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 فصل اول

 کلیات
 : مقدمه 1 -1

 نگااتیو اس به نور )برروی یک سطح حس نورعکاسی به فرایند ثبت تصاویر به وسیله دریافت و ثبت 

شود. الگوهای نوری بازتابیده شده یا سااع  شاده از اشایا بار     )فیلم( یا سنسور الکترونیکی( گفته می

 د.گردگذارد و باعث ثبت تصاویر مییا سنسور(تأثیر می هالوژن نقرهوی سطح حساس به نور )ر

عکاسی دارای سه ویژگی علمی، صنعتی )اقتصادی( و هنری است. عکاسی به عنوان یک پدیده علمی  

  های هنری نیز در آن ظهور کرد.تولد یافت و به شکل یک صنعت گسترش یافت و همچنین جنبه

 

 :نام کامل عرح و محل اجرای آن 2 – 1

 تاسیس آتلیه عکاسی

 :اجزا لمح

 

 :مشخصات متقاضیان – 3 – 1

 ..............: آدرس

 

 :دالیل انتخاب عرح – 4 – 1

عالقه به فعالیت های هنری و بخصوص عالقه به کار عکاسای کاه در واقا  ثبات و آرشایو لح اات و       

 اشته است .خاعرات است بعنوان دلیل اصلی در گرایش به انتخاب این عرح توسط اینجانب نقش د

 

 :میزان مفید بودن عرح برای جامعه 5 – 1

نفر و سوددهی مناسب میباشاد و   15الی  11این عرح یک عرح خدماتی است که دارای اشتغالزایی 

 انجام خدمات و فعالیت متمایز می تواند عرح را به عنوان یک عرح کارآمد مطرح نماید 

 

 :وضعیت و میزان اشتغالزایی -6 – 1

 نفر میباشد . 11غالزایی این عرح تعداد اشت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
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 :تاریخچه و سابقه مختصر عرح

گردد. در حقیقات اتااق تاریاک منجار باه پیادایش عکاسای و        پیدایش عکاسی به اتاق تاریک بر می

تاریک عبارت از اتاقی است بی هیچ پنجاره. هایچ ناوری باه آن راه نادارد       عکاسی شد. اتاق دوربین

انادازهای روباروی   ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده. تصاویر یاا ششام  مگر از عریق روزنه

یافت. بعضاً نگارگران از تصاویر بازتاب یافتاه  روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می

 کردند.شان استفاده میلگوی نقاشیبه عنوان ا

ای کاه  تر تبدیل شد به دوربین عکاسی. یعنی در برابر روزناه بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوشک

دادند تا تصاویر بازتابش یافته ثبت و ضبط شاوند. در روناد   وجود داشت ماده حساس به نور قرار می

در جایی که روزنه قرار داشت استفاده شد. مواد حسااس باه ناور باه      لنزتکاملی دوربین، از عدسی و 

)پوزتیاو(   اساالید های عکاسی امروزین تبدیل شدند که در انواع سیاه و سفید و رنگی )نگاتیو( و فیلم

شوند.در ابتدا عی فرآیند دیگری در آزمایشگاه )البراتوار( به عکس تبدیل می اتیوهانگموجود است. 

تغییار یافات. ایان     نیترات نقرهشد ولی بعد به برای مواد حساس استفاده می کروماتدی آمونیوماز 

استفاده شد  فیلمحساس به نور به جای  حسگرهایاز  دوربین دیجیتالروند ادامه یافت تا با پیدایش 

 های عکاسی هنوز جایگاه خود را دارند.های دیجیتال گسترش ششمگیری یافت اما فیلمو دوربین

بینای( دیاد   )عکاسای رره  میکروفتاوگرافی ( و عکاسای هاوایی  )به ویژه  مکروفتوگرافیبا پدید آمدن 

 .بدان دسترسی نداشتاثر ایجاد شد که پیش از این انسان  هایبافتای به تازه

 

 :صدور پروانه بهره برداری

اداره تکمیل فرم درخواست پرواناه بهاره بارداری توساط متقاضای و تائیاد و ارساال آن توساط          -1

 شهرستان به مدیریت.فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان )کارشناس تخصصی و کارشناس نواحی  -2

 و کارشناس تولید( با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.صنعتی 

 تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز. -3

 اخذ استعالم از ادارات ریربط. -4

 تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.  -5

 صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ریربط.  -6

  
 :ل صدور توسعه عرحمراح

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D9%87%D9%86%D8%B1)
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 تکمیل فرم درخواست توسعه عرح توسط شهرستان )متقاضی( و ارسال به مدیریت. -1

ارجاع به دبیرخانه صدور مجاوز جهات بررسای و اظهاار ن ار و بازدیاد کارشناساان )کارشاناس          -2

 تخصصی و کارشناس تولید( با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

ید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی عرحها مطرح می نماید و دبیرخانه صدور مجوز پس از تائ -3

در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضای اعاالم مینمایاد و در صاورت تاییاد از ادارات      

 ریربط استعالم می نماید.

 ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی عرح توسعه. -4

 ا توسعه عرح پس از تایید مدیر.ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت ب -5

 ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ریربط. -6

  
 : تعریف

مجوزی است که به واحدهای کوشک که از قبل تاسیس گردیده و در حاال تولیاد و     کارت شناسایی

 داده می شوند. اما هیچگونه مجوزی ندارند و دارای شرایط مناسب می باشدبهره برداری می باشند 

  
 :مراحل صدور کارت شناسایی

شهرساتان و ارساال    اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیتکمیل فرم درخواست کارت شناسایی توسط   -1

 به مدیریت.

ارجاع به دبیر خانه صدور مجوز و بررسی مدارک و سوابق فعالیت کارگاه و انطباق باا مصاادیق و    -2

 تخصصی.  ارجاع به اداره

مجاوز و تکمیال    صدور  قابلیت آن جهت  بررسی  و موجود   تخصصی از کارگاه کارشناس *بازدید 

   دبیرخانه.  به  و ارجاع  کارشناسی  بررسی  فرم

دبیرخانه صدور مجوز نسبت به اخذ استعالم از ادارات ریربط با توجاه باه ناوع فعالیات کارگااه        -3

 اقدام مینماید.

 ایید مدیریت کارت شناسایی صادر مینماید.دبیرخانه صدور مجوز پس از ت  -4

 

 های عکاسیاستفاده

عکاسی موارد استفاده بسیار زیادی دارد.از جمله میتوان به عکاسای خباری، علمای، تفریحای و ثبات      

 خاعرات و مستند سازی اشاره کرد.تا در پزشکی و هوا فضا و ...
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 عکاسی در ایران

وارد شد. ناصر الدین شاه  ایرانبه  1۴42در دسامبر صنعت -سال پس از پیدایش عکاسی این هنر 3

تعاداد بسایاری از    کاخ گلستانکرد. آلبومخانه به این فن عالقه فراوانی داشت و خود نیز عکاسی می

  عکسهای بسیار قدیمی ایران را در خود دارد.

 

 عکاسان پیش کسوت ایران

 مسیو ژول ریشار 

 شاهزاده ملک قاسم میرزا 

 مسیو کارلیان 

 ناصرالدین شاه 

 السلطنهآقا رضاخان اقبال 

 ژوزف پاپازیان 

 آنتوان سوریوگین 

 هادی شفائیه 

 

 عکس دیجیتال

اسات. آماتورهاا باه    ای هر دو رواج یافتاه در بین عکاسان آماتور و حرفه دوربین دیجیتالاستفاده از 

گیرناد اماا حرفاه    ها به دلیل عدم نیاز به فیلم از آن بهره میخاعر سهولت استفاده و کم شدن هزینه

ها خصوصا خبرنگاران عکاس دالیل دیگری برای استفاده از دوربین دیجیتال دارند.سرعت عمال  ای

و ادیت یاا   شاپو  ظهورف مراحل کنند به دلیل حذای که برای آن کار میدر انتقال تصاویر به رسانه

ز از فایلم  ترین ایان دالیال اسات. درصاد کمای از آماتورهاا هناو       ویرایش سری  آن در رایانه از مهم

ها آن جا کاه نیااز باه انتقاال ساری  تصااویر ندارناد فایلم را         کنند اما بسیاری از حرفه ایاستفاده می

کیفتی را که فایلم منتقال    ٔ تواند همهنمی دیجیتال حسگرهایدهند. به اعتقاد ایشان هنوز ترجیح می

ارد. اماا باا تحاول ساری  و ششامگیری کاه در       کند عرضه کنند و نقایصی در این خصوص وجود دمی

 عرصه دیجیتال شاهدیم این فاصله به سرعت رو به کاهش است .

 

 عکاسی دیجیتال

، بجای ثبت تصویر بر روی فیلم حساس عکاسیدر این نوع ،(digital photographic) دیجیتالعکاسی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88_%DA%98%D9%88%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%DA%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%DB%8C

