
 

دوره عکاسی مقدماتی برای والدین در مرخصی 
آیا شما در حال گذراندن مرخصی با نونهال خود هستید و می خواهید از این فرصت استفاده کنید و یاد 

بگیرید چگونه ازکودک خود عکس های بهتری بگیرید؟ در این دوره شما اصول عکاسی کودک را به همراه فرزند 
خود که حداکثر ۱۴ ماه میباشد فرا خواهید گرفت. 

هدف از این دوره 
شما بهمراه سایر افرادی که در حال گذراندن مرخصی با نو نهاالن خود هستند، اصول کار با دوربین را یاد 

می گیرید و فرصتی برای خالقیت بیشتر در عکاسی خود پیدا می کنید.  
در این دوره شما با ترکیب تصویر آشنا خواهید شد و آگاهی بیشتری نسبت به تصویر سازی کودک کسب 

خواهید کرد. این دوره انگیزه الزم جهت عکاسی از یک دوره مهم زندگی خود و فرزندتان را در شما زنده میکند و 
با دانشی که کسب میکنید میتوانید در دراز مدت از خاطرات تصویری و خوانوادگی خود لذت ببرید. 

این دوره به چه کسانی توصیه میشود؟  
این دوره برای شما که در مرخصی برای گذراندن وقت با فرزندتان هستید و می خواهید اصول عکاسی را با 

تمرکز بر عکس گرفنت از کودک یا خانواده خود، در نظر گرفته شده است. 

آیا برای وارد شدن به این دوره نیاز به داشنت اطالعات عکاسی میباشد؟ 
این دوره، یک دوره مبتدی است و شما در زمینه عکاسی نیازی به دانش قبلی ندارید. 

 محتوای این دوره
* آشنایی با دوربین ، تنظیمات و مفاهیم عکاسی کودک 

توجه به نور و نورپردازی و منابع نوری *
*فراگیری ترکیب بندی ( کامپوزیشن) و تنظیم فاصله *

* تکالیف بین درس ها  
* مطالعه عکسهای گرفته شده در یک گروه، برای یادگیری نحوه ارزیابی بهتر عکس های خود 

به چه ابزاری برای وارد شدن به این دوره نیاز است؟  



شما فقط به دوربین خود احتیاج دارید و از آنجا که هیچ ویرایشی در این دوره انجام نمی شود ، می توانید 
از دوربین آنالوگ یا دیجیتال استفاده کنید ، اما تنظیمات دستی دوربین باید امکان پذیر باشد تا بتوانید 

دیافراگم و سرعت شاتر را به صورت جداگانه تنظیم کنید. شما عکس های خود را به صورت دیجیتالی برای 
برسی تحویل می دهید. همچنین یک زیرانداز نرم با قطر مناسب که مناسب قراردادن کودکیه صورت نسشنت و 

یا خوابیده  بر روی آن باشد. 
شما امکان بهمراه آوردن پرستار کودک  و یا دستار جهت کمک به خود دارا میباشید. 

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. روش تدریس به صورت فردی و  گروهی و به همراه تکالیف مختلف عکاسی خواهد بود، بدین 

صورت که مبحث تئوری با کار عملی آمیخته است. 

مربی آموزشی: 
مربی این دوره دانش سارویی خواهد بود که از سال ۱۹۹۰ و 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 

 19-Covid درباره
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 ۴۸ ساعت 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 ۱ الی ۲ 
هفته قبل از شروع دوره در مورد اجرای دوره تصمیم خواهیم گرفت. 
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