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مركس آموزش فني و حرفه اي كاشان

محمذ پناهنذه

موسس و مذیر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي آسمان شة

نام و نام خانوادگي

هحوذ پٌاٌّذُ
تاریخ صذور گواهینامه

تاریخ تولذ

رشته و مقطع تحصیلي

یکن آتاى ّشار ٍ سیػذ ٍ ضػت ٍ پٌج

کارضٌاسی فٌاٍری اطالػات

عنوان گواهینامه مهارت

عنوان شغل مرتثط تا دوره

مهارت
۷۹۹۱/۹/۶

آموزشي
عکاسي و طراح جلوه هاي ویژه After Effects

تذریس عکاسي و نرم افسارهاي مرتثط

آدرس محل كار
كاشان/خیاتان امیركثیر/كوچه شهیذ ناظري/آموزشگاه آسمان شة

شرح چگونگي انتخاب حرفه آموزشي :
تا تَجِ تِ ایي هَضَع کِ استفادُ اس ًزم افشارّای گًَاگَى تخص هْوی اس ساختار فؼلی جاهؼِ را تطکیل هیذّذ  ،تػموین
گزفتن تا تِ آهَسش تزخی ًزم افشارّای کارتزدی ٍ الثتِ تخػػی در حَسُ ّمای فٌمأٍری اطالػمات ٍ ٌّزّمای ًوایطمی ٍ
تجسوی تپزداسم .پس اس تزخی تحقیقات اٍلیِ هتَجِ ایي هَضَع ضذم کِ قثل اس تذریس تْتز اسمت تما رًٍمذ آهمَسش در
ساسهاى ّای هختلف اس جولِ ادارُ فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهی ٍ ّوچٌیي ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفمِ ای  ،آضمٌایی السم را
پیذا کٌن ٍ در ضويِ ایي آضٌایی  ،تِ یادگیزی ًزم افشارّایی کِ ػالقِ تیطتزی تِ آًْا دارم تپزداسم .تا کوال احتزام ٍ خیلی
غویواًِ ػزؼ هیکٌن اس ّواى اتتذا تِ کالس ّای ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای رٍی آٍردم ٍ هتَجِ ایي هَضَع ضذم کِ
ػالٍُ تز سختگیزی ّای هٌطقی  ،پس اس گذضت یک دٍرُ استاًذارد ،تِ ٌّزجَ  ،هذرک تا کذ تیي الوللی ٍ قاتل تزجوِ اػطا
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هیگزدد .تِ ًظزم تا ایٌجا اًتخاب راُ درست تسیار هٌطقی ٍ راحت ضذُ تَد .تؼذ اس آى ًَتت تِ سٌجص ًیماس تماسار رسمیذ.
خالغِ ی کَتاّی اس ًتیجِ گیزی تحقیقاتن را هیٌَیسن  :اس آًجایی کِ ّزرٍس طزفذاراى ٍػالقِ هٌذاى تِ ٌّزّای ػکاسی،
تػَیزتزداری ٍ ادیت تیطتز هیطًَذ ٍ تاتَجِ تِ ًیاس رٍسافشٍى ایي رضتِ ّا تِ ٍیژُ در حَسُ ی تثلیغات ٍ هؼزفی هحػَالت
(غٌؼتی ٍ خاًگی) ٍ ًیش ٍجَد غفحات هجاسی (تطَری کِ ّز ضخع هیتَاًذ در غفحات هجاسی هاًٌذ ایٌستاگزام یا تلگزام
هحػَالت ٍ یا خذهات خَد را تفزٍش تزساًذ)ً ،یاس تِ ػکاسی  ،ادیت ٍ تِ ًحَی هؼزفی هحػَل یا خذهات تَجَد هی آیذ ٍ
ػالٍُ تز جٌثِ ی ٌّزی  ،هیتَاًذ تاػث اضتغال سایی ٍ افشایص فزٍش ضَدّ .وچٌیي در حیي تحقیقات فْویذم غٌف هحتزم
ػکاساى ٍ فیلوثزداراى جْت غذٍر جَاس کسة ،اس هتقاضی ،هذرک فٌی ٍ حزفِ ایی هزتثط تا ػکاسی  ،فیلوثزداری  ،ادیت
ٍ یا تذٍیي ٍیذئَ هطالثِ هیٌوایذ ٍ فزد درخَاست کٌٌذُ  ،تایذ دٍرُ یا دٍرُ ّای هذکَر را تحت ًظارت ساسهاى آهَسش فٌی
ٍ حزفِ ایی تگذراًذ ٍ اس آى گذضتِ  ،رضتِ ّای هختلف داًطگاّی اس جولِ هؼواری  ،گزافیک ٍ غیزُ ٍاحذّایی هزتثط تما
ػکاسی  ،تػَیزتزداری ٍ ًزم افشارّای هزتثط تا تذٍیي هیگذراًٌذ کِ تا تحقیقات هیذاًی هتَجِ ضذم هیتَاى در ایي سهیٌِ
ٍ در جْت ارتقاء سطح آهَسش ً ،یاسّای ّوِ ی هَارد قیذ ضذُ را هزتفغ ًوَد.
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نام طرح :مرتي عکاسي،تصویرترداري و نرم افسارهاي مرتثط
ً -1حَُ آضٌایی خَد تا آهَسش ّای ساسهاى ٍ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای را ضزح دّیذ؟
تا تحقیقات اٍلیِ ٍ خَاًذى تشٍؿَسّا ٍ تثلیغات ٍ هشاجعِ تِ آهَصؿگاُ ّاي هختلف  ،تا اػتاًذاسد تَدى آهوَصؽ ّواي فٌوي ٍ
حشفِ اي هَاجِ ؿذمّ .وچٌیي ػختگیشي ّایي كِ دس خصَف ػشفصل ً ،حَُ ي آهَصؽ  ،تشگضاسي آصهَى ٍ غیشُ هیـذ هشا
تِ ایي فکش فشٍ تشد كِ فقظ یک آهَصؽ اػتاًذاسد ٍ داساي چاسچَب هٌاػوة ،چٌویي ؿوشایغي سا هیغلثوذ .تٌواتشایي تصووین
گشفتن دٍسُ ّاي هَسد ًیاص سا دس ایي هشاكض عي كٌن تا عالٍُ تش یوادگیشي ،هوذسم هعتثوشي ّون دسیافو ًووَدُ ٍ تتوَاًن توا
اػتفادُ اص ایي هذسم ،تِ كاس ٍ فعالی تپشداصم.

ً -2قص هزتی ٍ هطاٍر هزکش در تَفیق ضوا در راُ اًذاسی کسة ٍ کار چِ تَدُ است ؟
ایٌجا ًَؿتِ دس ػِ ػغش تَضیح تذم  ،دس صَستي كِ ًقؾ هشتي ٍ هـاٍس تشاي ساُ اًذاصي كؼة ٍ كاس هوي  ،خیلوي تیـوتش اص
ایي ػِ ػغش ًیاص داسُ .اص ًحَُ آهَصؽ دلؼَصاًِ گشفتِ تا هـاٍسُ ّایي كِ تشاي ؿشٍعِ فعالی ِ آهَصؿوي ٍ تاػویغ آهَصؿوگاُ
آصاد تِ تٌذُ دادُ ؿذ .پیگیشي ّاي ؿثاًِ سٍصي  ،تشگضاسي كالع ّاي هشتثظ تا هذیشی آهَصؿگاُ ً ،حوَُ صوحیح هشتیگوشي
(پذاگَطي)  ،عشیقِ تشگضاسي آصهَى (آصهًَگشي) ٍ غیشُ ّوِ ٍ ّوِ تاعث ؿذًذ تا سٍص توِ سٍص جوذي توش اص ثول پیگیوش اهوَس
هشتَط تِ ساُ اًذاصي ایي كؼة ٍ كاس ؿَم.
 -3چگًَگی راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ اضتغال خَد را تِ غَرت هفػل ضزح دّیذ.
تعذ اص تحقیقات ٍ ًتیجِ گیشي  ،صهاى ؿشٍع تِ كاس ٍ آغاص فعالی سػوي سػیذ .هشاحول اداسي سا گزساًوذم ٍ پوغ اص گزؿو
چٌذ هاُ  ،هَفق تِ دسیاف پشٍاًِ تاػیغ آهَصؿگاُ آصاد ؿذم .هحل آهَصؿگاُ  ،جایي ًثَد جض صیشصهیي خاًِ ي پذسي كوِ توا
تَجِ تِ هَ عی هکاًي ٍ فضاي كافي  ،تشاي تاػیغ آهَصؿگاُ تؼیاس هٌاػة تَد .تا ایي ؿشایظ دیگش ًیواصي توِ هحاػوثِ ي
اجاسُ تْا ٍ ّضیٌِ ّایي اص ایي ثیل ًذاؿتن .فعالیتن سا تا چٌذ ػیؼتن كاهپیَتش  ،دٍستیي عکاػي ٍ تجْیضاتي كِ اص ثل تْیوِ
كشدُ تَدم آغاص ًوَدم ٍ كن كن تا دسآهذ حاصل اص آهَصؿگاٍُ ،ػایل ٍ تجْیضاتن سا استقا دادم.
 -4هیشاى سزهایِ اٍلیِ ضوا جْت راُ اًذاسی کسة ٍ کار تِ چِ هیشاى تَدُ است؟
جذاي ّضیٌِ ي ٍػایلي كِ هي ثل اص تاػیغ آهَصؿگاُ ٍ تشاي اػتفادُ ؿخصي ٍ عالیق خَدم خشیذاسي كشدُ تَدم ّ ،ضیٌِ
ي صیادي تشاي ؿشٍع كاس ًکشدمًْ .ایتا پٌج تا دُ هیلیَى تَهاى
 -5در هَرد تؼذاد تِ کارگواردگاى در اتتذای راُ اًذاسی کسة ٍ کار ٍ هیشاى افشایص تؼذاد ًیزٍی اًسماًی پمس اس
ضزٍع فؼالیت تاکٌَى تَضیح دّیذ؟
تا تَجِ تِ ایي هَضَع كِ چٌذ هاّي اص ؿشٍع فعالی هي ًویگزسد ،فعال فقظ خَدم ّؼتن ٍ یک ًفوش هٌـوي آهَصؿوگاُ .اهوا
تذٍى ؿک تا گؼتشدُ تش ؿذى كالع ّا ٍ تیـتش ًوَدى سؿتِ ّاي فعالی  ،هشتیاى ٍ ّوکاساى سا دس ایي آهَصؿگاُ هـغَل تِ
كاس هیٌواین.
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 -6در خػَظ هیشاى تَلیذ ٍ افشایص تَلیذات تَضیح دّیذ؟
ّواًغَس كِ دس عٌَاى ٍ ّوچٌیي دس هَاسد ثل عشض كشدم  ،فعالی تٌذُ دس صهیٌوِ ي آهوَصؽ توَدُ ٍ جوض تَلیوذ داًوؾ ٍ
خال ی  ،هحصَل دیگشي تَلیذ ًویکٌذ.
 شرح تجرتیات :


تجشتیات هي دس حذي ًیؼ كِ تتَاًن دس هَسد آى هغلثي تٌَیؼن ٍ .فقوظ یوک ًکتوِ سا ركوش هیکوٌن ٍ آى ایٌکوِ :
تا حذا ل ّا ّن هیـِ كؼة ٍ كاس خَتي داؿ فقظ دس صَستي كِ هعیاس ٍ ّذف اصلي پَل ًثاؿِ.

 شرح شکست ها :


تٌْا هـکل ٍ ؿکؼتي كِ دس كاس هي هیتًَِ تاؿِ یک ػشي تي هْشي ّا ٍ ًاهالیوات اص عشف آهَصؿگاُ ّاي ّوکواس
(هخصَصا آهَصؿگاُ ّاي صیشًظش اداسُ فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهي) اػ كِ تا تَكل تِ خوذا ٍ ػوعي دس استقوای كیفیو
آهَصؽ  ،ػعي هیکٌن تِ ایي ًَع سفتاسّا  ،تْا ًذم ٍ تِ فعالی خَدم تپشداصم.

 شرح موفقیت ها :


تا ایٌکِ چٌذ هاّي اص ؿشٍع فعالی هي ًگزؿتِ ٍ ،لي خذا سٍ ؿکش تَاًؼتن تویي آهَصؿوگاُ ّواي تاػواتقِ ٍ هغوش
ؿْشها ى  ،ذ علن كٌن ٍ حشفي تشاي گفتي داؿتِ تاؿن .تِ عَسي كِ گَؿِ كٌاس تِ گَؿن هیشػذ كِ كاسّایي ؿوثیِ
كاسّاي آهَصؿگاُ هي اًجام هي ؿَد ,كاسّایي هثل تشگضاسي كالع ّاي عولي  ،تاصدیذ اص هشاكض تَلیذات ػویٌوایي ،
تَسّاي عکاػي ٍ غیشُ كِ تا ثل اص ایي ًثَد.
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