي )N11( ـ روحیه کار جمعی نگرش: 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: تولید جلوه های ویژه صوتی ـ واحد یادگیری ٢ـ فصل3

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

22شناخت صدا و افکت3تولید جلوه های ویژه صوتیجلسه 1

22افکت صوتي، واقع گرایانه و نمادین3تولید جلوه های ویژه صوتیجلسه 2

افکت صوتي، جلوه هاي قراردادي، تجسمي 3تولید جلوه های ویژه صوتیجلسه 3
22و  موسیقي

22صدا سازي3تولید جلوه های ویژه صوتیجلسه 4

در 3تولید جلوه های ویژه صوتیجلسه 5 شده  ساخته  )صداهاي  صدا  تولید 
13استودیو(

31شناخت جلوه هاي صوتي 3تولید جلوه های ویژه صوتیجلسه 6

22تولید جلوه هاي صوتي 3تولید جلوه های ویژه صوتیجلسه 7

و 3تولید جلوه های ویژه صوتيجلسه 8 صداسازي  افکت،  انتخاب  ارزشیابي، 
تکنیک 2ـاجراي 
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جلوه های ویژة صوتی نظیر جلوه های ویژة بصری برای تقویت درونمایه و ساخت جهاِن 
تقویت  راستای  در  جلوه ها،  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  فیلم،  یا  برنامه  صوتی 

باورپذیری برنامه برای مخاطب به کار گرفته می شود.

2ـ مواد و تجهیزات
آرشیو صدا و تدوین، بلندگوهای مناسب جهت پخش صوت، محیط آکوستیک همانند 

یک استودیو صدا.

3ـ دانش افزایی
علم صوت و شناخت خاصیت های صوتی مواد مختلف، از مهم ترین علوم کارآمد در این 
واحد یادگیری است. فیزیک و ماهیت صدا، شاخه ای از علم فیزیک است که با انعکاس 
و کیفیت صدا رسانی سر و کار دارد. یک جسم درحال ارتعاش، حالت ناپایدار موجی 
شکلی در محیط پیرامون خود که فراگیره نامیده می شود پدید می آورد. این امواج هر 
چه از منبع ارتعاش دورتر می شوند، انرژی آنها توسط فراگیره جذب و به تدریج از بین 
می رود. بنابراین پدیده ای احساسی که توسط ارتعاش، گوش انسان را تحریک می نماید، 
صدا یا صوت نامیده شده و فضایی که در آن این پدیده رخ می دهد، میدان آکوستیکی 
نامیده می شود. فشار در همه جای یک محیط همگن )فراگیره( که در حالت تعادل 
است یکسان است. اگر در یکی از نقاط فراگیره فشار تغییر کند، حالت نامتعادل به وجود 
می آیدکه این عدم تعادل به تمام نقاط محیط متعادل منتقل می گردد. در این حالت 
اگر ذره ای از حالت تعادل خارج شده و شروع به ارتعاش نماید، با توجه به ساختمان 
مولکولی جسم فراگیره، ذرة مرتعش شده، فشاری را در مولکول بعدی در پیرامون خود 
پدید می آورد که می توان گفت نقطۀ مفروض با افزایش فشار مواجه شده و به عکس 

واحد یادگیری 

)2(
تولید جلوه های ویژه صوتی

فصل سوم: متصدی جلوه های ویژه

١ـ مقدمه
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در ذرة متقارن آن کاهش فشار به وجود می آید. از انتشار فشار ذرات به یکدیگر موج 
پدید می آید. اگر این جابه جایی ها بیش از 16 بار در ثانیه باشد، صدا ایجاد می شود و 
اگر همین افزایش و کاهش فشار در یک مسافت خاص به تصویر کشیده شود، آنچه 
به دست می آید، امواج صوتی خواهد بود. هنگامی  این امواج به وجود می آیند که محیط 
متعادل دارای خاصیت االستیسیته باشد و این قابلیت را داشته باشد که نیروی وارده را 

به ذرات مجاور انتقال دهد.

کمیت های صوتی
دامنه1: عبارت است از فاصلۀ بین دو نقطه بیشینه و کمینۀ فشار در امواج صوتی. در 
بسیاری از منابع آکوستیکی، از صفر تا نقطه بیشینه مقدار مثبت و از صفر تا نقطۀ کمینه 

مقدار منفی خوانده می شود.
فرکانس٢ )بسامد(: عبارت است از تعداد نوسانات کامل امواج در یک ثانیه که از یک 

نقطۀ معینی عبور کنند. واحد تعداد نوسانات در ثانیه، هرتز)Hz( نامیده می شود. 
یک  مدت  در  امواج  توسط  مسافت طی شده  مقدار  از  است  عبارت  سرعت صوت3: 
ثانیه. این مسئله بستگی به جنس و دمای محیطی دارد که امواج صوتی در آن حرکت 
می کنند. همچنین سرعت صدا با رطوبت نیز رابطه مستقیم دارد. هرچقدر رطوبت هوا 
بیشتر باشد سرعت صدا نیز بیشتر است. جدول زیر سرعت حرکت امواج صوتی را در 

مواد مختلف نشان می دهد.

Amplitude ـ1
Frequency ـ2
Velocity ـ3

سرعت)m/s(جنسسرعت)m/s(جنس

3231بتن6100فوالد

1433آب4877آلومینیوم

1158سرب4176آجر

366چوب پنبه3962چوب

344هوا3962شیشه

150الستیک3901مس

120الماس3475برنج
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Wavelength ـ1
Intensity ـ2

طول موج1: عبارت است از فاصله بین دو نقطه متوالی و همانند، مانند فاصله بین دو 
بیشینه و کمینه. طول موج به سرعت و نیز فرکانس صدا بستگی دارد.

شدت٢: عبارت است از میزان انرژی صوتی که در واحد زمان بر واحد سطح عمود بر 
جهت انتشار موج می رسد و با واحد )W/m2( اندازه گیری می شود.

استفاده  فیلم  یا  تلویزیونی  برنامۀ  گوناگون  برای صحنه های  که  محیط های مختلفی 
نهایی  کیفیت  در  را  انکاری  غیرقابل  تأثیرات  آنها،  سازندة  مواد  از  متشکل  می شوند 
صوت می گذارند. جلوه های ویژة صوتی با از بین بردن این تأثیر مخرب شرایط محیطی 
بر صوت، صدا را واقعی تر مي کند و مخاطب را بیشتر در محیط صحنه قرار می دهد. 
صداسازان با شناخت این مواد و کیفیت های ویژة صوتی آنها، اقدام به ساخت افکت های 

صوتی برنامه می کنند.

4ـ شیوه تدریس
هنرآموزان می بایست در این فصل بر تقویت مهارت های شنیداری هنرجویان تأکید 
مواد  از کالس در محیط های مختلف مدرسه که  پیشنهاد می شود دو جلسه  کنند. 
تشکیل دهندة آن متفاوت است برگزار شود و هنرجویان تمرین های واحدی را انجام 
دهند و تأثیرات محیط بر صوت و همچنین ویژگی های صوتی محیط را بازشناسند.

مهارت های گوش کردن، خوب شنیدن، آگاهی از ارتباطات غیرکالمی، تأیید اطالعات 
را بیاموزند.

5  ـ نکات ایمنی و بهداشت
ایمني و دقت در کار با ابزار استودیویي، رعایت نکات فني و ایمني در کار با ابزارهاي 
مکانیکي و الکترونیکي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه هاي آموزشي، ایمني 

در به کارگیري تجهیزات گران قیمت و نفیس یک استودیو صدا و تصویر

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
مشاهدة عملکرد، کار پوشه، فعالیت های کالسي و کارگاهی، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی تولید جلوه های ویژه صوتی

شرح کار:
انتخاب افکت صوتی، صداسازی، تکنیک هاي جلوه های صوتی

استاندارد عملکرد: 
تولید جلوه های صوتی با توجه به فیلمنامه و دکوپاژ

شاخص ها:
1 توانایي صداسازي 

٢ اجراي تکنیک هاي صوتي

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: استودیو تدوین یا سایت کامپیوتر 
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات صداگذاری، نرم افزارهای صداگذاری، منابع اینترنتی و کتابخانه ای، منابع آرشیو تصویری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1انتخاب افکت صوتی1

2صداسازی٢

1تکنیک هاي جلوه های صوتی3

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: تفکر منطقي)N11( ـ روحیه کار جمعی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: ساخت باندهای صوتی ـ واحد یادگیری 1ـ فصل 4

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

31کلیات و مفاهیم پایه صداگذاري4ساخت باندهای صوتیجلسه 1

31انرژي صدا و نکات کلیدي 4ساخت باندهای صوتیجلسه 2

31مراحل باند سازي 4ساخت باندهای صوتیجلسه 3

22ساخت باند هاي صداي صحنه4ساخت باندهای صوتیجلسه 4

13طراحي و ساخت باند صداي صحنه4ساخت باندهای صوتیجلسه 5

22ساخت باند دیالوگ4ساخت باندهای صوتیجلسه 6

22ساخت باند افکت4ساخت باندهای صوتیجلسه 7

22ساخت باند موسیقي4ساخت باندهای صوتیجلسه 8

22موسیقي تیماتیک4ساخت باندهای صوتیجلسه 9

22موسیقي روایت کتتده4ساخت باندهای صوتیجلسه 10

13ساخت یک باند صوتي و اصالح و پیرایش آن4ساخت باندهای صوتیجلسه 11

براساس 4ساخت باندهای صوتیجلسه12 صوتي  باند  یک  ساخت  ارزشیابي، 
2ـموضوع

فصل چهارم: صداگذاری 
واحد یادگیری ١ـ ساخت باندهای صوتی 

واحد یادگیری 2ـ ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر



48

١ـ مقدمه

واحد یادگیری 

)١(
ساخت باندهای صوتی

فصل چهارم: صداگذاری

نخستین مرحلۀ صداگذاری، ساخت باندهای مختلف صوتی برای انواع صدا است. در 
این مرحله، صداگذار برای چهار نوع صدای موجود در برنامه اعم از آمبیانس، صدای 
موضوع، افکت های صوتی و موسیقی الین های مختلفی را در نظر می گیرد و با بازبینی 

صحنه های برنامه، صداهای مورد نیاز را ساخته و در برنامه قرار می دهد.

2ـ مواد و تجهیزات
تصاویر آرشیوی صدا و تصویر، بلندگوهای مناسب جهت پخش صوت، محیط آکوستیک 

همانند یک استودیو صدا

3ـ دانش افزایی
شناخت قراردادهای صوتی در طراحی باندهای صوتی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
این قراردادها صرفاً جنبۀ زیبایی شناختی و سینمایی دارد و ممکن است در جهان واقعی 
موجودیتی نداشته باشند. از این رو واقعیت های سینمایی از واقعیت های جهان بسیار 
براساس شناخت عمومی مخاطبان تنظیم گردیده  متفاوت است. قراردادهای صوتی 

است و عبارت اند از:
1  دیالوگ ها می بایست به طور کامل واضح و شفاف شنیده شوند حتی زمانی که امکان 
واقعی شنیدن آنها وجود ندارد. به عنوان مثال دالی دوربین در یک راهروی مدرسه را 
درنظر بگیرید که از خالل اتاق ها عبور می کند. افرادی که در اتاق ها صحبت می کنند 
دیالوگ هایشان به طور واضح قابل شنیدن است. این درحالی است که در جهان واقعی 

چنین اتفاقی امکان وقوع ندارد.
٢  در خیلی از اندازة قاب ها صدا به طور نزدیک شنیده می شود. اهمیت این مسئله در 

نحوة پیشبرد داستان گویی درام تأثیر بسزایی دارد.
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صدا قابلیت فشرده سازی زمان را بدوِن روایت جزئیات یک رویداد دارد.

4ـ شیوه تدریس
پیشنهاد می شود هنرآموز دو سکانس از دو فیلم متفاوت در گونه های مختلف را انتخاب 
و در کالس نمایش دهد. توجه داشته باشید که در این دو سکانس انتخابی، انواع مختلف 
صدا وجود داشته باشد. قسمت های مختلف صدا از فیلم حذف شود و هنرجویان در 
معرض تأثیرات این حذف قرار گیرند. حتی می توان از هنرجویان درخواست کرد برای 
تکمیل قسمت های حذف شده از خالقیت خود کمک بگیرند و آن را بازسازی نمایند.  

جمع آوری و گردآوری اطالعات، سازماندهی اطالعات، تفسیر اطالعات و کاربرد فناوری 
اطالعات.

5  ـ نکات ایمنی و بهداشت
ایمني و دقت در کار با ابزار استودیویي، رعایت نکات فني و ایمني در کار با ابزارهاي 
مکانیکي و الکترونیکي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه هاي آموزشي، ایمني 

در به کارگیري تجهیزات گران قیمت و نفیس یک استودیو صدا و تصویر

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
مشاهدة عملکرد، کار پوشه، فعالیت های کالسي و کارگاهی، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی ساخت باندهای صوتی

شرح کار:
تحلیل صدا، ساخت باند صداي صحنه و زمینه، ساخت باند افکت، ساخت باند موسیقی

استاندارد عملکرد: 
ساخت باندهای صوتی بر اساس طرح و محتوای مربوطه

شاخص ها:
مهارت هاي شنیداري و فني در کار با باندهاي صوتي

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: استودیو تدوین یا سایت کامپیوتر
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات مناسب استودیوی صدا، منابع صوتی آرشیوی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تحلیل صدا1

1ساخت باند صداي صحنه و زمینه٢

1ساخت باند افکت3

1ساخت باند موسیقی4

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
2نگرش: کسب اطالعات )N31( ـ روحیه کار جمعی

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: ترکیب فنی و هنری تصویر ـ واحد یادگیری ٢ـ فصل 4

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

13هم پوشاني باند هاي صدا4ترکیب فنی و هنری تصویرجلسه 1

13تنظیم سطح شنیداري باند هاي صدا4ترکیب فنی و هنری تصویرجلسه 2

13ترکیب فني و هنري صدا و تصویر4ترکیب فنی و هنری تصویرجلسه 3

و 4ترکیب فنی و هنری تصویرجلسه 4 صدا  هنري  و  فني  ترکیب  ارزشیابي، 
یر 2ـتصو



5٢

بعد از ضبِط صداهاِی مختلف برنامه در زماِن تولید، تمامی  صداها به استودیوی صداگذاری 
انتقال پیدا می کند. استودیوی صدا شامل میزصدا یا صدامیز، دستگاه پخش کاست، 
دستگاه پخش CD و دستگاه پخش نوارِ صوتی دیجیتال )DAT(، همچنین دستگاه پخش 
نوار )حلقه به حلقه(، اتصال دهی رایانه ای و دستی؛ یک یا دو رایانه رومیزی، یک بلندگوی 
فرماندهی و دوبلندگوی برنامه؛ سیستم ارتباط داخلی؛ یک ساعت دیواری، یک مونیتور 
خط ویدئو است. برای راهبری میز صدا در مدت نمایش، یک مهندس صدا  ـ درصورت لزوم 
یک تکنیسین صدا )صداساز( یا یک متصدی صدا1ـ  کفایت می کند و مرحلۀ صداگذاری 

وارد مرحلۀ میکس )ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر( می شود.

2ـ مواد و تجهیزات
استودیوی صدا با تجهیزات الزم نظیر میزصدا، یا صدا میز رایانه، پرده نمایش، صندلی، 

فیلم و صدای آرشیوی

3ـ دانش افزایی
صداگذاری در تلویزیون 

در گذشته ای نه چندان دور، دستگاه های ضبط صدا در استودیوهای دوبالژ و صداگذاری 
تلویزیونی به طور کامل آنالوگ بودند. در این استودیوها، فیلم توسط آپارات های 19 و 
35  میلی متری پخش می شد و گویندگان پس از بارها تمرین، نقش خود را اجرا می کردند و 
به وسیله دستگاه های ضبط صدای 16 و 17/5 میلی متری انجام می گرفت. اگر فیلمی صدای 

شاهد )صدای سر صحنه فیلم( نداشت، کار صداگذاری آنها مشکل تر بود.

١ـ مقدمه

واحد یادگیری 

)2(
ترکیب فنی و هنری تصویر

فصل چهارم: صداگذار

Audio Operator ـ1
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اغلب فیلم های خارجی بر خالف فیلم های ایرانی، صدای اصلی فیلم را داشتند؛ بنابراین 
کار گویندگان راحت تر بود. پس از مرحله ضبط صدا، مرحله هم زمانی صدا و تصویر 
یا » سینکرون صدا و تصویر« شروع می شد. در این مرحله، تصویر و صدای فیلم روی 
دستگاه مخصوصی به نام »تله سینما« قرار می گرفت تا گفتار های فیلم دقیقاً با فیلم 
انجام  فیلم  نهایی صداهای  میکس  فیلم،  پایان سینکرون کل  از  همزمان شود. پس 
یا  )اپیک(  »نوری«  به صورت  را  میکس شده  نوار صدای  مرحله  این  از  پس  می شد. 
مغناطیسی )مگنت( در کنار حاشیه فیلم قرار می دادند و نسخه آماده پخش می شد. 
نوار صدا به صورت  نام داشت،  باند«  با »دوبله  البته در روشی دیگر که »دوبلیکت« 
جداگانه به همراه تصویر فیلم پخش می شد که سال ها در بسیاری از کشورها همچون 
ایران، از این روش بهره برداری می شد. در این روش کیفیت صداها خوب بود، ولی حجم 

نوارهای صدا و تصویر زیاد بود.
تولیدهاي  در  »یوماتیک«  صدای  و  تصویر  ضبط  دستگاه های  به کارگیری  و  ارائه  با 
تلویزیونی، تغییرات مهمی  در نحوه صدابرداری، دوبله و صداگذاری فیلم ها ایجاد شد. 
در این دستگاه سیگنال های صوتی روی دو کانال 1 و 2 به صورت مجزا ضبط می شد. 
فیلم ها و سریال های خارجی )و یا تولیدات داخلی( روی نوارهای یوماتیک ضبط و یا 
اگر به صورت 19 یا 35 میلی متری فیلمبرداری شده بودند، توسط دستگاهی به نام 
»تله سینما« تبدیل به نوار یوماتیک می شدند. سپس هر فیلم یا سریال پس از بازبینی 
و حذف زوائد فیلم، روی نوار های مخصوص 20ـ30 و یا 60 دقیقه ای کپی شده و به 
استودیوهای دوبله فیلم ارسال می شدند. مزیت این سیستم، عدم نیاز به آپارات و پرده 

نمایش و درنتیجه کم شدن حجم نوارهای الزم برای صدابرداری و صداگذاری بود.
ابتدا دستگاه یوماتیک فیلم را برای گویندگان پخش می کرد تا عوامل را آماده ضبط 
کنند. پس از آمادگی عوامل، صدابردار صدا را روی کانال دلخواه خود ضبط می کرد. در 
این روش وقت کمتری تلف می شد، زیرا برخالف دستگاه های آپارات زمان زیادی برای 
عقب بردن و پخش مجدد فیلم نیاز نبود و در ضمن به ندرت نوار یوماتیک پاره می شد، 
درحالی که در سیستم قبلی گاهی نوارهای صدا و تصویر پاره می شدند و یا دستگاه 

آپارات خراب می شد.
در اوایل دهه 1370 شمسی، دستگاه های ضبط تصویر و صدایی با نام »بتاکم« به بازار 
آمد. این دستگاه از تکنولوژی پیشرفته تری بهره می برد و کیفیت تصویری و صوتی 
بهتری داشت، به طوری که توانست به سرعت جای »یوماتیک« را بگیرد. دستگاه های 
شیاری  چهار  دستگاه های  ورود  با  اما  داشتند،  کانال صدا  دو  تنها  ابتدا  در  »بتاکم« 
)4  باندی( همچون BVW75P و BVW70P تحولی در صداگذاری تلویزیونی صورت 

پذیرفت، زیرا امکان صدابرداری و میکس صدا روی نوار اصلی ایجاد شد.
کانال های مجزای 1، 2، 3 و 4 این مکان را فراهم ساختند که برای مثال در دوبله یک 
فیلم خارجی بتوان گفتارهای فارسی را روی کانال دو ضبط کرد و آن را با کانال های 
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3 یا 4 که حاوی افکت های صوتی و موسیقی های فیلم است، میکس و صدای نهایی را 
روی کانال 1 ضبط کرد. در چند سال اخیر فرمت های جدیدتری همچون »تی وی« 

)DV( نیز عرضه شده اند که کار صداگذاری را تکامل بخشیده اند.
یکی از سیستم های مدرن صداگذاری دیجیتال، سیستم »پیرامیکس« است. این سیستم 
به صورت نرم افزاری و سخت افزاری برای ایجاد افکت های صوتی، صدابرداری و میکس 
سرعت،  دقت،  قدرت،  است.  شده  ساخته  و  طراحی  انیمیشن ها  و  سریال ها  فیلم ها، 
سهولت کار و کارآیی باالی این سیستم، نسبت به سایر نرم افزارهای موجود در بازار 
سبب شده سیستم پیرامیکس منحصر به فرد باشد. این سیستم در حقیقت کارگاهی 
قدرتمند و قابل انعطاف برای صداهای دیجیتال است که ضبط و ویرایش از روی هارد 
دیسک، میکس صدای دیجیتال، پردازش افکت ها، سیستم کنترل ماشینی و ویدئویی و 
مسترینگ R ـ CD را شامل می شود. درحال حاضر چندین نسخه پیرامیکس1 موجود 
است. هر دو سیستم سازگاری کاملی با هم دارند و قابل اتصال به شبکه های کامپیوتری 

هستند.

هم زمانی صدا و تصویر 
در یک فیلم هم زمانی صدا و تصویر با Syncronization به معنای این است که نوار 
صدا و نوار فیلم با سرعتی کاماًل مشابه از یک نقطه واحد شروع به حرکت مي کند و این 

تشابه سرعت را تا پایان حفظ مي نمایند.
در صنعت فیلم سازی هم زمانی صدا و تصویر در دو سبک فیلم برداری »تک باند« و 
»دوبل باند« وجود دارد. در روش اول همان فیلمی که برای فیلم برداری مورد استفاده 
در  تصویر  و  صدا  )مانند ضبط  می شود  استفاده  نیز  صدابرداری  برای  می گیرد،  قرار 
نوارهای ویدئویی(. در این روش در حاشیه فیلم های 16 میلی متری یا 35 میلی متری 
نوار بسیار باریکی از مواد مغناطیسی وجود دارد که صدا بر روی آن ضبط می شود. البته 
در برخی از انواع دیگر از حاشیه اپتیکی به جای حاشیه مغناطیسی در لبه های فیلم های 
16 میلی متری و 35 میلی متری نیز استفاده می شود. روش تک باند اغلب در فیلم های 
خبری و مستند استفاده می شد و به دلیل مشکالتی که وجود داشت، هم اکنون استفاده 

نمی شود. حسن این روش وجود هم زمانی صدا و تصویر در تمام مدت فیلم بود.
در روش دوم که »دوبل باند« نام دارد، از یک نوار فیلم برای فیلم برداری و از نواری دیگر 
برای ضبط صدا بهره می برند. مسئله هم زمانی صدا و تصویر در این روش، به کارایی 
وسایل مورد استفاده، تکنیک های هم زمانی و یکسان بودن دقیق حرکت نوار صدا و 
نوار فیلم برمی گردد. تکنیک های مختلفی برای هم زمانی تصویر و صدا در روش دوبل 
باند عرضه شده است که سیستم Pilot Tone معروف ترین آنهاست. در این سیستم 

pyramix virtual studio core , pyramix Native media Bundle ـ1
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از فرکانس 50 هرتز که در هنگام ضبط صدا بر روی نوار ضبط مي شود برای هم زمانی 
صدا و فیلم استفاده می شود.

استفاده  تخته کالکت  نام  به  وسیله ای  از  تصویر  و  لحظه شروع صدا  برای هم زمانی 
می کنند. هنگام شروع فیلم برداری این تخته جلوی دوربین قرار  مي گیرد تا دوربین 
پایینی را  بر روی قطعه  باالیی  از برخورد قطعه  نوشته های روی آن و حرکت ناشی 
فیلم برداری کند. دستگاه ضبط صدا نیز صدای حاصل از این برخورد را ضبط می نماید. 
به هنگام هم زمان سازی صدا و تصویر صدای برخورد دو تخته و تصویر لحظه برخورد 
آنها با یکدیگر هم زمان مي شود و در این صورت تمامی صدا و تصویر آن پالن با هم 

می شوند. هم زمان 
الکترونیکی هم زمان سازی صدا و تصویر سریع تر و  از تخته کالکت  با استفاده  اخیراً 
ساده تر انجام می گیرد، یک تخته کالکت الکترونیکی دارای صفحه ای است که کد زمانی 

EBL/ SMPTE را نشان می دهد.

SMPTE هم زمانی به کمک
SMPTE  /  EBU پالس هایی هستند که برای هم زمانی صدا و تصویر استفاده می شوند 
کالکت  تخته  کاربرد  است.  تلویزیون  و  سینما  صنعت  در  جهانی  استاندارد  یک  و 
الکترونیکی به این شکل است که دوربین فیلم برداری صفحه نمایش آن را در ابتدا یا 
انتهای هر پالن فیلم برداری می کند. هنگام هم زمان سازی صدا و تصویر کد زمانی ضبط 
مي شود، تصویر که در واقع عددی چند رقمی  است با کد زمانی ضبط شده روی نوار 
صدا برابر می شود تا صدا و تصویر کاماًل هم زمان شوند. برای استفاده از تخته کالکت 
الکترونیکی باید از دستگاه ضبط صدایی بهره برداری کرد که مجهز به سیستم ضبط 

کد زمانی باشد.
نوار است که می تواند یک  ویژه ضبط شده روی  SMPTE یک سیگنال  زمانی  کد 
دستگاه ضبط صدا را با یک دستگاه ضبط ویدئو و یا دو دستگاه ضبط چند شیاری را با 
هم هم زمان کند، به طوری که آنها همچون یک دستگاه کار کنند. SMPTE برگرفته از 
کلمات عبارت Society of Motion Picture and Television Engineers است. با 
ظهور موزیک ویدئو و دیگر ترکیب های صوتی تصویری احتیاج گسترده ای به هم زمانی 
صدا و تصویر وجود دارد. استودیوهایی که روی شیارهای صوتی فیلم ها با ویدئوها کار 
می کنند، می توانند از کد زمانی SMPTE برای هم زمانی صدا و تصویر جهت نریشن 

گفتار، گفت و گو، موسیقی، صداهای زمینه ای با جلوه های صوتی استفاده کنند.
در تصویربرداری سر صحنه، تصویر دوربین روی یک دستگاه ضبط تصویر ضبط می شود، 
)مانند  باال  با کیفیت  از میکروفن ها روی یک دستگاه ضبط صوت  درحالی که صدا 
دستگاه ضبط ناگرا( و با یک دستگاه پرتابل DAT با قابلیت کد زمانی SMPTE ضبط 
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می شود کد زمانی SMPTE از قبل روی هر دو نوار تصویر و صدا ضبط شده است، 
به طوری که در مرحله »پس از تولید« می توانند هم زمان شوند.

زیباشناسی صدا در سینما 
گوش و چشم که به وسیله آنها دو عنصر اصلی یک فیلم دیده و شنیده می شود، به 
مغز متصل اند و حتی در ساختمان این دو عضو شباهت هایی وجود دارد. انتخاب یک 
تصویر و یا یک صدا به وسیله مغز و تمرکز فکری بر یک موضوع را می توان فعالیتی 
از یک چشم و با یک گوش آگاه دانست. انسان این قدرت را دارد که بر نقطه ای که 
مایل است، بینایی و یا شنوایی خود را متمرکز کند. گوش انسان می تواند شنوایی اش را 
روی صدایی که اراده می کند متمرکز کند و حتی آن را بلندتر بشنود. این حالت برای 
میکروفن وجود ندارد. بدین خاطر صدابردار تمرکز شنیدن بر روی یک صدا را متناسب 
با نیازهای هنری کارگردان کنترل می کند. در مورد اهمیت صدا و مقایسه آن با تصویر 
در سینما، بزرگان سینمای جهان به دفعات صحبت کرده اند. برای مثال » داورسن ولز، 
چنین اظهارنظر می کند برای شنیدن باید فکر کرد. دیدن، یک تجربه حسی است، 
شاید زیباتر و شاعرانه تر اما بدون شک در مقایسه با شنیدن احتیاج به توجه کمتری 
دارد.« روبر برسون می گوید: »چنانچه می توان یک تصویر را برداشت و جای آن چند 
صدا گذاشت، بدون معطلی باید این کار را انجام داد. باید بیشتر مواقع از گوش استفاده 
به دلیل  بنابر آنچه برسون می گوید، صدا  از چشم خالق تر است.«  شود، چون گوش 
واقعی بودنش نمایشی تر از تصویر است و در اینجاست که اهمیت صدا روشن می شود. 
کارگردانان مختلف سبک ها و روش های گوناگونی برای ایجاد محیطی که با فیلمشان 
وفق پیدا کند، برگزیده اند و از رابطه تصویر و صدا به طرق متفاوتی بهره گیری کرده اند.

برای مثال: اورسن ولزی در فیلم »اتللوه با تکیه کردن و تشدید رابطه تصویر و صدا 
بعد های مختلفی از این رابطه را به وجود آورد. او با کنار هم گذاشتن تصاویر خیلی 
درشت و تصاویر دور و برقراری رابطه بین صداها، محیط و فضای دیگری را ایجاد کرد. 
تصاویر خیلی درشت همراه با صدایی مالیم و معمولی، و تصاویر دور با صدای تشدید 
شده و همراه انعکاس فراوان نشان داده می شود تضاد شدید بین دو تصویر و دو صدا 
نموداری از راست یا دروغ بودن خیانت و در نتیجه درگیری های فکری و حاالت روانی 

گوناگون »اتللو« است«.
از موارد دیگری که کارگردانان بزرگ سینمای جهان از تأثیرات هنری صدا استفاده 
کرده اند می توان به چند فیلم اشاره کرد. در فیلم »پرندگان« اثر »آلفرد هیچکاک« که 
سرشار از فکرهای خالقانه است، صدای پرندگان به گونه ای با دستگاه های الکترونیکی 
بازسازی شده اند که تماشاچی آنها را به عنوان یک گفت و گو تصور می کند. در تمام طول 
این فیلم حتی یک بار از صدای طبیعی پرندگان نیز استفاده نشده و تمام صداها به 

وسیله صدابرداران و مهندسان و متخصصان صدا در استودیو ساخته شده است.
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تنفس فضانورد  استنلی کوبریک، صدای  فیلم »اودیسه فضایی 2001 « ساخته  در 
بیرون از سفینه فضایی تنها افکت صوتی است که انزوا و تنهایی فضانورد را بهتر از هر 
نوع موسیقی و یا گفت و گویی بیان می کند. در فیلم »توت فرنگی های وحشی«، اثر 
»اینگمار برگمان« صدای قلب پیرمرد که روی قسمت رؤیایی فیلم وجود دارد، برای 
تماشاچی دلهره و اضطراب و حالت عصبی به وجود می آورد و تأثیر صحنه را بیشتر 
می کند. در یکی از فیلم های »لورل و هاردی« آنها درحال لگدزدن به یکدیگرند. صدای 
لگد به وسیله تقویت بیش از حد تشدید شده است و حالت خنده آور صحنه بیشتر شده 
است. در فیلم »در غرب یکی بود یکی نبود« یکی از شخصیت های داستان پس از اینکه 
در صحرا تیر می خورد و به زمین می افتد، صدای موج دریا به هنگام مرگ وی شنیده 
می شود. موج دریا نماد اوست و تضاد تصویر صحرا با صدای موج دریا یک نماد برای 

تقابل مرگ و زندگی است.
نمونه های فوق، بیانگر اهّمیت تأثیرات هنری، خالقانه و زیباشناسانه صدا نزد کارگردانان 
بزرگ سینماست که با ظهور سیستم های پیشرفته صوتی چند کانالی و فراگیر ابعادی 

بزرگ تر یافته است.

4ـ شیوه تدریس
صداگذاری  استودیوی  یک  در  هنرجویان  همراه  که  می شود  پیشنهاد  هنرآموزان  به 
حضور پیدا کنند تا هنرجویان شاهد صداگذاری بخشی از یک سکانس فیلم باشند. 
تجربۀ عملی این مقوله از هر نظریه و تئوری مؤثرتر است. پیشنهاد می شود نمونۀ ارائه 
شده در بخش دانش افزایی در کالس درس نشان داده شود تا هنرجویان کیفیت های 
صوت را بازشناسی و بررسی نمایند. دقت کنید از آنجا که فرایند صداگذاری بسیار 
پیچیده و سنگین است تا حد امکان هنرجویان به سوی تجربۀ عملی سوق داده شوند و 

شکل عملی این مقوله را درک کنند. 

5  ـ نکات ایمنی و بهداشت
ایمني و دقت در کار با ابزار استودیویي، رعایت نکات فني و ایمني در کار با ابزارهاي 
مکانیکي و الکترونیکي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه هاي آموزشي، ایمني 

در به کارگیري تجهیزات گران قیمت و نفیس یک استودیو صدا و تصویر

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
مشاهدة عملکرد، کار پوشه، فعالیت های کالسي و کارگاهی، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی ترکیب فنی و هنری تصویر

شرح کار:
هم پوشانی باندهای صدا، تنظیم سطح شنیداری باندهای صدا، ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر

استاندارد عملکرد: 
ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر با توجه به فیلمنامه و دکوپاژ مربوطه و روند دراماتیک فیلم 

شاخص ها:
1ـ تقویت مهارت هاي دیداري و شنیداري

2ـ توانایي هاي فني در اجراي کیفیت هاي متنوع صوتي در برنامه تلویزیوني

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: استودیو تدوین یا سایت کامپیوتر
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات تدوین، نرم افزارهای تدوین، منابع اینترنتی و کتابخانه ای، منابع آرشیو تصویری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2هم پوشانی باندهای صدا1

2تنظیم سطح شنیداری باندهای صدا٢

1ترکیب فنی و هنری صدا و تصویر3

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
ـ روحیه کار جمعی  )N11( تفکر منطقی نگرش: 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: طراحی عنوان بندی ـ واحد یادگیری 1ـ فصل 5

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

13گرافیک عنوان بندي 5طراحی عنوان بندیجلسه 1

13انتخاب موسیقي عنوان بندي 5طراحی عنوان بندیجلسه 2

13آماده سازي عناوین و اسامي 5طراحی عنوان بندیجلسه 3

13انواع حروف در عنوان بندي 5طراحی عنوان بندیجلسه 4

13گرافیک درون برنامه5طراحی عنوان بندیجلسه 5

13طراحي عنوان بندي 5طراحی عنوان بندیجلسه 6

4ـطراحي و عنوان بندي و تغییر و اصالح آن5طراحی عنوان بندیجلسه 7

ارزشیابي، طراحي و اجراي عنوان بندي براي یک 5طراحی عنوان بندیجلسه 8
2ـفیلم

فصل پنجم: عنوان بندی )تیتراژ( 
واحد یادگیری ١ـ طراحی عنوان بندی 

واحد یادگیری 2ـ اجرای عنوان بندی
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عنوان بندی مرکز توجه اولیۀ مخاطب است که در کناِر القای مفاهیم خاص مرتبط با 
محتواِی برنامه، عنوان و عوامل سازندة برنامه را نیز معرفی می کند. تیتراژ به سه بخش 
تقسیم می شود: بخش اصلی، بخش معرفی و بخش پایانی. بخش اصلی تیتراژ فیلم یا 
برنامۀ تلویزیونی دربرگیرندة نام فیلم یا برنامه است. نام نویسنده، کارگردان، بازیگران 
و برخی عوامل دیگر که اهمیت بیشتر در تهیۀ اثر دارند و کارشان به نوعی کاِر هنری 
قلمداد می شود در بخش معرفی می آید. نام عوامل دیگر نیز همچون بازیگران نقش های 
فرعی تر، سیاهی لشگرهای تهیه، تولید و پخش و کمپانی حمایت کننده یا خدماتی 
نیز در بخش پایانی تیتراژ قرار می گیرند. هر سه این قسمت ها می توانند از طرح های 

متفاوت و شیوه های گوناگون برخوردار باشند. 

2ـ مواد و تجهیزات
فیلم ها و برنامۀ تلویزیونی آرشیوی، میز تدوین، کاغذ سفید، قلم های طراحی و مداد 

رنگی، رایانه، نرم افزارهای مناسب گرافیکی، صندلی

3ـ دانش افزایی
تیتراژ سینمایی، تیتراژ تلویزیونی

تیتراژ در سینما و تلویزیون از جهات بسیاری به هم شباهت دارند. مهمترین عامل وجود 
این شباهت ها یکسانی و هم خانوادگی ساختاری این دو رسانه است که موجب پدید 
آمدن کلیاتی در تیتراژ و دیگر عناصر موجود در هریک شده است. تیتراژ تلویزیونی در 
ابتدای راه تا حد بسیاری، وامدار سینماست، همین عامل موجب شباهت های کلی در 
تیتراژ سینما و تلویزیون شده است. تیتراژهای سینمایی و تلویزیونی در ساختار اجرا و 
اهداف اشتراکاتی دارند. اما این به آن معنا نیست که اختالفات اندک است. مهم ترین 

١ـ مقدمه

واحد یادگیری 

)١(
طراحی عنوان بندی

فصل پنجم: عنوان بندی
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عاملی که موجب اختالف در ساختار و کارکرد تیتراژ در سینما به نسبت تلویزیون 
می شود اندازه پرده نمایش است، حتی نسبت ابعاد نیز تعیین کننده است. شیوه پخش، 
فضای برخورد مخاطب با اثر و تعداد عوامل همه و همه موجب پیدایش اختالفاتی در 

ساخت تیتراژهای سینمایی و تلویزیونی می شود که عبارت اند از:
1  تیتراژ در فیلم های سینمایی معموالً طوالنی تر از تیتراژهای تلویزیونی است. بخش 
اعظم این اختالف به دلیل طوالنی تر بودن زمان اکثر فیلم های سینمایی )حداقل 90 
تا 180( است. علت دیگر تعداد بیشتر اسامی به دلیل وجود دست اندرکاران بیشتر 
در تهیه یک فیلم سینمایی است. همیشه این گونه نیست و مثاًل برخی سریال های 
تلویزیونی بزرگ تاریخی به دلیل تعدد عوامل زیاد دارای تیتراژهایی به نسبت طوالنی 

در آغاز و پایان هستند. 
قانوني معموالً  نام ها و رعایت مسائل  از جهات حقوقی و ذکر  ٢  تیتراژها در سینما 
قانونمندتر از نمونه های تلویزیونی هستند. این موضوع به دلیل نظارت بیشتر سینما و 
خصوصی بودن آن در بیشتر کشورها حاصل شده است، حال آنکه تعداد تلویزیون های 
دولتی بسیار بیشتر است و نیز امکان نظارت بر تیتراژ تمامی  برنامه ها به دلیل کثرت 

آن ضعیف تر است.
3  تیتراژ در سینما بیشتر در خدمت فضاسازی و ایجاد رابطه عمیق مخاطب و بیان 
رمزگونه برخی پیچیدگی های داستان فیلم است، به نحوی که موجب ایجاد کشش 
در مخاطب برای تماشا و یافتن کدهای بعدی در فیلم شود. در تلویزیون تیتراژ بیشتر 
در خدمت ایجاد جذابیت است تا مخاطب را که در فضای شلوغی قرار دارد به برنامه 

جلب کند.
4  در تیتراژ سینمایی اطالعات جامع و بسیاری از نام های فرعی به پایان فیلم منتقل 
شده و سعی می شود تا نام افراد اصلی در تیتراژ آغازین ذکر شود، در حالی که معموالً 
تیتراژ پایانی در برنامه های تلویزیونی بسیار کوتاه تر است و نام بسیاری از عوامل 

فرعی را نیز در ابتدا دیده می شود.
5  بودجه تیتراژ در سینما به نسبت سایر دستمزدها بسیار باالتر از نمونه تلویزیونی با 

درنظر گرفتن همین نسبت است. 
6  در تیتراژهای تلویزیونی ممکن است از گفتار برای اعالم نام افراد استفاده شود. این 
موضوع به ویژه در برنامه های خارجی که دوبله شده، کاربرد پیدا می کند. در حالی که 
این روش در سینما فقط به دوره ای خاص در ابتدای سیر تحول تیتراژ و به چند فیلم 

خاص محدود می شود و امروزه تقریباً کاربردی ندارد.
7  نسبت عناصر گرافیکی )فونت( به کل قاب در تیتراژ سینمایی بسیار کمتر از نوع 
تلویزیونی آن است و این به دلیل بزرگ بودن پرده سینما )به نیت فاصله مخاطبان با 

آن( نسبت به صفحه تلویزیون است.
8  موسیقی در تیتراژهای سینمایی رابطه مستقیم با موسیقی متن دارد درحالی که 
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موسیقی در بسیاری برنامه های تلویزیونی به استثنای سریال ها انتخابی است. بنابراین 
موسیقی تیتراژ هم ارتباط چندانی با موسیقی های به کار رفته در متن برنامه ندارد. 
9  تصاویر به کار رفته در تیتراژهای سینمایی کاماًل در خدمت بیان مسائل موجود در 
فیلم است. درحالی که در تیتراژ برخی برنامه های تلویزیونی هدف از کاربرد موسیقی 
و تصویر، بیشتر شرطی کردن مخاطب و کشاندن او پای برنامه است. این موضوع در 

مورد تیتراژ برنامه اخبار تلویزیونی و یا برنامه های تبلیغاتی بسیار صادق است.
برای  مخاطب،  نگه داشتن  اطالعات  مستمر  ارائه  و  مخاطب  جذب  لزوم  10  به دلیل 
جلوگیری از انتخاب برنامه های دیگر، در تیتراژ تلویزیونی معموالً از ابتدا نام برنامه و 
نام های افراد ذکر می شود. به عبارت دیگر برنامه تلویزیونی با تیتراژ آغاز می شود ولی 
در بسیاری فیلم های سینمایی ممکن است یک مکان )سکانس افتتاحیه( پیش از 
تیتراژ نمایش داده شود یا اینکه نام ها به تدریج روی تصاویر همین سکانس حک شود.

سبک های حروف نگار
معموالً تیتراژ اصلی )آغازین( به خاطر اهمیتی که دارد با حروف بزرگ تهیه می شود. اما 
فهرست نام های بازیگران نقش های فرعی و سایر عوامل غیراصلی که در تیتراژ پایانی 
می آید، می تواند با حروف کوچک نوشته شود. در مورد تیتراژهای فرعی یا توضیحی، 
حروف گذاری زمینه باید به گونه ای باشد که سبک اصلی و خاصی مورد توجه قرار نگیرد 
و تنها پیاِم آن لحظه از فیلم به روشنی بیان شود. همین نوع حروف گذاری صرف نظر از 
اندازه اگر در سراسر تیتراژ به کار رود، کمک خواهد کرد تا فیلم یک دست شده و قطعات 

آن به هم پیوند خورد.
با   )... و  ایرانیک  فارسی خط های نسخ روزنامه ای،  )مثاًل در  سبک های حروف گذاری 

براساس یکی از سه نوع الگوی اصلی استواراند: الگوها بی شمارند. اما معموالً 
1  گروه اول: الگوهای ِسریف معمولی )serif( )خطوط نازک باال و پایین حروف چاپی 
از  یکی  قدیمی،  یا سبک  رومی  مثل حروف   Roman گویند(  را  نوشته  یا دست 
جلب  را  توجه  کمتر  احتماالً  سبک  این  است.  حروف  خواناترین  و  مشخص ترین 
می کند، زیرا سبکی بسیار آشناست. این سبک به خاطر ِسریف ها )ُدم ها کوچک 
آرایشی باال و پایین حروف( به سهولت قابل تشخیص است. نوع دیگری از این گروه 
موسوم به سریف ضخیم )slab serif( است که الگوي مصري نیز نامیده شده در این 

الگو، سریف به همان ضخامت حروف نوشته می شود.
٢  گروه دوم: حروف )serifـsans( بدون سریف: همان گونه که از نام این گروه برمی آید، 

سبکی روشن و بدون هیچگونه آرایش است، حروف کاًل دارای ضخامتی یکسانند. 
3  گروه سوم: حروف چاپی شبیه دست نوشته است که عموماً از دستنویس سرهم یا 

شکسته اقتباس می شود. 
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انتخاب این سبک ها کاماًل به سلیقه افراد و سبک و سیاق و فضای فیلم یا برنامه بستگی 
دارد.

نقش گرافیک در تیتراژ
گرافیک زبانی تصویری است که از کناِر هم قرار دادن تصویر و الفبا، معنای مورد نظر 
انتقال می دهد. امروزه گرافیک به زبانی تبدیل شده که امکانات  خود را به مخاطب 
وسیعی را برای بیان انواع معانی به وجود می آورد. این گستردگی همچنین سبب کاربرد 
این هنر در بسترهای گوناگونی شده است. تیتراژ یکی از همین بسترهاست که رابطه 

مهم و پیچیده ای با گرافیک دارد.
طرح های  به  نوین  بعدی  تلویزیونی،  یا  سینمایی  تیتراژ  در  که  است  عاملی  حرکت، 
نماها،  تناسبات موجود میان تصویر،  و  روابط  تنظیم  با  گرافیکی می بخشد. گرافیک 
نشانه های نوشتاری و حرکات می تواند موجب باال رفتن کیفیت در تیتراژ شود و از این 
طریق به پیدایش فضای الزم برای برقراری ارتباط مؤثر میان تماشاگر و اثر کمک نماید. 
این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که امروزه تیتراژ به یک »نشانه« در فیلم 
تبدیل شده است، به نحوی که بسیاری از تماشاگران با به خاطر آوردن تیتراژ یک فیلم 
یا برنامه تلویزیونی، کلیت اثر را در ذهن مجسم می کنند و از همین طریق معنای پنهان 
آن اثر یک بار دیگر در ذهن بیننده برجسته می شود و این درست همان هدفي است که 

هر فیلم ساز صاحب نظر آن را دنبال می کند.

نشانه شناختی در تیتراژ
تیتراژ از کارکرد شش نظام نشانه شناختی تشکیل شده است:

1  نشانه های تصویری 
٢  نشانه های حرکتی 

3  نشانه های زبان شناسی گفتاری
4  نشانه های زبان شناسی نوشتاری

5  نشانه های آوایی غیر زبان شناسی 
6  نشانه های موسیقایی

1  نشانه های تصویری

تصویر: طراح گرافیک در زمان طراحی تیتراژ، باید به ترکیب بندی هریک از تصاویر 
موجود در قاب ها و نیز کلیت قاب ها توجه داشته باشد. به عالوه در هنگام حرکت تصاویر 
پشت سرهم، ترکیب بندی دیگری نیز به وجود می آید که آن هم باید مورد توجه طراح 
قرار گیرد. این از آن جهت اهمیت دارد که یکدستی و هماهنگی ترکیب بندی تیتراژ 
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نسبت به کل فیلم حفظ شود. طراح تیتراژ فیلم سینمایی یا برنامه تلویزیونی باید از 
قدرت فریم شناسی و تحلیل عناصر کادر به نحو چشم گیری برخوردار باشد، زیرا با توجه 
به ضرب آهنگ موجود در فیلم یا برنامه و از ترکیب بندی های سیال و متغیر استفاده 

کند و تیتراژ متناسب هماهنگی را طراحی نماید.
رنگ: کار با رنگ تا رسیدن به نتیجه دلخواه، نوعی مبارزه، سرگرمی  و حتي دل مشغولی 
برای طراح تیتراژ به حساب می آید و درنهایت رسیدن به ترکیب رنگ مناسب در کار، 
نه فقط موجب جلب نظر تماشاگر می شود، بلکه حالتی از اطمینان و آرامش نیز خلق 
می کند. رنگ، نوعی پیام در خود دارد که براساس زمینه های فرهنگی و تاریخی مخاطب 
به او منتقل می شود. بسیاری از هنرمندان از داللت های نمادین و روان شناختی رنگ در 
تیتراژها نیز بهره گرفته اند رنگ قرمز در تیتراژ فیلم »باشو غریبه کوچک« به کارگردانی 
بهرام بیضایی نمادی از جنگ است. رنگ در تیتراژ فیلم یا برنامه تلویزیونی نمادی است 
که به بیننده کمک می کند تا به درک بهتری از مفهوم و فضای اثر دست یابد و ارتباط 

بهتر و عمیق تری با آن برقرار نماید.

٢  نشانه های حرکتی

تحرک در گرافیک نیز همانند رشته های هنری دیگر است و گرافیست نیز همچون 
دیگر هنرمندان با صفحه ای دو بعدی سر و کار دارد. صفحه ای که با ارائه و تصویرگردان، 
عنصر دو بعدی روی آن، دو حس دیگر برای بیننده ایجاد می کند: یکی احساس حجم 

یعنی بعد سوم و دیگر حس زمان و حرکت که بعد چهارم است.
حرکت به وجود آورنده تغییر در بعد زمان و پدید آورنده آهنگ است. مدت زمانی که 
یک طرِح گرافیِک ساکن دیده می شود بستگی به مدت زمانی دارد که بیننده بر آن طرح 
تأمل می کند. ولی مدت زمان ِدیده شدِن گرافیک در فیلم، بستگی به طول فیلمی دارد 
که طراح گرافیک بر آن تصویر اختصاص داده است. آهنگ تصاویر تیتراژ به گونه ای باشد 
که به صورت نمادین بیانگر محتوای اثر سینمایی یا تلویزیونی باشد. در فیلم طبیعت 
بیجان )1354( اثر سهراب شهید ثالث، آهنگ کند نقش بستن حروف و عناوین به 
آرامش و  بازگو می کند. سکوت،  برای تماشاگر  را  فیلم  نمادین کندی آهنگ  شکلی 
فراموشی از عناصر اصلی موجود در فضای فیلم است. حرکت در تیتراژ این فیلم کاماًل 
مرتبط با فضای حرکتی در کل فیلم است و با توجه به ریتم کلی فیلم طراحی شده است.

3  نشانه های زبان شناسی گفتاری

صدای خارجی با تفسیر در سینما ارزش و اعتباری ویژه دارد و پیشینه آن به دوران 
سینمای صامت باز می گردد که گاه راوی، ماجراهای فیلم را برای تماشاگران تعریف 
می کند. گفتار در تیتراژ فیلم »شهرت« به کارگردانی آلن پارکر فضای حاکم بر فیلم 
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از  گروهی  گفت وگوی  عناوین،  بستن  نقش  با  همراه  می دهد،  شنونده شرح  برای  را 
داوطلبان آزمون دانشکده هنری شنیده می شود که در تک گویی شخصی تلقی می شود 

و یا شرح حال زندگی خود را در آزمون رشته نمایش می دهد.

4  نشانه های زیان شناسی نوشتاری

نوع فونت نشانه های نوشتاری، تیتراژ فیلم های سینمایی نشانگر تصویری محتوای اثر 
است و بیشترین تأثیر را در به وجود آوردن احساس درستی از فضای فیلم در مخاطب 
دارد. انتخاب صحیح فونت، خوانایی و هماهنگی آن با بافت داستان در تیتراژ نوشتاری 
به تماشاگر کمک می کند تا فضای فیلم را بهتر دریابد. عناوین نوشته شده با ماشین 
تحریر در تیتراژ فیلم »گزارش یک قتل« )1366( حاوی لحنی گزارش گونه و خشن 

است که در نام و یافت فیلم نیز نهفته است. 

5  نشانه های آوایی غیر زبان شناسی

آواها و افکت های صوتی در آثار شماری از سینماگران، اهمیت تعیین کننده ای دارند 
اعتبار  از گفتار به تصاویر  و ارزشي در خور موسیقی می یابند. گاه آواها بسیار بیش 
می دهند. صداهایی که پیش از تصویر به گوش می رسند: در آثار آندره تارکوفسکی. 
صدای خفه همچون همهمه زندگی هرروزه در کالنشهر فیلم »سکوت« )1963( ساخته 
اینگمار برگمن، و یا در سینمای ایران که می توان که صدای امواج و مرغ دریایی در فیلم 

»مسافران« )1370( ساختۀ بهرام بیضایی اشاره کرد. 

6  نشانه های موسیقایی

با شناخت زیبایی شناسی موسیقی و آگاهی از توانمندی های آن می توان از جهات 
گوناگون به هدف تیتراژ نزدیک شد. برای مثال: اگر قصد تأکید بر جغرافیای مشهود 
در فیلم است و نوع فونت انتخابی، هرچند که با دقت زیاد انتخاب شده است، چنین 
امکان را نتوانسته فراهم کند، موسیقی گزینه خوبی است، به طور کلی توان موسیقی در 
بخشیدن غنایی ویژه و خلق معنایی خاص بستگی به عناصر موجود در هر لحظه از فیلم 
و در اینجا هر لحظه از تیتراژ دارد؛ اما می توان گفت این توانایی ها در چند دسته مجزا 

قابل تقسیم بندی است که عبارت اند از:
 استفاده از موسیقی برای القای ویژگی های جغرافیایی ویژه 

 استفاده از موسیقی برای تداعی دوران تاریخی و زمان ویژه مثل »باشو غریبه کوچک«
 استفاده از موسیقی برای دنبال کردن حرکت 

 استفاده از موسیقی برای ایجاد کشش دراماتیک 
 استفاده از موسیقی برای حس طنز 
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 استفاده از موسیقی برای احساسات انسانی نظیر خشم، شادی، ترس و ... 
 موسیقی برای تشدید با آرامش بخشیدن به ریتم فیلم 

 موسیقی برای ایجاد بعد جدید و تفسیر آهنگساز 
 موسیقی برای ایجاد یک دستی ساختاری و اتحاد در فرم فیلم

4ـ شیوه تدریس
به هنرآموزان پیشنهاد می شود که فیلم های نمونه و مطرح شده را به عنوان کاِر کالسی 
به هنرجویان ارائه دهند تا تیتراژهای آنها در کالس نمایش داده شود و مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد. 
تفکر خالق در تشخیص الگوها و روابط، برقراری ارتباط بین پدیده های اثر، استفاده از 

تکنیک های خلق ایده، ساخت موقعیت های جدید.

5ـ نکات ایمنی و بهداشت
ایمني و دقت در کار با ابزار استودیویي، رعایت نکات فني و ایمني در کار با ابزارهاي 
مکانیکي و الکترونیکي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه هاي آموزشي، ایمني 

در به کارگیري تجهیزات گران قیمت و نفیس یک استودیو صدا و تصویر

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
مشاهدة عملکرد، کار پوشه، فعالیت های کالسي و کارگاهی، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی طراحی عنوان بندی

شرح کار:
گرافیک عنوان بندي، انتخاب موسیقی عنوان بندی، آماده سازی عناوین و اسامی، طراحي عنوان بندي

استاندارد عملکرد: 
طراحی عنوان بندی برنامه با توجه به محتوا و عوامل اجرایی برنامه بر اساس ضوابط زمان بندی عنوان بندی در فیلم

شاخص ها:
1 شناخت مباني هنرهاي تجسمي

٢ توانایي فني در اجراي مباني گرافیک

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: استودیو تدوین یا سایت کامپیوتر
ابزار و تجهیزات: ابزار و تجهیزات کامپیوتری مناسب برای کار طراحی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2گرافیک عنوان بندي1

1انتخاب موسیقی عنوان بندی٢

2آماده سازی عناوین و اسامی3

2طراحي عنوان بندي4

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
2نگرش: تفکر خالق )N15( ـ رعایت بهداشت محیط کار، روحیه کار جمعی

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندي: اجرای عنوان بندی ـ واحد یادگیری ٢ـ فصل 5

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

22انتخاب شیوه و انواع عنوان بندي5اجرای عنوان بندیجلسه 1

عنوان بندي با حروف روي زمینه سیاه، بر 5اجرای عنوان بندیجلسه 2
13روي سیاه

عنوان بندي با حروف متحرک و عکس، نقاشي 5اجرای عنوان بندیجلسه 3
13و حروف

عنوان بندي افکت هاي سینماي روایي و 5اجرای عنوان بندیجلسه 4
13انیمیشني 

13عنوان بندي سه بعدي و افکت هاي رایانه اي 5اجرای عنوان بندیجلسه 5

13زمان بندي عناوین )ریتم، فاصله، زمان(5اجرای عنوان بندیجلسه 6

13اجراي عنوان بندي5اجرای عنوان بندیجلسه 7

ارزشیابي، اتود و اجرا یک عنوان بندي براي 5اجرای عنوان بندیجلسه 8
2ـیک فیلم یا برنامه
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واحد یادگیری 

)2(
اجرای عنوان بندی

١ـ مقدمه

فصل پنجم: عنوان بندی

امروزه روش های گوناگونی برای طراحی و ساخت تیتراژهای سینمایی وجود دارد. در 
سینمای ایران نیز از همین روش ها استفاده می شود که البته کارکرد هر روش با توجه 

به نیاز فیلم تعیین می شود. این روش ها عبارت اند از:
ساده،  معرفی  برای  گرافیکی  نظر  از  ممکن  شکل  ساده ترین  به  تیتراژ  1  ساخت 
دست اندرکاران فیلم؛ در این روش، تیتراژها براساس همان روش قدیمی و کالسیک 

سینما یعني حروف سفید بر زمینه سیاه.
نماهایی  که  معنا  بدین  است؛  استوار  وسترن  فیلم های  سنت  براساس  که  ٢  روشی 
عمومی که بیانگر حال و هوای کلی فیلم است نمایش داده شود و نوشته ها و اسامی  بر 
روی همین نماها حک شود. نکته حائز اهمیت اینکه تیتراژ و سکانس افتتاحیه در 

این روش بر هم منطبق شده اند.
3  کاربرد شیوه موسوم به روش سائول باس؛ به این معنا که تیتراژ دارای خصوصیات 
مستقلی است که همچون فیلم کوتاه پیش از آغاز فیلم اصلی به نمایش درآمده اما در 
آن تداخل نمی کند. در این روش تیتراژ کاماًل هدفمند ساخته شده است و تماشاگر 
را برای ورود به دنیای برنامه آماده می کند. عالوه بر این ایجاد انگیزه تماشای تمامی 

لحظات در تماشاگر از اهداف کاربرد این روش است. مانند: تیتراژ برنامه ماه عسل
4  شیوه پیوست تیتراژ بعد از سکانس افتتاحیه؛ در این روش به نسبت مدرن تری است 
افتتاحیه که  یا سکانس  ابتدا  برنامه  اما  به شیوهای ساده ساخته می شود،  تیتراژ 
معموالً حاوی صحنه های کوبنده و جذب کننده تماشاگر است آغاز می شود. با پایان 
سکانس، تیتراژ به شکلی ساده پیوست می شود. موفقیت این روش بستگی زیادی 
به قدرت سکانس افتتاحیه دارد و تیتراژ تنها نقش مکمل در دادن اطالعات الزم را 
ایفا می نماید. این روش به عالوه بر سادگی ساختاری در ساخت تیتراژ از مالحظات 
پیچیده ای در شیوه اتصال و زمان بندی تیتراژ و حجم اطالعات ارائه شده برخوردار 

است.
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5  استفاده از تیتراژهایي مبتني بر عناصر شفاهی موجود در باند صدا؛ کاربرد این روش 
بسیار اندک و به جهت ارتباط با تماشاگر، غیر معمول و منسوخ به نظر می رسد. 

2ـ مواد و تجهیزات
فیلم ها و برنامۀ تلویزیونی آرشیوی، میز تدوین، کاغذ سفید، قلم های طراحی و مداد 

رنگی، رایانه، نرم افزارهای تدوین، صندلی.

3ـ دانش افزایی
ضرورت ها در ساخت تیتراژ تلویزیونی

1  از آنجا که مخاطبان تلویزیون از نظر پراکندگی فرهنگی و سطح درک و سواد، دارای 
تیتراژهای  از  بیش  تلویزیونی  تیتراژهای  به سینما هستند،  نسبت  بیشتری  تنوع 
سینمایی نیازمند روی آوردن به پیام های تصویری نمادین است. بنابراین طراح تیتراژ 

تلویزیونی، تاحد امکان باید با مبادی تصویری فرهنگی عام بینندگان آشنا باشد.
٢  به علت کوتاه تر بودن زمانی تیتراژهای تلویزیونی به نسبت سینما که دقیقه ها را در 
اختیار دارد، تیتراژ تلویزیونی معموالً به ثانیه ها و به طور متوسط 30 تا 60 ثانیه در 
برنامه های سبک روبه رو است. طراح تیتراژ باید تنها به ارائه ضروری ترین اطالعات 

بپردازد. 
3  توجه به این موضوع به علت کوچک بودن صفحه تلویزیون نسبت به پرده سینما، 
امکانات کمتری در ساخت تیتراژهای تلویزیونی وجود دارد. لذا بهره گیری از حداقل 
امکانات برای رسیدن به حداکثر هدف ها اهمیت می یابد. برای این کار شناخت دقیق 

ابزار و کارکردهای آنان ضروری است.
4  در تلویزیون به دالیل فنی دامنه، تغییر کمتری وجود دارد و رنگ ها عالوه بر افت 
موضوع  این  برخوردارند.  سینما  به  نسبت  تونالیته  در  پایین تری  کمیت  از  کیفی 
موجب نیاز طراح به شناخت دقیق امکانات نور و رنگ است و آزمون های پیش از 

الزام آور می سازد. پخش برنامه را 
5  از آنجا که در بسیاری برنامه های غیر داستانی تلویزیونی، سفارش تیتراژ هم زمان با 
ساخت برنامه انجام می پذیرد، طراح به درک پایین تری از برنامه دست می یابد. این 
امر سبب شده است که تیتراژ بسیاری از برنامه های تلویزیونی تنها براساس گفته های 
کارگردان با تهیه کننده و براساس تصویرنامه های موجود احتمالی ساخته شود که 

طبیعت آزادی عمل و خالقیت طراح تیتراژ را تحت الشعاع قرار می دهد.
6  به دلیل حجم زیاد کار در تلویزیون و کّمی شدن بسیاری از شبکه های تلویزیونی 
به جای حرکت به سوی کیفیت، فرصت کمی برای اصالح اشتباهات احتمالی در 
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ساخت تیتراژ وجود دارد. به همین جهت طراح و سازنده تیتراژ تلویزیونی باید از 
خالقیت، قدرت پیش بینی و مهارت زیادی در این کار برخوردار باشد، فرصت کم 
موجود برای همفکری با کارگردان و اصاًل اهمیت کمتر این همفکری و مشاوره در 

سیستم تلویزیون بر این الزام می افزاید.
7  تلویزیون رابطه بیشتری با برخی امکانات نظیر کامپیوتر برقرار کرده است و این 
رابطه روز به روز حیاتی تر و بیشتر می شود. لذا برای طراح تیتراژ تلویزیونی شناخت 

این روابط و مالحظات تکنولوژی، اهمیت زیادی یافته است.

4ـ شیوه تدریس
دو یا سه نمونه از برنامه های تلویزیونی مورد ارزیابی عملی هنرآموز قرار گیرد، تا شیوة 
تحلیل و ارزیابی تیتراژ برای هنرجویان قابل درک گردد. پیشنهاد می شود که شیوه های 
مختلف اجرای عنوان بندی در یک برنامه واحد اجرا شود تا تأثیرات متفاوت آنها شناسایی 

شود. درنظر داشته باشید که شناخت تأثیرها برای هنرجویان بسیار حائز اهمیت است.

5  ـ نکات ایمنی و بهداشت
ایمني و دقت در کار با ابزار استودیویي، رعایت نکات فني و ایمني در کار با ابزارهاي 
مکانیکي و الکترونیکي، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه هاي آموزشي، ایمني 

در به کارگیري تجهیزات گران قیمت و نفیس یک استودیو صدا و تصویر

6  ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي
مشاهدة عملکرد، کار پوشه، فعالیت های کالسي و کارگاهی، آزمون عملکردي
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ارزشیابی شایستگی اجرای عنوان بندی

شرح کار:
انتخاب شیوه، زمان بندی عناوین، اجرای عنوان بندی

استاندارد عملکرد: 
اجرای عنوان بندی با توجه به طراحی عنوان بندی و اصول زیبایی شناسی عنوان بندی

شاخص ها:
توانایي فني در اجراي شیوه هاي مختلف عنوان بندي در برنامه تلویزیوني

شرایط انجام کار:
زمان: 30 ساعت

مکان: استودیو تدوین یا سایت کامپیوتر
ابزار و تجهیزات: نرم افزارهای تدوین

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1انتخاب شیوه1

2زمان بندی عناوین٢

2اجرای عنوان بندی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش: تفکرمنطقي )N11( ـ روحیه کار جمعی

2

*میانگین نمرات

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



بخش 3: پیوست ها

73

بخش 3

پیوست ها
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نمونه فعالیت های کارگاهی
کار عملی اضافی برای کسب مهارت

راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضاي آموزشي
راهنمای استفاده از دستگاه های جدید و نرم افزارهای جدید در رشته

نمونه کاربرگ ارزشیابي

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

1

٢

3
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  محیطی 

و نگرش:

میانگین نمرات

فضاي آموزشي
کارگاه تدوین و صداگذار
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