
 

 نمايشي هنرهايگروه 

    عكاسي ديجيتال: نام دوره

    1- 1/1/21/63: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي سيكل مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .هم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي توانند شركت كنند: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 84ساعت آن آموزش نظري و  36ساعت است كه  120: مدت دوره- 3

دازي و تركيب رنگها و طرز در اين دوره كارآموز با طرز كار دوربين آنالوگ  آشنا مي شود و طريقه نورپر: محتواي دوره- 4

كار دوربين ديجيتال و همچنين طريقه انتقال عكسها به رايانه و چاپ آنها و تبديل عكسهاي آنالوگ به ديجيتال و ترميم 

  .آنها را بطور كامل آموزش مي بيند

 عكاسي آنالوگ:دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ  فرد پس از گذراندن اين: مدرك اعطايي- 6

 آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. گواهينامه عكاس ديجيتال مي گردد

مهارت آموختگان مي توانند با آموزش كامل نرم افزارهاي ويرايش تصوير عكسهاي زيبايي : مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 .را خلق كنند

 كارآموزان مي توانند با تمرين اقدام به راه اندازي آتليه و عكاسي كنند : شم اندازهاي شغلي دورهچ- 8

 امكان جذب افراد در عكاسي ها و شركتهاي تبليغاتي يا نشريه ها: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 رعايت نكات ايمني: ساير اطالعات مهم و ضروري-10



 

    2تدوينگر تصوير درجه : نام دوره

    1- 1/2/63/63: كد استاندارد مهارتي و آموزشي

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 .فرد مورد نظر بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني باشد: حداقل شرايط جسماني -

 .حداقل مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد: حداقل مدرك تحصيلي -

 .انند شركت كنندهم زنان و هم مردان در اين دوره آمورشي مي تو: جنسيت -

 ندارد: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 .ساعت آموزش عملي مي باشد 254ساعت آن آموزش نظري و  166ساعت است كه  420: مدت دوره- 3

در اين دوره كارآموز طريقه كار با دوربين فيلمبرداري و تدوين غير خطي، وارد كردن تصاوير ويدئويي و : محتواي دوره- 4

  .صوير و صداگذاري و توانايي استخراج فيلم ويدئويي را  بطور كامل آموزش مي بيندافزودن فيلترهاي ت

 تصوير برداري:دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده- 5

فرد پس از گذراندن اين دوره و موفقيت در آزمون كه توسط سازمان برگزار مي شود موفق به اخذ : مدرك اعطايي- 6

 آزمون به صورت تئوري و عملي مي باشد. مي گردد 2جه گواهينامه تدوينگر تصوير در

مهارت آموختگان مي توانند با آموزش حرفه اي نرم افزارهاي تدوين تصوير فيلمهاي حرفه : مسير ارتقاء و تكميل مهارت- 7

 اي خلق كنند

 بر داري و تدوين كنندكارآموزان مي توانند با تمرين اقدام به راه اندازي مراكز تصوير: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 امكان جذب افراد در صدا و سيما: چشم انداز استخدامي دوره- 9

  رعايت نكات ايمني: ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  

  



 

  عكاس پرتره و آتليه: نام دوره

  1-1/1/18/63:  كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 لمسا: حداقل شرايط جسماني -

 پايان دوره راهنمايي: حداقل مدرك تحصيلي -

 مرد/زن:جنسيت -

 عكاس آنالوگ: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 180: مدت دوره- 3

فرد در اين دوره به شناخت در مورد تقسيم بندي انواع چهره ، تركيب بندي ، نور پردازي ، رتوش و : محتواي دوره- 4
 ويرايش عكس مي رسد

 

 عكاسي ديجيتال ، نورپردازي:دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده - 5

 

  عكاس پرتره و آتليه :مدرك اعطايي- 6

 

 .فراگيري نورپردازي و نرم افزارهاي ويرايش عكس به تبحر در اين مورد كمك مي كند:  مسير ارتقاء و تكميل مهارت - 7

 

دارد با توجه به جذابيت آن و كسب درآمد در هر مكاني امكان هيچ محدوديت مكاني ن: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
 پذير است 

 

  امكان جذب افراد در شركت هاي تبليغاتي و آتليه ها وجود دارد: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 

  :ساير اطالعات مهم و ضروري-10

  



 

  عكاس ديجيتال : نام دوره

  1- 1/1/21/63: كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

 : ط و معيارهاي پذيرش كارآموزشراي- 1

فرد توانايي كامل حركتي در دست ها و پاها و آموزش پذيري ذهني داشته و از بينايي خوبي : حداقل شرايط جسماني -
 برخوردار باشد

 پايان دوره راهنمايي: حداقل مدرك تحصيلي -

 مرد/زن:جنسيت -

 اسي آنالوگ پايه محسوب مي شوداگرچه در استاندارد قيد نشده ولي عك: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 ساعت 120: مدت دوره- 3

كارآموز در اين دوره مختصري با عكاسي آنالوگ آشنا شده و توانايي كار با دوربين هاي ديجيتال و : محتواي دوره- 4
 .شناخت و نحوه كار با آنها همچنين با كار در آتليه و نورپردازي و ويرايش آشنا مي شود

 

 عكاسي پرتره و آتليه ، عكاسي صنعتي ، عكاسي عمومي :مرتبط و يا هم خانواده دوره هاي آموزشي - 5

 

  پس از پايان و شركت در آزمون به فرد پذيرفته شده مدرك درجه يك اعطا مي شود :مدرك اعطايي- 6

 

حر در اين با شركت در دوره هاي گرايش هاي عكاسي مانند پرتره و صنعتي فرد به تب: مسير ارتقاء و تكميل مهارت - 7
 زمينه مي رسد

 

با توجه به ماهيت خوداشتغالي و در نظر گرفتان جذاب بودن حرفه و مسئله پذيرفتن آن : چشم اندازهاي شغلي دوره- 8
 .در اذهان عمومي ، فرد در كارگاه خانگي و يا تجاري كوچك مي تواند اقدام به كار كند

 

  وجود دارد.. ركت هاي تبليغاتي ، خبرگذاريها و امكان جذب افراد در ش: چشم انداز استخدامي دوره- 9

اين حرفه زيرگروه هنرهاي نمايشي است و در همه ي فضاهاي كوچك و بزرگ بازار : ساير اطالعات مهم و ضروري-10
  .وجود دارد



 

  تصويربردار: نام دوره

  1- 3/1/64/63: كد استاندارد مهارتي و آموزشي 

 : شرايط و معيارهاي پذيرش كارآموز- 1

 سالم: داقل شرايط جسمانيح -

 پايان دوره راهنمايي: حداقل مدرك تحصيلي -

 مرد/زن:جنسيت -

 عكاسي اگرچه در استاندارد قيد نشده است: مهارت و دانش پيش نياز- 2

 

 412: مدت دوره- 3

 

 پردازيشناخت نسبت به تنظيم و راه اندازي دوربين ، اصول و قوانين تصويربرداري ، صدابرداري و نور:محتواي دوره- 4

 

 عكاسي ، نور پردازي: دوره هاي آموزشي مرتبط و يا هم خانواده - 5

 

  مدرك درجه يك به كارآموز اعطا مي گردد :مدرك اعطايي- 6

 

 .فراگيري نورپردازي و نرم افزارهاي تدوين تكميل كننده حرفه است: مسير ارتقاء و تكميل مهارت - 7

 

 دارد و در همه جا بدليل جذاب بودن آن و در هر قشري پذيرفته استمحدوديت مكاني ن: چشم اندازهاي شغلي دوره- 8

 

  امكان جذب افراد در شركتهاي تبليغاتي و آتليه: چشم انداز استخدامي دوره- 9

 

 :ساير اطالعات مهم و ضروري-10

 


