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مقدمه

کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز از جمله اجزای بسته آموزشی تلقی 
می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و... کامل می کند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت 
ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی و تدوین شده است. 
این کتاب براساس کتاب درسی دانش فنی پایه ، پایة دهم رشتة تحصیلی ـ حرفه ای تولید برنامه تلویزیونی 
تنظیم شده و دارای پودمان های 1ـ رشته تحصیلی 2ـ اصول و مبانی تولید و برنامه ریزی 3ـ سبک های 

تولید و برنامه سازی تلویزیونی 4ـ ابزار، مواد، تجهیزات و استودیو 5ـ زبان فنی
هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

1  در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و 
تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، اشتباهات و مشکالت 
در  آموزش  و  اجرا  فرایند  اجرا،  در  هنرآموزان  مهم  نکات  یادگیری،  منابع  هنرجویان،  یادگیری  در  رایج 
محیط یادگیری، بودجه بندی زمانی و صالحیت های حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده 

شده است.
2  ارزشیابی در درس دانش فنی پایه براساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این درس شامل 5 
پودمان است و برای هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت می گیرد. همچنین یک نمره مستقل 

برای هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یک نمره مستمر و یک نمره شایستگی است.
3  ارزشیابی از پودمان های این درس مطابق با جداول استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه 
شده توسط دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

صورت می گیرد.
4  زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می شود که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره 12 را 
کسب نماید. در این صورت میانگین نمره های پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس در کارنامة تحصیلی 

هنرجو منظور خواهد شد.
با  نمره مورد نظر در آن کسب نشده است  یا پودمان هایی که حداقل  ارزشیابی مجدد در پودمان    5
برنامه ریزی هر هنرستان، انجام می شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان خردادماه شایستگی الزم 
را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند تا پایان سال تحصیلی برای ارزشیابی مجدد در ارزشیابی 

مبتنی بر شایستگی شرکت نماید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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کتاب درسی دانش فنی پایه برای هنرجویان پایه دهم، رشته تولید برنامه تلویزیونی با رویکرد شایستگی 
محوری، طراحی و تدوین شده است. در هر واحد یادگیری، شایستگی فنی ارائه شده به صورت فرایندی و 
در 3 تا 6 مرحله کاری، شامل حداکثر بیست هدف دانشی و مهارتی به صورت متوالی سازمان دهی شده 
است. برای مشارکت بیشتر فراگیران در امر آموزش و یادگیری، اهداف دانشی و مهارتی با رویکرد سؤال 

محوری برای ایجاد انگیزش در هنرجویان و همراه با فعالیت های عملی ساخت یافته طراحی شده اند.
گرچه در وضعیت مطلوب، تحقق یادگیری مؤثر با آموزش توأمان اهداف دانشی و مهارتی در محل کارگاه 
یا آزمایشگاه صورت می پذیرد ولی با توجه پیوستگی مراحل تولید پیشنهاد می شود آموزش اهداف مهارتی 
به صورت متوالی بعد از ارائه اهداف دانشی مربوطه، با توجه به جدول بودجه بندی و زمان آموزش در یک 
یا دو جلسه )بسته به زمان اختصاص داده شده( انجام پذیرند. بنابراین توالی یا تلفیق اهداف دانشی و 
مهارتی در زمان آموزش به صالحدید هنرآموزان محترم و با توجه به شرایط و امکانات می تواند متغیر باشد.
برای انجام کلیه فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی، هنرجویان را به چند گروه تقسیم نموده و تحت 
مربوطه  تجهیزات  و  ابزار  معرفی  به  ابتدا  بهداشتی،  و  ایمنی  اصول  رعایت  با  و  راهنمایی خود  و  نظارت 
پرداخته و سپس فعالیت مورد نظر را انجام داده و از هنرجویان بخواهید تا عملیات را اجرا نمایند. همچنین 
استفاده کنید و در  و...  نرم افزار، پوستر  فیلم،  مانند: کتاب همراه هنرجو،  از سایر اجزای بسته آموزشی 
صورت امکان با بازدید از مراکز صدا و سیمای استان، هنرجویان را با محیط های واقعی کار آشنا کنید.

در فعالیت های کارگاهی به موراد زیر توجه کنید:
1  هنرجویان عالوه بر رعایت بهداشت فردی، 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 های کارگاهی باید به ترتیب و به صورت مجزا انجام شوند یعنی در هر جلسه آموزش، تنها به 

یک فعالیت پرداخته شود حتی اگر مدت زمان آن کوتاه باشد.
3  رسم فلوچارت از مراحل آزمون را به هنرجویان آموزش دهید.

4  در راستای اصول مستندسازی به هنرجویان آموزش دهید که در تمام مراحل، اطالعات به دست آمده 
را در همان زمان ثبت کنند و از به خاطر سپردن اعداد خودداری کنند.
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5  در ابتدای هر آزمون وسایل و تجهیزات مورد نیاز را معرفی کنید )هنرجویان برای کسب اطالعات 
تکمیلی به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(.

6  رعایت نکات ایمنی در کارگاه، اصلی حیاتی است. در ابتدای هر آزمون نکات ایمنی مربوطه را بیان کرده 
و بر اجرای آن تأکید کنید )هنرجویان برای کسب اطالعات تکمیلی به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنند(.

7  یکی از اهداف فعالیت های کارگاهی عالوه بر مهارت آموزی تقویت روحیه همکاری و انجام کار به صورت 
گروهی بین هنرجویان است. به همین علت هنرآموز باید بر گروه بندی و سرانجام کار توسط تمام افراد 

گروه نظارت کند.
 در بازدیدهای علمی به منظور یادگیری بیشتر الزم است هنرجویان گزارشی از بازدید به عمل آمده 
صحیح  روش  است  الزم  بنابراین  نمایند.  ارائه  کالس  به  بعد  جلسه  در  و  تهیه  تولید  فرایند  از  ویژه  به 

شود. داده  آموزش  هنرجویان  به  گزارش نویسی 
 در پایان هر مرحله کاری و هر واحد یادگیری ارزشیابی از شایستگی های فنی و غیر فنی مطابق نمونه 

چک لیست ارائه 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 توانمندسازی:
 مشاهده عملکرد با تمرکز بر فرایند انجام کار و با استفاده از چک لیست

گیرد  قرار  توجه  مورد  بایستی  شایستگی  بر  مبتنی  ارزشیابی  در  که  نکاتی  برخی 
عبارت اند از:

 زمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه ای می شود که در تمامی پودمان ها گواهینامه 
شایستگی دریافت کرده باشد. و در پودمان 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 پودمان )فصل( است که باید برای هریک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی 
مستقل از هنرجو صورت گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل برای هر پودمان ثبت شود. شرط قبولی در هر 

پودمان کسب نمره حداقل 12 است.
 نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می شود و فقط یک نمره براساس 0 تا 20 ثبت می شود.

بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از پودمان مورد نظر که با 
سه نمره 1، 2 و 3 مشخص می شود و نتیجه آن با ضریب 5 منظور می شود.
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بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که براساس انجام فعالیت های کالسی و کارگاهی، نظم، مشارکت در 
فعالیت های آموزشی و تربیتی، ابتکار در تکالیف عملکرد درسی و... از 0 تا 5 نمره اختصاص پیدا خواهد کرد.

 هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری است و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مطابق با شیوه مندرج در 
کتاب های درسی صورت خواهد گرفت و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت خواهد شد 

و براساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحدهای یادگیری نمره پودمان به دست خواهد آمد.
 زمانی هنرجو در دروس شایستگی قبول اعالم می شود که در هر 5 پودمان، نمره باالی 12 کسب کند. 
در این صورت میانگین 5 نمره پودمان به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی منظور خواهد شد. 
در صورتی که فرد در یک یا چند پودمان حداقل نمره 12 را کسب نکند در آن درس قبولی را به دست 
نمی آورد. ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده 

است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.
 خالصه نمرات کسب شده در پودمان ها در یک کاربرگ به عنوان گواهی شایستگی های حرفه ای تنظیم 

و همراه با مدارک تحصیلی دیگر به هنرجو تحویل داده خواهد شد.
اجرای  زمان  را در  نتیجه مدار، کتاب همراه هنرجو  و  فرایند مدار  ارزشیابی   هنرجویان می توانند در 

باشند. داشته  همراه  با خود  ارزشیابی 
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 رويكرد برنامه درسي مّلي: منظور از اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي 
مدرسه اي بر اساس 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.
 دنیاي کار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
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 

فضاها از خانه تا كارخانه بزرگ را شامل می شود.
 بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 

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.
قلمرو  در  تربيت  و  آموزش   :)TVET( حرفه اي  و  فني  تربیت  و  آموزش   
را  حرفه اي  و  شغلي  ارتقاء  و  نگهداشت  آمادگي،  زمينه سازي،  جهت  كار  دنياي 
گويند. آموزش و تربيت فني وحرفه اي واژه اي جامع است كه به جنبه هاي از فرايند 
آموزشي و تربيتي، دربرگيرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها 
گوناگون  بخش هاي  در  را  حرفه ها  با  مرتبط  دانش  و  فهم  عملي،  مهارت هاي  و 
مي شود.  اطالق  و  ارجاع  عمومي،  آموزش  عالوه بر  اجتماعي،  زندگي  و  اقتصادي 
اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته است. 
همچنين اين آموزش ها 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 می باشند.
براي مدتي  يا  و  ارائه خدمت  براي  واژه شغل »  استخدام شدن   :)Job( شغل 
از  است. شغل مجموعه   ای  كارفرما  فرد  و  زمان  به  خاص«مي باشد. شغل محدود 
كارها و 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.
از مشاغل دنياي كار است كه شباهت  مجموعه اي   :)Occupation( حرفه 
معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي 

تعاریف و اصطالحات
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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( 
است كه شباهت  از مشاغل  است.يك حرفه مجموعه اي  به بخش خاصي  مربوط 

معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد.
 وظیفه )Duty(: وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را كه 
در يك جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند، وظيفه نام دارد. 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 تقسيم مي شود. به طور مثال از يكي از تكاليف كاري وظيفه »  تعمير سيستم 

مولد قدرت«، تنظيم سيستم جرقه مي باشد.
نياز جهت  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  اثبات شده   شايستگي1: مجموعة 
را، شايستگي گويند. شايستگي ها در  استاندارد  بر اساس  تكليف  كاري،  انجام يك 
و  فني  فني, غير  به سه دستة شايستگي هاي  فني و حرفه اي  آموزش هاي  حوزه 

عمومي تقسيم بندي مي شوند.
 سطح شايستگي انجام کار: صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح 
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 ارزشيابي مي باشد. در بين كشورهاي مختلف نظام سطح بندي شايستگي 

گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.
 چارچوب صالحیت ملي)NQF(: چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و 

گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس 
اين  ارتباط مي دهد. در  به هم  توافق شده  از معيارها و شاخص هاي  مجموعه  ای 
ارزش ويژه اي داده مي شود. زمان و  به مهارت و تجربه در كنار دانش  چارچوب 

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 

Competency ـ1
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به طبع آن تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. صالحيت حرفه اي 
در اروپا EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

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

آموزش را در بر مي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

مي شوند:
متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه اي؛  شايستگي  استاندارد   1
صنعت، 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.
عوامل  ديگر  و  شايستگي حرفه اي  استاندارد  براساس  ارزشیابي؛  استاندارد   2
به  منجر  و  مي شود  تهيه  گوناگون  حوزه هاي  از  مشتركي  گروه هاي  توسط  مؤثر 

اعطاي گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد.
بر اساس استانداردهاي شايستگي حرفه و  استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛   3
در  مي گردد.  تهيه  حرفه اي  و  فني  آموزش هاي  ارائه دهندگان  توسط  ارزشيابي 
اين استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري، تجهيزات 

آموزشي و ... در اولويت قرار دارد.
است  حرفه اي  و  فني  آموزش  در  رويكردي  شايستگي:  بر  مبتني  آموزش   

پيامدهاي  عنوان  به  را  شايستگي ها  دارد.  حرفه اي  شايستگي هاي  بر  تمركز  كه 
و  درسي  برنامه  تدوين  و  طراحي  نيازسنجي،  فرايند  و  مي گيرد  نظر  در  آموزشي 
ارزشيابي بر اساس 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 و حرفه اي 

در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
  استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، 

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

شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
  رشته تحصیلی ـ حرفه اي: مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي 

است كه آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
 اهداف  توانمند سازي: اهداف توانمند سازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها، 
استاندارد عملكرد و اقتضائات ياددهي ـ يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط 
شكوفايي  رويكرد  به  توجه  با  توانمند ساز  اهداف  مي گردد.  تدوين  دانش آموزان 
فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق  و چهار عرصه ارتباط 
متربي با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين 
و تدوين مي شوند. ـ باتوجه به اين كه آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي 
فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربيان است و هويت متربيان برايند نوع 
ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با توجه 
به اين عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود، اين 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.
يادگيري  يادگيرنده،  رفتار  در  پايدار  نسبتاً  تغييرات  ايجاد  فرايند  يادگیري:    
ممكن 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.
يافته  ساخت  يادگيري  فعاليت هاي  يافته:  ساخت  يادگیري  فعالیت هاي    
بر اساس اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای ياددهی ـ يادگيری در شاخه فنی و 
حرفه اي طراحي مي گردد. در تدوين فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه 
فني و حرفه اي بر اساس 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 بر اساس 

1ـ ساحت های تعليم و تربيت بر اساس 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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اصولي از قبيل تقويت انگيزه هنرجويان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های 
واقعی دنياي كار، فعال نمودن هنرجويان استوار است.

يادگيري  توانمند ساز و فعاليت هاي  بر اهداف  محتوي آموزشي مبتني   محتوا: 
ساخت يافته مي باشد. محتوي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازگار با 
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 محتوي دربرگيرنده مفاهيم 
از  انتظار  مورد  شايستگی های  بر  مبتنی  كليدی  ايده های  و  اساسی  ومهارت های 
دانش آموزان است و بر گرفته از يافته های علمی و معتبر بشری مي باشد. تناسب 
آينده، عاليق، ويژگی های روان شناختی دانش آموزان،  نيازهای حال و  با  محتوي 

انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش از الزامات محتوي است.
 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 بسته واقعي يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليد كننده 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 
و  تربيت  بسته  ماكت  بر اساس  يادگيري  بسته  تهيه  و  طراحي  مي شود.  تكميل 

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 بسته آموزشي كمك كند.
منابع  و  اصلي  منابع  دو گروه كلي شامل  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  مي توان 
تكميلي تقسيم نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي معلم، كتاب درسي، كتاب 

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

9 پوستر و غيره مي باشد. 8 فيلم هنرآموز؛ 
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مسیرهای هدايت تحصیلی در گروه هنر

دوره دوم متوسطه 
شاخه فنی و حرفه ای

سال دهمسال يازدهمسال دوازدهم

طراحی و دوخت

معماری داخلی

تولید برنامۀ
 تلويزيونی

فتو ـ گرافیك

صنايع دستی 
)سفال(

صنايع دستی 
)هنرهای چوبی(

صنايع دستی 
)فرش(

صنايع دستی
 )طال و جواهر(

صنايع دستی 
)شیشه گری(

گروه هنر

دوره اول متوسطه
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مسیرهای هدايت تحصیلی در رشته و گرايش در دوره کاردانی

دوره دوم متوسطه شاخه 
فنی و حرفه ای

سال دوازدهم

سال يازدهم

سال دهم

كاردانی توليد كننده برنامه های تلويزيونی

تدوينگر ـ نويسنده برنامه های تلويزيونی

تصويربردار ـ صدابردار برنامه های تلويزيونی

هنر

دوره اول متوسطه

طراحی و سازماندهی درس

تكليف   6 سازوار  تركيب  از  نمايشي  عروسك هاي  بازي دهندگي  و  ساخت  درس 
كاري در قالب پنج پودمان شايستگي تشكيل شده است كه هر پودمان 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 ساخت و بازي دهندگي عروسك هاي 

نمايشي كه قابيلت انتقال دارد محقق مي شود.
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شایستگی های مورد انتظار

شايستگی های فنی:
  تحليل رشته تحصيلی

  اصول و مبانی توليد و برنامه ريزی
  سبك های توليد برنامه سازی تلويزيونی

  ابزار، مواد، تجهيزات و استوديو
  زبان فنی

شايستگی های غیر فنی:
1 مسئوليت پذيري تعهد كاري

2 جمع آوري و گرد آوري اطالعات
3 امانت داري و رازداري
4 يادگيري مادام العمر

5 ارتباط مؤثر وكار تيمي
6 مديريت كارها و پروژه  ها

7 اجتماعي بودن
8 مذاكره

9 كارآفريني
10 درستكاري

11 به كارگيري فناوري هاي مناسب
12 كاربرد فناوري اطالعات

13  احترام گذاشتن بر ارزش هاي ديگران
14  انتخاب و به كارگيري فناوري هاي مناسب

15  تفكر اخالق
16  نگرش سيستمي
17  اخالق حرفه اي

سازماندهي محتوي

درس شامل پنج پودمان است كه هر پودمان شامل 1 يا 2 تكليف كاري است هر 
تكليف كاري به صورت مستقل داراي يك پروژه مستقل است كه در برخي موارد 
مي تواند دو تكليف كاري در يك پيمانه به صورت پروژه مشترک تعريف مي شوند.
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فهرست استاندارد تجهيزات

مطابق با جدول تجهيزات آموزشي در سايت دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و 
حرفه ای و كاردانش.

www.Tvoccd.oerp.ir : به نشانی
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رسانه ها، مراكز، مواد و منابع یادگيري

1  مراکز يادگیري
هنرستان ـ محيط كار واقعی ـ كارگاه های آموزشی

2  رسانه هاي يادگیري

3  منابع يادگیري
  كتاب مرجع

  جدول استاندارد 
  استانداردهای تحليل و ارزشيابی حرفه 

  رسانه های يادگير

هنر

هنر

بازديدسميناركارگاه

كارپوشه

فيلمكارپوشه

نرم افزار كتاب

كتاب
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بخش دوم

دروس و جلسات
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مقدمه

در بخش عمده اي از تاريخ تكامل انسان، طبيعت يكي از مهم ترين زمينه هايي است 
كه انسان در طي سال هاي حساس و تأثيرگذار زندگي خود، با آن سر و كار دارد. 
شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه تجربه مستقيم و غير مستقيم طبيعت از عناصر 
تأثيرگذار در رشد فيزيكي، عاطفي، ادراكي و حتي اخالقي انسان است و احتماال 

در آينده نيز چنين خواهد بود.
اكنون فرصت تجربه مستقيم ارتباط با نظام طبيعت به طرز چشم گيري كمتر شده 
است. اما با حضور پررنگ تكنولوژي انسان امروز توانسته است از طريق ارتباطات 
مجازي آشنايي با طبيعت را به وسيله ابزارهاي تكنولوژي )مانند تلويزيون و رايانه( 
و  مجهز  دوربين هاي  وسيله  به  توانسته  انسان  اين طريق  از  دهد.  بيشتري  عمق 
از  زوايايي   )FHD(اچ دي فول  باال،  بسيار  كيفيت  با  و  كوچك  بسيار  و  پيشرفته 
طبيعت را به ساير نقاط جهان و به داخل تك تك خانه ها، انتقال دهد؛ امكاني كه 
قبل از چنين پديده اي به آساني در دسترس همگان قرار نمي گرفت. اگر دوربين 
مقابل  در  خود  خانة  در  امروزه  مي توانستيم،  چطور  نبود  دستگاه ضبط صوت  و 
تلويزيون با آرامش خاطر نشسته و صحنه هاي آتشفشان هاي مهيب و عظيم را در 
مكان هاي دوردست به تماشا بنشينيم و يا كوچك ترين ذرات موجودات هستي را 
در كادر تلويزيوني از نزديك ببينيم؟ و يا چگونه نواي لطيف پرندگان از جنگل هايي 
در قاره اي ديگر را با آرامش خاطر بشنويم؟ چگونه از زندگي و تحوالت كوچك و 
بزرگ جهان آگاه مي شديم؟ و باالخره اگر اين معجزه قرن نبود چگونه از لحظه هاي 
تمامي  و  علمي  اجتماعي،  اقتصادي، سياسي،  ابعاد  در  ملل  نشيب ساير  و  پرفراز 
تحوالت كوچك و بزرگ مطلع مي شديم؟ چگونه روايت هاي بزرگ تاريخي را در 
مقابل چشمانمان مي ديديم؟ و هزاران چگونه هاي پايان ناپذيري ديگر را هر روزه 

شاهد هستيم.
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نماي کلي از مراحل ساخت برنامۀ تلويزيوني
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نمونه جدول بودجه بندی: تحلیل رشته تحصیلی

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

21چگونگي روند پديدار شدن تلويزيون در جهان 1تحليل رشته تحصيليجلسه 1

12علم فيزيك و چگونگي انتقال تصاوير1تحليل رشته تحصيليجلسه 2

12روند شكل گيري پخش تلويزيوني در ايران1تحليل رشته تحصيليجلسه 3

21تفاوت بين تلويزيون و راديو 1تحليل رشته تحصيليجلسه 4

12تفاوت هاي بين تلويزيون، تئاتر و سينما1تحليل رشته تحصيليجلسه 5

12تحقيق، نگارش متن، تهيه كنندگي و كارگرداني1تحليل رشته تحصيليجلسه 6

12تصويربرداري، صدابرداري، نورپردازي و دكور و ارزيابي1تحليل رشته تحصيليجلسه 7
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واحد 
یادگيری1 فصل اول: تحليل رشته تحصيلی

1ـ مقدمه

بر انگيخت.  را  تعجب همگان  الكساندر سن  دكتر  در سال 1928  بار  اولين   برای 
او مخاطبان را قادر ساخت تا عالوه بر شنيدن، تصاوير را در خانه با چشم دنبال 
كنند. اين مخترع اولين تلويزيون را در ابعاد بسيار كوچك با اندازة 3 اينچ در شهر 

نيويورک و در خانه اش راه اندازی كرد.

2ـ مواد و تجهيزات

كالس درس، كارگاه صدا و تصوير در يكی از شبكه های تلويزيونی يا كارگاه ضبط 
صدا و تصوير در هنرستان با تجهيزات نور، صدا، دوربين، دكور و ... .

3ـ دانش افزایی

دانش افزايی 1
برای اولين بار در سال 1936 يك شبكة تلويزيونی سراسری آغاز به كار كرد. يك 
آغاز كرد سپس در  الكساندر  از قصر  را  لندن پخش عمومی  تلويزيونی در  شبكة 
سال 1940 تقريباً خانوا ده ها می توانستند در خانه گرد هم به تماشای تلويزيون 
تلويزيونی  ايستگاه  يك  به صورت  ابتدا  ايران  در  تلويزيون  راه اندازی  اما  بنشينند 
بخش خصوصی راه اندازی و در يازدهم مهر 1337 در ساعت 5 بعد از ظهر آغاز به كار 
كرد و روزانه 4 ساعت پخش برنامه تلويزيونی داشت. در سال 1342 تلويزيون دولتی 

آغاز به كار كرد و با كمك فرانسوی ها در 29 اسفند 1345 گشايش رسمی يافت.
از آنجاكه سيستم تلويزيون ايران سيستم 525 خط آمريكايی و سيستم تلويزيون 
ملی ايران 625 خط سكام فرانسوی بود تلويزيون ملی ايران يك فرستنده دو كيلو 
واتی با سيستم 525 خط آمريكايی بر فراز ساختمان هتل استقالل )هيلتون سابق( 
از برنامه تلويزيونی  نصب كرد تا دارندگان تلويزيون بدون نياز به دستگاه تبديل 

ملی ايران استفاده كنند.
در سال 1348 تلويزيون ايران در تلويزيون ملی ادغام شد و تحت نظارت تلويزيون 
ملی ايران قرار گرفت و سيستم فرستنده نيز از 525 خط آمريكايی به 625 خط 
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تلويزيون »كانال دو« پخش می شد،  از  كه  برنامه هايی  اما  يافت.  تغيير  فرانسوی 
اختصاص به قشر فرهيخته داشت كه به كانال آموزش نيز معروف بود.

در كنار دو كانال ايرانی يك كانال به نام تلويزيون آمريكا توسط محققان آمريكايی 
اداره می شد كه به زبان انگليسی برای آمريكايی ها و ساير اتباع مقيم ايران برنامه 
برنامه های  پخش  و  شد  تعطيل   1355 سال  در  تلويزيون  اين  می كرد.  پخش 

بين المللی ايران جايگزين آن شد.
دانش افزايی 2

گسترش شبكه ها: شبكه های تلويزيونی از دو شبكه قبل از انقالب به ده ها شبكه، 
بعد از انقالب افزايش يافت. علت گسترش شبكه ها نياز  به ساخت برنامه های متنوع 

و تخصصی برای مخاطبين خاص و اطالع رسانی وسيع آن بود.
رقيب  شبكه های  روزافزون  افزايش  كشور،  جمعيت  افزايش  جمعيتی،  تنوع 
خارج از مرز ها و ايجاد رقابت بين برنامه های تلويزيونی داخلی و خارجی، جذب 
ايرانی به شبكه های خارجی  از گرايش مخاطبين  مخاطبين بيشتر و پيش گيری 
رسانه های  كه  می كرد  ايجاب  مذهبی  و  بومی  ملی،  ارزش های  حفظ  جهت  در 
به  ايجاد كنند.  بينندگان  برای جذب  را  ايرانی شبكه های متنوع و تخصصی تری 
همين منظور شبكه های متعددی راه اندازی شده  شبكة سه برای پخش برنامه های 
ورزشی و جذب جوانان و ورزش دوستان، شبكه چهار برای دوستداران برنامه های 
مستند، شبكه پنج برای پخش موضوع های اجتماعی، و بعد ها شبكة نسيم برای 
پخش برنامه های سرگرمی و يا شبكة نمايش برای پخش فيلم های سينمايی شبكة 
العالم به منظور پخش برنامه به زبان عربی و  جام جم برای ايرانيان مقيم اروپا و 

شبكه های ديگر كه به طور منظم روبه افزايش هستند. 
مقايسۀ جعبۀ جادو و تئاتر: در تئاتر صحنه به گونه ای است كه تماشاگر می تواند 
در هر لحظه تمام صحنه را زير نظر داشته باشد ولی در تلويزيون كارگردان تصميم 
می گيرد، هر لحظه تماشاگر كدام و چه صحنه ای را ببيند. مخاطبان تئاتر، به طور 
گروهی آن را تماشا می كنند و تماشاچی جزئی از برنامه صحنه نمايش بوده و اغراق 
در حركات يا گريم به مراتب بيشتر است. يكی ديگر از جنبه های تفاوت در اين 
موضوع اين است كه تئاتر زنده اجرا می شود و تلويزيون در بسياری موارد برنامه 

را ضبط می كند.
در تئاتر همه پيام بايد از طريق بازيگر انتقال يابد و در يك برنامة تلويزيونی مانند 

تله تئاتر عوامل ديگری نيز نقش دارند.
تفاوت جعبۀ جادو با سینما: تلويزيون با فوريت پيام رسانی می كند.

تلويزيون برنامه زنده نيز دارد. 
در سينما مزيت انتخاب وجود دارد.
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قواعد تلويزيون: فوريت در انتقال پيام از ويژگی های مهم تلويزيون است.

4ـ شيوه تدریس

1  کار گروهی در کالس
يك برنامه تلويزيونی با زمان )كوتاه مدت( مثاًل 10 دقيقه  را در كارگاه يا كالس 

تماشا كنيد.
الف( يك تئاتر ساده و كوتاه با راهنمايی هنرآموز اجرا كنيد.

ب( احساس خود را نسبت به هر دو ارائه دهيد و فرق يك فيلم تلويزيونی را با 
تئاتر بازگو كنيد.

ج( چه تفاوت اساسی بين يك تئاتر با يك برنامه تلويزيونی وجود دارد؟
د( دربارة تفاوت بين تلويزيون با سينما با توجه به نكات زير در كالس گفت وگو 

كنيد.
وسعت پردة سينما با كادر تلويزيونی، سريال  تلويزيونی با سينما، تنوع برنامه در 
آن  مقايسة  و  سينما  برای  هزينه  و  وقت  سينما، صرف  با  آن  تفاوت  و  تلويزيون 
تلويزيونی  برنامه های  تنوع  با  فيلم سينمايی  محدوديت های  مقايسه  تلويزيون.  با 
محدوديت  و  جهان  با  تلويزيون  ارتباط  ورزشی(،  و  آموزشی  برنامه های  )نمايش 

سينما.
2  کار گروهی در کالس

الف( دربارة تفاوت های راديو و تلويزيون گفت وگو كنيد. زمانی كه مطلب يا خبری 
تأثير تصوير بر ذهن شما  اما تصوير را نمی بينيد چه حسی داريد؟  را می شنويد 
چيست؟ تمركز شما بر روی راديو بيشتر است يا تلويزيون؟ دليل آن را بازگو كنيد.
ب( دوست داريد وقت خود را صرف كدام يك از رسانه ها كنيد؟ روزنامه؟ راديو؟ 

تئاتر؟ سينما؟ تلويزيون؟ رايانه؟ اينترنت؟ داليل خود را بنويسيد.
ج( آيا شغل برنامه سازی تلويزيونی را دوست داريد؟ چرا؟

د( آيا دوست داريد گويندة راديويی باشيد؟
ـ  ( اگر قرار باشد خبرنگار شويد انتخاب شما تهيه و پخش خبر برای كدام رسانه  ه

است؟ راديو، تلويزيون، روزنامه؟
و( كدام شغل تلويزيونی را مهم ترين شغل می دانيد و كدام را بيشتر دوست داريد؟
ز( كدام شغل تلويزيونی را پردرآمدتر می دانيد؟ دربارة آن گزارشی تهيه و در كالس 

ارائه كنيد.
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5ـ نکات ایمنی و بهداشت

 مديريت منابع، كاربرد فناوری، ارتباط مؤثر، كار تيمی، آموزش ديگران، استفادة 
بهينه از ضايعات.

6  ـ شيوه ارزشيابی اهداف توانمند سازی

آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی، مشاهدة عملكرد، تهيه گزارش و كارپوشه.

ارزشیابی شايستگی تحلیل رشته تحصیلی

عنوان 
فصل

تكالیف عملكردی 
)واحد های 
يادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتايج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

فصل 1 
تحليل 
رشتة 
تحصيلی

تحليل  و  بررسی  ـ  1
برنامه  توليد  رشتة 
تحليل  و  تلويزيونی 

تكنولوژی های مرتبط
تحليل برنامه های 
تلويزيونی و ارتباط 
آن با فناوری های 

جديد

باالتر از حد 
انتظار

تشريح  و  توضيح 
و  تلويزيون  رسانة 
ساير  با  آن  مقايسة 

رسانه ها

3

در حد انتظار
كاری  وظايف  تحليل 
شاغلين در گروه ساخت 

برنامه های تلويزيونی
2

ـ بيونيك و بيوديزاين  2
در  الگوها  )طبيعت 

ساختار تلويزيون(

پايين  تر از 
حد انتظار

تعريف طبيعت  الگوها 
فيزيكی  ساختمان  در 

راديو و تلويزيون
1

نمره مستمر از 1

نمره واحد يادگيری از 3
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نمونه جدول بودجه بندی: اصول و مبانی تولید و برنامه ريزی

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

اصول و مبانی توليد و جلسه 1
جمعی، 2برنامه ريزی ايده يابی  ايده يابی، 

21سفر و مطالعه

اصول و مبانی توليد و جلسه 2
ميدانی، كتابخانه ای و گفت گو 2برنامه ريزی

12محور

اصول و مبانی توليد و جلسه 3
12سناريونويسی و دكوپاژ2برنامه ريزی

اصول و مبانی توليد و جلسه 4
انسانی 2برنامه ريزی نيروی  انتخاب  برآورد، 

12و تجهيزات

اصول و مبانی توليد و جلسه 5
نيروی 2برنامه ريزی انتخاب  مجوز،  دريافت 

12انسانی و تهيه تجهيزات

اصول و مبانی توليد و جلسه 6
انتخاب عوامل توليد تصويربردار، 2برنامه ريزی

12صدابردار و نورپرداز

اصول و مبانی توليد و جلسه 7
بازبينی راش ها مونتاژ برنامه و 2برنامه ريزی

12ارزيابی
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1ـ مقدمه

برای ساخت برنامه های تلويزيونی از مرحله فكر تا پخش برنامه، تهيه كننده مسئول 
سازماندهی و اداره كننده گروه توليد است. او هدايت و راه اندازی كل توليد را به 
تصميم گيری های  در  و  را مطرح  بودجه  و  برنامه  تهيه كننده موضوع  دارد،  عهده 

ديگر نيز نقش دارد.

2ـ مواد و تجهيزات

كالس درس، كارگاه صدا و تصوير در يكی از شبكه های تلويزيونی يا كارگاه ضبط 
صدا و تصوير در هنرستان با تجهيزات نور، صدا، دوربين، دكور و ... .

3ـ دانش افزایی

دانش افزايی 1
1  دربارة موضوع برنامه و اهداف آن ذكر اين نكته ضروری است، كه اگر تهيه كننده 
يا سرمايه گذار يك برنامه نباشيد بايد ديدگاه سرمايه گذار را به خوبی بدانيد زيرا 
را  توليد  به چه هدفی هزينه های  برای رسيدن  بسيار مهم است كه سرمايه گذار 
می پردازد. بنابراين بهتر است كه عاليق، ديدگاه و حتی سليقة آنها را بدانيد تا در 

مراحل توليد از ابتدا تا پايان تدوين از سوی سرمايه گذار دچار مشكل نشويد.
2  سرمايه گذار بايد قبل از آغاز كار بداند كه نوع ساختار برنامه چيست؟ آيا برنامه 

گزارشی است؟ مستند است؟ همراه با مصاحبه است يا تركيبی است؟
كسانی هستند؟ چه  برنامه چه  مخاطبين  كه  پرسيد  از سفارش دهنده  بايد    3
از  يا  تحصيل كرده اند  روستايی،  يا  حاشيه نشين  يا  شهر نشين اند  دارند،  اعتقادی 
اقشار عادی جامعه ؟ برای مثال اگر توليد برای يك كارخانه است سفارش دهنده، 
فيلم را در جهت فروش بيشتر می خواهد يا برای معرفی كارخانه و آموزش كارگران 
و يا برای دريافت گريد )درجه ارتقا كارخانه(؟ همة اين سوال ها در ساخت برنامه 
تأثير گذار است. اگر فيلم با آگاهی از هدف و موضوع نياز مخاطبين ساخته شود 

بدون ترديد در هنگام نمايش بر بينندگان تأثيری بيشتری خواهد گذاشت.

واحد 
فصل دوم: اصول و مبانی توليد و برنامه ریزییادگيری1
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دانش افزايی 2
تهيه كننده يا ارائه دهنده ايده به متقاضی، بايد موارد زير را در نظر داشته باشد:

  عنوان يا موضوع طرح
  ضرورت پژوهش دربارة موضوع مورد نظر

  هدف برنامه از توليد فيلم چيست؟ )ارشادی، تربيتی، اطالع رسانی، آموزشی، 
سرگرمی و تفريحی(

  مخاطب برنامه چه كسانی هستند؟ )مخاطب خاص يا عام؟(
  شيوه اجرا چگونه است؟ مالحظات و تجهيزات فنی كدام است؟ )داخل استوديو، 
فضای بيرونی، تركيبی از اين دو، يك دوربين يا چند دوربين با مصاحبه، روايتی، 

داستانی و...(
  تعداد برنامه ها مشخص شود. )تك برنامه يا چند برنامه، كوتاه يا بلند، روتين 

هفتگی )برای تلويزيون(، ساالنه 52 قسمتی و مانند آن(
  ساختار برنامه چيست؟ )غير نمايشی، نمايشی، تركيبی، پخش زنده، تله تئاتر، 

گفت و گو محور، مسابقه، آموزشی، انيميشن و...(
دانش افزايی 3

نكته ای مهم برای پژوهشگر: در اغلب موارد پژوهشگر با حجم زيادی از كتاب 
و مقاالت و نوشته های متعدد مواجه است. بنابراين بايد بر موضوع مسلط باشد تا 
بتواند مطالب مفيد را از كتاب ها و نوشته های گوناگون به دست آورده و بدون آنكه 
در انبوه مسائل و مطالب خارج از موضوع گرفتار شود به موضوع اصلی بپردازد، در 
غير اين صورت ممكن است ساعت ها به مطالعه و جست و جو صرف شده و اطالعات 

فراوانی را گرد آوری شود، اما در آخر پاسخ گوی تهيه كننده برنامه نباشد. 
بر  بی مصرف  فيش های  جمع آوری  و  برنامه  موضوع  با  بی ربط  مطالب  گرد آوری 
مشكالت تحقيق خواهد افزود مهم اين است كه او بتواند پس از گرد آوری خرده 
اطالعات يا فيش برداری، آنها را در بستر موضوع اصلی انسجام بخشيده و از شروع 

تا پايان، تحقيق را دنبال كند تا به نتيجة مورد نظر برساند. 
در اين مرحله، پژوهشگر بايد كنجكاوی و تيزهوشی يك خبرنگار را نيز داشته باشد 
و همانند يك مشاهده كننده و تحليل گر موضوع را در نظر گرفته و نگاه تصويری 
داشته باشد و از پژوهش صرفاً كالسيك فاصله بگيرد و به پژوهش با نگاه تصويری 

نزديك تر شود.
اين موضوع ممكن است ماه ها به طول انجامد تا پژوهشگر بتواند به تحقيقی جامع 
برسد در مواردی ممكن است برنامه نيازمند تركيبی از تحقيق كتابخانه ای، ميدانی، 

نقلی )خاطره(، برگرفته از محل و فضای مورد نظر كارگردان )لوكيشن( باشد.
در تحقيق های ميدانی پرسش گر يا پژوهشگر بايد توجه داشته باشد كه پرسشنامه ای 
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تهيه شود كه پاسخ دهنده را از محدوده »موضوع« برنامه منحرف نكند زيرا ممكن 
است پاسخ دهنده بدون در نظر گرفتن موضوع اصلی تحقيق به مطالبی بپردازد كه 
هدف اصلی برنامه نيست و به مطالب حاشيه ای و بدون ارتباط اصلی بپردازد اگرچه 

اين مطالب از جذابيت خاصی برخوردار باشند.
به مطالب دراماتيك، جذاب و جالب و پرفراز  بايد در هنگام تحقيقات  پژوهشگر 
پايان  در  كه  باشد چرا  داشته  بيشتری  توجه  برنامه  موضوع  با  متناسب  نشيب  و 
تحقيق، كارگردان برای ارائه يك فيلم جذاب و ديدنی، نياز به فضاهای ياد شده 

دارد.
تحقيق های ميدانی برای سازندگان فيلم های مستند بسيار حائز اهميت است زيرا 
كه بخشی از توليد برنامه تلويزيونی در همان فضای تحقيقاتی اتفاق می افتد. مثاًل 
اگر موضوع تحقيق دربارة محيط زيست است بايد محقق همراه كارشناسان برنامه، 
به مراتع و جنگل ها مراجعه كند و به جمع آوری اطالعات مبادرت ورزد تا تحقيق به 
درستی انجام شود. به عبارتی محل مراجعه كارشناس محيط زيست می تواند محلی 
برای تصوير برداری )لوكيشن( و يا زمينه تصويری )بك گراندی( برای گفت  وگو يا 

مصاحبه  شونده باشد.

1  در مرحلۀ تحقیق میدانی ممكن است مطالب فراوانی از سوی مصاحبه  شونده نكته
مطرح شود طبیعی است در بیان خاطرات، گوينده ده ها خاطرات تلخ و شیرين 
را  بتواند گفت و گو  که  است  تلويزيونی  پژوهشگر  هنر  اين  اما  دارد  در ذهن  را 
يا  خاطره گو  مجذوب  خود  و  کند  هدايت  فیلم  اصلی  موضوع  سمت و سوی  به 

کارشناس نشود. 
از وی  به مصاحبه شونده قول تصوير برداری  نبايد  2  اخالق حرفه ای: محقق 
را بدهد و در برابر اين وعده، اقدام به گرفتن اطالعات کند؛ زيرا اگر کارگردان، 
تصويربرداری از شخص مصاحبه  شونده را به عهده نگیرد، پژوهشگر، تهیه کننده 
يا تیم تولید متهم به بد قولی و بداخالقی خواهند شد. لذا پژوهشگر بايد از قول 

به مصاحبه  يا تصويربرداری از شخص يا لوکیشن اجتناب کند.

دانش افزايی 4
انتخاب تجهیزات فنی: ارزيابی فنی تجهيزات. انتخاب آن برای ساخت يك برنامه 
امكانات  و  صحنه  طراحی  نور،  تجهيزات  صدا،  تجيزات  دوربين،  مانند  تلويزيونی 
وابسته به آنها به عهدة كارگردان است و اين نوع انتخاب ها بستگی تمام به نوع 

ساختار برنامه دارد. 
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انواع برنامه های تلويزيونی كه شامل: مستند، داستانی، گزارشی و فضای داخلی، 
خارجی، شب، روز، هوای بارانی، آفتابی، صدای محيط، مصاحبه، گفت و گو جمعی 
است،  آن  مانند  و  مختلف  لوكيشن، شات های  داستانی، وسعت  روايی،  فردی،  يا 
لنز،  حركتی،  وسايل  و  دوربين  نوع  انتخاب  بر  و  دارد  نياز  را  خاصی  تجهيزات 
تجهيزات صدابرداری، نورپردازی تأثيرگذار خواهند بود، بنابراين كارگردان مسئول 

مستقيم انتخاب تمامی تجهيزات توليد می باشد.

4ـ شيوه تدریس

سؤال و تمرين کارگاهی:
در كارگاه می توانيد با توجه به موارد زير هنرجويان را به جستجو، كارگروهی و يا 

پژوهش ترغيب كنيد.
كالس  در  گرفت،  نظر  در  بايد  ايده نويسی  در  كه  مهمی  نكتة  هفت  دربارة   1

كنفرانس دهيد.
»ايده پردازی« يك  اصول  كه  بنويسيد  زيستی  ايده محيط  يك  برای  2 طرحی 

طرح تلويزيونی را با رعايت هفت نكتة كليدی ارائه دهد.
3 با توجه به موضوع مورد عالقه خود يك ايده برای »مخاطبين خاص« بنويسيد؟ 
برای  موضوع  همان  يا  شهری  آب  مصرف كنندگان  برای  »آب«  موضوع  مثاًل 

مصرف كنندگان آب كشاورزی.
4 متقاضی ساخت يك فيلم مستند يا داستانی از شما درخواست ارائه يك ايده 

جذاب را نموده است. شما چه ايده هايی را برای او ارائه می كنيد؟
5 يك »ايده« مستند برای سه برنامه 25 دقيقه ای بنويسيد.

6 يك ايده از آخرين كتابی كه خوانده ايد بنويسيد.
7 يك ايده از سفری خاطره انگيز بنويسيد.

8 يك موضوع اجتماعی انتخاب كنيد و يك طرح كوتاه يك برنامه ای برای آن 
ارائه كنيد.

)موضوع،  دهيد.  ارائه  دقيقه ای   5 زمان  با  برنامه  يك  ساخت  برای  ايده  يك   9
ضرورت كار بر موضوع، هدف برنامه، مخاطبين، شيوة اجرا، تجهيزات مورد نياز، 

ساختار آن را در طرح خود حتماً ذكر كنيد(.
10 در جمع دوستان خود يك موضوع مورد عالقه را مطرح كنيد و از آن به يك 

ايده خوب برسيد.
برای رفع  برای ساخت مشروط شود چه پيشنهادهايی  ايدة شما  و  اگر طرح   11

مشكل داريد. 
12 يك تحقيق سه صفحه ای »كتابخانه ای« با توجه به سه مرحله مقدمه محتوا و 

نتيجه بنويسيد.
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13 يك تحقيق ميدانی با توجه به ذكر »هدف« برنامه ـ مقدمه ـ محتوا ارائه دهيد.
14 يك گفت و گو 3 دقيقه ای با هدف آماده سازی يك ايده برای ساخت يك برنامه 

تهيه كنيد.
15 با استفاده از يك قطعه عكس يا فيلم آرشيوی يك »ايده ای« را طراحی كنيد.

16 با توجه به شش نكتة مهم فيلم نامه نويسی، طرح يك فيلم نامة كوتاه را آماده 
كنيد.

17 پس از انتخاب ايده توسط تهيه كننده چه مراحلی را برای توليد بايد طی كنيد. 
18 وظايف »تهيه كننده« چيست؟

باز بينی  را  لوكيشين  كارگردان  و  تهيه كننده  تصوير برداری  از  قبل  بايد  چرا   19
كنند؟

20 چرا دريافت مجوز توسط تهيه كننده برای تصوير برداری ضروريست؟
21 كارگردان كيست؟ و چه ويژگی هايی دارد؟ مهم ترين وظايف يك كارگردان را 

بنويسيد؟
22 هفت نكتة كليدی كارگردانی را بنويسيد.

23 آخرين مرحله ساخت يك فيلم يا برنامه تلويزيونی چه نام دارد؟
24 اولين مرحله كار، تدوين گر چيست؟

5ـ نکات ایمنی و بهداشت

نكات ايمنی در ساخت و پرداخت يك برنامه تلويزيونی آموزش داده شود و درباره 
آنها در كالس گفت وگو شود، مثاًل كار با وسايلی كه با جريان برق كار می كنند، 

باطری ها، شارژرها، دوربين ها و ... .
ايمنی در به كارگيری تجهيزات گران قيمت و نفيس يك استوديو صدا و تصوير 

)انواع ميكروفن، دوربين ها و ...(.

6  ـ شيوه ارزشيابی اهداف توانمند سازی

مشاهدة عملكرد، كارپوشه، آزمون های شفاهی و كتبی عملكردی.
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ارزشیابی شايستگی اصول و مبانی تولید و برنامه ريزی

تكالیف عملكردی عنوان فصل
)واحد های يادگیری(

استاندارد عملكرد 
)کیفیت(

نتايج مورد 
نمرهشاخص تحققانتظار

فصل 2 
اصول، مبانی 
و توليد برنامة 

تلويزيونی

تحليل،  بررسی و تعريف 
گروه های كاری و عوامل 
برنامة  يك  ساخت 

تلويزيونی

بررسی شيوه و مراحل 
در  برنامه  توليد  كار 
صدا و سيما بر اساس 
اصول و مبانی ساخت 

برنامه

باالتر از حد 
انتظار

عوامل  تحليل  و  تعريف 
ساخت برنامه های تلويزيونی 
از  )پيش  توليد  مراحل  و 

توليد و تدوين(

3

در حد 
انتظار

تعريف وظايف نيروی انسانی 
2در تلويزيون و راديو 

پايين  تر از 
1نام گذاری مراحل توليدحد انتظار

نمره مستمر از 1

نمره واحد يادگيری از 3

نمونه جدول بودجه بندی: سبك های تولید برنامه سازی تلويزيونی

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان
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1ـ مقدمه

از سوی سازندگان  متفاوت،  برنامه های  برای ساخت  گوناگون  انتخاب سبك های 
يا  دولتی  بخش  از  اعم  سينمايی،  و  تلويزيونی  برنامه های  سفارش دهندگان  يا 
خصوصی، متناسب با اهداف برنامه است. در اين بخش به مهم ترين اين هدف ها 

اشاره شده است.

2ـ مواد و تجهيزات

كالس درس، كارگاه صدا و تصوير در يكی از شبكه های تلويزيونی يا كارگاه ضبط 
صدا و تصوير در هنرستان با تجهيزات نور، صدا، دوربين، دكور و ... .

3ـ دانش افزایی

دانش افزايی 1
اهداف مختلف در برنامه سازی شامل موارد زير است:

مورد  جامعه  تربيت  هدف  با  برنامه ها  از  نوع  اين  سازندة  تربیتی:  اهداف  الف( 
مؤسسات  خانواده،  می تواند  جامعه  اين  می كنند.  برنامه  ساخت  به  اقدام  نظرش 
آموزشی مدارس، دانشگاهی، محلی، قومی، ملی يا جهانی باشد كه در كوتاه مدت، 
ممكن  تربيتی  برنامه های  نوع  اين  در  باشد.  تأثيرگذار  بلند مدت  يا  ميان مدت 
است هدف، تأثيرگذاری بر اعتقادات يا فرهنگ جامعه باشد، مانند: تغيير فرهنگ 
مصرف گرايی يا تأثير و درک عميق از اعتقادات دينی و ملی، ترک عادات غلط و 
جايگزين كردن عادت بهتر، مثاًل سيگار نكشيدن، قضاوت نكردن ديگران، آموزش 

صبوری و بردباری با ديگران و... .
خبری  صورت  دو  به  می تواند  تلويزيونی  برنامه های  ساخت  اطالع رسانی:  ب( 
مخاطبين  معلومات  افزايش سطح  موجب  عمومی  اطالعات  ارائه شود،  عمومی  و 
می شود مانند اطالع رسانی دربارة مبانی حفظ و نگهداری محيط زيست يا تاريخچة 

فضانوردان و غيره، كه الزاماً به زمان خاصی محدود نمی شود.
و  زمان خاص  بر  عموماً  كه  است  اطالع رسانی  از  نوعی  خبری،  تلويزيونی  برنامة 
كوتاه مدت تكيه دارد. ممكن است كه اين برنامه ها به صورت اخبار روزانه و يا برنامه 

واحد 
فصل سوم: سبک های توليد برنامه سازی تلویزیونییادگيری1
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تحليل خبر و مانند آن تهيه شوند. رويدادهای روزمره يا مناسبت های ويژه مثل 
والدت حضرت علی)ع( و مانند آن نيز از برنامه های اطالع رسانی و ترويجی هستند. 
البته برخی از اين نوع برنامه ها با هدف صرفاً اطالع رسانی و در برخی موارد به منظور 
آموزش مخاطبين ساخته می شوند. برنامة آموزشی تلويزيونی به دو صورت كالسيك 
و غير كالسيك ساخته می شوند. آموزش كالسيك مانند آموزش دروس دانشگاهی و 

غير كالسيك مانند آموزش موضوعات اجتماعی و اخالقی و مانند آن است.
ج( سرگرمی و تفريحی: برنامه هايی كه به منظور ايجاد انبساط خاطر، آرامش فكر 
و ايجاد روحية شاد، طنز، مسابقه و سرگرمی ساخته می شوند در گروه برنامه های 

سرگرمی و تفريحی طبقه بندی می شوند.
اهداف  تفريحی و طنز می توان  برنامه های سرگرمی و  قالب  شايان ذكر است در 
تربيتی، اطالع رسانی و ارشادی را طرح و ارائه كرد. اين روش می تواند تأثير بسيار 

مفيد و مؤثری در مخاطبين داشته باشد.
بايد اشاره كرد كه می توان در يك برنامه چند هدف را دنبال كرد اما سازنده برنامه 
تلويزيونی، بايد هدف اصلی را تعيين و در كنار آن اهداف فرعی را نيز مشخص كند.

سبك های تلويزيونی: در متن كتاب دانش آموز به دليل تنوع در سبك های توليد 
به طور مختصر به آنها اشاره شده است اما در اينجا ضروری است به چند نكته ديگر 

دربارة انواع برنامه های مستند و نمايشی بيشتر اشاره كنيم. 
به طور كلی ساختارهای برنامه سازی را به 3 دسته تقسيم می كنيم: نمايشی، غير نمايشی 

و برنامة جانبی يا تكميلی.
برنامة جانبی برنامه هايی هستند كه ساختار متنوعی دارند اما دارای هويت مستقلی 
نيستند، بلكه با اضافه شدن به »برنامة اصلی« هويت پيدا می كنند. در اين متن 
انواع برنامه های مستند و آموزشی تحت عنوان برنامه های غيرنمايشی قرار گرفته 

است، بنابراين برنامه ها را می توان به دو دستة كلی تقسيم كرد: 
ب( ساختار نمايشی  الف( ساختار غيرنمايشی  

الف( ساختار غیر نمايشی عبارت اند از:
1  انواع برنامه های مستند

تعريف برنامه مستند: ثبت تصوير و بازآفرينی يك واقعه يا مجموعه ای در قالب 
تصويری و صدا.

مستند محض: برنامه ای توليدی كه پديده يا رخدادی با نگاه علمی/پژوهشی را با 
استفاده از عناصر واقعی تشكيل دهنده آن، به طور جامع تفسير و تبيين می كند.

با  رخدادی  يا  پديده  رسانی،  اطالع  نگاه  با  توليدی  برنامه ای  گزارشی:  مستند 
استفاده از عناصر واقعی تشكيل دهندة آن، توصيف و بيان می كند.

از عناصر  با استفاده  يا گزارشی كه  برنامه مستند محض  نوعی  مستند بازسازی: 
واقعی يا جايگزين، وقوع پديده يا رخدادی را بازسازی می كند.
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با  آن  قالب  بازسازی كه وجه  يا  نوعی مستند محض، گزارشی  مستند آرشیوی: 
استفاده از منابع آرشيوی ساخته شود. 

2  انواع برنامه های گزارشی

تعريف گزارش: برنامه ای كه طی آن نظرات و ديدگاه های افراد در مورد يك پديده 
يا موضوع را به صورت بخشی از يك رويداد يا واقعه يا تمام آن را )كه سازنده در 

وقوع آنها هيچ نقشی نداشته است( ثبت، ضبط و منعكس می شود.
3  انواع مسابقه

تعريف مسابقه: برنامه ای كه با منظور ايجاد رقابت در توانايی ها، مهارت های ذهنی 
يا چند  يك  توسط  غيرحضوری  و  به شكل حضوری  فيزيكی شركت كنندگان  يا 

مجری توليد می شود و معموالً با اهدای جوايز همراه است.
4  برنامه های آموزشی

تعريف کالس درس:  برنامه هايی كه با هدف آموزش مستقيم توليد می شوند و طی 
آنها، معلم يا استاد، دروسی را با استفاده از انواع وسايل آموزشی و كمك آموزشی، 

تدريس می كند.
تعريف سخنرانی: برنامه هايی كه با هدف آموزش مستقيم توليد می شوند و در آنها 
موضوع يا مبحث خاصی بدون استفاده از انواع وسايل آموزشی، توسط يك سخنران 

تدريس می شود.
5  انواع گفت و گو

يا چند كارشناس  و يك  از مجری، كارشناس  برنامه ای مركب  تعريف گفت و گو: 
كه در آن موضوع خاصی در يك زمان واحد، مورد بحث، تبادل نظر و تعامل قرار 

می گيرد.
يا چند كارشناس كه  يا كارشناس  نفر مجری،  از يك  برنامه ای مركب  میز گرد: 
و  نظر  تبادل  بررسی،  را در يك زمان و مكان واحد، مورد بحث،  موضوع خاصی 

تعامل قرار می دهد.
با  كه  كارشناس  چند  يا  و  كارشناس  مجری،  از  مركب  برنامه ای  کنفرانس:  تله 
بهره گيری از فناوری پيشرفته، درباره موضوع خاصی در زمان واحد و مكان های 

مختلف در آن به بحث و تبادل نظر می پردازند.
گفت و گوی ترکیبی: تركيبی از هريك از انواع گفت و گو يا ميز گرد و تله كنفرانس.

6  مصاحبه

انعكاس نظرات مصاحبه شونده يا پاسخ  به پرسش  ها درباره يك موضوع خاص بدون 
تعامل، درون يا بيرون از استوديو.
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7  برنامه های ترکیبی )ُجنگ( 

قالب های  با مضامين واحد و  )آيتم های( گوناگون  از قطعات  برنامه هايی متشكل 
مختلف كه به آن مجلة تلويزيونی نيز گفته می شود.

مجله تلويزيونی يكی از انواع برنامه های تركيبی )ُجنگ( است كه همان ويژگی ها 
و خصوصيات را دارد.

8  برنامۀ زنده

برنامه  هايی كه به طور هم زمان توليد و پخش می گردد، مثاًل پخش برنامه فوتبال 
و يا پخش برنامه گفت وگو يا برنامة زندة خبر از استوديو هستند و از آنجاكه چون 
بدون تدوين و مستقيم از آنتن پخش می شوند احتمال بروز اشتباه در هنگام پخش 
از  نوع  اين  معروف ترين  از  يكی  است.  تلويزيونی  ساير ساختارهای  از  بيشتر  آنها 
برنامه ها »خبر« است، برنامه ای مركب از يك يا چند نفر كه فقط برای ارائه خبر 

در ساعات خاصی از روز و يا شب كه مستقيماً از استوديو پخش می شود.
)show( 9  شو

نوع خاصی از برنامه های تركيبی كه با استفاده از يك يا چند مجری و مهمان، در 
حضور يا غياب تماشاچی است. هدف عموماً، ايجاد فضای شاد و مفرح با استفاده از 
بخش های مختلف )سرود و موسيقی، شعبده، نمايش های طنز و...( به طور مستقل 

يا به عنوان پيوندی ميان ساير برنامه ها، سعی در سرگرم كردن بينندگان دارد.
10  تولیدات مذهبی

برنامه  های مذهبی و غير نمايشی كه محتوای آن  مستقيم و غير مستقيم از مضامين 
دينی و معنوی اعم از قرآن مجيد، كالم معصومين و سيره ائمه، برگرفته شده و در 

قالب های مختلف و متفاوتی قابل ارائه خواهد بود.
11  انواع کلیپ

ويدئوکلیپ: برنامه ای كه ايده، موضوع و يا پيامی به وسيله انتخاب تصاوير آرشيوی 
می شود.  ساخته  موسيقی  با  همراه  و  موضوع  با  مناسب  تصاويری  توليد  يا  و 
ويدئوكليپ ها می توانند با موضوع مشخص، در زمانی كوتاه و با ساختار هنری به 

شكل موجز اثربخش باشند.
انتخاب شده  يا پيامی به وسيله عكس ها  ايده، موضوع و  برنامه ای كه  فتوکلیپ: 
يا  و  رويداد  يك  معرف  می توانند  فتوكليپ ها  می شود.  موسيقی ساخته  با  همراه 

واقعه و يا گزارشی از يك جريان فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باشند.
12  میان برنامه ها

تعريف میان برنامه: قطعة برنامه مستقل و كوتاهی كه برای پر كردن فاصله ميان 
دو برنامه با اهداف مشخص ساخته می شود.
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آنونس: برنامه كوتاهی كه با استفاده از تصاوير هر برنامه، با كالم يا بدون كالم، 
به طور كاماًل موجز و مختصر و با هدف تبليغاتی، ساخته می شود.

تیزر: برنامه كوتاهی كه برای معرفی كاال، خدمات يا محصولی به شكلی موجز با 
هدف تبليغاتی است.

آوانما: برنامه كوتاه كه از تركيب موسيقی و تصوير )انتخابی( به وجود می آيد.
میان پرده: برنامه مستقل نمايشی و كوتاهی كه برای پخش در ميان بخش های 

مختلف يك برنامه توليد می شود.
13  موسیقی و سرود

بدون  سرود،  و  موسيقی  اجرای  نمايش  برای  صرفاً  كه  برنامه هايی  مختلف  انواع 
استفاده از عناصر تصويری )اعم از توليدی يا آرشيوی( ساخته می شود.

ب( برنامه های نمايشی عبارت اند از:
1  انواع برنامه های نمايشی

فیلم سینمايی: برنامه ای كه با معيار های سينمايی و برای اكران در سينما ساخته 
شده و مدت زمان آن از 75 دقيقه بيشتر است.

فیلم داستانی )TV Movie(: برنامه ای كه برای تلويزيون ساخته می شود و شامل 
تصوير  به  دقيقه،   60 در  كم  دست  و  قسمت،  يك  در  كه  است  واحدی  داستان 

می كشد.
فیلم کوتاه: برنامه ای كه برای تلويزيون ساخته می شود و داستان واحدی را در يك 

قسمت و حداكثر در 30 دقيقه به تصوير می كشد.
فیلم نیمه بلند: برنامه ای كه برای تلويزيون ساخته می شود و داستان واحدی را در 

يك قسمت و در مدتی بين 30 تا 60 دقيقه به تصوير می كشد.
نمايشی  ادبيات  متون  از  استفاده  با  كه  است  نمايشی  برنامة  تلويزيونی:  تئاتر 

)نمايشنامه(، برای تلويزيون توليد می شود و دست كم 30 دقيقه خواهد بود.
تئأتر صحنه: نمايشی است كه در صحنه و برای تماشاچی اجرا و هم زمان برای 

پخش از تلويزيون، ضبط می شود.
مجموعه ها )سری های ناپیوسته(: برنامه های نمايشی كه برای تلويزيون و معموالً 
با مدت بين 30 تا 60 دقيقه ساخته می شود و هر قسمت آن داستان مستقلی را 

با استفاده از شخصيت های اصلی ثابت به تصوير می كشد.
سريال ها )سری های پيوسته(: برنامه های نمايشی با معيار های تلويزيونی و معموالً بين 

30 تا 60 دقيقه كه داستان دنباله داری را با شخصيت های ثابت به تصوير می كشد.
2  انواع عروسكی ها

باتومی / میله ای: توليد برنامة تلويزيونی مبتنی بر واقعيت يا خيال با استفاده از 
حركت شخصيت های عروسكی ميله ای و باتومی به وسيلة عروسك گردان.
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حركت  از  استفاده  با  خيال  يا  واقعيت  بر  مبتنی  تلويزيونی  برنامة  توليد  نخی: 
شخصيت های عروسكی نخی )مرئی يا نامرئی( به وسيلة عروسك گردان.

دستكشی: ساخت برنامة تلويزيونی مبتنی بر واقعيت يا خيال با استفاده از حركت 
شخصيت های عروسكی به وسيلة دست عروسك گردان، كه به صورت دستكش در 

دستان عروسك گردان قرار می گيرد.
انواع ماسك: ساخت برنامة تلويزيونی بر اساس واقعيت يا خيال با استفاده از انواع 
ماسك ها، )ماسك صورت، ماسك تمام بدن يا نيم بدن( به وسيلة اشخاص واقعی 

به تنهايی يا گروهی.
ترکیبی  زنده ـ عروسكی ـ انیمیشن: تركيبی از هريك از انواع برنامه های نمايشی 

با يكديگر يا با ساير ساختارهای برنامه سازی تلويزيونی.
3  انواع انیمیشن )پويا نمايی(

سل انیمیشن: ساخت برنامة انيميشن بر اساس واقعيت يا خيال  كه شخصيت ها با 
نقاشی بر روی طلق )سل( و يا كاغذ خلق شوند.

شخصيت های  از  استفاده  با  خيال   يا  واقعيت  پويانمايی  عروسكی:  انیمیشن 
عروسكی و اشياء انجام می شود. 

نكته ساخت  است؛  متفاوت  عروسكی  برنامه ای  با  کاماًل  عروسكی  انیمیشن 
انیمیشن  های عروسكی با حرکت عروسك و تصوير برداری تك فريم يا ويدئويی 
با دوربین انجام می شود و در برنامه سازی عروسكی دوربین از حرکت عروسك ها 

که توسط شخص عروسك گردان انجام می گیرد، تصويربرداری می کند.

انیمیشن کامپیوتری: خلق مجازی شخصيت ها و فضاها با استفاده از شيوه پويا نمايی 
رايانه ای و در نرم افزارهای ساخت انيميشن.

محسوب  »برنامه«  تنهايی  به  تلويزيونی  توليدات  از  برخی  جنبی:  فعالیت های 
نمی شوند بلكه به منظور تكميل و يا كمك به برنامه های ديگر طراحی و ساخته 
می شوند. كه به تنهايی دارای پيام خاصی نبوده و بلكه با اضافه شدن به يك يا چند 
برنامه هويت پيدا می كنند و ساخته می شوند، به عبارتی اين توليدات تكميل كننده 

برنامة اصلی هستند.
فعالیت های جنبی يا تكمیلی برنامه سازی

تیتراژ: شناسنامه و معرف هر برنامه كه در شكل های مختلف توليد می شود و بايد 
در كوتاه ترين زمان ممكن، اطالعات برنامه را ارائه كنند. تيتراژ می تواند در آغاز، در 

پايان يا تركيبی از آغاز و پايان برنامه پخش شود.
ُوله: قطعه برنامه كوتاهی كه با توجه به مضمون برنامه، ميان بخش های مختلف آن 

ارتباط برقرار می كند و معرف بخش های بعدی هم هست.
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اجرا: برای توضيح وضعيت يا موقعيت، پيوند برنامه های مختلف، ارائه اطالعات و 
مواردی مانند آن، يك گوينده يا مجری تلويزيونی، در زمان های پخش برنامه ها به 

اجرای برنامه می پردازد كه معموالً به شكل زنده انجام می شود.
پالتو/ اجرا: فعاليتی است كه توسط يك يا چند مجری به منظور ايجاد پيوند ميان 
قطعات مختلف يك برنامه به منظور تلطيف برنامه، ارائه اطالعات و مانند آن، انجام 

می شود.
از  مجموعه  يك  تكميل  يا  و  تفسير  توصيف،  تشريح،  توضيح،  برای  متن:  گفتار 
تصاوير،معموالً متنی انتخاب و بر روی آن خوانده می شود.گاهی تصوير گوينده نيز 

ديده می شود. 
زيرنويس و کپشن: انتقال پيام و اطالعات، تبليغ محصوالت و خدمات، ترجمه متن 
برنامه به صورت مختلف اعم از نوشتاری، گرافيكی يا تصويری كه هم زمان با برنامه 

و در حاشيه آن پخش می شود.
آرشیوی: استفاده از برنامه های توليد شده ای كه در آرشيو نگهداری می شوند، در 

يك برنامه جديد كه می تواند بدون تدوين پخش شود يا دوباره تدوين شود.
نياز  مورد  تصاوير  و  صداها  ايجاد  و  توليد  تصويری:  و  صوتی  ويژه  جلوه های 
برنامه های توليدی به منظور القای، شرايط و ويژگی های خاص زمانی، مكانی كه از 

ساده ترين نوع تا پيچيده ترين شكل آن، قابل توليد است.
آرم، لوگو يا شناسه سازی: توليد يا ساخت آرم، عالمت يا شناسه خاص برای يك 

موضوع، مكان، سازمان، شبكه و مانند آن.
آرم استیشن: توليد يا ساخت آرم و عالمت تصويری يا صوتی يا تلفيقی از هر دو 
به عنوان شناسه خاص شروع يك بخش از برنامه يا پيوند با بخش های ديگر برنامه.

4   شیوه تدريس

ـ 5 نفره تقسیم کنید و از آنان بخواهید با راهنمايی کارگروهی هنرجويان را به گروه های 4
و هدايت شما تمرين های زير را انجام دهند. 

دربارة  هستید؟  عالقه مند  تلويزيونی  برنامه های   ساختار  از  نوع  کدام  به    1
برنامۀ مورد عالقۀ خود در کالس گفت وگو کنید.

با هرگونه  برنامه مستند کوتاه  يا موبايل يك  و  به وسیلۀ دوربین کوچك    2
ساختاری که عالقه مند هستید، بسازيد و آن را در کارگاه ارائه کنید.

3  يك برنامه مستند کوتاه تهیه کنید که خود اجرای آن را عهده داشته باشید.
4  برنامه ترکیبی )جنگ( را انتخاب کرده و با يك برنامۀ تلويزيونی مصاحبه 
)يا میز گرد( آن را مقايسه کنید. درباره تفاوت ها و شباهت های ساختاری اين 

دو برنامه گزارشی تهیه و در کالس ارائه کنید.



بخش دوم : دروس و جلسات

35

5ـ نکات ایمنی و بهداشت

برنامه  در ساخت  بهداشت  و  ايمنی  ابزارها،  با  كار  در هنگام  ايمنی  نكات  رعايت 
رايانه،  الكترونيكی و ديجيتالی )مانند  ابزارهای  از  به كارگيری درست و اصولی  با 

دوربين، پروژكتور و...(.

6  ـ شيوه ارزشيابی اهداف توانمند سازی

آزمون عملكردی، مشاهدة عملكرد هنرجويان در هنگام تهيه يك برنامه يا گزارش، 
آزمون های پرسش و پاسخ شفاهی در كالس.

5  کدام يك از ساختارهای برنامه های مستند تأثیر بیشتری بر مخاطب دارند؟ 
داليل خود را توضیح دهید. 

6  با ديدن يك فیلم غیر نمايشی، به طور گروهی، ساختار آن را مشخص کنید.
7  با ديدن يك برنامه نمايشی ساختار آن را مشخص کنید.

8  چند تفاوت اساسی بین برنامه  نمايشی و مستند را به صورت لیستی تهیه 
کنید و در کالس ارائه کنید.

در  را  عروسكی  برنامه های  با  عروسكی  انیمیشن  برنامه  اساسی  تفاوت    9
کالس با نمايش نمونه شرح دهید.

10  ساده ترين ساخت عروسك کدام نوع آن است؟ يك نمونه با طراحی مورد 
عالقه خود بسازيد.

11  با موبايل خود يك انیمیشن کوتاه بسازيد.
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ارزشیابی شايستگی سبك های تولید برنامه سازی تلويزيونی

تكالیف عملكردی عنوان فصل
)واحد های يادگیری(

استاندارد 
عملكرد )کیفیت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

فصل 3 
سبك های 
توليد برنامة 

تلويزيونی

بررسی سبك       ها و شيوه های 
ساخت برنامه های تلويزيونی 
در پنج حوزة مستند، آموزشی، 
داستانی، عروسكی و انيميشن

تحليل انواع 
برنامه های تلويزيونی 

در سبك های 
گوناگون بر اساس 

نوع برنامه و مخاطب 
آن 

باالتر از حد 
انتظار

تحليل سبك های ساخت 
برنامه های تلويزيونی و  

ويژگی های هريك و ارتباط 
برنامه ها با مخاطبين

3

در حد 
انتظار

تعريف ژانرها و حوزه های 
ساخت برنامه های تلويزيونی 

بر اساس موضوع و متن 
2

پايين  تر از 
حد انتظار

تعريف يكی از برنامه های 
1تلويزيونی و نام بردن سبك ها

نمره مستمر از 1

نمره واحد يادگيری از 3

نمونه جدول بودجه بندی: ابزار، مواد، تجهیزات و استوديو

رئوس محتوافصلواحد يادگیریجلسه
زمان

عملینظری

21فضای استوديو، اتاق كنترل و اتاق صدا4ابزار، مواد، تجهيزات و استوديوجلسه 1

21نيازهای يك برنامه استوديويی4ابزار، مواد، تجهيزات و استوديوجلسه 2

تصويربردار كيست؟ دوربين چگونه كار می كند؟4ابزار، مواد، تجهيزات و استوديوجلسه 3
21انواع حركت های دوربين

21صدابردار كيست؟ انواع ميكروفن4ابزار، مواد، تجهيزات و استوديوجلسه 4

21نور و ضرورت نورپردازی، انواع نور4ابزار، مواد، تجهيزات و استوديوجلسه 5

21آماده سازی لباس، انواع گريم4ابزار، مواد، تجهيزات و استوديوجلسه 6

21طراح دكور، شات دكور4ابزار، مواد، تجهيزات و استوديوجلسه 7
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1ـ مقدمه

برنامه هاي  ساخت  در  مهم  اركان  از  يكي  استوديويي  تجهيزات  و  ابزار  با  كار 
تلويزيوني است، همراه با ساير آموزش هايي كه هنرجويان در پودمان ها و دروس 
پايه هاي 10، 11 و 12، خواهند آموخت، در اين فصل به برخي از مهم ترين آنها 

اشاره شده است.

2ـ مواد و تجهیزات

استوديوي صدا و تصوير، استوديو تدوين با ابزارها و وسايل كامل.

3ـ دانش افزایی

لنز چيست؟
يكي از اصلي ترين اجزاي دوربين لنز است، نور پس از عبور از لنز بر سنسور تابيده 

مي شود.
لنز از تجمع چند عدسي كه با ترتيب خاصي پشت سر هم داخل يك استوانه قرار 
گرفته تشكيل شده است. سه نكته مهم در مورد هنگام استفاده لنز بايد در نظر 

داشت كه شامل فاصله كانوني، ديافراگم و رينگ فوكوس است.

واحد 
یادگیری1 فصل چهارم:ابزار،مواد،تجهیزات و استودیو
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فاصله كانوني: شعاع هاي نور كه از بيرون به عدسي محدب مي تابند در نقطه اي 
پشت عدسي همديگر را قطع مي كنند، فاصله عدسي تا نقطه اي كه پشت عدسي 
ايجاد مي شود را فاصله كانوني مي نامند. لنز ها بر اساس ميزان فاصله كانوني به سه 

دسته اند، لنز نرمال، لنز وايد انگل و مجموعه لنز تله فوتو.
ديافراگم: مجموعه تيغه هايي هستند كه بر روي هم مي لغزند و با اين لغزش ها 
روزنه ها باز و بسته مي شود اين ابزار با مركز لنز منطبق شده و باعث كنترل شدت 
نور خروجي از لنز مي شوند به عبارتي عملكرد ديافراگم مشخص كردن شدت نور 
است كه به سنسور مي تابد و بازتر شدن ديافراگم شدت نور بيشتر و بسته شدن 
آن سبب ورود نور كمتري به لنز مي شود كه البته نوع باز و بسته شدن ديافراگم 

بر عمق وضوح ميدان تصوير مؤثر است.
هرچه نور بيشتر از ديافراگم وارد شود، عمق ميدان كمتر و هر چه نور كمتر وارد 

شود عمق ميدان تصوير، وضوح باالتري خواهد داشت.
رينگ فوكوس1: يكي ديگر از 
فعاليت ها تصويربرداري هنگام 
است  تصوير  وضوح سازي  كار 
وضوح  حداكثر  به  رسيدن  يا 
طريق  از  عمل  اين  تصوير، 
رينگ فوكوس انجام مي شود، 

كه بر روي بدنه لنز قرار دارد.

نورپردازي
در نورپردازي صحنه، از سه نوع منبع نوري استفاده مي شود اين كار توسط نورپرداز 

و زير نظر تصويربردار انجام مي شود. اين منابع نور عبارت اند از:
1 منبع نور اصلي )Key Light(: منبع نور كه معموالً از يك تا چند پروژكتور 

قوي تشكيل شده است براي روشنايي كلي صحنه استفاده مي شود.

1ـ فوكوس: به معنی تمركز و مركزيت دادن می باشد اما مفهوم آن در عكاسی و تصويربرداری رسيدن به حداكثر وضوح 
است.
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)Fill Light( 2 منبع نور فرعي
منبع نور كه معموالً از يك يا چند پروژكتور ضعيف تر تشكيل شده است براي حذف 

سايه ها در تصوير استفاده مي شود. 
)Back Light( 3 منبع ضد نور

منبع نور كه معموالً فقط از يك يا دو پروژكتور تشكيل شده و به صورت ضد نور 
)منبع نور پشت سوژه به سمت دوربين( در صحنه نصب مي شود براي متمايز شدن 

سوژه از زمينه پشت آن و نيز افزايش پرسپكتيو استفاده مي شود.
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كادر بندي
اولين و مهم ترين سؤال در تصوير برداري محل قرار گرفتن سوژه در كادر است، 
اينكه سوژه در كجاي كادر قرار بگيرد تا توجه بيننده را به خود جلب كند، در واقع 
با قرارگيري سوژه در وسط كادر، تصويري تخت و بي روح و يكنواخت خواهيم ديد.

مطالعات نشان مي دهد كه در نگاه اول چشم انسان معطوف به چهار نقطه از تصوير 
است كه در حواشي كادر قرار گرفته اند، اگر كادر تصوير از عرض و طول  به سه 
قسمت مساوي تقسيم شود، خطوط عمود بر هم چهار نقطه اصلي را پديد مي آورد 

كه اين نقاط، به نقاط طاليي معروف هستند. 

از  بهتر  را  آنها  بيننده  بوده و چشم  تناسبات هندسي دقيقي  نقاط طاليي داراي 
تناسب هاي ديگر مي بيند.
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تجهيزات تدوين
يا يك  برنامه تلويزيوني است كه در آن يك مستند  تدوين آخرين مرحلة توليد 

برنامة نمايشي شكل نهايي خود را پيدا مي كند.
و  نماها  گزينش  از:  عبارت اند  كه  مي شود  گفته  فعاليت هايي  مجموعه  به  مونتاژ 
اندازة آنها، رديف كردن نماها، صحنه ها و سكانس هاي پشت سر هم، مخلوط كردن 
صداها و تنظيم آنها در مقايسه با يكديگر و در نهايت در هم آميختن و همگاه كردن 

صداي نهايي با تصوير.
اين كار با استفاده از دكوپاژ، قوانين و اصول فيلم سازي و ذوق هنري و خالقيت 

تدوين گر، انجام مي شود. به اين مرحله، مونتاژ و يا »اديت« گفته مي شود.
تدوين گر يا اديتور در شكست يا موفقيت يك برنامه تلويزيوني، نقش اساسي دارد 
او با گزينش، شكل دهي و مرتب كردن نماها و سپس در هم آميختن صدا و همگاه 
كردن آن با تصوير، در  تكوين، ضرب آهنگ، شكل و در تأكيد و تأثير نماهاي مختلف 
بسيار تأثير گذار است. به همين دليل كارگردان يك برنامه تلويزيوني ارتباط مهمي 
از برنامه سازان از قبل، طرح تدوين برنامة خود را آماده  با تدوين گر دارد. برخي 
مي كنند و در مرحلة فيلم برداري، تا حد زيادي كار تدوين را در ذهن دارند و در 
هنگام تصويربرداري نوع نما را كامالً مشخص مي كنند و نماهاي مورد نظر را با زوايا 
و فاصله هاي مختلف دوربين از سوژه مي گيرند، تا هنگام تدوين در ميان نما هاي 
پراكنده كمتر سرگردان باشند. به اين ترتيب كارگردان تعداد انتخاب ها را كاهش 

مي دهد، تا شكل نهايي برنامه همان باشد كه خود در ذهن دارد.
برخي از كارگردانان در ابتدا تدوين را شروع مي كنند. به اين ترتيب كه، تدوين گر، 
فيلم هايي را كه هر روز گرفته مي شود )راش ها(، در اختيار مي گيرد و با مشورت 
رسيد،  پايان  به  فيلم برداري  وقتي  مي كند.  هم  سر  را  تكه فيلم ها  آن  كارگردان، 
را  برداشت ها  بهترين  كارگردان،  نظر  با  او  مي كند.  آغاز  را  تدوين  كار  تدوين گر 
از  اين نسخه  با تصوير همگام مي كند.  را  برنامه  الگوي صداي  و  انتخاب مي كند 
فيلم كه اولين نسخة تدوين شده، براي رسيدن به شكل نهايي است، »رافكات« 

)Rough cut( ناميده مي شود.
تدوين گر بعد از مشورت با كارگردان برنامة تلويزيوني، نسخه تدوين اوليه )رافكات( 
را اصالح و ويرايش مي كند، جلوه هاي اپتيك براي انتقال نماها را به آن اضافه كرده 
و جلوه هاي ويژه را نيز مي افزايد و در نهايت نسخة نهايي را كه در آن نماها، طول 
با تصوير  آنها و ترتيب قرار گيريشان به دقت مشخص شده و صدا نيز به خوبي 

همگام شده است را، ارائه مي دهد.
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اشاره اي به شيوه هاي سنتي و نوين تدوين فيلم و تدوين ويدئويي

فيلم شامل نکته دارد. صداي  نظارت  تركيب كردن صداها،  بر كار مسئول  تدوين گر 
گفت و گو ها، موسيقي، جلوه هاي صوتي و موسيقي متن است. 

براي نکته فيلم  نمايش  نهايي،  آماده شدن نسخة  از  فيلم سينمايي پس  در ساخت 
تعداد محدودي از تماشاگران انجام مي گيرد. پس از نمايش خصوصي فيلم و با 
توجه به واكنش تماشاگران، كارگردان تصميم مي گيرد كه اصالحاتي را در فيلم 

انجام دهد و يا فيلم را به همان شکل روانه بازار كند. 

كار نکته داده،  رخ  رايانه  و  ويدئو  تکنولوژي  عرصة  در  كه  پيشرفت هايي  با  امروزه 
تدوين گر انعطاف، سرعت، دقت و سهولت بيشتري يافته است.

هر  تصوير  مي توان  فيلم  تدوين  در 
متصل  و  بريد  را  آن  و  ديد  را  كادر 
كرد. نگاتيوهاي اصلي در البراتور ظاهر 
مي شود و به صورت راش در مي آيد. 
و  مي برد  را  راش  نسخة  تدوين گر 
نوار چسب  با  را  برگزيده  قسمت هاي 
مخصوص به هم متصل مي كند. سپس 
نسخة نگاتيو را بر اساس نسخة تدوين 
شيميايي  چسب  با  و  بريده  شده، 

مخصوص به هم مي چسباند.

با قرار دادن اين نسخه نگاتيو در كنار فيلم خام در البراتور و نور دادن به آن، يك 
سوراخ هاي  از  استفاده  با  تدوين  دستگاه  در  مي شود.  نمايش  آمادة  كامل  نسخه 
كناري نوارهاي فيلم؛ دو نوار به يكديگر قفل مي شوند. به طوري كه تصوير و صدا 

كامالً بر هم منطبق )سينك( است.
تدوين ويدئويي: تدوين نوارهاي ويدئويي با كپي كردن تصاوير از يك نوار به نوار 
ديگر انجام مي شود اين كار به دو دستگاه ضبط ويدئو احتياج دارد. دستگاه اول 
)مرجع( صحنه هاي الزم از نوار اول را به نمايش مي گذارد و دستگاه دوم )مقصد( 
بخش هاي انتخابي را، به طوري كه محل اتصال آنها غير قابل رؤيت باشد، بر روي 
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مختلف  منابع  عنوان  به  ضبط  دستگاه  چندين  به  گاه  مي كند.  ضبط  نهايي  نوار 
تصويري براي تدوين ويدئويي نياز است، بنابراين از ميز تدوين و تركيب تصوير 

استفاده مي شود.

شده  زماني ضبط  كدهاي  از  استفاده  با  مخصوصي  رايانه  وسيلة  به  تدوين  عمل 
بر روي نوار ويدئويي كنترل مي شود و به گونه اي برنامه ريزي شده كه به محض 
رسيدن نوار دستگاه مرجع به كد زماني مورد نظر، دستگاه ضبط مقصد را از حالت 

پخش تغيير مي دهد.
تدوين نوين: امروزه تجهيزات توليد به دليل دستاوردهاي تكنولوژي هاي پيشرفته 
با قيمت مناسب نسبت به دهة گذشته آن چنان فراوان شده كه مي توان پس از 
تصوير برداري، با كمي اطالعات و عالقه به مونتاژ هاي ساده و نيمه حرفه اي دست 

يافت.
در صورتي كه يك دوربين ويدئويي و دستگاه ضبط، ويدئو داشته باشيد مي توانيد 
تصاويري را كه خود گرفته ايد    تدوين كنيد. دوربين منبع تصوير خواهد بود و دستگاه 
ضبط نوار اصلي را تهيه مي كند. ابتدا يك بار نوار را كامالً ببينيد و بخش هاي مورد نظر 
خود و ترتيب قرار گرفتن آنها را مشخص كنيد. سپس فيلم را در دوربين قرار دهيد 
از شماره انداز دوربين،  استفاده  با  و  ببينيد  بار ديگر  از دريچة چشمي آن يك  و 
شماره دقيق نماهاي مورد نظر خود را يادداشت كنيد. دوربين را با سيم مناسب 
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به سوكت ورودي دستگاه ضبط ويدئو متصل كنيد تا دوربين ضبط كند. سپس از 
دريچة چشمي دوربين بخش هاي مورد نظر خود را از روي نوار اول پيدا كنيد و 
به ترتيب دلخواه، روي نوار داخل دستگاه ضبط كنيد. امروزه بيشتر دوربين ها و 
دستگاه هاي ضبط توانايي مونتاژ بدون برش در نقاط ساده تصويري و ميكس هاي 
اتصال را دارد. بعضي از آنها حتي توانايي تركيب ايجاد باندهاي صوتي جديد و حتي 

ثبت متن روي تصوير را دارد.

4ـ شیوه تدریس

كار گروهي از هنرجويان بخواهيد كه در گروه هاي 3 يا 4 نفره فعاليت هاي زير را 
انجام دهند.

1 دربارة استوديو و واحد سيار استوديويي در كالس گفت و گو كنيد.
2 مهم ترين تفاوت دوربين فيلم برداري با دوربين ويدئويي را بگوييد.

3 چرا بايد دوربين، قبل از شروع به كار، وايت باالنس شود؟ داليل آن را بنويسيد.
4 با همكاري هم، يك دوربين را وايت باالنس كنيد.

5  با حركت دوربين به وسيلة ابزار حركتي در چند جهت دوربين فعال مي شود؟
6  نوع كاربرد انواع ميكروفن را توضيح دهيد؟

7  چرا بايد براي سوژه نورپردازي كنيم؟ داليل را در كالس ارائه كنيد.
 )به وسيله تصوير يا اساليد(

8  در چه صورت كارگردان نيازمند ساخت دكور است؟
9 يك ماسك ساده براي خود طراحي كنيد.

10 اگر بخواهيد بر طبق يك سناريو فضاي يك لوكيشن را آماده كنيد چه تغييراتي 
را بايد انجام دهيد؟ ابتدا لوكيشن را تصور كنيد بعد تغييرات الزم را بگوييد.

11 گريم ساده چيست؟ اگر امكانات الزم را در دسترس داريد چهره دوست خود 
را گريم ساده كنيد.

يكديگر  با  متفاوت  تلويزيوني  برنامه  نوع  دو  در  را  گريمور  نقش  و  گريم  نوع   12
مقايسه كنيد.

13 آيا طراحي لباس فقط به منظور نشان دادن دوره خاصي )تصويري از گذشته يا آينده( 
است؟ دربارة اهداف »طراحي لباس« در كالس گفت گو كنيد.



بخش دوم : دروس و جلسات

45

5ـ نکات ایمنی 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.

6ـ شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازي

مشاهدة عملكرد، تهيه كار پوشه و گزارش.
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ارزشيابی شايستگی ابزار، مواد، تجهيزات و استوديو

تکاليف عملکردي عنوان فصل
)واحد هاي يادگيري(

استاندارد عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

فصل4
استوديو ها، 
مواد، ابزار و 

تجهيزات
تحليل و بررسي 
استوديو ها، دكور، 

لباس و ساير تجهيزات 
ساخت برنامه هاي 

تلويزيوني

بررسي تجهيزات، ابزار و عوامل 
ساخت برنامه هاي تلويزيوني

باالتر 
از حد 
انتظار

و  تجهيزات  كاربرد  تفسير 
ابزار براي ساخت هر يك از 
برنامه هاي تلويزيوني با توجه 
به موضوع، ژانر و مخاطب

3

در حد 
انتظار

بررسي ابزار و تجهيزات براي 
2ساخت يك برنامة تلويزيوني

پايين  تر 
از حد 
انتظار

شناخت برخي از مفاهيم در 
1زمينة تجهيزات استوديو ها 

نمره مستمر از 1

نمره واحد يادگيري از 3

نمونه جدول بودجه بندی: طراح زبان فنی

رئوس محتوافصلواحد يادگيریجلسه
زمان

عملینظری

برنامه هاي 5طراح زبان فنیجلسه 1 تهيه  در  پركاربرد  و  ساده  واژه هاي  آموزش 
ـ3تلويزيوني

ـ3تحليل واژگان كليدي در ساخت برنامة تلويزيوني5طراح زبان فنیجلسه 2 

ـ3بررسي قوانين حاك بر توليد برنامة تلويزيوني5طراح زبان فنیجلسه 3

ـ3آزمون و ارزشيابي5طراح زبان فنیجلسه 4

---

---

---
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1ـ مقدمه

با  تدوين اين فصل در كتاب دانش فني پايه، به منظور آشنا ساختن هنرجويان 
مهم ترين قوانين پايه در ساخت يك برنامه تلويزيوني، واژگان و اصطالحاتي است 
كه به صورت گسترده در دنياي برنامه سازي تلويزيوني كاربرد دارند و بدون اطالع 
و فهم دقيق آنها، هنرجويان و دانش آموختگان اين حرفه نمي توانند ارتباط و تعامل 

سازنده اي در محيط كار داشته باشند. 

2ـ دانش افزایی و شیوه تدریس

در آموزش اين فصل استفاده از بهترين و مناسب ترين شيوه هاي ياددهي و يادگيري 
براي آشنا ساختن هنرجويان با واژگان پايه و كليدي در حوزه برنامه سازي تلويزيوني 
ضروري است. براي تحقق اين هدف از انواع روش ها مانند: روخواني از روي متن؛ 
استفاده از وسايل كمك آموزشي مانند فايل هاي صوتي كه در آن از واژه هاي مورد 
نظر استفاده مي شود و يا نمايش فيلم هاي آموزشي مي توان بهره مند بود. مشاركت 
هنرجويان در آموزش اين فصل يكي از نوآوري هاي مهم به شمار مي رود به طوري 
كه هنرجويان مي توانند با به عهده گرفتن آموزش بخش هاي انتخابي از اين فصل 
به تهيه پوشه هايي بپردازند و در ياددهي سهم بسزايي داشته باشند. تهيه گزارش 
رسمي  تلويزيوني  برنامه  يك  ساخت  در  كه  اساس نامه هايي  و  عملكرد     از    قوانين 
بايد رعايت شود توسط هنرجويان و با ارائه مثال ها و مصاديق توسط آنان مي توان 

فضاي كالس درس را به صورت كارگاهي و كامالً نوآورانه مديريت كرد.

3ـ نکات ایمني و بهداشت

رعايت موارد اخالق حرفه اي در ارائه گزارش هاي مستند و مكتوب.

4ـ شیوه ارزشیابي اهداف و توانمندسازي

پاسخ هاي  و  توسط هنرجويان، پرسش  كارپوشه  به صورت  تهيه گزارش عملكرد 
شفاهي و كتبي در كالس، مشاهدة عملكرد.

واحد 
یادگیری1 فصل پنجم:زبان فنی
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ارزشيابی شايستگی طراح زبان فنی

تکاليف عملکردي عنوان فصل
)واحد هاي يادگيري(

استاندارد عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

فصل5
زبان فني 

)حوزة حرفه اي 
تلويزيون( و 

مقررات و قوانين 
و اساس نامه

تحليل واژگان، عوامل انساني 
در برنامة تلويزيوني و مقررات 

و قوانين و اساس نامه ها

بررسي و تحليل چگونگي 
به كارگيري قوانين و مقررات 
توليد برنامه هاي تلويزيوني، 
كاربرد واژگان تخصصي 

باالتر 
از حد 
انتظار 

تخصصي  واژگان  تحليل 
توليد  و  حوزة ساخت  در 
و  تلويزيوني  برنامه هاي 
مقررات  و  قوانين  كاربرد 

برنامه ها توليد  در 

3

در حد 
انتظار

تعريف واژگان تخصصي 
و مقررات و قوانين 

2

پايين  تر 
از حد 
انتظار

نام بردن واژگان تخصصي و 
مقررات و قوانين

1

نمره مستمر از 1

نمره واحد يادگيري از 3



بخش دوم : دروس و جلسات

49

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس دانش فنی پايه

سال تحصيلي: 97ـ1396پايه: دهمرشته تحصيلي: توليد برنامه تلويزيونی

كد كتاب: 210556كد درس:  كد رشته: 028810

تکاليف عملکردیعنوان پودمان
)واحدهای يادگيری(

استاندارد عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

پودمان1: تحليل 
رشته تحصيلی

1ـ بررسی و تحليل رشته 
توليد برنامه تلويزيونی و 

تحليل تكنولوژی های مرتبط 

تحليل برنامه های 
تلويزيونی و ارتباط 
آن با فناوری های 

جديد

باالتر 
از حد 
انتظار

توضيح و تشريح رسانه 
تلويزيون و مقايسه آن با 

ساير رسانه ها
3

درحد 
انتظار

تحليل وظايف كاری 
شاغلين در گروه ساخت 

برنامه های تلويزيونی
2 2ـ بيونيك و بيوديزاين )طبيعت 

الگوها در ساختار تلويزيون(

پايين تر 
از حد 
انتظار

الگوها  طبيعت  تعريف 
فيزيكی  ساختمان  در 

تلويزيون و  راديو 
1

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20
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تکاليف عملکردیعنوان پودمان
)واحدهای يادگيری(

استاندارد عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

پودمان 2: اصول، 
مبانی توليد و 

برنامه ريزی

تحليل، بررسی و تعريف 
گروه های كاری و عوامل 

ساخت يك برنامه تلويزيونی

بررسی شيوه و مراحل 
كار توليد برنامه در صدا 
و سيما براساس اصول و 

مبانی ساخت برنامه

باالتر 
از حد 
انتظار

تعريف و تحليل عوامل 
ساخت برنامه تلويزيونی 
و مراحل توليد )پيش از 

توليد و تدوين(

3

درحد 
انتظار

نيروی  وظايف  تعريف 
و  تلويزيون  در  انسانی 

راديو
2

پايين تر 
از حد 
انتظار

نام گذاری مراحل توليد
1

 نمره مستمر از 5

 نمره شايستگي پودمان

 نمره پودمان از 20

عنوان 
پودمان

تکاليف عملکردی
)واحدهای يادگيری(

استاندارد 
عملکرد)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

پودمان 3: 
سبک های 

توليد برنامه 
تلويزيونی

بررسی سبك ها و شيوه های 
در  تلويزيونی  برنامه  ساخت 
پنج حوزه مستند، آموزشی،  
داستانی، عروسكی و انيميشن

برنامه های  انواع  تحليل 
تلويزيونی در سبك های 
نوع  بر اساس  گوناگون 

برنامه و مخاطب آن

باالتر 
از حد 
انتظار

تحليل سبك های ساخت 
برنامه های تلويزيونی و 

ويژگی های هر يك و ارتباط 
برنامه ها با مخاطبين

3

درحد 
انتظار

تعريف ژانرها و حوز های 
ساخت برنامه های تلويزيونی 

براساس موضوع و متن
2

پايين تر 
از حد 
انتظار

تعريف يكی از 
برنامه های تلويزيونی و 

نام بردن سبك ها 
1

نمره مستمر از 5
نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20
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عنوان 
پودمان

تکاليف عملکردی
)واحدهای يادگيری(

استاندارد عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

پودمان 4:
ابزار، مواد، 
تجهيزات و 

استوديو

استوديوها،  بررسی  و  تحليل 
دكور، لباس و ساير تجهيزات 
ساخت برنامه های تلويزيونی

بررسی تجهيزات، 
ابزار و عوامل ساخت  
برنامه های تلويزيونی

باالتر 
از حد 
انتظار

و  تفسير كاربرد تجهيزات 
برای ساخت هر يك  ابزار 
با  تلويزيونی  برنامه های  از 
و  ژانر  موضوع،  به  توجه 

طب مخا

3

درحد 
انتظار

بررسی ابزار و تجهيزات 
برای ساخت يك برنامه 

تلويزيونی
2

پايين تر 
از حد 
انتظار

شناخت برخی از مفاهيم در 
1زمينه تجهيزات استوديوها

 نمره مستمر از 5

 نمره شايستگي پودمان
 نمره پودمان از 20
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تکاليف عملکردیعنوان پودمان
)واحدهای يادگيری(

استاندارد 
عملکرد 
)كيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

پودمان 5:زبان 
فنی)حوزه 
حرفه ای 

تلويزيون( و 
مقررات و قوانين 

و اساس نامه

انسانی  عوامل  واژگان،  تحليل 
در برنامه تلويزيونی و مقررات و 

قوانين و اساس نامه ها

بررسی و 
تحليل چگونگی 

به كارگيری 
قوانين و مقررات 
توليد برنامه های 
تلويزيونی، كاربرد 
واژگان تخصصی

باالتر 
از حد 
انتظار

تخصصی  واژگان  تحليل 
توليد  و  ساخت  حوزه  در 
برنامه های تلويزيونی و كاربرد 
توليد  در  مقررات  و  قوانين 

برنامه ها 

3

درحد 
انتظار

تعريف واژگان تخصصی و 
2مقررات و قوانين

پايين تر 
از حد 
انتظار

نام بردن واژگان تخصصی و 
1مقررات و قوانين

 نمره مستمر از 5

 نمره شايستگي پودمان

 نمره پودمان از 20

 نمره شايستگی پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 يا 3 است . 
 زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي پودمان حداقل نمره شايستگی 2 را اخذ كند.

 حداقل نمره قبولی پودمان 12 از 20 است. 
 نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه پودمان ها، شايستگي را كسب نمايد. 
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بخش سوم

پيوست ها
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نمونه فعالیت های کارگاهی

كار عملی اضافی برای كسب مهارت

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

نمونه كاربرگ ارزشيابي

حداقل نمرة قبولی مرحلة كاررديف
از 3 

نمرة هنرجو

1

2

3

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات 
زيست محيطی و نگرش:

ميانگين نمرات
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فضاي آموزشي

استوديو ضبط
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