عکاسی  ، 2دوره متوسط
برای شما که می خواهید تجربه عکاسی خود را از سطح مبتدی ارتقا داده و به سطح باالتری برسانید .دوره
متوسط به شما در افزایش دانش عکاسی و خالقیت بیشتر کمک می کند .شما بعد از این دوره به درک نوینی
از عکاسی میرسید و یاد میگیرید که عکس های بهتری خلق کنید.
هدف از این دوره
شما با دنیای ژانرهای مختلف عکاسی آشنا میشوید و در استفاده عملی از دانستنی های قدیم و جدیدتان
مطمئن تر قدم بر میدارید.
این دوره به چه کسانی توصیه میشود؟
به شما که یک عکاس یا روزنامه نگار آماتور هستید که عکاسی میکنید و می خواهید تسلط بیشتری بر
امکانات دوربین سیستم خود داشته باشید و این اشتیاق و نیاز به دانسنت را جدی می گیرید و یا میخواهید
عکاسی شما حرفه ایی تر شده و با چالش های کمتری در زمینه عکاسی روبرو شوید.
آیا برای وارد شدن به این دوره نیاز به داشنت اطالعات پیشینه میباشد؟
این یک دوره متوسط است و شما به دانش معادل عکاسی  1یا مقدماتی و مشابه آن و همچنین مهارتهای پایه
کامپیوتر در محیط ویندوز یا  macOSنیاز دارید.
محتوای این دوره
* برسی دقیقتر نحوه عملکرد نورسنجی
* درک عمیقتر انواع مختلف نور و منابع نوری و چگونگی استفاده از نور به صورت عملی
* روش های اندازه گیری نور
* تجزیه و تحلیل تصویر و چگونگی ارتباط با دنیای پیرامونتوسط تصویر
* تاریخچه عکس )ارائه عکاسان و ژانرها(
* تکالیف فردی و تکالیف خانگی که به صورت گروهی گزارش می شوند.

به چه ابزاری برای وارد شدن به این دوره نیاز است؟
شما احتیاج به یک دوربین سیستم دارید که قابلیت تنظیم به صورت دستی را دارا میباشد.
روش تدریس
این دوره ها در شهرهای از پیش تعیین شده و معموال در پایان هفته برگزار میشود.
این گروه در حال حاضر از تعداد محدودی شرکت کننده تشکیل میشود ،بنابراین می توانید فاصله خود را
حفظ کنید.
کار فردی و تدریس گروهی ،تکالیف عکاسی در موارد مختلف .تئوری با کار عملی آمیخته است.
ما در یک محیط  macOSکار می کنیم .در صورت داشنت  Windows / macOSنیز می توانید لپ تاپ خود را
به همراه داشته باشید.
مربی آموزشی
مربی این دوره دانش سارویی خواهد بود که از سال  ۱۹۹۰و به عنوان عکاس مستقل در سوئد فعالیت داشته
است و تجربیات زیادی در زمینه آموزش عکاسی و برگذاری کارگاه های عکاسی در سراسر دنیا دارد.
درباره 19-Covid
ما از توصیه های آژانس بهداشت عمومی سوئد برای کاهش شیوع این ویروس پیروی می کنیم .این بدان
معناست که ما از شرکت کنندگان میخواهیم که حد اکثر  ۴۸ساعت قبل از شروع دوره تست کرونا داده باشند و
به همراه خود گواهی مربوطه را داشته باشند .به طور کلی  ،این بدان معناست که ما مراقب بهداشت هستیم و
شرکت کنندگان را تشویق می کنیم که دستان خود را به طور منظم و شسته بشورند .ما از تمیز کردن سطح
باالی توالت اطمینان حاصل می کنیم .ما همچنین اندازه گروه و اندازه سالن را طوری تنظیم می کنیم که
شرکت کنندگان خیلی به هم نزدیک نباشند.
عالوه بر این  ،اگر عالئم کرونا )تب  ،سرفه  -برای اطالعات بیشتر به راهنمای مراقبت مراجعه کنید(  ،حتی
عالئم خفیف  ،باید از مراجعه به دوره خود خودداری کنید .ما همچنین شرکت کنندگان در گروه های خطر را
تشویق می کنیم که از شرکت در دوره های ما خودداری کنند.
به منظور ارتباط مستمر با هر گونه توصیه جدید از طرف آژانس بهداشت عمومی سوئد  ،ما فقط  ۱الی ۲
هفته قبل از شروع دوره در مورد اجرای دوره تصمیم خواهیم گرفت.
زمان:
 ۶جلسه  ۴ساعته
قیمت:
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