
 کشًر>ديمیه وشست تخصصی کارشىاسان فزَىگی داوشگاَُای مىطقٍ اس  گشارشی

 مقذس مشُذ -@Aدی ماٌ                                       

 
 9کظّر، ةَ ُيث و ىیزةااٌی داٌظاگاه اراد در رواُاای  4دوىیً ٌظصث کارطٍاشان فرٍُگی داٌظگاه ُای ىٍعلَ    

ةرگزار طد. ایً ةرٌاىَ کَ ظتق ُياٍُگی ةا ىدیر کم فرٍُگی ازحياغی واارت غهّم دی ىاه در ىظِد ىلدس  11انی 

 کارطٍاس ةرگزار طد طاىم ىتاصخ کارگاُی چّن: غکاشی و کارةرد ىعتّغااجی 44جضلیلات و فٍاوری و ةا صضّر 

جخصصای ةضاخ ٌظصث  ةرٌاىَ ریزی فرٍُگی، اُيیث کار جظکیالجی، ، گرافیک در  ىعتّغات و رشاٌَ، و گزارطی

شااغث در داٌظاگاه غهاّم كرآٌای  16ةَ ىدت  فػانیحِای فرٍُگی، ٌظصث جخصصی آشیتِا و ىّاٌع فػانیحِای فرٍُگی

 ىظِد ةرگزار طد.

، اواخر جاةصحان ظتاق ةرٌاىاَ ریازی دةیرخاٌاَ شداٌظاگاه ارادم ةاَ ىیزةااٌی داٌظاگاه 4ىٍعلَ  ناونیً ٌظصث کارطٍاشا

ةرگزار طد. در پایان ُيان ٌظصث، كرار ةار ایاً طاد  4اٌی اا داٌظگاه ُای ىٍعلَ صٍػحی ُيدان و ةا صضّر کارطٍاش

پس اا ةررشی ُزیٍَ ُا و طرایط کَ ٌظصث ةػدی ىٍعلَ، ظتق ةرٌاىَ ریزی و ُياٍُگی، در ىظِد ىلدس ةرگزار طّد.

ده، ٍا، جػاداد طارکث کٍو ارجتاظات ىکرر ةا داٌظگاه ُا، ااىِر ىاه، ظراصی اونیَ ةرٌاىَ ةرای ىّضّغات کارگااه ُاا

غذیَ و... و ٌِایحا جصدود جلّیيی و ىضم ةرگزاری شىظِدم اٌسام طد. ةا جّزَ ةَ ٌّشاٌی ةّدن كیيث ُای ُحم، كعار و 

اغالم آىادگی داٌظکدة غهّم كرآن و صدیخ ىظِد شکَ ایر ٌظر دفحر ىرکزی كو ُصحٍدم ةرای پذیرش اشحان و غذا و 

ةَ داٌظگاه ُای ىٍعلَ اٌسام طد کَ ةَ صاّرت ىرصهاَ ای،  رشيیٌاىَ ٌگاری ُای  ىضم کارگاه ُا ةا كیيث ىٍاشب،

 اةحدا اغالم آىادگی شپس دتث ٌام و ٌِایحا ةرٌاىَ ریزی ٌِایی اغالم طد.

 

Bپذیزش ي اسکان 

ُيراه اٌسام طد، ُيچٍیً جػدادی اا کارطٍاشان پذیرش و اجاق ةٍدی در ُحم پارىیس  ظتق ةرٌاىَ، دی ىاه 9اا روا    

ُيچٍایً غاالوه ةار  دی ىااه شاکٌّث ُحام ُياٍُاه طاده ةاّد. 11ُحم شاکً طدٌد و جا روا ُيان ، در خاٌّاده ُا

 چای و ٌصکافَ طارژ طد. پذیرایی ىیان وغده کارگاه ُا، اجاق ُای ُحم ٌیز ةا ىیّه ، آب ،

 

Bبزوامٍ آمًسشی 

روا و در داٌظکدة غهّم كرآن و صادیخ  1َ ىدت کَ ةةّد کارگاه آىّاطی و دو ٌظصث جخصصی  4ةرٌاىَ، طاىم    

 زار طد.گىظِد ةر

 



 

 خالصَ ای اا کارگاه ُا و ٌظصث ُا:

 غکاشی و کارةرد ىعتّغاجی و گزارش: -1

در ایً کارگاه، اةحدا خالصَ ای اا اُيیث غکس، ٌکات ىِو در گرفحً غکس، چگٌَّ غکاس گارفحً، ویارایض    

در اداىَ ةاَ اُيیاث غکاس و ٌضاّه ةکاارگیری آن در گزارطاات و و غکس، آرطیّ شاای غکس، کادرةٍدی و ... 

ىسيّغاَ ای اا ةاا ٌياایض داده طد. در ةخض پایاٌی ایاً کارگااه ٌیاز  اجیىعتّغات و ٌکات ىِو و کهیدی، جّضیض

 روی غکس ُا جّضیش داده طد.، غکس ُای ىخحهف 

 

 کارگاه گرافیک در ىعتّغات و رشاٌَ: -1

پاورپّیٍث، اةحدا ىلدىَ و جػاریفی اا صاٍایع و اٌاّاگ گرافیاک ُاای ىاّرد اشاحفاده در در ایً کارگاه، ةَ صّرت    

اطاراجی طد. در اداىَ ةر نزوم و جادیر جصااویر و  ، خالصَ ٌّیصی، جرکیب اةزار و ىحً و گرافیکىعتّغاجی و رشاٌَ ُا

در ةااب ا ةضاخ ةاا ٌکااجی جّضایضاجی داده طاد و ٌِایحاو فضاای ىسااای پارت ُای گرافیکای در   ةاَ  ی ىحاّن 

 ةَ خصّص در رشاٌَ ُا خاجيَ یافث. چگٌّگی ةرزصحَ کردن ىحّن

 

 کارگاه اُيیث کار جظکیالجی: -3

جّضایضات  ،در ایً کارگاه اةحدا جػاریفی اا جظکیالت ، کار جظکیالجی و غٍاصر ىِو و جظاکیم دٍُادة جظاکیالت   

گفحَ طاد.  ةا ىذال یاجىفصهی داده طد.در اداىَ ةر اُيیث کار جظکیالجی و ٌلض رُتری ةر اغضای جظکیالت جّضیض

ةا جّضیضات و ىذال ُایی آن  و جاکید ةر نزوم در ةخض پایاٌی ٌیز ارجتاط کار جظکیالجی ةا فػانیث فرٍُگی داٌظگاه ُا

 گفحَ طد.

 

 کارگاه ةرٌاىَ ریزی فرٍُگی: -4

در ایً کارگاه اةحدا ىلدىاجی اا اُيیث ةرٌاىَ ریزی و ظرح ٌّیصی گفحَ طد. در اداىَ ٌيٌَّ ُاایی اا ةرٌاىاَ ریازی    

 ُای کّجاه ىدت و ةهٍد ىدت فرٍُگی و چٍد ىرصهَ ای ةررشی طد.

 

 ٌظصث جخصصی و ةضخ فػانیث ُای فرٍُگی: -5



گفحٍاد و ُيچٍایً  دغضا اا ىّفلیث ُای طغهی خاّدر ایً ٌظصث کَ ةا ظرح ىّضّگ و ةضخ گروُی اٌسام طد ا    

جرم گذطحَ داٌظگاه ُا ةررشی طد، راُکار و پر ىخاظب  ةزرگةرٌاىَ ُای ىّفق و کو ُزیٍَ و ةرٌاىَ ُای  ،در اداىَ

 ىّرد ةررشی كرار گرفث.ٌیز ُای ازرایی ةرای زذب ىخاظب 

 

 ٌظصث جخصصی آشیب ُا و ىّاٌع فرٍُگی: -6

ىّاٌع طغهی و ازرایی گفحٍد در اداىَ  ًایً ٌظصث ٌیز ةا ظرح ىّضّگ و ةضخ گروُی اٌسام طد، اغضا اا ىِو جری    

کيتّد ُا و کاشحی ُای آییً ٌاىَ ُا ةضخ و گفحگّ طد ُيچٍیً کيتّد ةّدزَ و ةی جاّزِی ىصاّنیً ةاَ  درةارهٌیز 

فرٍُگای و ... ةضاخ  ُایر فرٍُگی، کيتاّد فضااىّضّغات و ةرٌاىَ ُای فرٍُگی و دخانث ةرخی جظکم ُا در اىّ

 ُایی طد.

 

 Bتصمیمات ي مصًبات 

در داٌظگاه ُيدان ةا ىظارکث داٌظگاه  4ٌظصث جخصصی کارطٍاشان و دةیر کاٌّن ُای فػال داٌظگاه ُای ىٍعلَ  -

 اراد.

 ةا ىّضّگ ةررشی آییً ٌاىَ ُا در داٌظگاه كو.  4. ٌظصث جخصصی کارطٍاشان فرٍُگی ىٍعل1َ
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