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:از تَلیذ قجل 

هرحلِ پیص از تَلیذ گسارش خجری کِ هبًٌذ هراحل ثعذ از تَلیذ 
:اّویت دارد ضبهل هَارد زیر هی ثبضذ 

تحقیق. ۲جست ٍجَ   . 1



ثعذ از اًتخبة هَضَع ٍ قجل از ّر چیس ثبیذ ثِ ایي چْبر پرسص  پبسخ  
:دّیذ

هَضَع گسارش چیست ؟1.

از کذام زٍایِ ثِ هَضَع ًگبُ کٌین ؟.  ۲

درستی رٍایت را تبییذ هی کٌذ؟ -ایب اهبر ٍ ارقبم .  3

آیب ایي رٍایت ثرای تلَیسیَى هٌبست است یعٌی آیب هی تَاًین ثِ  4.
دلخَاُ دست یبثین ؟تصبٍیر 

:خثری یا مىضىع داستان 



هماهىگی

از ضرٍع ثرای تْیِ گسارش ثب تصَیر  پیص 
  .کٌیذ  صحجتثردار 

را در زهیٌِ ّوِ هَارد از جولِ  تصَیرثردار 
رٍیذاد اگبُ  رٍایت  چگًَگیتذٍیي ٍ ًحَُ 
.سبزیذ

ًظر هطَرتی تصَیرثردار را در هَرد ًوب ّب  
. ضَیذجَیب 

هَرد ًیبز است ًیس پیص  خبصی  چٌبًچِ ٍسیلِ  
.دّیذاطالع  اٍرفتي ثِ هحل ثِ از 



گسارش تلىیسیىوی                         

ى آگر گسارش تلَیسیًَی را ثِ یک قطبر تطجیِ کٌین کِ لَکَهَتیَ ا
لَکَهَتیَ ّوبى هَضَع  ، کطذچٌذیي ٍاگي را ثِ دًجبل خَد هی 

ٍ   استٌذآح-هصبحجِ ّب  -گسارش است ٍ ٍاگي ّبی آى تصبٍیر 
.است آى ... ، ًریطي، صذاّبی طجیعی ٍگرافیک

پیص از تصَیرثرداری هطوئي ضَیذ کِ لَکَهَتیَ ٍ ٍاگي ّبی  
.  خَثی اًتخبة کردُ ایذ

رٍایت گسارش   ٍ داستبى ثبیستی ثِ خَثی ثبزتبة دٌّذُ تصبٍیر 
.ثبضذ هٌبست زیرا گسارش تلَیسیًَی ثبیذ تلفیقی ثبضذ 



:هسٍَلیت 
الجتِ   ، داردگرفتي تصَیر هٌبست ثِ خجرًگبر ٍ تصَیر ثردار هتجحر ًیبز 

خجرًگبر هسٍَل توبم هراحل تَلیذ گسارش از هرحلِ تطخیص هَضَع 
.تذٍیي تب پخص است 

،  ضَدّوبًگًَِ کِ هَفقیت در تْیِ گسارش خَة هَجت تطَیق هی 
طجعب در صَرت تْیِ یک گسارش ًبهَفق ًیس خجرًگبر ثبیستی هٌتظر 

.سرزًص ّوکبراى ٍ هذیراى ثبضذ



فهرست ها 

قجل از رفتي ثِ هکبى تصَیر ثرداری فْرستی را تْیِ ًوبییذ کِ ضبهل هَارد  
:ریل ثبضذ 

ًوبّبی هَرد ًیبز. 1

پرسص ّبی اسبسی کِ ثرای هصبحجِ ّبی کَتبُ درٍى گسارش پرسیذُ  ۲
.هی ضَد

افراد حرفِ ای توبهی ایي هَارد را اًجبم هی دٌّذ ٍلی ثرخی از افراد کِ  
فقط ادعبی حرفِ ای ثَدى را دارًذ عٌَاى هی کٌٌذ کِ ّوِ هَارد را در  

.رّي گٌجبًذُ اًذ 



:دقت کٌیذ کِ 
– Zoom)از ًوبی ّبی  Pan – Pull – Focus )  ُثی دلیل استفبد

.ًکٌیذ

- track: از ًوبّبی هتحرک ثِ صَرت هتَالی استفبدُ ًکٌیذ هبًٌذ 

Zoom – Pan

ثِ یبد داضتِ ثبضین کِ یب ثبیذ دٍرثیي در حبل حرکت ثبضذ ٍ یب سَشُ داخل     
.ّر ًوبیی در گسارش ثبیذ علتی داضتِ ثبضذ  ىثٌبثرایي گٌجبًذ. کبدر 



تعییي ًَع ًوب 

سٌجیذُ   ثَدىّر ًوب هی تَاًذ ثر اسبس هعیبر ی هیبى ضخصی ثَدى ٍ عیٌی 
.ضَد

تر  ضخصی ” الًگ ضبت  "ًسجت ثِ ًوبّبی گستردُ  "کلَز اح  "ًوبی ًسدیک 
.است 

ثرای   رٍش ٌّگبى تصوین گیری ثرای تصَیر ثرداری از خَد ثپرسیذ کِ کذام 
.را ثرگسیٌیذ آى هَرد ًظر هٌبست تر است ٍ سپس ًوبّبی هٌبست هَضَع 



حیه تىلید گسارش تلىیسیىوی                    

Composing Interview Shots

ترکیة تىدی وماهای مصاحثه ای

و

Framing Interview Shots 

قاب تىدی در وماهای گسارشی

 



COMPOSING INTERVIEW SHOTS ترکیة تىدی وماهای مصاحثه ای

تایذ درمحلی مىاسة اوجام شًديتا جسئیات مرتثط در پس مصاحثٍ 
.زمیىٍ

ومایش پس زمیىٍ درين قاب تٍ وحًی کٍ در اطراف مُمان 
.تٍ وظر ترسذ مطلًب تر است(مصاحثٍ شًوذٌ)

مکان خارجی مشغًل تُیٍ مصاحثٍ َستیذ می تًاویذ از اگردریک 
.تىا یا محًطٍ قاتل شىاسایی تٍ عىًان پس زمیىٍ استفادٌ کىیذیک 

از مکان داخلی حضًرداریذ ترای پس زمیىٍ می تًاویذ ياگردریک 
ایه تستگی تٍ سلیقٍ شما خًاَذ  . کىیذداخلی استفادٌ تسئیىات 

.داشت



زمیىٍپس 

پس زمیىٍ را مًرد ارزیاتی قرار دَیذ تا عاملی کٍ مًجة پرت 
حًاس تیىىذٌ از تًجٍ تٍ صحثت َای مصاحثٍ شًوذٌ شذن 
.درآن يجًد وذاشتٍ تاشذشًد 



پس زمیىه

دراغلة مًارد تذتریه مًاردی کٍ مًجة 
پرت شذن  حًاس تیىىذٌ می شًد اشیائ 

تصری مًجًد درصحىٍ است کٍ 
تصًیرتردار درحیه ضثط تٍ آوُا تًجٍ 

.وکردٌ

مثال درتصًیر مقاتل يجًد تیر چراغ   
درپشت سر مصاحثٍ شًوذٌ مًجة شذٌ 
کٍ گًیی يی ريی سر خًد آوته دارد کٍ 

.ایه خًب ویست

.اشایی کٍ گًیی از سر مصاحثٍ شًوذٌ خارج شذٌ



پس زمیىه

يجًد وًشتٍ َایی در پشت مصاحثٍ شًوذٌ کٍ واخًاوا تًدن تعضی از یا 

. شًدآن می تًاوذ سثة تٍ يجًد آمذن لغاتی وامىاسة حريف 

سعی کىیذ پس زمیىٍ ای راترای مصاحثٍ خًد اوتخاب کىیذ کٍ  َمیشٍ 

.يدرصًرت وثًد حتی خىثی تاشذ مثل یک محًطٍ تازيمرتثط  مىاسة

.تاشذکىیذ تا مرتة تررسی  را خًدمیکريفًن ي لًگًی 

(تاشذريی میکريفًن می تًاوذ خىذٌ آير تادگیروامىاسة يجًد یک ) 



FRAMING INTERVIEW SHOTS تىدی در وماهای گسارشیقاب 

:جْت صَرت

هَارد چْرُ  هصاحثِ کٌٌذُ یا هْواى اًذکی تِ راست یا  دراغلة 

چپ کادر توایل دارد کِ ایي ًشاى هی دّذ کِ هَضَع تا 

(ٍ ًِ تا تواشاگر.)شخصی در خارج قاب درحال گفتگَ هی تاشذ



FRAMING INTERVIEW SHOTS  قاب تىدی در وماهای گسارشی

تالش شوا تِ عٌَاى یک تصَیرتردار تایذ ایي تاشذ کِ جْت ًگاُ هْواى  
.کٌٌذُ  درست تاشذکِ تا یکذیگر درحال گفتگَّستٌذٍهصاحثِ 

ّردٍی آًْا تِ یک جْت ًگاُ کٌٌذایي هعٌی را خَاّذ داشت کِ آًْا درحال اگر 
.تا شخص سَهی کِ دیذُ ًویشَد ّستٌذگفتگَ 

تْتراست دٍچشن سَژُ  ّویشِ . کٌیذًوای ًیورخ ازشخص اجتٌاب ازگرفتي 
.عوذاُایي کارراتکٌیذهگرایٌکِ  دیذُ شَد

توایل دارًذ توام صَرت گَیٌذُ را تثیٌٌذ درغیرایي صَرت احساس تیٌٌذگاى 

.ٍتاحذٍدی تی احتراهی تِ گَیٌذُ خَاّذ تَد.ًخَاٌّذ داشتخَتی 



تشکر از تَجِ تاى                              

سىال ؟


