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 نام مهارت
تاریخ شروع پیش 

 بینی شده

 مدت دوره

 )ساعات آموزشی(
 ساعات برگزاری ایام برگزاری

2041تعرفه سال   

 شهریه )ریال(
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 دیجیتال یساعک

 و...(Bulb نور سنجی+تکنیکهای جذاب  + کادر بندی( 
31/20/3020  87 30:22 – 03:22 زوج   222/022/55  

 در فتوشاپ توش عکسر

 )ترمیم عکس+ طراحی آلبوم(
Call 05 12:30 - 12:37 چهارشنبه ها  222/022/05  

After Effects ( 35/23/3020 (افترافکت   87 12:37 - 22:03 یکشنبه و سه شنبه   222/225/04  

چهار بعدی یسینما  Call 78 30:22 – 37:12 یکشنبه و سه شنبه  222/022/50  

 پریمیر

 ادغام موسیقی با متن و عکس( + )افزودن تیتراژ
Call 08 4:22 - 30:22 پنجشنبه  222/22/10  
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  ))دورهای کاربـردی ویـژه بـازار کـار(( عکاسی دیجیتال و مونتاژ    

 رتـوش عکــس دیجیتــال  عکـاسی
 مونتـاژ فیلــم و عکـس

 ( Edius )ادیوس ) Adobe Premiereپریمیر)

  تاریخچه عکاسیشناسایی کامل 

 آشنایی با ساختمان دوربین 

 آشنایی با لنزها ، فیلتر ها و فالش 

 آموزش نورسنجی داخل و خارج از آتلیه 

 ( آموزش تکنیک های عکاسیMulti , Bulb,…) 

 ترکیب بندی در عکاسی 

 نقدو بررسی آثار به ژوژمان و نمایشگاه داخلی 

  آشنایی با نرم افزار

Photoshop 

 روتوش عکس 

  عکس های قدیمیترمیم 

 طراحی عکس 

 طراحی آلبوم دیجیتال 

  نرم افزارLight Room 

  کار با پنجرهTimeline 

  تکنیک ها یپیشرفته جهت

 ویرایش فیلم وعکس

  افزودن جلوه ها ی ویژه 

 تلفیق کلیپ ها 

   آشنایی با اصول زیبا شناسی، 

 صحنه و سکانس، پالن 

 های ها و سکانسکار با ترک

 برنامه

در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ارایه  میشود .این این دوره 

دوره به منظور آموزش اصول و مبانی عکاسی دیجیتال و آشنایی 

با مباحث متنوع حرفه ای طراحی شده است  ، تا ضمن آموزش 

مباحث تئوریک و تکنیک های عملی هنرجویان بتوانند بعد از 

بک های مورد گذراندن این  دوره  وارد  بازار   کار شده و در س

 عالقه خود فعالیت کنند.

)بعد از گذزاندن این دوره میتوانند در شاخه های عکاسی 

 ، صنعتی ،پرتره نیز به راحتی شرکت کنید.( تبلیغات

در این دوره ویرایش عکس های فشن و  

مادلینگ و ترمیم عکس های قدیمی و ... 

به صورت حرفه ایی برگزار می شود . این 

کسانی که هدفشان کار در دوره برای 

 حوزه ی استدیویی است مناسب است .

)در پایان این دوره دانشپذیرآمادگی الزم 

را جهت کار در آتلیه  عکاسی و دفاتر 

 طراحی گرافیک را کسب خواهد کرد.(

آشنایی با  برنامه برایدر این دوره دو برنامه برای مونتاژفیلم و عکس اریه شده است  این دو 

های کار روی فیلم جهت میکس و مونتاژ فیلمو هاویرایش کلیپ - دیجیتال و آنالوگ هایقالب

های تلوزیونی صدا و سیما، استودیوهای خبر، در مراکز جهانی، شبکه نرم افزار این دو . مختلف

 .ندگیرو مورد استفاده قرار می نداستودیو گرافیکی و فیلم سازی و... کاربرد دار


