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 :تصويربرداري عملي فهرست تجهيزات اجرايي آزمون

 :كارگاه تصويربرداري( الف
 

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی ابزار /نام تجهیزات  رديف

 SONY HXR-NX5R 6 دوربین تصويربرداري ديجیتال 1
دست

 گاه

 و يا SONY NX4می توان از دوربین هاي 

SONY NX3  نیز استفاده كرد. 

  عدد 6 متناسب با مدل دوربین تصويربرداري باطري اضافه دوربین 2

  عدد 6 متناسب با مدل دوربین تصويربرداري شارژر باطري  3

  عدد 6 متناسب با مدل دوربین تصويربرداري ولت  228كابل اتصال دوربین  به برق  8

  عدد 6 ل دوربین تصويربرداريمتناسب با مد كابل اتصال دوربین به رايانه 5

  عدد 6 متناسب با مدل دوربین تصويربرداري هدفون 6

 عدد FXB4 6ساچلر  سه پايه تصويربرداري 4
می توان بجاي اين سه پايه از سه پايه هاي ديگر با 

يا  LTH950شرايط استحکام مناسب مانند 

Libec650 استفاده نمود. 

  عدد 6  كیف حمل دوربین 9

  عدد 6  ف حمل سه پايهكی 18

 

  : كارگاه تدوين و میکس( ب

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی ابزار /نام تجهیزات  رديف

 كامپیوتر تدوين 1
 1شماره اساس مشخصات جدول  بر

 (مشخصات فنی كامپیوتر)
 دستگاه 6

داراي نرم  – مناسب براي تدوين و میکس فیلم

 Photoو  suidE  & erPiiPrPافزارهاي 

Shop و نرم افزارهاي پخش موسیقی 

  دستگاه Blu Ray 1  -ترابايت  1با ظرفیت  هارد تراول 2

  عدد 6 گیگابايت 32 فلش  3

  عدد 6  میز كامپیوتر 4

  عدد 6 قابل تنظیم  صندلی چرخدار 5

 

 فهرست اقالم و مواد مصرفی( ج
 تمالحظا واحد تعداد مشخصات فنی ابزار /نام تجهیزات  رديف

 عدد erPiidi 12سونی  iiii VDكاست فیلم ديجیتال  1

در صورت استفاده از دوربین هاي مجهز به : توجه 

حافظه ذخیره تصوير، نیاز به تهیه كاست فیلم نمی 

 .باشد

2 VDV پروژه هنرجويان( رايت)براي ضبط  عدد 28  خام 

  suidE  & erPiiPrP 1 نرم افزار  3
ضمناٌ . نرم افزارهاي مورد نظر روي كامپیوتر نصب شده باشند

CD حاوي نرم افزارهاي مورد نظر در كارگاه موجود باشد. 

  عدد 6  تخته شاسی 8

  عدد A3 6يا   A4سايز  پاكت كاغذي 5

 .در دفترچه چك لیست دانش آموزي موجود است برگ 68  برگ دكوپاژ  6

 A4 برگ 68  كاغذ سفید 7

4 
داد، مداد تراش، مدادپاكن و م

 خودكار
  سري 6 



 

 مشخصات فنی قطعات كامپیوتر تدوين و میکس   – 1جدول شماره 

 شركت گارانتی كننده (.يکی از قطعات معرفی شده را انتخاب كنید)  –مشخصات قطعه  نام قطعه

 مادربرد
 GIGABYTE Z072-Gaming 3 

 MSI Z 072 GAMING PRO CARBON  

 ASUS ROG STRIX Z072F GAMING  

 آواژنگ

 گرين

 ايسوس

 پردازنده
 Intel Core i7-7700k 

 Intel Core i7-6700k 

 Intel Core i5-6600 

 Intel Core i7-7700 

 .گارانتی ندارند

 رم

 Kingston Hyper X FURY 16GB 8GBx2 2400Mhz CL15 DDR4 

 AData XPG Z1 16GB 4GBx2 2800MHz C17 DDR4 

 Kingston Hyper X FURY AData XPG Z 1 11 GB 4GBx 0 0022 MHz 

C 17 DDR4 

 G.Skill Ripjaws V 11GB 0GBx 0 0022 Mhz CL 11 DDR4 

 Geil EVO X 11GB 0GBx 0 3222 Mhz CL11 

 سرير -ايستا

 ونگآ

 شركتی

 ايستا

 کارت گرافیک

 MSI GTX 1272 ARMOR 0X OC 0GB 

 ASUS GTX 1272 DUAL OC 0GB 

 GIGABYTE GTX 1272 OC 0GB 

 ASUS ROG Strix GTX 1272 GAMING OC 0GB 

 GIGABYTE GTX 1272 G 1 Gaming OC 0GB 

 گرين

 ايسوس

 آواژنگ

 ايسوس

 آواژنگ

 هارد
 WD Blue 0TB 14MB 

 Seagate Barracuda 0TB 
 آواژنگ -سازگار

 سازگار -ويستا

 اس اس دی
 Samsung 012 EVO 012GB SATA  شركتی  3

 پاور

 GREEN GP112A-UK  

 Cooler Master G112M 

 Cooler Master V112S 

 گرين

 آواژنگ

 آواژنگ

 کیس
 Cooler Master MasterBox 1t 

 GREEN Z 7 Gladiator 
 آواژنگ

 گرين

 خنک کننده

 Thermalright Le Grand Macho 

 Cooler Master MasterAir Pro 4 

 GREEN GLACIER 042 

 DeepCool Gamer Storm Maelstrom 042T 

 گرين

 آواژنگ

 گرين

 فرا

 مانیتور

 ASUS VX000H 

 ASUS VS040H 

 ASUS VX002H 
 ايسوس

 کیبرد+ موس 
 Cougar Deathfire Gaming Gear 

 A4tech Bloody B 0122  
 گرين

 نوترونیك

 اِسپیکر
 Logitech Z313 

 Creative SBS E0022 اصلی اسپیرو 

  قابل نصب به خروجی صداي كامپیوتر هد فون

 
 


