دوره مقدماتی فیلمبرداری و ویرایش با آیفون
این دوره مختص افرادیست که میخواهند با  iPhoneخود فیلم برداری و ویرایش را بیاموزند و بتوانند از
صدای خوب و نور حرفه ای بهره مند شوند .شما بواسطه این ورکشاپ تکنیک های مهم برش و انتقال صحیح
را یاد خواهید گرفت .این دوره به شما کمک می کند فیلمبرداری خود را برای شبکه های اجتماعی  ،بخشهای
بازاریابی ،وبسایت شخصی و کاری و همچنین  YouTubeتوسعه دهید.
هدف از این دوره
هدف این دوره فراگیری صحیح نحوه فیلمبرداری با آیفونخود و تولید خروجی مطلوب و کار آمد جهت
استفاده در رسانه های اجتماعی و در نهایت رسیدن اهداف خود میباشد .ما در این دوره اصول دراماتورژی
فیلم و ترکیب عکس را نیز به شما ارائه می دهیم.
این دوره به چه کسانی توصیه میشود؟
این دوره برای کاربران باتجربه رسانه های اجتماعی ،اینفلوئنسرها ،وبالگ نویسان ویدیویی و بخش های
بازاریابی است که با رسانه های اجتماعی کار می کنند و می خواهند کیفیت محتوا و پیام های فیلم را ارتقا
دهند.
آیا برای وارد شدن به این دوره نیاز به داشنت اطالعات پیشینه میباشد؟
* شما یک کاربر آیفون باتجربه هستید و مهارت کامپیوتری دارید.
* شما توانایی بارگیری نرم افزارهای متفاوت از آیفون را دارید.
* شما می دانید که چگونه از عکس و عملکرد فیلم در  iPhoneخود استفاده کنید.
* شما توانایی ایجاد پوشه ها و برنامه های گروهی را در  iPhoneخود دارید.

محتوای این دوره
* دراماتورژی مقدماتی
* کپی رایت مقدماتی
* ترکیب بندی و نور
* محدودیت ها و امکانات
* انتشار ویدئو در شبکه های اجتماعی
* آزمایش میکروفون ها و سه پایه های ویدیو
به چه ابزاری برای وارد شدن به این دوره نیاز است؟
آیفون خود بهمراه شارژر و هدفون .اگر آیفون جدیدتری دارید  ،به یک کابل آداپتور برای ورودی ) 3.5هدفون
قدیمی از الیتینگ به  (3.5نیاز دارید .مطمئن شوید که برنامه رایگان  Apple iMovieرا نصب کرده اید.
روش تدریس
این دوره حداکثر  7شرکت کننده دارد .در این دوره فقط از آیفون استفاده میشود ،زیرا تمرکز بر ویرایش ساده
و سریع برای بارگذاری مستقیم در شبکه های اجتماعی یا یوتیوب است.
در فواصل دوره ها شما مدتی را برای تمرین و تمرکز بر آموخته های خود به عنوان تکالیف این دوره خواهید
گذاشت.
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.
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