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 : تاضذ داضتِ تًَِ هی ّا هطخصِ خیلی خَب کَدک آتلیِ یک ّای ٍیژگی

 

 ٍ ًکٌس ؿطیجی احؿبؼ آهسُ آتلیِ ثِ ػکبؾی ثطای کِ کَزکی ایٌکِ ثطای  کَزکبى ثطای ّن  یعضگؿبالى ثطای ّن گطم ٍ صویوی كضبی یک ایجبز   -1

 .کٌس ّوکبضی ػکؽ گطكتي ثطای

 .ثبقس زاقتِ ای حَصلِ ثب ٍ ای حطكِ ػکبؾبى   -2

 كالـ کلكک ثب ّوطاُ زٍضثیي ؾط كالـ ّب زٍضثیي اظ زؾتِ ایي ثطای هْن ّبی هكرصِ اظ زیگط یکی.  ثبقس زاقتِ هٌبؾت ای حطكِ ّبی زٍضثیي   -3

 .اؾت

 . ثبقس زاقتِ هٌبؾت ًَضزّی اثعاض   -4

 ثبقس زاقتِ کبهل ٍ جبلت زکَضّبی   -5

 . ثبقس هٌبؾت هیوتْب اهتصبزی ًظط اظ    -6

 ػکؿْب ضٍتَـ ظهیٌِ زض هترصص ًیطٍّبی زاضای   -7

 ٍهت اؾطع زض ػکؿْب تحَیل   -8

 اًجبم هطاؾن اظ هجل ضٍظ چٌس ، آتلیِ ٍ ثبؽ زض ضا ذَز ػطٍؾی ػکبؾی کِ هیكَیس هَاجِ پیكٌْبز ایي ثب ػطٍؾی ػکبؾی ّبی آتلیِ اظ ثؼضی زض ضٍظّب ایي

 . زّین هی هطاض ثحث هَضز ضا هَضَع ایي هوبلِ ایي زض.  زّیس

 ؟ است السم چیشّایی چِ 

 

 ظهبى آى زض ثبیس قوب ٍ گطزز هی اًجبم هطاؾن اظ هجل ّلتِ زٍ الی یک حسٍز چیعی کبض ایي چَى.  اؾت ػطٍؼ لجبؼ زاقتي کبض ایي اًجبم قطط اٍلیي

 ػطٍؼ لجبؼ زٍذت یب ذطیس كکط ثِ لغلب گطكتیس کبض ایي اًجبم ثِ تصوین هغلت ایي اًتْبی زض اگط پؽ.  ثبقیس زاقتِ ذَز اذتیبض زض ضا ػطٍؼ لجبؼ

 . ثبقیس ذَز

 ؟ آٍریذ هی تذست را چیشی چِ

 الجتِ ٍ ثْتط ّبی ػکؽ هیتَاًیس زاضیس ػکبؾی ثطای کِ ای اضبكِ ٍهت زلیل ثِ ، ثساًیس ثبیس هیکٌیس ػکؽ گطكتي ثِ اهسام هطاؾن اظ هجل قوب ٍهتی

 هیكَز هَجت اهط ایي ٍ کكیسُ عَل قت تب ، ثطؾس پبیبى ثِ ػصط 4 ؾبػت تب ایٌکِ جبی ثِ زاهبز ٍ ػطٍؼ ثب پطٍغُ ایي هؼوَال.  ثبقیس زاقتِ ثیكتطی

 ًکتِ. ثَز ذَاّیس هبجطا ایي قبّس ذَز ػطٍؼ آلجَم چبح ثطای ػکؽ اًتربة ظهبى زض ٍ قسُ گطكتِ ثیكتطی آضاهف ثب ّب ػکؽ ، هلیس ظهبى ایي زض کِ

 ضاحت هیتَاًیس.  ثبقیس آضایكگبُ ًظیط ذَز ػطٍؾی کبضّبی زًجبل ثِ ٍ قسُ ثلٌس ذَاة اظ ظٍز ذیلی صجح اظ ًیؿت ًیبظی ذَز هطاؾن ضٍظ زض ایٌکِ زیگط



 پارامتر های انتخاب یک آتلیه خوب
 

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |2
 
 

 هبقیي اگط اؾت ثْتط کِ اؾت ایي زاضز جب ایٌجب زض کِ ّن ای ًکتِ.  ثبقیس آهبزُ 3 ؾبػت ثطای کِ کٌیس ضیعی ثطًبهِ عَضی کبهل آضاهف ثب ٍ ثرَاثیس

 ضا کبض ایي هیتَاًیس کِ اؾت جبلت.  ًكَیس کبض ایي ثطای ظهبى صطف ثِ هججَض ػطٍؾی صجح تب کٌیس آضایی گل آًطا هجل قت ، زاضیس اذتیبض زض ضا ػطٍؼ

.  ثگیطیس ػطٍؾی ضٍظ زض ثبیس ضا ػطٍؼ هبقیي ٍ حطکت هؿیط ثِ هطثَط تصبٍیط ثبقس یبزتبى. زّیس اًجبم ذَز هحل پبضکیٌگ زض ، آضا گل ّبی تین تَؾظ

 ضاحت ذیلی پؽ.  کبكیؿت ثیكتط کوی یب ؾبػت ًین حسٍز ظهبًی ّب کبض ایي ثطای.  هیسّیس اًجبم هطاؾن ضٍظ زض كوظ ضا ػطٍؼ هبقیي ظزى گل چَى

 . ضؾیس هی ذَز ػطٍؾی ثِ ثبقیس کطزُ ضیعی ثطًبهِ کِ ظهبًی ّط زض

 ؟ است چقذر کار ایي ّای ّشیٌِ

 

 ّبی ػکؽ ثطای ضا ذَز ٍ ضكتِ آضایكگبُ ثِ ثبیس ػطٍؼ ّن ػکبؾی ضٍظ چَى.  اؾت آضایكگبُ ثگیطیس ًظط زض ثبیس کبض ایي ثطای کِ ّبیی ّعیٌِ اظ یکی

 کل ّعیٌِ زضصس ؾی حسٍز چیعی ّب آضایكگبُ هؼوَال ٍ ًكسُ ثطاثط زٍ قوب آضایكگبُ ی ّعیٌِ صَضت ایي زض کِ ثساًیس ضا ایي الجتِ.  کٌس آهبزُ ػطٍؾی

 . قوبؾت ذَز ثب اًتربة زیگط ظهیٌِ ایي زض.  هیکٌٌس زٍثطاثطی ًطخ اػالم کِ ّؿتٌس کؿبًی ّن هیبى ایي زض.  هیگیطًس ػطٍؼ هجسز آضایف ثبثت ضا

 ّبی آتلیِ اظ ثؼضی کِ اؾت زلیل ایي ثِ احتوبال هیگَیین کِ ایي.  اؾت ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ ثِ ثپطزاظیس ثبیس " احتوبال " کِ ّبیی ّعیٌِ اظ زیگط یکی

 ثِ هكتطی ثب کِ ظهبًی ، زیگط ثؼضی ٍلی.  ًویکٌٌس هغطح ضا هَضَع ایي زیگط ٍ گٌجبًسُ ذَز ّبی ّعیٌِ زض اثتسا اظ ضا اضبكی ی ّعیٌِ ایي ػکبؾی

 كیلوجطزاض زؾتوعز ی زٍثبضُ ی ّعیٌِ ، هیكَز هطثَط ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ ثِ کبض ایي زض کِ ّبیی ّعیٌِ. هیکٌٌس ػٌَاى آًطا ّبی ّعیٌِ هیطؾٌس تَاكن

 هطثَط هیکٌٌس اضبكِ کِ ای ّعیٌِ ػکبؾی ّبی آتلیِ. قوبؾت ثب ّن حن ٍ ًیؿت زٍثبض کِ ػکبؾی ثگَییس قبیس.  اؾت تجْیعات ی زٍثبضُ اجبضُ ًیع ٍ

 کِ ًکٌیس كطاهَـ ّن ضا ًکتِ ایي ٍلی.  اؾت هٌغوی کبهال هَضَع ایي الجتِ ٍ ثَزُ كیلوجطزاضی گطٍُ ًول ٍ حول ًیع ٍ تجْیعات ٍ كیلوجطزاضی ثِ

 ٍ ػطٍؼ ثیكتط اًتربة ًتیجِ زض ٍ ّب ػکؽ تؼساز قسى ظیبز ثب کِ زلیل ایي ثِ ًویگیطًس ذَز هكتطیبى اظ ضا ّب ّعیٌِ ایي ػکبؾی ّبی آتلیِ اظ ثؼضی

 زاقتیس ضا کبض ایي اهکبى اگط هیکٌین پیكٌْبز ًْبیت زض ، کٌین ثٌسی جوغ هَضَع ایي زض ثرَاّین اگط. هیكَز ججطاى آًْب ّبی ّعیٌِ ّب ػکؽ زض زاهبز

 ثِ ذَز ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ اًتربة ظهبى زض . ثَز ذَاّیس ذَقحبل ٍ ضاضی کبهال آى ی ًتیجِ اظ کِ ثبقیس هغوئي ٍ زّیس اًجبم ضا کبض ایي حتوب ،

 کِ ثبقس اكتبزُ اتلبم ّن قوب ثطای قبیس ثٌكیٌیس ذَز ػطٍؾی كیلن توبقبی ثِ تطی ضاحت اػصبة ثب هطاؾن اظ ثؼس تب کٌیس تَجِ هْن قبیس ٍ ضیع ًکبت

 کبضی اًظجبط ٍ ًظن ، ثبقس صالحیت ثب ٍ ذَة هسیطیت زاضای کِ ای هجوَػِ هب ػویسُ ثِ.  قَیس ضٍثطٍ ًبهٌظن هحیغی ثب ٍ قسُ ػکبؾی آتلیِ یک ٍاضز

 ػکؽ ٍ كیلن ّوبى کِ ًْبیی هحصَل ذطٍجی کیلیت ثِ ٍ قطٍع هجوَػِ آى کبضکٌبى ثطذَضز ًَع اظ ًظن ایي. زاز ذَاّس هطاض ذَز اهَض ضاؼ زض ضا

 زاضز آى ثط ؾؼی ٍ زاقتِ ًظبضت هحصَل تَلیس هطاحل ّوِ ثط ثطز هی ثْطُ هٌظن ٍ ذَة هسیط یک اظ کِ ای هجوَػِ. قس ذَاّس ذتن قوبؾت ػطٍؾی

 ٍ ًبهٌظن هحیغی ثب آتلیِ یک ثب کِ ثبقس زاقتِ ٍجَز هیتَاًس ّن هَضَع ایي ، هوبثل ًوغِ زض. ثؿبظز جسیس هكتطیبًی قوب آقٌبیبى ٍ زٍؾتبى اظ تب

 کِ ثجطیس پی قوب تب ّؿتٌس ّبیی ًكبًِ ّب ایي.  ثبقیس زاقتِ ثطذَضز ضؼیق ثطذَضز ؾغح ثب کبضهٌساًی ٍ ًبهطتت کبض هیع ، ضیرتِ ّن ثِ ّن قبیس

 هب ثحث اهب.  ثبقس زاقتِ ٍجَز ّن ّبیی اؾتثٌب هیبى ایي زض قبیس. ثبقیس ًساقتِ چٌساًی ضضبیت ذَز ػطٍؾی ػکؽ ٍ كیلن ٍ کبض کیلیت اظ احتوبال

 ٍ ثگیطیس ًظط زض ضا تَجِ هبثل ًکبت توبهی ذَز ػطٍؼ آتلیِ اًتربة ظهبى زض قوب کِ اؾت ایي هَضَػبت ایي ثیبى اظ ّسف ٍ قسُ ًَقتِ کلی ثصَضت

 کبض یک العاهب لَکؽ ٍ قیک ثؿیبض آتلیِ یک کِ زاضز ٍجَز ّن هْن ًکتِ ایي. ثبقیس زاقتِ ذبعط ضضبیت ذَز ػطٍؾی ػکؽ ٍ كیلن اظ ، هطاؾن اظ ثؼس

 ٍ کٌیس هغبلؼِ ضا ثرف ایي هغبلت هیکٌین پیكٌْبز ثبقیس هغوئي ظیبزی حسٍز تب ذَز ػطٍؼ آتلیِ اًتربة اظ ایٌکِ ثطای.  زاز ًرَاّس اضائِ ذَة

 ذَزم قرصی ّبی تجطثِ اظ هیساًن الظم هَضَع ایي هوبثل ًوغِ زض ّن ثبظ ٍ. ثَز ًرَاّس کبكی ّسف ایي ثِ ضؾیسى ثطای هغلت یک تٌْب ذَاًسى

 ثب هؿکًَی ظهیي ظیط یک ثِ کِ ضكتن آزضؾی ثِ ثَز قسُ هؼطكی زٍؾتبى اظ یکی عطف اظ کِ ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ یک زیسى ثطای کِ ظهبًی.  ثٌَیؿن

 ٍ زاضًس ضا کبض ایي اًجبم تَاًبیی گطٍُ ایي کِ ثَز ایي ثیبًگط هجوَػِ ٍ کبضّب ًوًَِ ، هكبٍضُ ًحَُ ، زٍؾتبى هؼطكی ٍلی. قس ذتن هؼوَلی ثؿیبض ٍضٍزی

 . ّؿتٌس ثطذَضزاض ظهیٌِ ایي زض کبكی تجطثِ اظ
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 . است اّویت حائش دیگز ًکات تزاتز در کِ هیثاضذ عزٍس آتلیِ اًتخاب سهیٌِ در هْن تسیار ّای ًکتِ اس دٍستاى هعزفی

 ٍ كیلن کِ کطز كطاهَـ ًجبیس ٍلی.  ّؿتٌس آى کویت ٍ کیلیت حلظ ًیع ٍ ذَز ػطٍؾی ّبی ّعیٌِ کبّف زًجبل ثِ ّب زاهبز ٍ ػطٍؼ اکثط ضٍظّب ایي

 ثب کٌیس ؾؼی ٍ گصاقتِ کٌبض ضا هیوت گعیٌِ صطكب ذَز ػطٍؼ آتلیِ اًتربة ظهبى زض ثبیس پؽ ، کطز تکطاض ًویتَاى ٍجِ ّیچ ثِ ضا ػطٍؾی ػکؽ

 هوبیؿِ زیگط ّبی آتلیِ ثب ضا آًْب هٌَّبی ٍهتی کِ ّؿتٌس هیوت اضظاى ّبی آتلیِ اظ ثؿیبضی.  ثبقیس زاقتِ زضؾت اًتربثی ذَز ّبی ّعیٌِ زض هسیطیت

 زض هیتَاًیس کِ این ًَقتِ قوب ثطای ضا ًکبتی هوبلِ ایي زض ٍلی.  ًعزیک ّن قوب ثَزجِ ثِ ٍ اؾت ذَة هیوت چوسض کِ هیكَیس هتؼجت کٌیس هی

 هٌَّبی زض ، اضظاى هیوت ثب ّبی آتلیِ اظ ذیلی کِ اؾت ایي ثساًیس ثبیس ظهیٌِ ایي زض کِ ای ًکتِ اٍلیي. ثگیطیس کوک آًْب اظ ذَز ػطٍؼ آتلیِ اًتربة

 گعیٌِ هٌَ آى ی ثبهیوبًسُ کِ زیس ذَاّیس کٌیس کن اصلی هٌَی اظ ضا آًْب اگط ٍلی اؾت جصاة زاهبز ٍ ػطٍؼ ثطای اٍل ًظط زض کِ زاضًس هَاضزی ذَز

 هؼوَال ّبی ؾبیع زض کِ ّؿتٌس ّبیی ػکؽ ثیكتط  هَاضز ایي اظ هب هٌظَض. ًساضز ظیبزی ی ّعیٌِ ًیع آًْب ثطای ٍاهغ زض کِ ّؿتٌس ای اٍلیِ ؾبزُ ّبی

 ٍجَز هتبؾلبًِ زاضًس ضا هتلبٍت ی آتلیِ زٍ هٌَّبی ی هوبیؿِ هصس زاهبز ٍ ػطٍؼ ٍهتی.  زٌّس هی ّب هكتطی ثِ هتٌَع تؼساز ثِ ٍ هتَؾظ ٍ کَچک

 ، كیلوجطزاضی ٍ ػکبؾی کِ ذَز هٌَی اصلی ّبی گعیٌِ زض هوبیؿِ ٍ زهت اظ ٍ کطزُ جلت ذَز ؾوت ثِ ضا آًْب ًظط کَچک ؾبیع چٌس زض ػکؽ چٌس

 کیلیت اظ ثیف ٍ کطزُ ًظط صطف ؛ ّؿتٌس آى پطزاذت ثِ هججَض کبض تحَیل ظهبى تب کِ ّبیی ّعیٌِ توبهی ًیع ٍ پٌْبى ّبی ّعیٌِ ٍ جبًجی ّبی ّعیٌِ

 . زٌّس هی اّویت هٌَ ّبی کویت ثِ ّب لَکیكي ٍ تسٍیي ًیع ٍ كیلوجطزاضی ٍ ػکبؾی زض کبض

 : کٌیذ اًتخاب سهیٌِ ایي در را خَد آتلیِ رٍش ایي اس استفادُ تا 

 

 هی اضائِ ذَز هٌَّبی زض کِ ضا هَاضزی توبهی.  کٌیس هطاجؼِ ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ ؾِ یب زٍ ثِ ، ذَز ّبی ّعیٌِ زض اٍلیِ ّبی ثطآٍضز ثِ تَجِ ثب اثتسا

  ّوبى اصلی هَاضز اظ هٌظَض. کٌیس هوبیؿِ ّن ثب ضا آًْب ٍ کطزُ جسا ضا  هٌَّب اصلی هَاضز حبال.  کٌیس لیؿت ضا زاضز هغبثوت قوب ی ّعیٌِ ثب ٍ کٌٌس

 آتلیِ ، ثبؽ قبهل ػکبؾی ، زٍضثیي چٌس یب یک كیلوجطزاضی:  قبهل هَاضز ایي.  ّؿتٌس العاهی یب ثَزُ ثبثت هٌَّب اجعای زض کِ اؾت هَاضزی یب پبیِ هٌَی

 زازُ تحَیل هطاؾن قت زض قبؾی ترتِ صَضت ثِ هؼوَال کِ ػکؽ ػسز یک حساهل ٍ  هیْوبًبى لیت هؼوَل عَض ثِ ٍ كیلن تسٍیي ّوچٌیي هطاؾن ٍ

 ٍ ػطٍؼ ّبی ػکؽ اظ الجتِ کِ قَز هی زازُ هیْوبًبى ثِ ػوس ؾلطُ یب هطاؾن قت زض کِ قَز هی گلتِ ّسایبیی یب ػکؽ ثِ هیْوبًبى لیت . قَز هی

 ّب هیوت ٍ ّب هٌَ اصل زض کِ ثطؾیس ًتیجِ ایي ثِ تَاًیس هی اٍلیِ ی هوبیؿِ ایي ثب . قَز هی اجطا ٍ عطاحی ػطٍؼ ػکبؾی آتلیِ عطف اظ ٍ ثَزُ زاهبز

 هیوت ثب آتلیِ زٍ ثِ کٌین هی پیكٌْبز ثبض ایي. کٌیس اؾتلبزُ جبًجی ذسهبت اظ تَاًیس هی هیعاى چِ تب ذَز ی ثَزجِ ثب قوب ٍ زاضز ٍجَز تلبٍت چوسض

 ثِ چوسض ، هیوت اكعایف ثب ثجیٌیس حبال ٍ زّیس اًجبم اصلی هَاضز زض هجسزا ضا هوبیؿِ ایي.  کٌیس تکطاض ضا کبض ّویي ٍ ثعًیس ؾط هتَؾظ ؾغح ّبی

 زض ثتَاًیس زیگطتبى ّبی ّعیٌِ زض هسیطیت یب زاضیس اذتیبض زض کِ ای ثَزجِ ثب قبیس کِ اؾت ایي هوبیؿِ ایي اظ هب ّسف.  اؾت قسُ اكعٍزُ کبضّب کیلیت

 ثِ ضا آى کِ اضظاى هٌَی یک اظ اؾتلبزُ جبی ثِ کٌین هی پیكٌْبز قوب ثِ هب. ثبقیس زاقتِ ثْتطی اًتربة تبى ػطٍؾی ػکؽ ٍ كیلن کبض کیلیت هَضز

 اؾتلبزُ تصبٍیط ٍ ّب ػکؽ زض هغلَة کیلیت ثب ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ یک اظ ، َّقوٌساًِ ضكتبضی ثب کٌیس ؾؼی ، کٌیس اًتربة هتٌَع ّسایبی ذبعط

 کِ ای هكبٍضُ کِ ًکٌیس كطاهَـ ّن ضا ًکتِ ایي الجتِ. کٌیس تجطثِ ضا ثبالتط کیلیت ثب کبض یک ، اًتربثی هٌَی ٍ ذَز ّبی ّعیٌِ زض هسیطیت ثب ٍ کٌیس

 هٌَی زض تجْیعات گطكتي هصس ٍهتی هثبل ثطای.  ثبقس زاقتِ قوب ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ اًتربة ضًٍس زض ذَثی تبثیط تَاًس هی قَز هی زازُ قوب ثِ

  زیگط جبی زض ٍ کطزُ حصف ضا آًْب ًیبظ ػسم صَضت زض یب ٍ کطزُ ثیكتطی زهت آًْب اًتربة زض ثتَاًیس ، آتلیِ تَؾظ ثْتط ی هكبٍضُ ثب قبیس زاضیس ضا ذَز

 . کٌیس صطف آًطا ی ّعیٌِ

 کِ آیذ هی پیص سَال ایي حاال.  است قاًًَی کسة هجَس دارای کِ تیٌیذ هی ٍ ایذ کزدُ اًتخاب را عکاسی آتلیِ یک خَد عزٍسی تزای

 ؟ ّست خَب کار یک اًجام تزای تائیذی هْز ، کسة جَاس داضتي آیا
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 کیلیت کِ زاضز ٍجَز ّبیی گعیٌِ آًْب هیبى زض الجتِ ٍ.  ّؿتٌس كؼبلیت حبل زض هجَظ ثسٍى ػطٍؾی ػکبؾی ّبی آتلیِ اظ ثؿیبضی زاًیس هی کِ ّوبًغَض

 زض هب. ًیؿت کن ًیع آًْب اظ قکبیت ٍ گلِ ٍ ّؿتٌس ّن هجَظ زاضای کِ ّبیی آتلیِ ثؼضی اظ ثبالتط قبیس ٍ ثبالؾت ثؿیبض كیلن ٍ ػکؽ اجطای ؾغح ٍ

 العاهب اؾت کؿت هجَظ زاضای کِ کؿی ثساًیس اؾت ؟الظم ذیط یب قَز هی هحؿَة کبض تبئیس صطكب آیب هجَظ زاقتي آیب کِ پطزاظین هی ًکتِ ایي ثِ ایٌجب

.  کٌس هؼطكی اتحبزیِ ثِ ذَز جبی ثِ ثبیس ضا کبضزاًی قرص جَاظ اذص ی زٍضُ گصضاًسى ظهبى زض ٍ ًیؿت كیلوجطزاضی ٍ ػکبؾی زض کبكی هْبضت زاضای

 ّبی گعیٌِ اظ یکی کِ ثساًیس ثبیس. اؾت ؾَال جبی ذیط یب زاضز ًظبضت کبضّب ثط ٍ  اؾت حبضط آتلیِ زض ّویكِ قرص آى جَاظ اذص اظ ثؼس ایٌکِ حبال

 آگبُ پؽ.  ًویكَز زازُ کؿت جَاظ ّؿتٌس کبض ثِ هكـَل هؿکًَی ّبی هکبى زض کِ ّبیی آتلیِ ثِ ٍ ثَزُ ازاضی یب تجبضی صطكب هکبًی زاقتي جَاظ اذص

 ٍلی ًساضز کؿت جَاظ ٌَّظ کِ کٌیس ثطذَضز ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ یک ثِ کِ آهس ذَاّس پیف ثؼضب ًیع هیبى ایي زض. ثبقیس ؾَزجَ اكطاز هطاهت ٍ ثبقیس

 الجتِ.  ذیط ثگَیین ثبیس ذیط یب کٌس ضاحت ضا قوب ذیبل ثبیس کؿت جَاظ اصال ایٌکِ حبال. ثطز هی ؾط ثِ جَاظ اذص هطاحل زض ٍ اؾت آى زضیبكت قطف زض

 زاقتي ٍلی.  کٌس هی جلت ذَز ثِ ضا ایكبى ضضبیت ٍ ًظط ٍ کطزُ ؾبظـ ذَز هكتطی ثب ثتَاًس کِ آًجبیی تب اؾت هجَظ زاضای ػکبؾی آتلیِ یک ٍهتی

 هوبثل عطف زض. کٌس ضاحت هَضَع ایي اظ ضا قوب ذبعط ثرَاّس ٍ ثبالؾت هجوَػِ آى ػکؽ ٍ كیلن کیلیت ؾغح کِ ًیؿت هؼٌب ایي ثِ اصال ثطگِ ایي

 آًْب اظ ثؼضی حتی کِ اؾت جبلت ٍ ثَزُ كؼبلیت حبل زض هؿکًَی هَهؼیت یک زض ٍ هجَظ ثسٍى کِ ػطٍؾی ػکبؾی ّبی آتلیِ ّؿتٌس ثگَیین ثبیس ّن

 ذیبثبى زض ضكتین ػکبؾی آتلیِ یک ثِ زٍؾتبى اظ یکی ػطٍؾی ثطای آیس هی یبزم. اؾت ثیكتط ّن هجَظ زاضای ّبی آتلیِ اظ ذیلی اظ هكتطیبًكبى تؼساز

 کِ آًجبیی اظ.  ّؿتٌس كؼبلیت حبل زض لَکؽ ٍ قیک چٌساى ًِ ظبّطی ثب هؿکًَی پبضکیٌگ یک زض کِ ثَزین قبّس قسین آًجب ٍاضز ٍهتی ٍ قطیؼتی

 ًِ کِ ثَزم قبّس آًجب زض.  ثَزین کطزُ هطاجؼِ گطٍُ ایي ثِ هجسز ثَزًس ضاضی کبض کیلیت اظ ٍ ثَز زازُ اًجبم هجوَػِ ّویي ضا زٍؾتبى ًبهعزی کبض

 ثطذَضزاض ذَز جبیگبُ زض ای ٍیػُ اّویت اظ هَاضز گًَِ ایي زاقتي الجتِ.  هسضى ی آتلیِ یک ٍ لَکؽ زكتط یک ًِ اؾت کیلیت تبئیس هجَظ زاقتي

 كطاهَـ ّن ضا هَضَع ایي. زاز اًجبم ضا هكتطیبى کبض ذَثی ثِ ثتَاى تب اؾت هٌبؾت ی ؾلیوِ ًیع ٍ تؼْس زاقتي ، قـل ایي زض اٍل قطط ٍلی.  ّؿتٌس

 ّبی قجکِ عطین اظ قوب اظ ذیلی قبیس . هیکٌٌس هٌؼوس اتحبزیِ ّبی ثطگِ زض ضا ذَز ّبی هطاضزاز ، ّؿتٌس هجَظ زاضای کِ ّبیی آتلیِ کِ ًکٌیس

 اؾتلبزُ آًْب ذسهبت اظ زاضیس هصس حبال ٍ ایس قسُ آقٌب ذَز ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ ثب گصاضًس هی ًوبیف ثِ ذَز ّبی ػطٍؼ اظ کِ تصبٍیطی ٍ اجتوبػی

 هٌتكط اجتوبػی ّبی قجکِ زض کبض ًوًَِ ػٌَاى ثِ ًیع قوب ػکؽ ، هطاؾن اظ ثؼس ایٌکِ ٍ ایس کطزُ كکط چوسض تب ذَز ػکؽ ٍ كیلن اهٌیت ثِ ٍلی.  کٌیس

 ّبیی زاهبز ٍ ػطٍؼ زؾتِ آى اظ قوب اگط.  قوبؾت ػطٍؾی ّبی ػکؽ اهٌیت ثحث اؾت کطزُ پیسا ای ٍیػُ اّویت ضٍظّب ایي کِ هَاضزی اظ یکی!  قَز

 ًیع قَز گصاقتِ ًوبیف ثِ کبض ًوًَِ جْت ثِ ّن آتلیِ زكتط هحل زض قوب ػطٍؾی ّبی ػکؽ ایٌکِ اظ حتی ٍ ًساضیس کبض ایي ثِ توبیلی کِ ّؿتیس

 ضا ذَز تَاكوبت هیکٌین پیكٌْبز ٍ کٌیس هغطح ضا هَضَع ایي هكبٍضُ جلؿبت ّبی صحجت اثتسای ّوبى زض ضا هَضَع ایي هیکٌین پیكٌْبز زاضیس هكکل

 ّبی قجکِ زض هبض ًوًَِ ثطای ذَز ػطٍؼ ّبی ػکؽ اظ یکی اًتكبض ثِ اهسام ػطٍؼ آتلیِ یک کِ آهسُ پیف ثبضّب. کٌیس هکتَة ذَز هطاضزاز زض

 هَجت ًْبیت زض ٍ کطزُ اؾتلبزُ کبض ًوًَِ ػٌَاى ثِ اجتوبػی ّبی قجکِ زیگط صلحبت زض تصبٍیط آى اظ اؾتلبزُ ثب ًیع ؾَزجَ اكطاز ٍ کطزُ اجتوبػی

 . اؾت قسُ ذَز ػطٍؼ آتلیِ ثِ اػتوبز اظ زاهبز ٍ ػطٍؼ پكیوبًی ٍ زضگیطی

 آیا ٍلی.  است خَب خیلی ایي ؟ کزدیذ پیذا تاالخزُ را خَد رٍیایی عکسْای ّواى ؟ تَد عالی ٍ جذاب چیش ّوِ ؟ دیذیذ را کارّا ًوًَِ

 ؟ تَد خَاّذ کزدیذ هطاّذُ کِ کاری ًوًَِ سیثایی تِ ّن ضوا عزٍسی عکس ٍ فیلن ٍ گیزد هی عکس ضوا اس عکاس ّواى

 تصبٍیط صطكِ ایٌکِ پؽ.  ظهبى آى تب آتلیِ آى زض قسُ گطكتِ تصبٍیط ثْتطیي زازى ًكبى یؼٌی ، کبض ًوًَِ ثساًیس ضا ایي.  جبؾت ّویي تَجِ هبثل ًکتِ

 اظ هغوئٌب ذَز کبض ًوًَِ كیلن ًوبیف ثطای ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ یک. ًیؿت کبكی ثبقٌس ثطذَضزاض ذَة ظیجبیی ٍ کیلیت اظ آتلیِ زكتط زاذل ّبی آلجَم

 کبضّبی ًوًَِ اظ اگط. ًگیطیس اقتجبُ تصوین کِ ثبقیس هطاهت پؽ.  اؾت قسُ اؾتلبزُ ًیع كیلوجطزاضی تجْیعات اظ ثؼضب کِ کٌس هی اؾتلبزُ تصبٍیطی

 زض.  زّس هی ؾَغُ ثِ ػکبؾی کِ اؾت ّبیی كیگَض ٍ ّب غؾت اٍل زضجِ زض ػطٍؾی ػکبؾی زض هْن ًکتِ.  ًکٌیس ػجلِ ، آهس ذَقتبى ػطٍؼ آتلیِ یک
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 هَضَع ایي هْن هَاضز زیگط ٍ ثٌسی کبزض ّوطاُ ثِ ذَة ظٍایبی اًتربة ًیع ٍ ػکبؼ ٌّط.  اؾت اّویت زاضای ًیع ػکؽ هَهؼیت ٍ لَکیكي زٍم زضجِ

 . ّؿتٌس اّویت زاضای ّن

 ؟ دیذیذ خَد عزٍس آتلیِ دفتز آلثَم ًوًَِ در را هَارد ایي اکثز ایٌجا تا!  خَب

 

 ًكبى قوب ثِ ذبم ػکؽ چٌس ، ّب هطاؾن آذطیي كَلسض چٌس اظ ٍ ذَز آضقیَ اظ اتلبهی ثصَضت ثرَاّیس ذَز آتلیِ هسیط ٍ هكبٍض اظ کٌین هی پیكٌْبز

 ثطای ضًٍس ایي کِ اؾت زاقتِ ّب آى ذبم ػکؽ ثط ظیبزی تبثیط ایس زیسُ آلجَم زض کِ ّب ػکؽ ضتَـ ٍ عطاحی کِ ًکٌیس كطاهَـ ضا ایي الجتِ.  ثسٌّس

.  ثبقس قسُ ػکبؾی هجلل ػوبضتی ٍ ذَة جبی یک زض حتوب کِ ًیؿت هْن ًیع ذبم ّبی ػکؽ زض لَکیكي.  زاز ذَاّس ضخ ّن زیگط ذبم ّبی ػکؽ

 جبیی ّط زض ؾَغُ ثطای ذَة پَظیكي.  قَز هی زیسُ ّب ػکؽ زض کِ اؾت ٌّطی ٍ ّب غؾت اؾت هْن هجحث ایي زض قوب ٍ هب ثطای کِ ای ًکتِ

 ًکتِ ثِ ٍ کطزُ جسا جبًجی هَاضز اظ تصبٍیط ًوًَِ زیسى ٌّگبم زض ضا ذَز شّي پؽ.  ثعضگ ػوبضت یک زض چِ ٍ ثبؽ زض چِ ٍ آتلیِ زض چِ.  ثبقس هیتَاًس

 اهسام ػکبؾی آتلیِ یک ثب هطاضزاز ًَقتي ثطای ٍهتی . ثبقیس زاقتِ ذَز ػالهِ هَضز ظهیٌِ زض زضؾتی ٍ قبیؿتِ اًتربة تب کٌیس زهت ػکؽ هْن ّبی

 ٍ هطاؾن اظ ثؼس کِ ّؿتٌس هْن هسضی ثِ ایس ضؾیسُ تَاكن ثِ هكبٍضُ جلؿبت زض کِ هَاضزی اظ ؾطی یک کطزى هکتَة ، ثساًیس کِ اؾت الظم هیکٌیس

  ثطز ذَاّیس پی آًْب اّویت ثِ کبضّب تحَیل

 ! تاضیذ خاطز آسَدُ ؛ تٌَیسیذ قزارداد ایٌگ1ًَِ

 تَاكن ثِ هكبٍضُ جلؿبت زض کِ هَاضزی اظ ؾطی یک کطزى هکتَة ، ثساًیس کِ اؾت الظم هیکٌیس اهسام ػکبؾی آتلیِ یک ثب هطاضزاز ًَقتي ثطای ٍهتی

  . ثطز ذَاّیس پی آًْب اّویت ثِ کبضّب تحَیل ٍ هطاؾن اظ ثؼس کِ ّؿتٌس هْن هسضی ثِ ایس ضؾیسُ

 ًبم قبهل هَاضز ایي.  کٌیس هکتَة هطاضزاز زض ضا ذَز ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ کبهل هكرصبت کِ ثبقیس زاقتِ ذبعط ثِ هطاضزاز ظهبى زض : قزارداد طزفیي

 . هجوَػِ کبهل آزضؼ ٍ توبؼ اعالػبت ، هسیطیت کبهل ذبًَازگی ًبم ٍ

 تب اؾت الظم کٌیس اًتربة ًیع ضا ذَز ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ کِ گطكتیس تصوین ٍ کطزیس هكرص ضا ذَز ػطٍؾی تبضید کِ ظهبًی:  هْن ّای تاریخ

 هی.  ثبقیس آهبزُ ثبیس اؾپطت ػکبؾی ثطای کِ اؾت ضٍظی تبضید ، ّب تبضید ایي اظ یکی. زّیس اًجبم ضا الظم ّبی ّوبٌّگی ذَز آتلیِ ثب آًْب ثِ ًؿجت

 ثطًبهِ ثطای ثساًیس ضا هصکَض تبضید حسٍز کِ ّویي ٍلی ، کٌٌس ًوی ّوبٌّگ هطاضزاز ًَقتي ظهبى اظ ضا تبضید ایي ػکبؾی ّبی آتلیِ اظ ثؿیبضی کِ زاًین

 ػکبؾی ّبی آتلیِ تبظگی ثِ کِ اؾت تبضیری اؾت تط هْن ّن هجلی گعیٌِ اظ قبیس کِ ّب تبضید ایي اظ زیگط یکی. اؾت هْن قوب ثؼسی ّبی ضیعی

 کِ ایي. قَز هی گطكتِ ػطٍؾی اظ هجل ّلتِ 3 تب 2 حسٍز ظهبًی زض کِ اؾت آتلیِ ٍ ثبؽ قبهل ػطٍؾی کبهل ػکبؾی آى ٍ هیکٌٌس ػول آى ثِ ػطٍؾی

 هجل اظ ثبیس آى ّوبٌّگی زض پؽ.  ایت هطتجظ ّن ػطٍؼ لجبؼ قسى آهبزُ تبضید ٍ ػطٍؼ آضایكگبُ ثِ تبضید ایي کِ اؾت جْت ایي اظ تط هْن هیگَیین

 ثطذَضزاض ای ٍیػُ اّویت اظ ٍلی ًویطؾس ًظط ثِ هْن کِ ّبیی تبضید اظ زیگط یکی. ثپطزاظیس ذَز ثؼسی ّبی ضیعی ثطًبهِ ثِ آى اؾبؼ ثط ٍ کطزُ اهسام

 . اؾت ػکؽ ٍ كیلن تحَیل تبضید اؾت

 ؟ ضذ خَاٌّذ چِ ضذُ آرضیَ ّای عکس ٍ فیلن
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 ضخ اتلبهی قسُ تسٍیي ّبی كیلن ثطای ظهبى ّط زض اگط کِ چطا هیسٌّس تحَیل زاهبز ٍ ػطٍؼ ثِ هطاؾن اظ ثؼس ضا قسُ گطكتِ ّبی كیلن هؼوَل عَض ثِ

 ، ثبؽ زض کِ اؾت ّبیی ػکؽ آضقیَ ، هْن هؿئلِ کِ ثساًیس ثبیس کٌٌس پیسا زؾت ذَز ػطٍؾی كیلنِ ثِ كیلن ٔ  زٍثبضُ تسٍیي ثب  آؾبًی ثِ ثتَاًٌس ، زّس

 . ایس گطكتِ ذَز هیْوبًبى ثب ّوطاُ هطاؾن ٍ آتلیِ

 ؟ هیگَیذ چیش چِ ّا عکس آرضیَ سهیٌِ در قاًَى

 آتلیِ ، هطاضزاز عطكیي ثیي تَاكن صَضت زض ٍ زاًؿتِ ػکبؾی ثِ هتؼلن ضا قسُ گطكتِ آضقیَ ، ػکبؾبى اتحبزیِ هبًَى ظهیٌِ ایي زض اؾت شکط ثِ الظم

 ضا آتلیِ یک ػکؽ ٍ كیلن ی پبیِ هٌَی قوب ٍهتی کِ اؾت ایي هَضَع ایي زالیل اظ یکی. زّس تحَیل ذَز هكتطی ثِ ضا آى هیتَاًس ػطٍؾی ػکبؾی

 زض ٍ قسُ ّعیٌِ قوب هٌَی ّبی ثٌس ّوبى زض ػطٍؼ آلجَم چبح ٍ عطاحی اظ ؿیط ثِ اًس گطكتِ قوب اظ کِ ای ّعیٌِ ػوسُ کِ زیس ذَاّیس ، کٌیس ثطضؾی

 کِ ثطؾس قوب شّي ثِ ؾَال ایي قبیس  . قس ذَاّس ذالصِ ػطٍؼ آلجَم ٍ ػطٍؾی ػکؿْبی ؾلبضـ ٍ چبح زض ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ ٍاهؼی ؾَز ًْبیت

 ّط زض کِ هؼٌبؾت ایي ثِ آتلیِ ًعز ّب ػکؽ آضقیَ زاقتي ًگِ کِ ثساًیس ثبیس ّن ضا ؟ایي کٌین چِ آضقیَ گطكتي ثطای ّب ػکؽ ٍ آلجَم چبح اظ ثؼس

 هیبى زض الجتِ. ثسّیس آًْب ثِ ضا ذَز ؾلبضقبت ٍ کطزُ هطاجؼِ ذَز ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ ثِ کٌیس اهسام ّبیتبى ػکؽ چبح ثِ ثرَاّیس قوب کِ ظهبى

 قوب اگط. زٌّس هی تحَیل زاهبز ػطٍؼ ذَز ثِ ضا ّب ػکؽ آضقیَ کِ ّؿتٌس ّن هَاضزی ، هیکٌٌس كؼبلیت ظهیٌِ ایي زض کِ ّبیی آتلیِ اظ ظیبزی تؼساز

 ذَز ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ ثب ضا هَضَع ایي هجل اظ ثبیس اؾت هْن ثطایتبى زلیل ّط ثِ ّب ػکؽ آضقیَ زاقتي کِ ّؿتیس ّبیی زاهبز ٍ ػطٍؼ زؾتِ آى اظ

 ّبی آتلیِ هسیطاى کِ اؾت ایي آى ٍ زاضز ٍجَز ّن زیگطی هْن ًکتِ. کٌیس هکتَة ٍاضح عَض ثِ هطاضزاز زض ضا ذَز تَاكن ًْبیت زض ٍ کٌیس هغطح

 ثِ اهسام هجسز ظٍج یک کِ آهس ذَاّس پیف ًسضت ثِ ، ػطٍؾی كیلن ٍ ّب ػکؽ تحَیل ٍ چبح ٍ کبض اتوبم اظ ثؼس کِ زاًٌس هی ضا هَضَع ایي ػکبؾی

 تحَیل ٍ چبح اظ ثؼس ، زاضیس آضقیَ ایي زاقتي ثِ توبیل کِ صَضتی زض هیکٌین پیكٌْبز قوب ثِ ذبعط ّویي ثِ.  کٌٌس ذَز ّبی ػکؽ چبح ٍ ؾلبضـ

 . ًكَیس هَاجِ ظیبز ّبی هیوت ثب اثتسا اظ تب ثسّیس آتلیِ ثِ ضا ّب ػکؽ آضقیَ ذطیس پیكٌْبز کبضّب

  ضوا ّای پزداخت ًحَُ ٍ قزارداد هثلغ کل جوع

 كؼلی ّبی ّعیٌِ کِ اؾت ایي ّن آى زلیل ٍ هیکٌٌس جسا ذَز ی پبیِ هٌَی اظ ضا ػطٍؼ آلجَم ًیع ٍ ّب ػکؽ چبح ّعیٌِ ػکبؾی ّبی آتلیِ اظ ثؼضی

 کِ کٌیس تَجِ ًکتِ ایي ثِ ثبیس هیکٌس صسم ّن قوب هَضز زض هَضز ایي اگط. ثجطًس ثْطُ آتلیِ ذسهبت اظ ثتٌَاًٌس ٍ کٌس هغبثوت آًْب ثَزجِ ثب هكتطی

 چبح ٍ آلجَم اگط حتی ایٌکِ زیگط هْن ًکتِ ٍ کٌیس هکتَة ذَز هطاضزاز زض قسُ چبح ٍ عطاحی آلجَم ّوطاُ ثِ ضا ػکؽ ٍ كیلن کبهل تحَیل تبضید

 کبضّب تجَیل ظهبى ثطای ضا ذَز ػکؽ ٍ كیلن پبیِ هٌَی ّوبى اظ هجلـی حتوب ، ًكسُ هحبؾجِ قوب ّبی ّعیٌِ کلی جوغ زض ٍ قوب هطاضزاز زض ّب ػکؽ

 ّعیٌِ ٍ کطزُ تؿَیِ آًْب ثب ضا ػکؽ ٍ كیلن ی پبیِ هٌَی ّبی ّعیٌِ کِ کٌٌس هی اػالم هؼوَال ػکبؾی ّبی آتلیِ هسیطاى. زاضیس ًگِ کبهل صَضت ثِ

 زهین عَض ثِ ضا کبضّب تحَیل ظهبى اٍال ذَز هطاضزاز زض کِ اؾت ایي قوب ثِ هب پیكٌْبز. ثوبًس ثبهی کبضّب تحَیل ظهبى ثطای ّب ػکؽ چبح ٍ آلجَم ّبی

 ثطای ضا زضصسی(  ّب ػکؽ ٍ آلجَم اظ ؿیط ثِ چیع ّوِ)  پبیِ هٌَی ّعیٌِ هجلؾ ّوبى اظ ًیع ٍ کٌیس هکتَة حسٍز صَضت ثِ ًساقتي اهکبى صَضت زض یب

 ضا کبضّب ؾبظی آهبزُ ضًٍس ٍ ثَزُ هتؼْس کبضّب تحَیل تبضید ثِ قوب ػطٍؾی ػکبؾی آتلیِ تب هیكَز ثبػث هَضَع ایي. زاضیس ًگِ کبضّب کبهل تحَیل ضٍظ

 کِ این ثَزُ آى قبّس ثبضّب کِ اؾت ایي زلیل ثِ ًَیؿین هی قلبكیت ٍ ؾبزگی ایي ثِ قوب ثطای ضا ًکبت ایي هب ایٌکِ. کٌس آؿبظ ًیبظ هَضز ظهبى زض

 هَاضز زض ثؼضب ثبقٌس قسُ ّن اگط ٍ ًكسُ ذَز ػطٍؾی ػکؽ ٍ كیلن گطكتي ثِ هَكن ٌَّظ ثیكتط حتی ٍ ؾبل یک گصقت اظ ثؼس ٌَّظ ّب زاهبز ٍ ػطٍؼ

 تؼْسات ثِ کِ ػکبؾی ّبی آتلیِ هسیطاى ٍ ّب آتلیِ ّؿتٌس هیبى ایي زض ثساًیس ّن ضا ایي. ًساضًس ضا کبهل ضضبیت ذَز ػکبؾی آتلیِ تَؾظ قسُ اًجبم

 . ًیؿت هجیل ایي اظ ّبیی گیطی ؾرت ثِ ًیبظی اصال ٍ ثَزُ پبیجٌس هجَل هبثل عَض ثِ ذَز
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