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 مقدمه -1-1
که در اختیار انسان گذاشت تحوالت  فرديمنحصربههاي ها و توانائيتردید پیدایش عکاسي از دو قرن پیش، با توجه به ویژگيبي

امروزه . ستا نمودهو حتي زندگي خصوصي افراد را دچار تحول هاي علم، صنعت و هنر سبب شده بنیادیني را در تمام حوزه

 .از دوربین عکاسي استفاده نکرده باشد نوعيبهیا  نشناسدعکاسي عکس و یابید که کمتر کسي را مي

نیازمند استفاده گسترده از  توسعه مشاغل، افزایش تولید و جذب بازارهاي داخلي و جهاني از طرفي رشد و پیشرفت کشورها،

کسب دانش و مهارت  و شناخت روایناز با صنعت عکاسي و تبلیغات دارد. هاي بصري است که ارتباط مستقیمتبلیغات و رسانه

را تأمین  کار بازاراي جامعه و تربیت نیروهاي عکاس ماهر که نیازهاي روزافزون حرفهبنابراین  .ي استضرورعکاسي رشته  در

و تولید محصوالت  فناوريرات علم، راستا با تغییهاي تخصصي این رشته همحیطه ازآنجاکه .اهمیتي خاص خواهد داشتکنند 

متنوع جهاني همواره در حال گسترش، تغییر و تحول است؛ در این سرفصل سعي شده است تا با توجه به این تغییرات و اهداف 

 گردد. تعریف محور مهارتاي، دروسي با محتوایي روزآمد و دانشگاه فني و حرفه

 

 تعریف -1-2
در هنر این  .شوداست و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته مي يبردارعکسسي و در لغت به معناي روش عکا عکاسي 

شود که ترکیبي از دو کلمه یوناني فتو به معني نور و گرافي به معني ثبت یا نگارش هاي جهان فتوگرافي خوانده مياکثر زبان

 .صویر استثبت و ایجاد یك ت ،بنابراین، فتوگرافي به معناي نقش کردن با نور ؛است

 و یافت گسترش صنعت یك شکلبي شد، متولد علميعنوان یك پدیده است؛ به هنريو  صنعتي، علميعکاسي داراي سه جنبه 

هاي مختلف افراد در زمینه از بسیاري تالش ، بلکه نتیجهنشده استتکمیلعکاسي توسط یك فرد کشف و  شد. تثبیت هنر عنوانبه

د توسعه و تحول رشته عکاسي تا به امروز ادامه دارد. این برنامه بر . این رونهاي آنان در طول تاریخ استو اکتشافات و نوآوري

هاي کارداني )سطح اي، چهارچوب اصلي آموزشاساس رشد و تغییرات رشته عکاسي بر اساس اهداف دانشگاه فني و حرفه

 .است شدهتدوین بازار کارهنرستان؛ در راستاي نیازهاي  سالهسه( و در ادامه دوره L3 شغليمهارت 

هاي مختلف رشته کاردان عکاسي فردي است که با کسب مهارت عملي و نظري در رشته عکاسي قادر است در بسیاري از حیطه 

 عکاسي فعالیت نماید.

 

 هدف -1-3
آموختگان شده تا دانشيطراحي احرفهي فني و هاآموزشنظام  بر اساسي عکاسي است که احرفههدف این دوره، تربیت کاردان 

هاي مختلف عکاسي ده اجرا و مدیریت پروژهتئوري و عملي مهارت الزم را کسب نموده و از عه هايآموختهبا استفاده از  ندبتوان

 .دنآیبر

 

 اهمیت و ضرورت -1-4
هاي رخوردار است. در دنیایي که رسانهاي بدر دنیاي امروز از اهمیت ویژه خصوصبهانتقال پیام از راه تصویر  بااليسرعت

نیاز  است، کرده تبدیلاي کوچك نقالب ارتباطي، جهان را به دهکدهاند و ارگي از زندگي روزانه مردم را پرکردهري بخش بزتصوی

 .ت داردضرور عکاسان متبحر و توانمنددانش عکاسي و تربیت  داشتن به

در تبلیغات و اشاعه فرهنگ برتر  ايهو تبلیغات است و اهمیت و جایگاه ویژ بازار کارکننده بسیاري از نیازهاي تأمین عکاسي

مانند تلویزیون و سینما داراي نقش سازنده و  هارسانه مادر و پایه در بین سایر رسانه عنوانبهعکاسي  دارد. همچنین انساني

 .کندمي ایفاتولیدکننده است و نقش مهمي در بسترسازي فرهنگي، اجتماعي، هنري جامعه 
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 هایيضرورتاز هاي مختلف این رشته هاي تخصصي عکاسي و شناخت نیازهاي کاري شاخهتمهار طرفي آموزش مفاهیم،از 

 قرارگرفته است. موردتوجهاست که در تدوین این سرفصل 

 

 التحصیالننقش و توانایي فارغ -1-5
در سطح کارداني  این رشته توانائي انجام وظایف کاري زیر راگان آموختدانشي عکاسي، احرفهپس از پایان دوره کارداني 

 کنند:کسب مي ایسکو( يبندمیتقسطبق  L3اي ، سطح صالحیت حرفهکاردان)

 استفاده و نگهداري از ابزار و ادوات عکاسي -

 روز عکاسي دنیا فناورياستفاده از دانش و  -

 هاي مختلف عکاسيکار در حوزه -

 اپراتوري چاپ عکس -هاي متداول ظهور و چاپ عکسکار با دستگاه -

 ، روتوش و ویرایش عکستدوین پیشرفته تصویري گرافیکي،افزارهاي نرم استفاده از -

 ارائه فتوکلیپ عکس -

 تخصصي عکاسي هايفعالیت -

 

 مشاغل قابل احراز -1-6
 عکاس مستند اجتماعي-

 عکاس تبلیغاتي –

 )فتوژورنالیسم( خبريعکاس  –

 عکاس ورزشي –

 عکاس چهره و مراسم –

 ترتئاعکاس سینما و  –

 عکس چاپ کاردان –

 عکس بازسازي و رتوشکار –

 تبلیغاتعکاسي و  الکترونیکي وکارکسبدر حیطه ي خوداشتغال -

آموزش هنري،  مؤسسات، فرهنگسراها ،هاچاپخانه، (هاي هنري )عکاسيیهآتل ي تبلیغاتي، مطبوعاتي،هاشرکتدر کار  –

 تبلیغات و گرافیك، عکاسيو نهادهاي مرتبط با  مؤسساتو سایر  صداوسیما
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 مشاغل حرفه ردیف

 عکاس تبلیغاتي 1

 عکاسي تصویرگري تجاري

 عکاس تبلیغاتي اشیاء و کاالهاي کوچك در استودیو

 عکاس تبلیغاتي اشیاء و کاالهاي بزرگ در استودیو

 و خط تولید فضاي داخلي هاکارخانهعکاس 

 باز عکاس تبلیغاتي اشیاء و کاالهاي ساکن در فضاي

 عکاس پوشاك با مدل و بدون مدل

 پوشاك هاينمایشعکاس 

 عکاس تبلیغاتي از اشیاء و کاالهاي متحرك در فضاي باز

 عکاس زیورآالت با مدل و بدون مدل

 در فضاي خارجي هاکارخانهعکاس 

2 
 عکاس استودیویي یا آتلیه

 عکاس چهره و مراسم

 عکاس عروس و داماد

 ()پرسنلي و هنري عکاس پرتره

 )فتوژورنالیسم(خبري عکاس  3

 تهیه عکس خبري -عکاس خبري 

 عکاس گزارش خبري

 عکاس گزارش تصویري

 عکاس رویدادهاي اجتماعي و فرهنگي

 مجالت عکاس

 عکاس سیاسي و پارلماني

 عکاس سینما و تئاتر 4

 عکاس تست گریم و لباس بازیگران

 هاي شهري و روستایيعکاس لوکیشن

 بیعيهاي طعکاس لوکیشن

 اي تبلیغاتي از فیلمعکاس رسانه

 فیلم هايصحنهپشتعکاس 

 عکاس اجراي تئاتر

 عکاس تمرین تئاتر

  منظره() عموميعکاسي  5

 بازسازي عکس هايفعالیت 6

 عکسبازسازي و رتوشکار 

 اپراتوري چاپ عکس

 سازنده فتوکلیپ

  عکاس مجالس 7

8 
 عکاس مستند اجتماعي

 

 وحشحیاتعکاس 

 یعتعکاس طب

 عکاس علوم )نجوم(

 عکاس زیرآب
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  عکاس هنري 9

  عکاس ورزشي 11

  عکاس تلویزیوني 11

 

 

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7 
دوره تابستاني و هر یك نیمسال تحصیلي و  2 تحصیلي مرکب از هرسالاست و  سال 2کارداني  دورهحداکثر مدت مجاز تحصیل 

هفته آموزش و یك هفته امتحانات پایان دوره  6امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل هفته آموزش و دو هفته  16نیمسال شامل 

ساعت در نیمسال، هر واحد  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  است.

 48معادل  حداقل احد درس کارگاهيهر و ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل درس عملي و آزمایشگاهي

 باشد.ساعت در نیمسال مي 121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت
 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 
 مرتبط و کاردانش ياحرفهفني و  يهاهنرستان دانش آموختگان -الف

 ورودي قبولي در آزمون -ب 

 شرایط عمومي ودندارا ب -ج
 

 )برحسب ساعت(سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9

 تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس
درصد )برحسب 

 ساعت(
 مالحظات درصد مجاز

  45تا  25 31 656 41 نظري

  75تا  55 71 1536 31 عملي

  111 111 2192 72 جمع

 

 برحسب تعداد واحد()نوع درس  -1-11

 نوع درس
 موردنظرتعداد واحد برنامه درسي  تعداد واحد

 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومي

 4 4 2 عمومي مهارت

 13 11 5 پایه

 36 47 42 تخصصي

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم -2
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 عکاسيایش گرفتوگرافیك رشته  پیوستهکارداني  دورهجدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملي نظري

   48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 1

   48 1 48 3 زبان خارجي 2

3 
مباني نظري » يیك درس از گروه درس

 «اسالم
2 32 1 32   

   32 1 32 2 «اسالمياخالق » يیك درس از گروه درس 4

   32 32 1 1 بدنيیتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 

 عکاسيگرایش فتوگرافیك رشته  پیوسته کارداني دوره عمومي مهارت جدول دروس -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 هم نیاز نیازیشپ ساعتتعداد 

   جمع عملي نظري

   32 1 32 2 يریگمیتصمي و ابیمسئله هاي مهارت 1

   48 32 16 2 بازاریابي مجازي 2

   48 32 16 2 ي محصولسازيتجار 3

   32 1 32 2 اصول و فنون مذاکره 4

   32 1 32 2 زیستمحیطبهداشت و صیانت از  5

   - - - 4 جمع

 الزامي است.فوق از دروس  واحد 4گذراندن * 
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 عکاسيگرایش فتوگرافیك رشته  پیوستهداني کار دورهپایه  جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 نورفیزیك  1

 فیزیك نور  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیك نور 2

   64 48 16 2 در عکاسي بصري عناصر و کیفیت 3

 64 48 16 2 در عکاسي شناسيرنگ 4

عناصر و کیفیت 

بصري در 

 عکاسي

 

   64 48 16 2 مرایا هندسه مناظر و 5

   32 1 32 2 تاریخ هنر جهان 6

   32 1 32 2 تاریخ هنر ایران 7

   321 176 144 13 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

 عکاسيگرایش فتوگرافیك رشته  پیوستهکارداني  دوره جدول دروس تخصصي -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 حدوا

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   112 96 16 3 عکاسي چهره 1

   112 96 16 3 عکاسي مراسم اجتماعي 2

   112 96 16 3 نورپردازي مقدماتي 3

   112 96 16 3 عکاسي مستند اجتماعي 4

   64 48 16 2 روتوش و ویرایش 5

   112 96 16 3 عکاسي ورزشي 6

   112 96 16 3 ترسینما و تئا عکاسي 7

 64 48 16 2 عکس -نما 8
روتوش و 

 ویرایش

 

 

   32 1 32 2 در عکاسي چاپ 9

  جهانتاریخ هنر  32 1 32 2 تاریخ عکاسي جهان 11

 112 96 16 3 خبريعکاسي  11
 ستندمعکاسي 

 اجتماعي
 

   112 96 16 3 عکاسي تبلیغاتي 12

   64 48 16 2 کارآفریني 13

 241 241 1 2 کارآموزي 14
 51گذراندن 

 واحد از درسي
 

   1392 1152 241 36 جمع
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 عکاسيگرایش فتوگرافیك رشته  پیوستهکارداني  دورهجدول دروس اختیاري  -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملي نظري

   32 1 32 2 حقوق در عکاسي 1

 48 32 16 2 تدوین افزارنرم 2
روتوش و 

 ویرایش
 

   64 48 16 2 عکاسي در گرافیك 3

   32 1 32 2 خالقیت و ایده پردازي 4

   48 32 16 2 بعديسهافزار نرم 5

   - - - 6 جمع

 .واحد از دروس فوق الزامي است 6گذراندن  *     
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 عکاسيگرایش فتوگرافیك رشته  پیوستهکارداني  دوره بندي پیشنهادي دروس ترمجدول -2-6
 ولایمسال ن 2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  32 1 32 2 فیزیك نور 1

  32 32 1 1 آزمایشگاه فیزیك نور 2

  64 48 16 2 ت بصري در عکاسيعناصر و کیفی 3

  64 48 16 2 مرایا هندسه مناظر و 4

  32 1 32 2 «اخالق اسالمي»گروه درسي  یك درس از 5

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 6

  32 32 1 1 بدنيتربیت 7

  32 1 32 2 تاریخ هنر جهان 8

  112 96 16 3 نورپردازي مقدماتي 9

  - - - 18 جمع

 

 دوم نیمسال -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 64 48 16 2 شناسي در عکاسيرنگ 1
ت عناصر و کیفی

 بصري در عکاسي

  32 1 32 2 تاریخ هنر ایران 2

  112 96 16 3 عکاسي چهره 3

  112 96 16 3 عکاسي مراسم اجتماعي 4

  - - - 2 درس اختیاري 5

  112 96 16 3 عکاسي مستند اجتماعي 6

  64 48 16 2 روتوش و ویرایش 7

  - - - 17 جمع
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 ومسنیمسال  -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

 روتوش و ویرایش 64 48 16 2 عکس-نما 1

  32 1 32 2 در عکاسي چاپ 2

 جهان تاریخ هنر 32 1 32 2 تاریخ عکاسي جهان 3

 اجتماعي عکاسي مستند  112 96 16 3 خبريعکاسي  4

  112 96 16 3 عکاسي ورزشي 5 بريخ -اجتماعي

  - - - 2 درس اختیاري 6

  48 1 48 3 زبان خارجي 7

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 8

  - - - 2 درس مهارت عمومي 9

  - - - 18 جمع

 

 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملي نظري

  112 96 16 3 یغاتيعکاسي تبل 1

  112 96 16 3 ترعکاسي سینما و تئا 2

  - - - 2 درس اختیاري 3

  - - - 2 درس مهارت عمومي 4

  64 48 16 2 کارآفریني 5

  241 241 1 2 کارآموزي 6

7 
مباني نظري » يیك درس از گروه درس

 «اسالم
2 32 1 32  

  - - - 17 جمع
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 دروس سر فصل: فصل سوم -3
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 فیزیك نور درس -3-1
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 نورهدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با فیزیك 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
و  خورشیدگرفتگي –سایه سایه و نیم – نور هايچشمهانواع  -ماهیت نور و شناخت آن 

 گرفتگيماه
4 - 

 - 4 حقیقي و مجازي تصویرهاي -تصویر در آینه تخت  - هاآینهقوانین بازتابش در  -بازتابش نور  2

 - 4 تصویر هايویژگيي کروي با رسم شکل و بیان هاآینهتشکیل تصویر در  -ي کروي هاآینه 3

 - 4 زاویه حد –بازتابش کلي  -ضریب شکست نور  -قوانین شکست نور  –شکست نور  4

 - 4 بازتابش کلي در منشور –منشور  – السطوحمتوازيتیغه  5

6 
 هاعدسيرسم پرتوهاي نوري خاص در  – هاعدسيتعیین کانون  –محدب و مقعر  هايعدسي

 تصویر با رسم شکل هايویژگيبیان  و هاعدسيتعیین محل تصویر در  –
4 - 

7 
 –نور  هايصافي – کمانرنگینتشکیل  –طیف نور سفید  هايرنگ -پاشندگي نور در منشور 

 اصلي و فرعي نور هايرنگ –ترکیب نورهاي رنگي 
4 - 

 - 4 میکروسکپ و ...( -دوربین عکاسي  -چشم )ابزارهاي نوري  8

 - 32 جمع

 مورد انتظارو تخصصي  ميعمو هايمهارت -ب 

 دروس و حل مسئلهاز قواعد فیزیك در  استفاده

       

(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 جهاد دانشگاهي  ملیحه سادات کاظمي نوري هايسامانهمباني انتشار نور و 

 1398 ايحرفهدانشگاه فني و   کاظمي ملیحه سادات فیزیك نور

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.موردي و

 ايپروژه، کارگاه، ايمباحثهسخنراني، 

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)مدرس  هايویژگي

 یا دکتراي فیزیك لیسانسفوق

 

 
 

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 و ملزومات یك کالس درس دانشجو 31کالس درس با ظرفیت 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... اتي، خودتحقیق

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)(، مشاهده رفتار ترمپایانو  ترممیان)کتبي  هايآزمون ،شفاهي هايپرسش
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 آزمایشگاه فیزیك نور درس -3-2

 پایه نوع درس:

 -: نیازپیش

  نور فیزیك نیاز: هم

 نورفیزیك  يهاشیآزماهدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 4 - سایهسایه و نیم -واگرا و همگرا  پرتوهاي -نور  هايچشمهبررسي  1

 2 - بررسي قوانین بازتابش  2

 2 - ي متقاطعهاآینهتصویر در  –حقیقي و مجازي  تصویرهاي -ت تصویر در آینه تخ 3

 2 - ي محدب و مقعرهاآینهبررسي کانون  4

 3 - ي کرويهاآینهبررسي تصویر در  5

 2 - بررسي قوانین شکست نور  6

 2 -  السطوحمتوازيشکست نور در تیغه  7

 3 - محدب و مقعر هايعدسيبررسي تصویر در  8

 2 - ازتابش کليمنشور ب 9

 3 - هاعدسيتعیین کانون  11

 4 - اصلي و فرعي هايرنگ –تجزیه و ترکیب نور  -طیف نور  –پاشندگي نور  11

 3 - چشم، دوربین عکاسي، میکروسکپ،...()نوري  ابزارهاي 12

 32 - جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 و حل مسئله استفاده  از قواعد فیزیك در دروس 

 

(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

     

     

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 1 تعداد ساعت
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(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ايهپایه -ریل فلزي -اسالیدهاي مختلف -محدب و مقعر هايعدسي –ي تخت و کروي هاآینه –منبع نور )کیت نور شامل 

و ...( دارندهنگه  
اي، پژوهش، گروه، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه 

 موردي و...(.

(ك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربيمدر)مدرس  هايویژگي  وتحلیلتجزیهعملي و  هايآزمایشارائه   

 یا دکتراي فیزیك لیسانسفوق
 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 عملي و تئوري هايآزمونشفاهي،  هايپرسش
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 عناصر و کیفیت بصري در عکاسيدرس  -3-3
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 -: هم نیاز

 براي خواندن و نوشتن زبان تصویر عناصر اولیههدف کلي درس: ایجاد توانایي براي شناخت 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 يعمل نظري

1 
 براي بیان تعادل، تقارن، هابنديو جایگاه نقطه در ترکیب نقش -آشنایي با مفاهیم و معاني نقطه 

 هایي براي اهمیت نقطه براي بیان مفاهیم بصريانجام پروژه - ...نمایي، تأکید واغراق و برجسته
3 11 

2 

براي بیان موضوعاتي با هاي مستحکم بندينقش خط در ترکیب -آشنایي با مفاهیم و معاني خط 

انجام  -( ...ریتم و جهت و ،ریتم و یکنواختي، استحکام، پویایي، تزلزل، تراکم) مفاهیم متفاوت

 عکاسي در جهت اهمیت خط براي بیان مفاهیم بصري  هايپروژه

4 11 

3 

 -ط ترکیب سطح و خ - (دایره و مثلث -آشنایي با مفاهیم و معاني سطح )اشکال اصلي مانند مربع

هاي مفهومي. انجام ترکیب خط و نقطه و سطح براي نمایش کنتراست -ترکیب نقطه و خط 

 هاي عکاسي براي نمایش اهمیت ترکیب عناصر اولیه براي بیان مفاهیم بصريپروژه

4 12 

 16 5 هاي عکاسي موضوعي و مفهومي با استفاده از عناصر اولیهانجام پروژه 4

5 
هاي کالسي و استفاده از فضاي و بازدید از طبیعت جهت انجام پروژه اردو 5 تا 2این درس به 

 آزاد و طبیعت نیاز دارد
- - 

 48 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 براي خواندن و نوشتن زبان تصویر عناصر اولیه کارگیريبهشناخت و کسب مهارت الزم در 

 ارسي و خارجي(حداقل سه مورد منبع ف)منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اصول و مباني هنرهاي تجسمي

 زبان، بیان، تمرین()
 1377 چاپ و نشر لیلي  اللهياهلل آیتحبیب

 1377 چاپ و نشر لیلي  اللهياهلل آیتحبیب مباني هنرهاي تجسمي

مباني و پایه هنرهاي تجسمي در 

 مدرسه بازل سوئیس
 مایر مان فرد.

Maier.Manfred 
 1383 شباهنگ ع.شروه

 - مارلیك فرهاد گشایش یوهانس ایتن طرح و فرم

Principle of form and 

design 
Wucius wong  

Amazon 

Amazon.co.uk 
- 

Design Elements Aaris Sherin  Rock Port 2114 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس گيویژ

  سال تدریس عکاسي 5حداقل  باسابقهکارشناسي ارشد عکاسي یا ارتباط تصویري 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

افزارهاي افیکي )مانند نرمافزارهاي گرمجهز به نرم هايسامانهداراي کالس یا سایت رایانه مجهز به امکانات سمعي بصري و 

افزار گرافیکي نرم ، (Indesign) بنديآرایي و صفحهافزار صفحه، نرم(Corel)افزار ترسیمي نرم( و Photoshop)تصویري 

(illustrator)بعديافزار گرافیك سه،  نرم (3D ،)تدوین افزارنرم premiere) Adobe یا (Adobe After effect)  و

 پروژکتور، پرده پروژکتور.، ویدئو وایت برد، تخته و ماژیك (Word) افزار تایپنرم

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

  ...(موردي و 

 .تمرین و تکرار و پروژه -کارگاه

رفع  -یابيعیب) عملکردي، آزمون شناسایي -هي، حل مسئله، آزمون کتبيهاي شفاپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتت و طرحپوشه مجموعه کار، ارائه مقاال (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

عملکردي،  هاي شفاهي، حل مسئله، آزمونپرسش( مرتبط با هر مبحث )پوشه مجموعه کار شدهگرفتههاي ارائه نمونه عکس

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 
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 در عکاسي يشناسرنگدرس  -3-4 
 عناصر و کیفیت بصري در عکاسي: نیازپیش

 - :هم نیاز

 عکاسيهدف کلي درس: ایجاد مهارت شناخت رنگ و تأثیر و کاربرد آن در 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 4 زیباشناسي رنگ –تأثیر آن در زندگي و هنر  –چیست  رنگ 1

 - CMYK 4هاي پیگمنت و رنگ RGBهاي نورهاي رنگي معرفي دستگاه 2

3 
هاي اولیه، ثانویه و هاي عکاسي براي درك و شناخت بیشتر رنگمعرفي چرخه رنگ و انجام پروژه

 ثالث
2 12 

 12 2 سي براي درك بیشتر این مفاهیمهاي عکامعرفي تضادهاي رنگي و انجام پروژه 4

 12 2 هاي عکاسي مربوطهاي هماهنگ و انجام پروژهمعرفي رنگ 5

 12 2 هاي عکاسي براي درك بیشتر تطابق رنگ و فرمانجام پروژه –بررسي مفاهیم رنگ و فرم  6

7 
ده از فضاي آزاد و هاي کالسي و استفااردو و بازدید از طبیعت جهت انجام پروژه 5 تا 2این درس به 

 طبیعت نیاز دارد
  

 48 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 کسب مهارت شناخت رنگ و کاربرد و تأثیر آن در خلق آثار هنري عکاسي و هنرهاي تجسمي

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 محمدحسین حلیمي یوهانس ایتن ب رنگ ایتنکتا
چاپخانه وزارت ارشاد 

 اسالمي
1365 

 - کتابکده کسري مانلي رسولي لیندا هولتس شو مباني کامل شناخت رنگ براي طراحان

 -  عربعلي شروه یوهانس ایتن هنر رنگ ایتن –شناسي مباني رنگ

Principles of color and design Wucius wong   1986 

Colour (How to use colour in art 

and design?) 

Anderson 

Feisner 
 Laurence-king 2111 

Wild colour (how to growT 

prepare and use natural plant 

dyes) 

Jenny Dean  Mitchell Beazley 1999 

 

 عملي نظري 

 1 1 حدتعداد وا
 48 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 سال تدریس عکاسي 5کارشناسي ارشد عکاسي یا ارتباط تصویري باسابقه حداقل 

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کامپیوتري هايسیستمیا سایت مجهز به  آتلیه

 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه ، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرارسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

  ...(موردي و 

 نگاه آزمایشگاهي به مبحث نور و رنگ. -ايپروژه –کارگاه  –و تکرار  سخنراني، تمرین

 

 

 
 

 

 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (و ... عیب

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

هاي عکاسي مرتبط با هر مبحث و مطابق عناصر و کیفیات بصري )پوشه مجموعه کار(روژهارائه نمونه پ  
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  هندسه مناظر و مرایادرس  -3-5
 نوع درس: پایه

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 در عکاسي هاآنسازي هاي مختلف و پیادهروي صفحه با شیوه فضا برهدف کلي درس: توانایي ترسیم شئ و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 18 8 هاي مرتبطترسیم و موارد استفاده براي پروژهشیوه آشنایي با انواع پرسپکتیو،  1

 6 2 دیمتریك... ایزومتریك،موازي( ) پرسپکتیوهاي استواني 2

 6 2 اي ...اي، دونقطهپرسپکتیوهاي مخروطي به یك نقطه 3

 6 2 مصنوعي ها، سایه نور طبیعي و نورآشنایي با روش ترسیم سایه 4

 6 2 روي صفحه و جسم دیگر سایه جسم بر 5

 6 _ انجام پروژه دستي و عکاسي براي یادگیري موارد فوق 6

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايهارتم -ب

 ها در عکاسي سازي آنهاي مختلف و پیادهروي صفحه با شیوه ترسیم شئ و فضا برمهارت 

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  احمد متقي پور رسم فني عمومي
مرکز نشر دانشگاه 

 تهران

چاپ 

 پانزدهم

 1381 چاپ رواق مهر  سید مهدي علمدار آشنایي با اشکال و احجام() ترسیم فني 1381

 )براي معماران،2 و 1 هاي گرافیكتکنیك

 طراحان گرافیك و هنرمندان(
 1376 دانشگاهي هنر جهاد حسامي منصور تامپرتر سوقوتمار

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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 (مطلوب درس شرایط آموزشي و یادگیري)استانداردهاي آموزشي  -د

  (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

سابقه کار مرتبط سال 3کارشناس ارشد طراحي صنعتي یا معماري یا گرافیك آشنا به عکاسي با حداقل    
 

   مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

مجهز به دستگاه  -عدد 1 هر دو نفر 121*81کشي میز نقشه -ایهعدد چهارپ 25-وایت برد-متر 41 کالس به مساحت حدودي

 میز و صندلي مدرس -پروژکتور ویدئو -نمایش اسالید

 

 
 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

  ...(موردي و 

 لي و بررسي آثار دانشجویان.سخنراني به همراه کار عم
 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهلیتمسئو)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار ترم( و ارائه نمونه کار، سؤال و مسئله در پایان) آزمون کتبي
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 جهان هنر تاریخ درس  -3-6
                   پایهنوع درس: 

                                                                                                                          -:  نیازشیپ

                            -نیاز:  هم

 امروز آغاز تا به مختلف از هاي هنريو سبك هاتمدنهدف کلي درس: آشنایي کلي دانشجو با فضاي هنري 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب    –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري
 - 5 النهرین و مصرتاریخ هنر بین 1

 - 5 چین، ژاپن( ترکیه، هند،) کشورهاي آسیایي 2

3 

 تاریخ هنر اروپا:

 روم( یونان،) میالد مسیح پیش از

 وسطي، رنسانس، انقالب صنعتي(میالد )قرون پس از

21 - 

 - 21 جهاني دوم تا به امروز( از جنگپس معاصر )جریانات هنري  4

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 آغاز تا به  امروز  هاي مختلف ازدنآشنایي کلي با فضاي هنري تم

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 پیام نور  غالمعلي حاتم 2 و 1 جدر تاریخ  باهنرآشنایي 

 1395 ني نشر علي رامین ارنست هانس گامبریج تاریخ هنر

 1397 فرهنگ معاصر  ین پاکبازروی دایره المعارف هنر

 1385 انتشارات مارلیك  فرهاد گشایش ایران وجهان تاریخ هنر

 1373 فرهنگي انتشارات علمي و  مرزبان پرویز خالصه تاریخ هنر

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

  (حصیلي و تجربيمدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق ت)هاي مدرس ویژگي

  هاي مرتبط ، نقاشي و یا سایر رشتهگرافیك تصویري، ارتباط پژوهش هنر، کارشناس ارشد 
 

   مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 61کالس به مساحت حدودي 

رده پروژکتور و دستگاه پخش پروژکتور، پاسالید، اورهد، ویدئو  مانندمجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر 

 میز و صندلي براي مدرس و به تعداد  -تخته  وایت برد و ماژیك وایت برد – صدا

 
 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

  ...(موردي و 

 موردي. اي و مطالعهمباحثه -سخنراني  

 
 

رفع  -یابيعیب) شناسایيآزمون  -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش :روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...اخالق حرفهپذیري، رعایت مسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ...  تحقیقاتي، خود

 ارائه مقاله یا گزارش تحقیقاتي  -هاي شفاهي پرسش -آزمون کتبي 
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 یران هنر اتاریخ درس  -3-7
                   پایهدرس: نوع 

 -: نیازپیش

             -نیاز:  هم

هاي مختلف هنر ایران هدف کلي درس: آشنایي کلي دانشجو با فضاي هنري سبك

 آغاز تا به  امروز از

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب    –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 پيش از تاريخايران  تاريخ هنر 1

 
4 - 

 - 21 ايران پيش از اسالم تاريخ هنر 2

 - 21 ايران پس از اسالم تاريخ هنر 3

 - 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آغاز تا به  امروز  با تاریخ و آثار هنر ایران از آشنایي

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ععنوان منب

 1391 پیام نور  غالمعلي حاتم 2 و 1 آشنایي باهنر در تاریخ ج

 1395 ني نشر علي رامین ارنست هانس گامبریج تاریخ هنر

 1397 فرهنگ معاصر  رویین پاکباز دایره المعارف هنر

 1385 انتشارات مارلیك  فرهاد گشایش ایران وجهان تاریخ هنر

 1373 فرهنگي انتشارات علمي و  مرزبان پرویز ریخ هنرخالصه تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

  (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

تبط  هاي مرگرافیك، نقاشي و یا سایر رشته ارتباط تصویري، پژوهش هنر، کارشناس ارشد   
 

   مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مترمربع 61کالس به مساحت حدودي 

پروژکتور، پرده پروژکتور و دستگاه پخش مجهز به امکانات سمعي و بصري و دستگاه نمایش تصویر مانند اسالید، اورهد، ویدئو 

 تعداد  میز و صندلي براي مدرس و به -تخته  وایت برد و ماژیك وایت برد – صدا

 
 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

  ...(موردي و 

 اي و مطالعه موردي.مباحثه -سخنراني  

 
 

رفع  -یابيعیب) سایيآزمون شنا -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسشدرس روش سنجش و ارزشیابي 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 نجي و ... س تحقیقاتي، خود

 ارائه مقاله یا گزارش تحقیقاتي  -هاي شفاهي پرسش -آزمون کتبي 
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 عکاسي چهره درس  -3-8
 تخصصي  نوع درس:

 - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 عکاسي پرتره ةدرعرص مهارت الزمکسب خارج از آن، متعارف عکاسي چهره در استودیو و  هايروشکسب هدف کلي درس: 

 .و پرتره گروهي ، هنري و خانوادگيايحرفه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 12 2 نفره( 4نفره تا  1استودیویي براي چهره ) نورپردازيمتعارف  هايروشآشنایي با  1

 12 2 (…فالش مکمل، رفلکتور و)با نور طبیعي و  رداريبعکس 2

 12 2 گروهي برداريعکس 3

 12 2 ه با عینكچهر برداريعکس -1 4

 12 2 وزندگياز اشخاص در محیط کار  برداريعکس -2 5

 12 2 از چهره خالق از نور، زاویه دید، نوع لنز و عمق میدان براي عکاسي مفهومي استفاده -1 6

 12 2 هاي الزم براي تصحیح و رتوش معایب چهرهافزارنرمآشنایي با  -2 7

 12 2 موردنیازتمرین عملي براي تمام موارد فوق تجهیزات امکانات  -3 8

 96 16 جمع

  

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

  عکاسي پرتره حرفه اي، هنري و خانوادگي ةمهارت الزم را درعرص

 

(منبع فارسي و خارجي حداقل سه مورد)منبع درسي  -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1389 انتشارات دانشگاه هنر رضا نبوي النگفورد مایکل عکاسي پیشرفته

 ترنبرگ والتر چهرهتكنورپردازي 

 

 1371 نشر مرکز حمید شاهرخ

 1383 صاحب اثر()ناشر   فخرالدیني فخرالدین فخرالدین فخرالدیني هايعکس

Wedding and Studio 

Portrait Photography, 
Hilton Jonathan  

East Sussex: 

Rotovision 
 

Portrait Photography Clegharn Mark  Pixiq 2114 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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Master lighting guide for 

portrait photographers 
christopher grey  Amherst Media 2114 

The passionate 

photographer: ten steps 

toward becoming great 

steve simon  
, New riders 

press, 
2111 

011 ways to take better 

portrait photographs 

Daniel Lezano-

Bjorn 

Thomassen 
 David&Charles, 2116 

Group portrait 

photography handbook 
Bill Hurter  Amherst Media 2112 

Portrait and 

figures:Developing style in 

creative photography 

Terry Hope  
Saunders/Silver 

Pixel 
2111 

 

 

(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

اي.اي، کارگاه، پروژهي، مباحثهسخنراندي و...( مور  

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

سال سابقه تدریس  5کارشناس ارشد عکاسي با حداقل   
 

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

استودیو مجهز به امکانات نورپردازي   

 
 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -فاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديهاي شپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتاالت و طرحپوشه مجموعه کار، ارائه مق (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار  ،پوشه مجموعه کار -ژوژمان 
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 عکاسي مراسم اجتماعي درس  -3-9
 تخصصي :درسنوع 

 - :نیازپیش 

 -نیاز:  هم

 و ... هاجشنکسب آمادگي دانشجو در زمینه عکاسي از مراسم رسمي، اعطاي جوایز، دیدارها، هدف کلي درس:      

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 21 4 متفاوت هايمکانبررسي منوهاي دوربین جهت عکاسي در  1

 ش نورپردازي تکمیليآموز 2

 

4 28 

 24 4 مربوط به اصالح عکس در نور مصنوعي هايپردازش 3

 24 4 چیدن افراد جلوي دوربین هاي گوناگونشیوه -4 4

 96 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 .زمینه عکاسي از مراسم رسمي، اعطاي جوایز، دیدارها، جشن ها ومهارت در 

 

(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  - ج        

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
Portrait Studio and 

Wedding Jonathan, Hilton 

Photography the profesional 

way,  

Jonathan, Hilton  New 

York:Rotovision, 
2113 

Century Bernard Bruce  London: Phaidon 2112 

, Group portrait 

photography hand book  Hurter Bill  New York: 

Amherst Media 
2115 

, 511 Poses far 

photographing group 

portraits,  

Perkins Michelle  New York: 

Amherst Media, 
2113 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 16 تعداد ساعت
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(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهارائه درس )سخنران، مباحثهروش تدریس و 

 موردي و...(.

 اياي، کارگاه، پروژهسخنراني، مباحثه

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

استودیو مجهز به امکانات نورپردازي و عکاسي   

 

 
(مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي مدرك تحصیلي،)هاي مدرس ویژگي  

سال سابقه تدریس  5کارشناس ارشد عکاسي با حداقل   
رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهستانواع د)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)پوشه مجموعه کار،  مشاهده رفتار  -ژوژمان 
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 مقدماتينورپردازي درس  -3-11
 نوع درس: تخصصي 

 - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 نورپردازي هايسبكبا تجهیزات نورپردازي در استودیو و معرفي کسب مهارت در کار هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 ارئوس محتو ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 24 4 نورپردازي هايچراغو انواع  هاالمپآشنایي با انواع  1

 31 4 کالسیك  هاينورپردازيانواع  2

 31 4  …اشیا تاریخي و  نورپردازي، خیمه سازي و برداريکپينورپردازي خاص مانند انواع  3

 12 4  ،(و فالش متري هاآنو کار با  هافالشانواع نورسنجي ) 4

 96 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

  تجهیزات نورپردازي در استودیو و سبك هاي نورپردازيدوره  شناخت

 

(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج         

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 انتشارات دانشگاه هنر رضا نبوي لالنگفورد مایک عکاسي پایه 

 1387 سروش انتشارات امیر ایافت فینینگر آندرئاس انور نورپردازي در عکاسي

و  هاتکنیك) چهرهتك نورپردازي

 کاربردها(
 1393 نشر مرکز شاهرخ حمید ترنبرگ والتر

Master Lighting guide for 

portrait photographers 
christopher gray  Amherst Medias 2114 

How to set up photography 

lighting for a home 

independent /CreateSpace 

studio/ /. 

richards  

Amber 

publishing 

platform 

2114 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالتکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و روش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

...(.موردي و  

 ايپروژه –کارگاه 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استودیو مجهز به امکانات نورپردازي و عکاسي 
 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

سال سابقه تدریس  5داقل عکاسي با ح کارشناس ارشد  
 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 پوشه مجموعه کار -ژوژمان 
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 عکاسي مستند اجتماعي درس  -3-11
 تخصصي   نوع درس:

 - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 مختلف عکاسي مستند اجتماعي هايگونهعکاسي گزارشي و کسب مهارت هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 31 4 وسیله عکس(تصویري به سرایيداستاني )تصویرساز –تصویري  هايداستانآشنایي با  1

2 
هاي گوناگون شاخه متفاوت در حوزه عکاسي مستند اجتماعي از حیث هايدیدگاهآشنایي با 

 آن هايکارکردعکاسي اجتماعي و رویکردها 
4 24 

3 
در ایران )وزارت  مستند اجتماعي هايعکس کارگیريبهآشنایي با ارگان مرتبط با تولید و 

 (و ... ارشاد، انجمن عکاسان مطبوعات و انجمن دفاع مقدس
4 31 

4 
گرنت یوجیا اسمیت، جایزه مستند ) مستند اجتماعيهاي عکاسي آشنایي با جوایز و گرنت

 اجتماعي شیدو ...(
4 12 

 96 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 به تمرین و تحقیق بر روي یکي از موضوعات اجتماعي و با تهیه یك مجموعه عکس  آشنایي

    

حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج  (  

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اسماعیل عباسي کنت کویر  جلد( 2فتوژورنالیسم )
انتشارات دفتر مطالعات و 

 هارسانهتوسعه 
1387 

 1389 انتشارات دانشگاه هنر رضا نبوي  لنگفورد مایکل عکاسي پیشرفته

Photojournalism Kobre Kenneth  London: Focal Press 2118 

Things As They Are, Mary,Pazner  World Press Photo, 2115 

Dictionary of 

Contemporary photography 

Leslie D. 

Stroebel 
 Morgan 1974 

On the street, 
Amy Arbus, 

A.M.Hories, 
 Welcorne Books, 2116 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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The photographers 

vision:Understanding and 

appreciating great 

photography 

Michael Freeman  Focall Press 2111 

American Photojournalism 
Carlebach 

Michael 
 Florida: Smithsonian 1997 

 

(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

.موردي و...(  

 ايپروژه –کارگاه 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ات نورپردازي و عکاسياستودیو مجهز به امکان 
(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي   

سال سابقه تدریس  5با حداقل  ارشد عکاسيکارشناس   
رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهدر محیطانجام کار  (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 پوشه مجموعه کار -ژوژمان 
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 روتوش و ویرایشدرس   -3-12
 تخصصي  :درسنوع 

 -: نیازیشپ 

 -نیاز:  هم

 روتوش و ویرایش عکسجهت  عکس ویرایشهاي افزارنرمآشنایي دانشجویان با امکانات پیچیده هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 وس محتوارئ ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 5/1 فایل خام انواع ،RAWپردازش فایل خام  1

2 
 -ها انتخاب عکس -ها عکس سازيمرتب -تنظیمات بریج  - Bridge افزارنرمآشنایي با 

 ساخت مجموعه تصاویر  -تنظیم کلمات کلیدي 

 )اسالید( هاعکساتوماتیك  نمایش

5/1 1 

 1 /.5 و ابزارهاي آن ACRلي محیط اص 3

 1 /.5 مفهوم ویرایش غیر تخریبي و اهمیت آن 4

 1 /.5 تراز سفیدي 5

 2 5/1 مفهوم کنتراست و Tone Curveآشنایي با  -تنظیم کلي روشنایي و کنتراست  6

 2 /.5 شارپ سازي 7

8 
 وسفیداههاي سیرنگي کردن عکس -ها اصالح ته رنگ -HSLها با کنترل و تنظیم رنگ

 نویز و پترن از یك عکس قدیمي -حذف بافت کاغذ 
1 3 

 3 /.5 هاروش اصالح خطاهاي اپتیك و دیستورشن 9

11 

وسفید اصالح تصاویر قدیمي سیاه -ناخواسته در عکس هايلکهرتوش و حذف نقاط و 

 اصالح تصاویر پاره شده  -شده گم داراي لکه، خط شکست، پارگي، قطعات

 یکنواختي  یي، کنتراست و سایر پارامترهاي الزم در یك عکس با عدماصالح روشنا

 تولید عکس از نگاتیوها و اصالح تصاویر -روشنایي و کنتراست 

1 4 

 Adjustment Brush 5./ 2یا  کنندهتنظیم قلم 11
 2 /.5 در وقت جویيصرفهبراي  Presetاستفاده از  12

 3 5/1 مختلف هايخروجيگرفتن  13

 2 /.5 براي مدیریت پردازش فایل خام Adobe Bridgeستفاده از ا 14

15 
 خودکاربراي سرعت در کار  اکشن ازتغییرات گروهي فایل و اصالحات نهایي، استفاده 

 Image processorو  Batchکردن کارها با 
1 3 

 1 /.5 افزار الیت رومنرم 16

 5./ 1 (Importingها در محیط الیت روم )عکس واردکردن 17

 Library 5./ 1آشنایي با محیط  18

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 Collection 5./ 1ها در قرار دادن عکس -ها عکس دهيسازمان 19

 Metadata 5./ 1پنل  -( Keywordsافزودن کلمات کلیدي ) 21

 5./ 2 (Sync) سازيهمسان 21

 Develop 5./ 2آشنایي با ماژول  22

23 
اصالح خطاهاي  -موضعي  هايویرایش -نگ تنظیمات ر - Tone Curve - Basicپنل 

 لنز
5./ 2 

 1 /.5 هاخروجي گرفتن از عکس 24

 3 /.5 روتوش پرتره 25

 2 /.5 رنگي مشکالت کردن برطرف - بافت اتوماتیك اصالح –اصالح پوست  26

27 
اصالح نور موضعي روي صورت و اصالح فرم صورت  -اصالح رنگ چشم، موها و دندان 

 لف صورتو اجزاي مخت
5./ 2 

 Portrait Studio 1 1 و Portraitureافزارهاي تخصصي مانند آشنایي با پالگین و نرم 28

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

  ادیت عکسپیچیده نرم افزارهاي مهارت در خصوص 
 

(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج         

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف نبععنوان م

 وندز، بروس 
مهدي مقیم نژاد و 

 محمدعلي مقصودي
 1394 سوره مهر

Light Art Barzel, Amnon  Milan: Skira Press 2115 

Contemporary Art Klotz, Heinrich  New York: Prestel 1997 

Art of the Electronic Age Popper, Frank  Thames and 

Hudson 
1993 

Media Art History Shwarz, Jans-Peter  New York: Prestel 1997 

Art Form Impressionism to 

the Internet 
Richter, Klaus  ... New York: 

Prestel 
2111 

The Reonfigured Eye 
Mitchell, William 

J 
 MIT Press. Third 

Printing 
1998 

Art of the digital age Wands, Bruce  Thames and 

Hudson 
2116 
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(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

.موردي و...(  

 ايتمرین و تکرار، پروژه

  ل موردنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسای

 مرتبط با درس افزارنرمو  افزارسختسایت کامپیوتر مجهز به 

 

 

 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

در عکاسي هاآنتصویري و کاربرد  افزارنرمکارشناس ارشد ارتباط تصویري یا عکاسي یا کامپیوتر  آشنا با   

قه تدریس سال ساب 3با حداقل   
رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...اخالق حرفهپذیري، رعایت مسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

اي و پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)پروژه،  مشاهده رفتار  ارائه، (رفع عیب و ... -یابيعیب) حل مسئله،  آزمون شناسایي

...) ، 

 فایل صورتبهپوشه مجموعه کار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 يورزش ياسکعدرس  -3-13 
 تخصصي   نوع درس:

  -:نیازپیش

 -نیاز:  هم

 يورزش ياسکع ن اصولیمطالعه و تمر هدف کلي درس: تهیه عکس ورزشي،

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 اعت(زمان یادگیري )س

 عملي نظري

 - 2 تاریخچه عکاسي ورزشي در ایران و جهان 1

 - 2 يورزش يتخصص هايیتسا و دیجرا و مطبوعات با یيآشنا 2

 11 2 ايحاشیه اتفاقات / ریفراگ سکع / ایگو سکع / خبر دیل با سکع انطباق 3

4 
 سرعت/  مک دانیم عمق/  نیدورب چرخش/  مک سرعت/  باالسرعت) يورزش ياسکع فنون

 (ياپیپ برداريعکس / نیدورب به نسبت هیزاو/  فاصله/  موضوع
1 18 

 8 1 يورزش رایگ هايعکس 5

 11 1 يهنر يورزش ياسکع 6

 2 2  يورزش ياسکع در تجارت 7

 11 1 ها(عکاسي با ریموت کنترل) زور وي بدون ياسکع 8

 4 1 تکحر اوج يلحظه از كدر و شناخت 9

 6 1 لوازم و نیوربد ماتیتنظ 11

 11 1 هاپایه و هامبدل و لنزها نترلک و کارگیريبه 11

 12 - هاي گوناگون و نور ریمتغ یيهوا و آب طیشرا و هاسالن در يورزش ياسکع 12

 6 1 يورزش ياسکع در فالش اربردک 13

 96 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 هاي ورزشي عکاسي در محیط و عکاسي يورزش ياسکع اصول شنایي باآ

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد
 96 16 تعداد ساعت
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(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج         

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1387 هارسانهدفتر مطالعات و توسعه   کوبر کنت فتوژورنالیسم

 1389 )چاپ دوم(انتشارات دانشگاه هنر  رضا نبوي لنگفورد مایکل عکاسي پیشرفته

 کنت کویر جلد( 2فتوژورنالیسم )
اسماعیل 

 عباسي
  دفتر مطالعات و توسعه رساني

Photojournalism Kobre Kenneth  London: Focal Press 2118 

, American 

Photojournalism Carlebach Michael  Florida: Smithsonian 1997 

Photojournalism Fred s.Parrish  wadsworth Grape  

The photographers vision 

Understanding and 

appreciating great 

photography 

, Michael Freeman  Focall Press 2111 

On the street Amy Arbus, 

A.M.Hories 
 Welcorne Books 2116 

Dictionary of 

Contemporary 

photography 
Leslie D. Stroebel  Morgan 1974 

Things As They Are Pazner Mary  World Press Photo 2115 

 

(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 موردي و...(.

 اي  موردي و پروژهتمرین و تکرار، مطالعه 

 
 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 استودیو مجهز به امکانات عکاسي

 
(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

سال سابقه تدریس  5کارشناس ارشد عکاسي با حداقل   

 
رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -ن کتبي، عملکرديهاي شفاهي، حل مسئله، آزموپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي فعالیتها گزارش پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

اي و پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)شده،  مشاهده رفتار سازيهاي شبیهپوشه مجموعه کار،  انجام کار در محیط -ژوژمان 

...) 
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 ترتئا و نمایس ياسکعدرس  -3-14
 تخصصي   نوع درس:

 - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 تئاتر و نمایس ياسکع ن اصولیمطالعه و تمرعکاسي سر صحنه و هدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 2 2 نمایس و تئاتر هايتفاوت 1

 2 2 ملیف و ترئات دیتول ساختار در ياصل عوامل با یيآشنا     2

 6 2 لمیف و تئاتر ياسکع اربردک و تیاهم 3

 13 2 لمیف و شینما صحنه ينورپرداز با یيآشنا 4

 16 2 درصحنه اسکع يریقرارگ و تئاتر در ابزار و نیدورب ماتیتنظ 5

 6 2 هاي شهري و روستایيو عکاسي در لوکیشن نمایس در نما با یيآشنا 6

 17 2 صحنه ياسکع 7

 17 1 حنهصپشت ياسکع 8

 17 1 و لباس میگر تست ياسکع 9

 96 16 جمع

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 عکاسيتر صحنه سینما یا تئا و عکاسي در تئاتر و نمایس ياسکع اصول با یيآشنا

(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج         

 رسال انتشا ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1382 آن  عادل الدینشهاب   لمیف ياسکع

آشنائي با مفاهیم عکاسي، فیلم و 

 سینما

معاونت امور فرهنگي و  کنندهتهیه

 اجتماعي وزارت فرهنگ و آموزش

 عالي

 
موسسه فرهنگي و 

 هنر جهاننقشهنري 
1379 

A Guide to Capturing 

Images of Theatre, Dance, 

Opera and other 

Performance Events 

William C. Kenyon  Routledge 2118 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت



47 
 

(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 موردي و...(.

  ايپروژه –تمرین و تکرار 

 ساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درسم

 استودیو مجهز به امکانات عکاسي و وسایل جانبي براي عکاسي درصحنه
 

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

سال سابقه تدریس  5کارشناس ارشد عکاسي با حداقل   

 

 

 

 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -ل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديهاي شفاهي، حپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتطرحپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و  (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 ... سنجي و تحقیقاتي، خود

اي و پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)شده، ژوژمان، پوشه مجموعه کار،  مشاهده رفتار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط 

...) 
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 عکس -نمادرس  -3-15
 تخصصي   وع درس:ن

  روتوش و ویرایش: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 سمعي و بصري کار کند تجهیزات و تصویربرداري هايدوربینبا بتواند دانشجو  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 - 3 یجیتال، مباني کارگرداني فیلم کوتاهآشنایي با اصول تصویربرداري ویدئو و د 1

 ها، زوایا و حرکات دوربیناصول کاربردي نما     2

 آشنایي با کلیات نورپردازي، صدابرداري و صداگذاري

3 5 

 و رالي پایهسههاي دیجیتال، کار با دوربین و چگونگي عملکرد دوربین 3

 بندي هنرمندانهایمني دوربین، قاب

3 8 

 16 -     اري ساده براي رشته عکاسيتصویربرد 4

 4 3 هاي تدوین، آشنایي با مفاهیم علمي کارگرداني فیلم و مونتاژآشنایي با مباني، اصول و تکنیك 5

 11 1 مونتاژ ساده براي کارهاي سادهانجام  6

 5 3 انتهااز ابتدا تا  يسازلمیفروش ساده آموزش  7

 48 16 جمع

 تخصصي مورد انتظارعمومي و  هايمهارت -ب 

  با دوربین هاي تصویربرداريمهارت الزم را در خصوص کار 

  (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج       

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

The Digital film making 

handbook: the definitive 

guide to digital film 

making 

Brindle Mark & 

Jones Chris 
 Quercus 2114 

The film maker's handbook 
Steven Ascher and 

edward Pincus 

Pulne 
  2113 

 1383 بنیاد سینمایي فارابي حمید احمدي واري پل، ویلو تصویربرداري دیجیتال

 زادهحمزه ابراهیم راسل، ایونر سازي دیجیتالفیلم
حوزه هنري سوره 

 مهر
1389 

 1384 بنیاد سینمایي فارابي لیدا کاووسي پیتر دبلیو ریا دگي، کارگرداني فیلم کوتاهکننتهیه

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 48 16 تعداد ساعت
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(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

.موردي و...(  

  بازدید و نمایش فیلم و تصویر و اسالید مرتبط با هر مبحث، مطالعه موردي -سخنراني

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

سال سابقه کار در زمینه تصویربرداري دیجیتال و تدریس  5کارشناس ارشد عکاسي با حداقل   

 
نیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل مورد  

کالس با امکانات سمعي و بصري     

 

 
رفع  -یابيعیب) عملکردي، آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)ده رفتار مشاه

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

(اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)عملکردي و تحقیق موردي، مشاهده رفتار  -آزمون کتبي  
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 در عکاسي  چاپدرس  -3-16
 تخصصي  نوع درس:

  - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

  عکاسي آن در رشته کاربرد وچاپ  هايمهارتهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 1 تاریخچه چاپ 1

 
- 

2 

 دستي يهاچاپآشنایي با اصلي:  يهاچاپانواع 

 ماشیني يهاچاپآشنایي با 

 شودانجام مي هاآني که چاپ بر روي مختلف هايمواد و زمینهشناخت 

 هاآنهر یك از  عملکرد وآشنایي با ابزار مختلف 

 عکاسي وبا مواد شیمیایي و رنگ در چاپ  آشنایي

4 - 

 چاپ افست 3

 

3 - 

4 
پلیت  –ایمیج ستر  –تنظیم رنگ و لیتوگرافي سنتي  –مونتاژ  –پ: طراحي پیش از چا

 و...ستر 
4 - 

 - 4 و... ID چاپچاپ: ملخي، لترپرس، افست، تامپو، سیلك اسکرین،  -5 5

6 

، صدفي، متاالیز، لمینیت، ضرب تیغ و UVپس از چاپ، سلفون  هايروکشپس از چاپ: 

 قالب

 یك پروژه چاپي هايهزینهبرآورد  –ارتنتیغ، لترپرس و دایکات، لمینیت ک 

16 - 

 - 4  بازدید از چاپخانه و لیتوگرافي 7

 - 32 جمع

  

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 عکاسي  وکاربرد آن در رشتهافست و دیجیتال چاپ  انواع آشنایي با

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج  (  

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف ن منبععنوا

 1383 انتشارات مارلیك عذرا حاجي نصیري هنر چاپ دستي کوچر پیتر

 1388 فرهنگسراي میردشتي حمید لباف بن دیوید چاپ و گرافیك

هنرهاي تزئیني: هنر چاپ، 

 کاغذ

استیونس کالیو و پاول 

 میشل

 محمدحسینقاسمي افشار 

 و حسنعلي زاده اسماعیل
 1386 ات پیدایشانتشار

 -   بهرام عفراوي آنچه باید ناظران چاپ بدانند

 -   کامران افشار مهاجر از چاپخانه تا کتابخانه

 

(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

عه ژوهش، گروه، مطالاي، پاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 موردي و...(.

  بازدید و نمایش فیلم و تصویر و اسالید مرتبط با هر مبحث، مطالعه موردي -سخنراني

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

در حیطه چاپ سال سابقه تدریس و کار 5 حداقلکارشناس ارشد ارتباط تصویري یا عکاسي متخصص در چاپ  با   

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

کالس با امکانات سمعي و بصري    

 

 
رفع  -یابيعیب) عملکردي، آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبيپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهدستانواع )شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

(اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)عملکردي و تحقیق موردي، مشاهده رفتار  -آزمون کتبي  
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 تاریخ عکاسي جهاندرس  -3-17
 تخصصي   نوع درس:

 جهانتاریخ هنر  :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاي عکاسي آشنایي دانشجو با چگونگي پیدایش عکاسي در جهان و سبكهدف کلي درس:     

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -لفا

 رئوس محتوا یفرد

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 - 2 زمینه پیدایش عکاسي )عکاسي در بستر مدرنیته( 1

2 
فتوگرام، هلیوگراف، داگرئوتیپ، کالوتایپ و )آغازین آن  هايمهروموماختراع عکاسي و 

 کلودیون مرطوب(
8 - 

 - 5 دن عکاسيمستحکم گشتن رسانه جدید و مباحثات پیرامون هنر یا صنعت بو 3

 - 5 ناتورالیسم و پیکتوریالیسم 4

5 
کوبیسم، فیوچریسم، فرمالیسم، دادائیسم، سورئالیسم، سوپره ماتیسم،  مدرنیسم و عکاسي:

 مکتب باوهاس، عکاسي صریح، نگاه تو، عینیت نوین
12 - 

 - 32 جمع

  

 مورد انتظارو تخصصي عمومي  هايمهارت -ب

 عکاسي در جهان چگونگي پیدایش آشنایي با 

 

(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج         

 ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع
سال 

 انتشار

 1391 سمت محمد ستاري تاسك پطر سیر تحول عکاسي

 1386 افکار رضا نبوي مایکل لنگفورد داستان عکاسي

, the Photograph Clarke, Graham  Oxford 

University Press 
1997 

A History of Photography 

(Social and Cultural 

Perspectives)  

Lemagny, Jean 

Cloud and Rouille, 

Andre 
 Cambridge 

University Press 

 

Photography: Essays & 

Images  
Newhall, 

Beaumont 
 

the Museum of 

Modern Art, 

New York 

1981 

Photography Theory, 

Rutledge Elkins, James  New York 
2117 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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. Seizing The Light (A 

History of Photography)  Hirsch, Robert  Mac Graw-Hill 

companies, Inc 
2111 

Photography A Concise 

History,  
Jeffrey, lan  Thames & 

Hudson 
2116 

Photography the whole story Juliet, Hacking  Thames & 

Hudson 
2112 

 

(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي  

سال سابقه تدریس  3کارشناس ارشد عکاسي یا پژوهش هنر با حداقل   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالرگاه، آزمایشگاه، پروژهاي، تمرین و تکرار، کاروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه 

.موردي و...(  

  سخنراني و ارائه نمونه تصاویر و مستندات مربوط به هر مبحث

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

کالس مجهز به امکانات سمعي و بصري جهت نمایش تصویر، فیلم، اسالید   

 

 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -فاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديهاي شپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتاالت و طرحپوشه مجموعه کار، ارائه مق (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)ارائه تحقیق،  مشاهده رفتار عملکردي،  -آزمون کتبي
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 عکاسي تبلیغاتي درس  -3-18
  نوع درس: تخصصي

 -: نیازپیش

 - :هم نیاز

 هاي مختلفهدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم اصلي عکاسي تبلیغاتي و ایجاد توانایي انجام امور عکاسي تبلیغاتي در زمینه

 گرافیکي

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب    –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 4 همیت کاربرد آن در گرافیك و تبلیغاتتاریخچه عکاسي تبلیغاتي و ا 1

 - 4 معرفي انواع عکاسي تبلیغاتي 2

 15 4 روش کار و تهیه استوري برد و انجام سفارش چگونگي دریافت سفارش، 3

 15 4 مدرن( -هاي نورپردازي )کالسیكمعرفي سبك 4

5 
 -فالش متر -تودیویيهاي اسفالش) آشنایي با ابزار و ملزومات عکاسي تبلیغاتي در استودیو

 (هادهندهانعکاس -مختلف هايزمینه -هاپایهسه -هاانواع دوربین
- 15 

6 
تنظیمات فالش  -هاي استودیویيتنظیمات فالش -هاي دیجیتال در استودیوتنظیمات دوربین

 متر
- 21 

 31 - براق و مدل شفاف، هاي نورپردازي از اشیاء مات،روش 7

 96 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايتمهار -ب

 با مفاهیم اصلي عکاسي تبلیغاتي و انجام امور عکاسي تبلیغاتي.آشنایي 

 

 

 

 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  سمت مواد نجف زاده گري پرویلر اسرار عکاسي طبیعت بیجان استودیویي

Advertising photography Lou lesk  Thomson  

Lighting David 

buscks 
 Course Technology PTR  

Digital photography lighting for 

dummies Dirk Flether  Wiley publishing.Inc.  

Photographic lighting John chaild-

mark galer 
 Focal press  

Studio Photography(forth 

edition) John chaild  Focal press  

 عملي نظري 

 تعداد واحد

 

1 2 
 96 16 تعداد ساعت
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 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 و كار در زمينه عكاسي تبليغاتي سال سابقه تدریس 5کارشناس ارشد عکاسي یا ارتباط تصویري با حداقل 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت و

 هاي گرافیکيمجهز با اجراي برنامه هايسیستمآتلیه مجهز به تجهیزات عکاسي و 

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

        ...(موردي و 

 ین و تکرار.تمر –گروهي  –اي پروژه 

 

 
رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسشدرس روش سنجش و ارزشیابي 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...یت اخالق حرفهپذیري، رعامسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ...  تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)آزمون عملکردي، پوشه مجموعه کار، مشاهده رفتار 
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  بريخعکاسي درس  -3-19
 نوع درس: تخصصي

 عکاسي مستند اجتماعي : نیازپیش

 -:  هم نیاز

 آموزش نظري و عملي عکاسي خبري هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب    –الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 3 تئوري ارتباطات 1

2 
 هاي آنخهعکاسي مطبوعاتي و شا

 هاي انتخاب عکس براي مطبوعاتشاخصه
3 5 

3 
 هاي عکسعکاسي خبري، ورزشي، آژانس

 عکاسي گزارش تصویري
3 21 

 21 3 عکاسي رویدادهاي اجتماعي و فرهنگي 4

سکع يور بر اطالعات ثبت يچگونگو  سکع ارسال يچگونگ و سکع يبرا سیرنویز هیته 5  2 6 

 21 2 عکاسي سیاسي و پارلماني 6

 15 - هاي عکس خبريها و نمایشگاهزاريبازدید از خبرگ 7

 11 - مصاحبه و تهیه گزارش از عکاسان خبرنگار 8

 96 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

  و خبري انجام عکاسي مطبوعاتيمهارت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 96 16 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف منبع عنوان

 لوپ النگتن عکاسي مطبوعاتي و خبرهاي روز

یوسف 

زاده و زینال

 رضا ارشادي

 1391 دانشگاه تهران

 1389 هامرکز آموزش رسانه اسماعیل عباسي کنت کویر فتوژورنالیسم

 1394 حرفه هنرمند سولماز حدادیان رابرت کاپا رودکاپا به جنگ مي

 1392 مرکب سفید کریم متقي آنري کارتیه برسون هاواسطه با پرترهارتباط بي

Photojournalism Kobre Kenneth  London: Focal Press 
2118 

Things As They Are Mary,Pazner  World Press Photo 
2115 

American Photojournalism Carlebach Michael  Florida: Smithsonian 
1997 

On the street 
Amy Arbus, 

A.M.Hories 
 Welcorne Books 

2116 

The photographers 

vision:Understanding and 

appreciating great 

photography 

Michael Freeman  Focall Press 
2111 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

 (ي، سوابق تحصیلي و تجربيمدرك تحصیلي، مرتبه علم)هاي مدرس ویژگي

 سال سابقه تدریس 5کارشناس ارشد عکاسي یا ارتباط تصویري با حداقل 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 افزارهاي گرافیکي تصویرياي مجهز به نرماستودیو عکاسي مجهز به تجهیزات عکاسي و سیستم رایانه

اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

   ...(موردي و 

 تمرین و تکرار. –گروهي  –اي پروژه -کارگاه

 

 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسشدرس روش سنجش و ارزشیابي 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهیطانجام کار در مح (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ...  تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)هده رفتار آزمون عملکردي، پوشه مجموعه کار، مشا

 
 

 



58 
 

 کارآفرینيدرس  -3-21
 نوع درس: تخصصي 

 -  :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 هاي کارآفرینيها و مهارترشته عکاسي با مفاهیم، اصول، روشآشنایي دانشجو هدف کلي درس: 

 فصل آموزشي و رئوس مطالبسر -الف 

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

 6 2 هاي کارآفرینان رشته عکاسي اصول کارآفریني، ویژگي 1

 6 2 هنري وکارهايکسبخالقیت و نوآوري در  2

 6 2 هنري وکارهايکسبمدیریت  3

 6 2 تجاري هنري يهاطرح 4

 6 2 مالي نیتأمطرح مالي و  5

 6 2 مباحث حقوقي 6

 6 2 براي عکاسان وکارکسبهاي استراتژي 7

 6 2 کارآفرینهاي هنرمندان ویژگي 8

 48 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 هاي کارآفرینيها و مهارتبا مفاهیم، اصول، روش آشنایي

 

(رجيحداقل سه مورد منبع فارسي و خا)منبع درسي  -ج         

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1391 دانشگاه صنعتي شریف یاريفیض بخش و تقي پي پیترز -رابرت دي هیسریچ کارآفریني

 مباني کارآفریني
محمد  -محمود احمدپور

 مقیمي
 دانشگاه تهران 

1385 

 1391 طرح نوین اندیشه  بخش فیضسید علیرضا  عمومي کارآفریني

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)تانداردهاي آموزشي اس –د   

عه اي، پژوهش، گروه، مطالاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 موردي و...(.

 سخنراني و ارائه نمونه تصاویر و مستندات مربوط به هر مبحث

 دنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل مور

تورمترمربع مجهز به امکانات سمعي و بصري جهت نمایش تصویر، فیلم، اسالید، ویدئو پرژک 61کالس به مساحت حدود   

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي   

 گذراندن دورهسابقه کار و  سال 3داراي حداقل  مدیریت کارآفریني یا مدیریت فناوري اطالعات دکتري  یا کارشناس ارشد

MBA  و یاDBA آشنا به حوزه کاري عکاسي 

 

 

 

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...رفهپذیري، رعایت اخالق حمسئولیت)پروژه، کارعملي، مشاهده رفتار عملکردي،  -هاي شفاهیف آزمون کتبيپرسش
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 کارآموزيدرس  -3-21
 نوع درس: تخصصي 

 واحد از درسي 51گذراندن   :نیازپیش

 -نیاز:  هم

هاي آکادمیك خود را در جامعه و يدانشجو تجربیات و توانمندهدف کلي درس: 

 دهد.ورد آزمایش قرار مياي و تخصصي ممحیط کار حرفه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 
هاي آتلیه -انتخاب محل کاري مناسب در راستاي رشته تخصصي مانند دفاتر تبلیغاتي

 ها و نشریات و...دفاتر روزنامه _آتایه عکاسي تبلیغاتي -خانهچاپ _نري
-  

  - اي و...(سوابق کار حرفه -تحقیق در مورد سوابق محل انتخابي )پروانه کسب 2

  - تعامل و ارتباط مستمر با استاد کارآموزي 3

 241 - جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب 

استفاده از تجربیات و   اي در حیطه تخصصي وهاي گرافیکي در محیط کار واقعي و حرفهطراحي و اجراي انواع پروژه -

 اي.اي و تخصصي و آمادگي ورود به جامعه و بازارکار حرفههاي آکادمیك خود را در جامعه و محیط کار حرفهتوانمندي

  داري و رعایت بهداشت محیط کارآموزي.اي، امانتپذیري، اخالق حرفهمسئولیت -

 

       

(یري مطلوب درسشرایط آموزشي و یادگ)استانداردهاي آموزشي  –د  

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...یت اخالق حرفهپذیري، رعامسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

هاي هاي درسي در انجام پروژهاي، اخالق و نحوه کاربست تجارب و آموزهبازدید از محل کارآموزي و ارزیابي فعالیتهاي کارحرفه

 عه کارهاي انجام شده در محل کارآموزي و گزارش کار عملي.گرافیکي محوله به دانشجو. پوشه مجمو

 

 

 

 

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 241 1 تعداد ساعت
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 حقوق در عکاسيدرس  -3-22
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 -نیاز:  هم

 عکسمختلِف عکاسي و حقوق عکاس و مشتريِ حرف کلي درس: آشنایي با انواع قراردادهاي رایج در  فهد

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 

 آشنایي با مفاهیم حقوقي و قراردادها

 آشنایي با قانون مدني ایران

 فصل عقود و معاهدات در قانون مدني ایران
2  

2 
 ايدالیل نیاز به قرارداد مکتوب در کار حرفه

 غیر مکتوباي فاهي و مکالمهمشکالت قراردادهاي ش
1 - 

3 
 انواع قرارداد:

 - 2 قرارداد تجاري -خریدوفروشقرارداد  -قرارداد مشاوره –قرارداد انجام خدمات معین 

4 

 اي:آشنایي با قراردادها در عکاسي حرفه

 قرارداد با مدل -دارمدت ریغدار و انواع قراردادهاي متعارف در عکاسي: قرارداد مدت

 د با مشتریان و انواع اشکالِ آنقراردا

 و الکترونیکي( نیآنالها )کتب، مجالت، ناشرین قرارداد با ناشرین عکس

 قرارداد براي ارائه چاپ مجدد عکس )نسخه کپي(

 تر و سینما، صنعتي و تبلیغاتي، معماري،هاي مختلف عکاسي )تئارداد در گونهانواع قرا

 ي و طبیعت، هنري و...(استودیویي، آزمایشگاهي و پزشکي، نجوم 

7 - 

 - 6 اصلي و مختلف یك قراردادِ عکاسي يهابخشبررسي  5

 - 2 ذیصالح مؤسسات دییتأرسمیت دادن به قرارداد از طریق  6

7 
 آشنایي با برخي اصطالحات عمومي و تخصصي در قراردادهاي عکاسي

 : حق نشر محفوظ و...ازجمله
4 - 

 - 8 ارائهواعِ مختلفِ گذاري در اننرخِ روز و قیمت 8

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 عکس تلفِ عکاسي و حقوق عکاس و مشتريِقراردادهاي رایج در حِرَفِ مخ انواع نسبت به شناخت

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد
 1 32 تعداد ساعت
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(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1369 انتشارات روشنگران  عبادي، شیرین ي و هنريحقوق ادب

 مجموعه قراردادهاي سفید
و  بشیري، عباس

 دیگران
 1391 انتشارات بهنامي 

 وبررسي تحلیل و تحشیه قوانین 

 مقررات
  کاکاوند، رامین

حقوق  مؤلف

 عکاسان
1392 

 ايحرفهتعرفه قیمت خدمات 

 عکاسان تبلیغاتي و صنعتي ایران

 انجمن عکاسان

 صنعتي تبلیغاتي ایران
 

انجمن عکاسان 

 صنعتي تبلیغاتي ایران
1389 

 

 

(شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د   

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مجهز به امکانات سمعي و بصري مترمربع 31کالس به مساحت حدود 

 (علمي، سوابق تحصیلي و تجربيمدرك تحصیلي، مرتبه )هاي مدرس ویژگي 

 سال سابقه تدریس مرتبط  3کارشناس ارشد عکاسي با همکاري و دعوت از کارشناس ارشد حقوق با حداقل 

اي، پژوهش، گروه، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنراني، مباحثه 

 موردي و...(.

 هاي آن(موردي )موارد تخلف و یا عدم آشنایي با قوانین و پیامد سخنراني، مطالعه

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

عملي و انشایي، هاي پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)عملکردي،  مشاهده رفتار  -آزمون کتبي
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 تدوین افزارنرمدرس  -3-23
 اختیاري نوع درس:

 روتوش و ویرایش :نیازپیش

 -: نیاز هم

 Adobe premiere افزارنرمفراگیري و آموزش تدوین تصاویر توسط  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :تصویر ايپایهآشنایي با مفاهیم 

 - Frame - Frame Rate - Field- Aspect Ratio - Pixel Aspect Ratio مانند

Prograsive - Interlace - Codec - PAL- NTSC-DV- HD-2K -4K ،

  Safe Frame  -و   Node Baseو  Layer Baseهاي افزارنرم

3 - 

2 

 تدوین: ايپایهمفاهیم 

 -زوم  -پن  -دیزالو  -کات  -برش  - تداوم - بنديزمان -خط فرضي  -انواع نما  دمانن

 و...   -تیلت 
8 - 

3 

 :افزارنرمکوچك در  ساخت یك پروژه

 پَروَنجاهاي Import -افزارنرمهاي مختلف و ابزارپنجره  -جدید  Sequenceایجاد 

 -پَروَنجاها بنديطبقهت پوشه و ، مانند ساخProjectدر پنجره   هاآنمختلف و ساماندهي 

، Overlayو   Insert، تفاوت هاآنخرد کردن  -تصاویر در تایم الین صدا و آوردن 

مفاهیم  کارگیريبه - تنهایيبهو یا آوردن تصویر و صدا  باهمآوردن تصاویر و صداها 

Cut- Dissolve - Fade In -Fade Out  صدا و تصویر، اصالح صدا و سینك صدا و

 افزارنرممختلف  ابزارهايصویر، استفاده از ت

1 3 

4 

 زیرنویس و تیتراژ: -ساخت کپشن 

کپشن ( نوشته و تعیین پارامترها، آوردن آرم و کشیدن اشکال )یك فریم ثابت  طریقه ایجاد

تعیین رنگ، سایه، حاشیه، زمینه  نیمه شفاف  هاآن Alignو  بنديالیه، هاآنو منظم کردن 

زیرنویس و تیتراژ  پایاني  با ایست اول و آخر و یا خروج کامل از تصویر،  و ...، ساخت

 تصویر  Cropمورب در کادر، ترسیم نمودار،   هاينوشتهساخت و حرکت 

- 2 

5 
 Fix)ایجاد فریم ثابت  -( تصویر  Fast Motion) کردن( و تند  Slow Motion)کند 

Frame  )  2 

6 
 Position - Scale - Rotate-Opacityبا استفاده از  هاالیهانیمیشن در  ساخت طریقه

 . و ایجاد کلید
- 3 

7 
کردن  متحرك و Ai و PSD الیه دار مانند  پَروَنجاهاي وسیلهبهطریقه ساخت انیمیشن 

 هاالیه
- 3 

 عملي نظري 

 1 1 د واحدتعدا

 32 16 تعداد ساعت



64 
 

8 
 :اصالح رنگ تصاویر

 2 - هاآن هايزیرمجموعهو کلیه  Color Correction -Image Controlافکت 

 2 1 کروماکي   کارگیريبهرش تصویر و ب 9

آرشیو تصاویر و صدا و پروژه  یا   -با دیدن آن  زمانهمسوییچ کردن و کات چندین الیه  11
Trimme 

- 1 

 4 - تصویري و صوتي  هايافکت 11

12 Transition 2 - صوتي و تصویري  هاي 

 2 - صدا و سینك آن  Levelتنظیم  13

 1 3 مختلف تصویر و صدا هايفرمت و(  RENDER)وژه  پر خروجي گرفتن  14

 5 - پروژه نهایي 15

 32 16 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

 premiere Adobe افزارنرمتدوین تصاویر توسط 

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

ین فیلم و ویدیوتدو  1391 نشر مرکز روبرت صفاریان راجر کریتندن 

 فن تدوین فیلم
کارل رایتس و کوین 

 میالر
 1383 سروش وازریك درساهاکیان

تلویزیوني يسازبرنامهفن   1392 سروش مهدي رحیمیان جرالد میلرسون 

 عباس اکبري دانیل آریخن چگونه کارگرداني کنیم

ماي مرکز گسترش سین

و تجربي مستند 

معاونت سینمایي )

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمي(

1375 

The Cool Stuff in 

Premiere Pro Jarle Leirpoll  A Press 
October 

2118 

Adobe Premiere Pro 

CC Classroom in a 

Book 
Maxim Jago  Adobe Press 2119 
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Learn Adobe Premiere 

Pro CC for Video 

Communication: 

Adobe Certified 

Associate Exam 

Preparation, 2nd 

Edition 

Joe Dockery, Rob 

Schwartz, Conrad 

Chavez 

 Adobe Press 2118 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 مرتبط با درس افزارنرمو  ارافزسختسایت کامپیوتر مجهز به 

 
 (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 تدوین و مقاطع باالتر افزارنرمکارشناسي ارشد هنر آشنا با 
 

ه اي، پژوهش، گروه، مطالعاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 موردي و...(.

اي، کارگاهتمرین و تکرار، پروژه  

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

 هاي عملي و انشایي،پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار ، پروژه ارائه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobepress.com/authors/bio/d0289650-7c59-4058-9426-ffd6d68e3565
http://www.adobepress.com/authors/bio/473ec2dc-9e42-47d2-8c2a-22559e995aed
http://www.adobepress.com/authors/bio/473ec2dc-9e42-47d2-8c2a-22559e995aed
http://www.adobepress.com/authors/bio/9b3da64f-2639-4c19-a950-5c9214d389e5
http://www.adobepress.com/authors/bio/9b3da64f-2639-4c19-a950-5c9214d389e5


66 
 

 

 یكگراف در ياسکعدرس  -3-24
 اختیاري نوع درس:

 -: نیازپیش

 -نیاز:  هم

 در گرافیك سعک يریکارگبه مهارتهدف کلي درس: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 ياسکع و سکع فیتعار

 دشويم گرفته چگونه سکع

 ستیچ خوب سکع

 میدار باور را سکع چرا و ستیچ در سکع تیجذاب

 معاصر يزندگ در ياسکع نقش و تیاهم

 کنیميم استفاده سکع از چرا

 سکع با جوامع برخورد

1 - 

2 
 یكگراف ارک در سکع اربردک

 یكگراف در سکع استفاده خچهیتار
1 - 

3 
 نشر و چاپ در ردشانکعمل و یکيگراف یرتأث و سکع يرو بر هافن استفاده لیدال

 يالبراتوار و ياسکع هايیكتکن با کارشده یکيگراف ارزشمند آثار لیتحل
2 2 

4 
 افزارنرم در ورکمذ هايیكتکن از یافتهتوسعه يافزارنرم يلترهایف و هایكتکن يمعرف

 فتوشاپ
2 8 

5 

 صورتبه یافتهتوسعه يالبراتوار و ياسکع آنالوگ هايیكتکن يبررس و يمعرف

 :مانند یكگراف در متداول و تالیجید

 Under Development یریکنواختغ ظهور

 Shape Changes & Image Distortion ریتصو دنیچیپ و لکش رییتغ

 Diffuser & Texture Screens هامنتشرکننده و بافت يهاپرده

 Using Eqi Density Film نتورک آگفا لمیف

 Bas-Relief وتاهک برجسته نقش

 Shadow-Masking رهیت يهاماسك

 Sandwich Printing هایچساندو از چاپ

 Posterization ونیزاسیسوالر

 Pointillism Effects يانقطه يهاجلوه

 Hand Coloring Negatives دسترنگ یوهاينگات

 Hand Coloring Prints دسترنگ يهاچاپ

11 38 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 Airbrushing ردنک ربراشیا

 Montage مونتاژ

 Manipulating Print Emulsion چاپ ونیامولس يکاردست

 Photocopy Deiration يپکفتو از اقتباس

 Color key Film کيالرک لمیف

 Photograms ها فتوگرام

 Print Reduction چاپ فیتضع

 Manipulating Instant Pictures يفور هايعکس يکاردست

 Color Prints from Black & White وسفیدسیاه وینگات از يرنگ چاپ

 Conversion to Line خط به لیتبد

 Using Grain يبنددانه از استفاده

 Prescreened Film نیرکاس يپر لمیف

 Half-Tone Screens متوسط تن يهاپرده

 Vignetting & Combination Printing يبکیتر چاپ و ردنک گنتیو

 48 16 جمع

 

 مومي و تخصصي مورد انتظارع هايمهارت -ب 

 هاي الزم در خصوص کاربردهاي عکاسي در گرافیك مهارت

 

 (حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  كاسپر انتشارات  زیمم يمرتض تصور و ریتصو

 
   زیمم يتضرم لهلمیو يهنر اعالن يطراح

The Darkroom Handbook - Micheal Langford  Knopf 1984 

The Photographer’s 

Handbook 
John Hedgerow  Ebury Press 1991 

Special Effects 

Photography 

Katheryne 

Livingston 
 

 American 

Photographic Book 

Publishing,  

1985 
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(مطلوب درسشرایط آموزشي و یادگیري )استانداردهاي آموزشي  –د   

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

زومات الزم در کالس سایت کامپیوتر، به تعداد نفرات کالس سیستم کامپیوتر و مجهز به ویدئو پروژکتور، وایت بورد و سایر مل

 درس 

عه ژوهش، گروه، مطالاي، پاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه 

 موردي و...(.

  سخنراني، کارگاه، تمرین و تکرار و پروژه

(مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس یژگيو  

سال سابقه تدریس مرتبط 5کارشناس ارشد ارتباط تصویري یا عکاسي با  حداقل   

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -، آزمون کتبي، عملکرديهاي شفاهي، حل مسئلهپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي گزارش فعالیتها پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)پوشه مجموعه کار، مشاهده رفتار 
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  يپرداز دهیاخالقیت و درس  -3-25
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - :هم نیاز

آن در  یيرشد و شکوفا يهاآشنایي با مباني خالقیت و روشدف کلي درس: ه

 يعنوان یك عنصر اساسدر حوزه هنر به یژهوزندگي به يهاتمام جنبه

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب –الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 ساعت()

 عملي نظري

 - 2 تعاریف مربوط به خالقیت بیان مفاهیم و 1

 - 3 هاي خالقیتتعریف مؤلفه تشریح و 2

 - 2 (...فرهنگي، اجتماعي، هنري،) هاي مختلفحوزه اهداف پرورش خالقیت در 3

 - 3 بیان کامل فرایند خالقیت 4

 - 3 حیطه خالقیت عقاید مختلف در تشریح نظریات و 5

 - 4 خالقیت پرورش درعوامل مؤثر  6

 - 4 هاي برطرف کردن آنو راه خالقیت موانع رفتاري و ارزشي بروز 7

 - 4 حیطه هنر ویژه درهاي مربوطه بهمثال خالق همراه با خصوصیت افراد 8

 - 7 تجسم خالق هاي مربوط به خالقیت وانجام تمرین 9

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

  در حوزه هنر یژهوزندگي به يهاام جنبهآن در تم یيرشد و شکوفا يهابا مباني خالقیت و روش آشنایي

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي()منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1368 انتشارات شباهنگ مهدي قرچه داغي ماکسول مالتز روانشناسي خالقیت

 1385 انتشارات آسیم  پناهي علي رمز خالقیت براي جوانان

 1395 انتشارات مارلیك  حسین محسني تجسمي القیت تصویري وخ

 روانشناسي خالقیت
 حمزه گنجي،

 مهدي گنجي
 1391 انتشارات ساواالن 

 1392 نشرنویدشیراز  تابان محمدرضا نوآوري خالقیت و

 - دنیاي نو نشر  زادهحسن قاسم حل مسئله آموزش کاربردي خالقیت و

 - اسحاق نشر  قبادي زهرا تفکرمدیریت  هاي خالقیت وتکنیك

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  -د

  مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نفره 31 کالس سمعي بصري
 

العه اي، پژوهشي، گروهي، مطاي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس 

  ...(موردي و 

 اي، پژوهشي، گروهي.اي، پروژهسخنراني، مباحثه 

   (مدرك تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجربي)هاي مدرس ویژگي

 هاي مربوطهشاخه یا حداقل کارشناسي ارشد روانشناسي و

  
رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسشدرس روش سنجش و ارزشیابي 

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تي، خودتحقیقا

هاي ها گزارش فعالیتهاي عملي و انشایي، پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحهاي شفاهي، آزمون کتبي، پرسشپرسش

 تحقیقاتي
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 بعديسه افزارنرمدرس  -3-26
 اختیاري نوع درس:

 - :نیازپیش

 - نیاز: هم

 بعديسه يهاصحنهفراگیري و آموزش ساخت  هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیري )ساعت(

 عملي نظري

1 

 :افزارنرمآشنایي با     

، درك TOP - FRONT - LEFT - PERSPECTIVEتنظیم صفحات و نماهاي  

 اهاي مختلف.در نم هاآنو ترسیم  بعديسهتصاویر 
3 2 

2 

 ساده:  بعديسهساخت اجسام 

ساخت  اجسام هندسي ساده مانند مکعب،  Geometry و زیر منوي  Createمنوي 

و  Modifyاز طریق منوي   هاآنکره،  استوانه، مخروط و...، تعیین و تغییر پارامترهاي 

 - Move)). آموزش طریقه جابجایي اشکال، چرخاندن، تغییر اندازه هاآناصالح 

Rotate - Scale طریقه انتخاب اجسام، چگونگي گروه کردن اجسام، طریقه دیدن یا ،

 ، Hide - Unhide))پنهان کردن موضوعات 

 .un freezeو  Freezeطریقه 

مفهوم مرکز ثقل و چگونگي  -، Alignاز طریق  هاآنچیدمان اجسام و تعیین مکان 

 Hierarchyتعیین آن در 

1 5 

3 

 بر مبناي اشکال دوبعدي: بعديسهام ساخت اجس

و کشیدن اشکال و اجسام دوبعدي مانند خط، دایره،  Shapesو زیر منو  Createمنوي 

 Modifyاز طریق منوي   هاآن، کمان یا آرك و... تعیین و تغییر پارامترهاي مستطیلمربع

اي ساخت بر هاآنو کارکرد  Vertex - Segment - Spline. مفاهیم هاآنو اصالح 

 اجسام.

 nurbesو  polygon وسیلهبهساخت اجسام 

1 5 

4 
 :شدهساختهایجاد تغییرات در مدل 

Modifier   :هاي مختلف مانند Extrude ،Bevel ،Lathe Bend ،Taper ،

Boolean ،Loft و... 

 4 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد
 32 16 تعداد ساعت
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5 

 :شدهساخته مدل براعمال رنگ و بافت 

. طریقه تغییر و Assign Material To Selectionجنسیت دادن به موضوع از طریق 

. تعیین رنگ از طریق Put Material to Sceneبا استفاده از   درصحنهاعمال جنسیت 

Ambient - Deffuse - Specular -  مفاهیم Wire - 2sided- Faceted .

 - Specular Level. تعیین پارامترهاي Self Illume - Opacityمفاهیم 

Glosseness -  Soften-      طریقه دادن جنسیت عکس مثل آجر، چوب در بخش

Map ایجاد برجستگي و فرورفتگي در بخش .Bump -  ایجاد شفافیت درOpacity .

طریقه تکرار تمام این موارد و چرخش و اندازه، ماتي و... . تعیین یك بخش از عکس 

 براي جنسیت. 

و  UVW Mapروي موضوع با استفاده از  دارعکسطریقه اعمال جنسیتهاي 

 هايیال متر. چگونگي انتخاب سطوح و دادن ايکره، مکعبي و اياستوانه هايحالت

 در یك جسم.  هاآنمتفاوت به 

2 3 

6 

یا  اياستوانه - ايقوهچراغ -محیطي )( و نور  free - target) دوربینساخت انواع 

آن،  هايهزیرمجموعو توضیح تمامي  Freeیا  Targetداشتن  صورتبهمستقیم ( 

ایجاد  یا نیانداختن، دریافت کردن یا  -تابیدن یا نتابیدن نور به اجسام -انداختن سایه 

رنگ سایه و  -تعیین رنگ نور و شدت آن     دریافت نکردن سایه در اجسام مختلف.

 Hotspot-Fallof) نوربراي یك  سایهنیمفاصله آن از اجسام. چگونگي تعیین سایه و 

 glow - flair - furمانند  هایيجلوهساخت 

1 3 

7 

 انیمیشن:

 انیمیشن و حرکت  ايپایهآشنایي با مفاهیم 

براي موضوعات، دوربین و نور. چگونگي ایجاد کلید با استفاده  ساده هايحرکتایجاد  

 Set KEY و  Auto Keyاز 

6 8 

 2 2 تصویري هايفرمتطریق خروجي گرفتن از تصاویر، توضیح کامل  8

 32 16 جمع

 

 انتظار مورد و تخصصي هاي عموميمهارت -ب

 بعديسه يهاصحنهساخت  الزم جهت مهارت
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(حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي)منبع درسي  -ج   

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 نشر دانشگاهي کیان  علي محمودي 3ds Max 2118مرجع کامل 

 1392 دیباگران تهران  امیر ساسان رباني 3ds Max 2114مرجع کامل 

Autodesk 3ds Max 2118 
Fundamentals 

Prepared and 

produced by: 

ASCENT Center 

for Technical 

Knowledge 

 Renu Muthoo 2118 

 

 (شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس)استانداردهاي آموزشي  –د 

  رسمساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز د

 مرتبط با درس افزارنرمو  افزارسختسایت کامپیوتر مجهز به 
 

اي، پژوهش، گروه، مطالعه اي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژهروش تدریس و ارائه درس )سخنران، مباحثه

 موردي و...(

 اي، کارگاه، گروهيتمرین و تکرار، پروژه 

 

 

 (به علمي، سوابق تحصیلي و تجربيمدرك تحصیلي، مرت)هاي مدرس ویژگي

و مقاطع باالتر بعديسه افزارنرمکارشناسي ارشد  هنر آشنا با   

رفع  -یابيعیب) آزمون شناسایي -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، عملکرديپرسش روش سنجش و ارزشیابي درس

هاي عملي و انشایي، پرسش( هاساختهانواع دست)شده، تولید نمونه کار سازيهاي شبیهانجام کار در محیط (عیب و ...

هاي ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)مشاهده رفتار 

 سنجي و ... تحقیقاتي، خود

 (اي و ...پذیري، رعایت اخالق حرفهمسئولیت)پروژه، مشاهده رفتار  ارائه
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 پیوست ها
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 پیوست یك
 رشته فتوگرافیك گرایش عکاسي هتپیوسکارداني  دورهتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

 کاغذ چاپ عکس رم دوربین متناسب با نوع دوربین 1

 ماژیك وایت برد هارد اکسترنال 2

 اتود جوش برد دیواري 3

 فرزتیغه هاي رایج ده عدددوربین دیجیتال کنون یا نیکون سطح آماتور  با مدل 4

 مته قلم نوري ده عدد 5

 کاغذ طراحي اي  دو عددپایه عکاسي آتلیهسه 6

 میخ منگنه دیواري عدد 11پایه عکاسي سه 7

 کاغذ پوستي عدد 3اي برند معتبر فالش آتلیه 8

 a4کاغذ  دعد 5خیمه نور  9

 وایتکس ریموت کنترل  ده عدد 11

 لنزهاي متفاوت  با نظر استاد مربوطه 11

 زوم /ماکرو/تله/ فیکس/واید/فیش آي
 صابون

 ریکا و مواد شستشوي قوي کیف دوربین متناسب با نوع دوربین 12

  انواع فیلترهاي عکاسي با نظر استاد 13

  پایه بوم استند 14

  پایه نور 15

  ایه صلیبيپ 16

  هاي نور استودیویيفالش 17

  سافت باکس مربع 18

  سافت باکس مستطیل 19

  چتر نور 21

  رفلکتور 21

  اسنوت 22

  بارندور 23

  فون و پایه فون 24

  فوم بك هاي عکاسي مدلینگ 25

  انواع نورهاي مدلینگ عکاسي 26

  عدد 5آیینه قدي آتلیه طراحي  27

  سفید  یك دستگاهیزري سیاهپرینتر ل 28

  میز کامپیوتر به تعداد الزم 29

  عدد 3نفره  17وب کم براي هر کالس  31

  رایانه کامل با کیس و مانیتور و ... 31
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  نفره یك دستگاه 17اسکنر براي هر کالس  32

  سایت کامپیوتر براي هر دانشجو حداقل یك و نیم مترمربع 33

  رد جهت تدریس دروس تئوريکالس درس استاندا 34

  پرده نمایش  براي هر کالس 35

  تخته وایت برد براي هر کالس و کارگاه 36

  متر 51کارگاه گرافیك حداقل  37

  دستگاه پروژکشن به تعداد کالس و کارگاه 38

  صندلي گردان کامپیوتر به تعداد دانشجو 39

  صندلي کالسي به تعداد دانشجو 41

  راي استادمیز  ب 41

  کشي براي هر دانشجو یك عددمیز نقشه 42

  میز نور بزرگ  هر کارگاه دو عدد 43

  اسپیکر کامپیوتر هر سایت یك جفت 44

  پرینتر چاپ عکس 45

  مرجع() کتاب اطلس رنگ 46

  a2کمد بایگاني کاغذهاي  47

  دریل کوچك 48

  انواع مته 49

  زمرابط سیم سیار به تعداد ال 51

  انبردست ده عدد 51

  عدد 5میخکوب دیواري  52

  عدد 2سشوار صنعتي  53

  عدد 3کش میخ 54

55 Dvd هاهاي آموزشي براي انواع درس  

56 Dvd افزارهاي گرافیك و پشتیبانهاي  نرم  

  دارپایه پروژکشن سقفي و پایه 57

  شدهافزارهاي ویرایش عکس آخرین ورژن توصیهنرم 58

  افزارهاي آرشیو عکسنرم 59

  افزارهاي تدویننرم 61

  بعديافزارهاي سهنرم 61

  پارچه مخمل در چندرنگ و پارچه سفید و رنگي  62

  وسایل دکور و آتلیه عکاسي 63
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 پیوست دو
 مشخصات استاندارد مدرس دوره کارداني پیوسته رشته فتو گرافیك گرایش عکاسي

 ردیف
عنوان مدرك 

 یليتحص

 مقطع

سابقه تدریس 

و تجربه 

 کاري

 دروس مجازبه تدریس
 کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

  -  عکاسي 1
 3 حداقل

 سال

کلیه دروس پایه و تخصصي و اختیاري 

 با محتواي عکاسي

2 
ارتباط تصویري و 

 گرافیك
 -  

 3 حداقل

 سال

 -عکس -نما -روتوش و ویرایش

سه  افزارهاينرم -عکاسي تبلیغاتي

عناصر و کیفییات  -بعدي و تدوین

شناسي در رنگ -بصري در عکاسي

تاریخ  -مرایا هندسه مناظر و -عکاسي

خالقیت  -تاریخ هنر ایران -هنر جهان

 و ایده پردازي

  -  پژوهش هنر 3
 3 حداقل

 سال

 – تاریخ هنر ایران -تاریخ هنر جهان

 تاریخ هنر عکاسي در جهان

  -  هنرهاي تجسمي 4
 3 حداقل

 سال

 -عناصر و کیفییات بصري در عکاسي

هندسه مناظر  -شناسي در عکاسيرنگ

تاریخ هنر  -تاریخ هنر جهان -مرایا و

 ایران

  -  فلسفه هنر 5
 3 حداقل

 سال

 –تاریخ هنر ایران -تاریخ هنر جهان

 تاریخ هنر عکاسي در جهان

  -  فیزیك 6
 3 حداقل

 سال
 رفیزیك نور و آزمایشگاه فیزیك نو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


