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به واسطه گ�ترش و همگانی شدن ا��ترنت �ر سرعت در جهان، �بکه های اجتماعی ��ز در

سالهای اخ�ر رشد خ�ره ک�نده ای دا�ته اند. بازاریا�ی مجازی ��ز به واسطه ا�ن گ�ترش جایگاه

و�ژه ای در همه مشاغل �یدا کرده است. دیگر ه�چ شک و �به ای وجود ندارد که رونق کسب

و کار رابطه م�تقیمی با بازاریا�ی صح�ح در آن کسب و کار دارد. علم بازاریا�ی روز د�یا نقش ��یار

 با  اهم�تی �رای �بلیغات و به خصوص "تصو�ر" در نظر گرفته است. رقابت در بازار م�تج به افزا�ش

تعداد کارفرمایان خدمات عک��رداری حرفه ای گردیده است. ا�ن �نوع باعث شده که به خصوص

عکاسان جوان در ارزیا�ی خوا�ته های کارفرما و محا�به قیمت تمام شده خدمات عکاسی

خود با چالش مواجه شوند. در سالیان گذ�ته انجمن هر از چند گاهی جهت �سه�ل ا�ن چالش

در راه قیمت گذاری اقدام به ا��شار دفترچه ای به عنوان دفترچه تعرفه عکاسی صنعتی، �بلیغاتی

و معماری می کرد �ا عکاسان با رجوع به آن دفترچه �ا حدودی �توا�ند �ر مشکالت قیمت دهی

به م�تریان خود چ�ره شوند.

انجمن عکاسان صنعتی، �بلیغاتی و معماری به عنوان مرجع قا�ل اعتماد عکاسان و کارفرمایان،

دیگر تصمیم ندارد که با روش های ��تی اقدام به ا��شار چ��ن تعرفه قیمت خدمات عکاسی

��یار �نوع  با  مخاط��ن  خوا�تگاه  از  عظیمی  ای  گ�تره  زمان،  از  مقطع  ا�ن  در  که  چرا  کند. 

گ�ترده ای به وجود آمده است که �رداختن به همه آن ها ما�ند ُج�تن سوزنی در ا�بار کاه است.

انجمن با انجام کارهای تحقیقاتی گ�ترده و همچ��ن �شک�ل کار گروه تعرفه و قیمت گذاری

طی مدت یک سال اقدام به قیمت گذاری خدمات عکاسی حرفه ای در شکلی نو�ن کرده است.

مطالب ز�ر شرح حالی در باره ا�ن شکل نو�ن قیمت گذاری در ا�ران است.

تعرفه چراغ راه کسب و کار
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مهمتر�ن عواملی که در بدست آوردن هز�نه نها�ی یک �روژه عک��رداری نقش ایفا می ک�ند

عبارت است از:

    ١. قیمت ارز

    ٢. هز�نه های جاری یک ا�تود�و عکاسی 

    ٣. م�زان سرمایه گذاری عکاس

    ٤. محا�به ا�تهالک ادوات عکاسی

    ٥. سود مطلوب در حد تجربه و تحصیالت عکاسان 

    ٦. تعداد و �نوع �روژه های عکاسی موجود در بازار کار حرفه ای

    ٧. تورم موجود در جامعه

عوامل تع��ن ک�نده ی قیمت

انجمن عکاســـــان صنعتی، �بلیغاتی و معماری در سال ١٤٠٠ اقدام به �شک�ل کار گروه تعرفه و

قیمت گذاری کرد. ا�ن کار گروه طی چند�ن نوبت �رپا�ی جلسات حضوری و تحقیقات میدانی و

ارائه �ر�ش نامه ها�ی به اعضاء خود، مجمــــوع ا�ن داده ها را جمع آوری و تحل�ل کرده و اقدام به

ا��شار مقاله ای در شـــــماره یک �شریه ناودان (�شریه تخصصی اعضـــــــاء انجمن) در شهر�ور ١٤٠١

نموده است. �نا �ر مندرجات ا�ن مقاله که در و�ســــــایت رسمی انجمن در دســـــــترس همگان

می باشد، با در نظر گرفتن جدول صفحه ١٠ ا�ن مطلب، حداقل قیمتی که یک عکاس حرفه ای در

سال ١٤٠١ بابت انجــام یک �روژه عکـــاسی باید از کارفرما طلب کــند تقر�با مبـــلغ ١٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال

(شانزده میل�ون تومان) است.

در ا�نجا به جز�یات مقـاله مذکور و اعداد بدست آمده نمی �ردازیم، لیکن مخاط��ن محترم جهت

مطالعه کامل چگونگی به دست آمدن ا�ن عدد می توا�ند به و�سایت انجمن به آدرس ا��تر�تی

www.iranaipa.com مراجعه کرده و �شریه شماره ١ ناودان را به صورت رایگان دانلود و مطالعه

ک�ند.

تعرفه نها�ی تع��ن شده

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری
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آخر�ن بار در سال ١٣٩٥ با رنج و تالش �ســیار زیاد ه�ئت مد�ره وقت، تعـــرفه رسمی خدمات انجمن

عکاسان صنعتی و �بلیغاتی ا�ران تهیه و م��شـــر گردید. همانطور که در ا�تدای ا�ن مقاله ذکر

شد، گ�ترش بازاریا�ی دیجــ��ال م�تج به گســترش بازار عکاســی صنعتی، �بلیغــاتی و معمـاری

گردیده. �رهان ا�ن ادعا را به راحتی در گ�ترش روزافزون دا�شکده ها و آموزشگاه های عکاسی

و همچ��ن فرو�ندگان ادوات حرفه ای عکاسی می توان دید. ا�ن گ�ترش باعث گردیده که

عکاسان به ساخ�اری جدیدتر و به روز  تر از ساخ�ار ��تی تعرفه و قیمت گذاری اح�یاج دا�ته با�ند.

ا�ن چهارچوب باید ���تر از ق�ل به عناصری همچون زمان درگ�ری در �روژه، تعداد عکس و کیفیت

��ردازد. هر چند که در تعرفه قبلی هم سعی شده �ود که ا�ن عناصر نادیده گرفته �شود اما حقیقت

ا�ن است که عوامل فوق الذکر به حا�یه رانده شدند. 

ا�ن شکل از قیمت گذاری که مدتهاست که در دیگر نقاط جهان ا�تفاده می شود، توا��ته

پاسخی مناسب باشد �ر همه شرایط را�ج در بازار کار عکاسی صنعتی، �بلیغاتی و معماری. چه در

�روژه ها�ی که تعداد محصوالت نقش مهمی ایفا می ک�ند چه �روژه ها�ی که کیفیت و

خالقیت عکس نقش اصلی را دارند.

با نگاهی موشکافانه به تعرفه قدیم می توان دریافت که قیمت های آن دفترچه، غالبا ُ�ز محور

یا به عبارتی �ر پایه هر یک عکسی که عکاس به �بت می رساند �وده است. در فرمت جدید قصد

آن است که قیمت ها �ر اســاس زمان محور تعریف گــردد. یعنی عامل مهــم در قیمت گــذاری

مقدار زمانی باشد که عکاس صرف می کند �ا عکس را �بت کند. در ��یاری از موارد کارفرما در

تعداد عکس های مورد �یازش با ابهام مواجه است و فقط به خاطر کمتر هز�نه کردن به عکس

دلخواهش دست �یدا نمی کند. به طور م�ال در ��یاری از موارد کارفرما اح�یاج به دو یا چند عکس

با زوایای مخ�لف از محصــول خود دارد اما �رای اج�ناب از �رداخت مبــلغ ���تر �رای عکسی که

مطمئن ��ست بعدا از آن ا�تفاده خواهد کرد یا نه، عطا�ش را به لقا�ش بخ�یده و از سفارش آن

صرف نظر می کند. در صورتی که  ا�ن چالش با اندکی تعامل می تواند به خر�ندی طرف�ن �یانجامد.

کار گروه تعــرفه و قیمت گذاری انجمن عکاســان صنعتی، �بلیغاتی و معماری به خو�ی واقف

تفاوت ساخ�ار قیمت دهی جدید با روش ��تی

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری
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است که تغ��ر ساخ�ار به ��وه نو�ن احتماال با چالش ها�ی رو�رو خواهد �ود. لذا جهت رفع هر چه

بهتر ا�ن چالش ها با ذکر م�ال ها�ی امیدوار اســت که �تواند ا�ن روش را شــفاف سازی کرده �ا

هر سال با توجــه به باال رفتن قیمـــت ها و دســتمزد ها در جامـــعه، انجمن به راحتی �تـــواند قیمت

تمام شده را به روز رســانی کرد و مانع �زرگی از چند گانگــی ارائه تعرفه قیــمت ها �ردارد. جهت

درک هر چه بهتــر ا�ن روش قیمت گذاری که در حال حاضر �ســـیاری از عکاسان با سابقه به طور

آگاهانه آن را در ��ش گرفته اند، مج�ور هســـ�یم ا�تدا توضیحات کو�اهی را ارائه کرده و ��س

با ذکر م�ال ها�ی در زم�نه های مخ�لف، آن را شفاف سازی ک�یم.

با �ر�ش ها�ی که از اعضاء با سابقه انجمن عکاسان صنعتی، �بلیغاتی و معماری به عمل آمده

است، میانگ�ن تعداد عکسها�ی که یک عکاس م�تواند در یک روز از یک �روژه عکاسی تهیه

کند ��ن ٤٠ �ا ٥٠ فریم عکس نها�ی در نظر گرفته شده است. ا�ن آمار با توجه به مهیا �ودن شرایط

��ش تولید مناسب و �ر اساس میانگ�ن چگونگی عوامل موجود در �روژه های عکاسی بازار کار

ا�ران در نظر گرفته شده است.

 موقعیت مکانی و زمانی �روژه، اجرای صح�ح اتود های طراحی شده، فرمت دور��ن، م�زان و نوع

نور�ردازی الزم، تدارکات و لج��یک، ����بانی کارفرما، شرایط آب و هوا، فرمت تصو�ر درخوا�تی

کارفرما، صحنه �ردازی و ساخت دکور، هماهنگی های ام��تی و حرا�تی، مهیا �ودن

کاراکتر های ا�سانی، ایاب و ذهاب، مشکالت اقامتی و غ�ره از عوامل ��یار مهمی ه��ند

که در تعداد کل عکس نهـــا�ی که یک عکاس می تواند از یک �روژه عکاسـی در یک روز تهیه

کند �ا��ر م�تقیم دارد.

بارها شاهد آن �وده ایم که عکاس �رای تهیه یک عکس چند روز زمان صرف کرده است و چه ��یار

��ش آمده است که به علت مهیا ��ودن بعضی از شرایط فوق، عکاس مج�ور به ترک لوک�شن

�ا آماده ســازی کامل شده است. چیــدمان و صحنه �ردازی داخل اســتود�و امری ســخت، �یچیده و

تعداد عکس در نظر گرفته شده �رای یک �روژه عکاسی
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زمان �ر است. یک چیدمان به نظر راحت از یک مجموعه محصوالت ساده و نه چندان چالشی، ممکن

است یک روز زمان یک عکاس را به خود اختصاص دهد.

با همه حقا�ق ذکر شــده به طور میانگ�ن و با شــرط مهیا �ودن عوامل ��ش تولید یک عکــاس

حرفه ای توانا�ی گرفتن ٤٠ �ا ٥٠ فریم عکس در یک روز کاری را دارد.

از لحظه ای که عکاس به هر طریقی مشغول ��ش تولید محتوای تصو�ری یک �روژه می گردد

�ا لحظه ای که آخر�ن فا�ل آن محتوای تصو�ری آماده تحو�ل به م�تری می شود را باید بازه زمانی

یک �روژه عکـــاسی �لقی کرد. ا�ن بازه زمانی م�ناســـب با نوع �روژه، دارای گســـتردگی ��یار

و�یعی است که از چند ساعت �ا چند سال می تواند به طول �یانجامد. 

جهت د��یا�ی به یک مفهوم کلی زمانی در اجرای یک �روژه عکاسی، بهتر�ن راه ا�تفاده از

را�ج تر�ن واحد زمان �رای کار، یعنی روز کاری است. هر روز کاری ط�ق تعریف وزارت کار شامل

٧ ساعت و ٢٠ دقیقه کار است.

با توجه به تجارب همکاران حرفه ای در انجمن عکاسان صنعتی، �بلیغاتی و معماری یاد آوری ا�ن

نکته ضروری است که �رای یک �روژه عکاسی به صورت ��ش فرض سه روز کاری زمان در نظر

ی از �روژه (در محل �روژه گرفته شده است. ا�ن سه روز شامل یک روز کاری �رای عک��ردار

ی نها�ی یا در محل ا�تود�و فرقی نمی کند) و دو روز دیگر شامل �ردازش کردن و آماده ساز

عکس ها جهت تحو�ل به م�تری در نظر گرفته شده است.

محا�به مدت زمان یک �روژه ی عکاسی 
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جدول ز�ر در مرداد ماه ١٤٠١ تهیه گردیده و با شرح کامل در �شریه شماره ١ ناودان م��شر شده است.

ا�ن جدول به حداقل ســرمایه الزم بابت تجه�ز و راه اندازی یک ا�تـود�و عکاسی حرفه ای �رداخته

است. به عکاسانی که از تجه�زات ��شرفته تری ��بت به آنچه در ا�ن جدول آمده است ا�تفاده

می ک�ند، باید متذکـــر شد که جهت دســـت یا�ی به تعرفه م�ناســـب با سرمایه گــذاری آن ها،

خودشان راساً باید ا�ن تفاوت قیمت سرمایه گذاری را در نظر گرفته و لحاظ ک�ند. 

جدول حداقل سرمایه الزم �رای اف��اح یک ا�تود�و عکاسی تجاری

ردیف

دور��ن عکاسی فول فریم دی اس ال آر + ٣ عدد لنز + کیف دور��ن١

ا�تهالک لوازم عکاسی ردیف ١ �ر اساس ١٠ سال

٤ شاخه فالش ٤٠٠ ژول+ پایه ها + تریگر ( همگی �رند چ�نی)

ا�تهالک فالش های ردیف ٣ �ر اساس ١٠ سال

تجه�زات جا��ی ا�تود�و ما�ند سه پایه، هد، پایه بکراند �ر�ا�ل،
ا��ند بکراند �ابت �رقی، فون ٣ عدد، م�ز عکاسی (همگی چ�نی)
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١.٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠

٢.١٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٢.١٤٥.٠٠٠.٠٠٠

٥٠.٠٠٠.٠٠٠٢.٦٩٥.٠٠٠.٠٠٠ا�تهالک تجه�زات جا��ی ا�تود�و ردیف ٥ �ر اساس ١٠ سال

٢.٦٤٥.٠٠٠.٠٠٠

تجه�زات جا��ی نور �ردازی ما�ند سافت باکس ٢ عدد ٧٠×١٠٠،
 ٢ عدد ٩٠×٦٠، ٢ عدد ��وتی د�ش، ٢ عدد ا�نود، ٢ عدد �یدر با توری و

فیلترها، ١ عدد رفلکتور، ١ عدد خیمه، ١ عدد م�ز نور، ٢ عدد گ�ره،
پا�توگراف ٣ شاخه ای، ٢ عدد چتر ( همگی �رند چ�نی)

٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠٣.٠٢٥.٠٠٠.٠٠٠

٢

٣

٤

٦

٣٣.٠٠٠.٠٠٠٣.٠٥٨.٠٠٠.٠٠٠ا�تهالک ادوات نور �ردازی ردیف ٧ �ر اساس ١٠ سال ٨

٩٠.٠٠٠.٠٠٠٤.٠٤٨.٠٠٠.٠٠٠ا�تهالک کام��وتر ردیف ٩ �ر اساس ١٠ سال ١٠

٧

کام��وتر شامل، ک�س، سی �ی �و، کارت گرافیک مناسب،
کارت صدا مناسب، رم مناسب، ما��تور مناسب، ک��ورد، دی وی دی را�تر،

پاور، موس، هارد دسک�اب، هارد اک�ترنال، ا��یکر، �ر��تر تک رنگ،
محافظ �رق، ال���س آ�تی و�روس، �لفن و یک عدد لب �اپ معمولی

٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠٣.٩٥٨.٠٠٠.٠٠٠ ٩

جمع کل (به ریال)فی (به ریال)شرح هز�نه

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١١

ردیف

مبلمان اداری شامل یک عدد م�ز کار خیلی ارزان، یک عدد صندلی مناسب،١١
سه عدد صندلی پال��یکی خیلی ارزان، یک عدد م�ز کوچک،

ادوات م�ز اداری

ا�تهالک مبلمان اداری �ر اساس ١٠ سال

تجه�زات آبدار خانه ما�ند یخچال، اجاق گاز، کتری �رقی، لوازم پذ�را�ی
همگی از ارزان تر�ن �رندهای ا�رانی بازار

٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠

١٢٠.٠٠٠.٠٠٠

٢٠.٠٠٠.٠٠٠

٤.٢٤٨.٠٠٠.٠٠٠

٤.٢٦٨.٠٠٠.٠٠٠

١٢.٠٠٠.٠٠٠٤.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ا�تهالک تجه�زات آبدار خانه ردیف ١٣ �ر اساس ١٠ سال

٤.٣٨٨.٠٠٠.٠٠٠

رهن و اجاره یک ا�تود�و ٧٠ متری در مرکز شهر تهران، ملک قدیمی،
�ند مسکونی و موقعیت اداری حدود ١٥٠ میل�ون رهن

 ١٥ میل�ون اجاره هر ماه
*در ا�نجا فقط مبلغ رهن محا�به م�شود و مبلغ اجاره بعدا درج می گردد

١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠٥.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠

١٢

١٣

تجه�زات آبدار خانه ما�ند یخچال، اجاق گاز، کتری �رقی، لوازم پذ�را�ی
همگی از ارزان تر�ن �رندهای ا�رانی بازار

٦٠.٠٠٠.٠٠٠٦.٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٨

*هز�نه های را�ج م�ل چای، قهوه، قند، شکر، نوشت افزار و ایاب و
ذهاب ماهانه ٥٠٠ هزار تومان که در جمع نها�ی درج می گردد

٦٠.٠٠٠.٠٠٠٦.٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٩

١٤

٣٠.٠٠٠.٠٠٠٥.٩٣٠.٠٠٠.٠٠٠مودم + ا��ترنت مورد �یاز یک ساالنه ١٦

٦٠.٠٠٠.٠٠٠٥.٩٩٠.٠٠٠.٠٠٠هز�نه های جاری دفتر ما�ند آب، �رق، �لفن، گاز، موبا�ل ساالنه ١٧

١٥

جمع کل (به ریال)فی (به ریال)شرح هز�نه

* �بصره ١: تجم�ع ردیف ١٥ و ١٩ به عنوان هز�نه های جاری ماهانه ١٥ میل�ون و پانصد هزار تومان به

مخارج کلی اضافه می گردد.

* �بصره ٢: جدول فوق در مرداد ١٤٠١ و با قیمت هر دالر ٣١ هزار تومان ��ته شده است.

 

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١٢

با توجه به مطلب مندرج در �شریه شماره یک ناودان و همچ��ن جدول صفحه ی ق�ل تعرفه

قیمت حق الزحمه عکاس صنعتی، �بلیغاتی و معماری در سال ١٤٠١ به شرح ز�ر است:

١) تعرفه حق الزحمه یک عکاس صنعتی، �بلیغاتی و معماری بابت انجام یک �روژه عکاسی �یپ،

شامل یک روز عکاســـی از محل �روژه و دو روز �یـــرا�ش و تدو�ن عکـــس ها یا بالعکس، مبـــلغ

١٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال می باشد.

٢) تعرفه حق الزحمه روزانه یک عکاس صنعتی، �بلیغاتی و معماری بابت یک روز کاری کامل

یعنی هفت ساعت و ��ست دقیقه چه �رای عکاسی باشد چه �رای تدو�ن و ��را�ش عکس، مبلغ

 ٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال در روز می باشد.

٣) تعرفه حق الزحمه ساعتی یک عکاس صنعتی، �بلیغاتی و معماری چه �رای عکاسی باشد چه

�رای تدو�ن و ��را�ش عکس، مبلغ ٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال در ساعت می باشد. 

• کلیه هز�نه ها�ی اضــافی �ر عهده کارفرما می باشـــد. به عنوان م�ال کلیه اقالمی که �رای

چیدمان ا�تفاده می شوند، هز�نه ا�تخدام گریمور، کلیه هز�نه های ساخت دکور، هز�نه اجاره

ا�تود�و �زرگ �رای عکاسی از محصـــوالت �زرگ، هز�نه اجاره تجه�زات و ادوات عکاسی مازاد

در جدول صفحه ١٠ و تعم�رات احتمالی آن ها �ر اثر حوادث غ�ر مترقبه، هز�نه تک���ن های فنی

تجه�زات، هز�نه باال�ر، ایاب و ذهاب، هـــز�نه های اقامتی در �روژه های خارج از محـــل سکونت

عکاس، هز�نه تجه�زاتی که بعد از یک �روژه قا�ل ا�تفاده نخواهد �ود ما�ند بکگراند، هز�نه خرید

عکس های مورد �یاز از آژا�س های عکاسی، حق الزحمه هنروران، هز�نه اجاره باغ یا دیگر اماکن

مورد �یاز، هز�نه ساخت سافت باکس های عظیم، هز�نه خدمات و تدارکات �روژه های خارج از

ا�تود�و، کلیه هز�نه های �یـــش تولید، کلیه هز�نه های چاپ مـــورد �یاز، هز�نه حمل و نقــــل

محصوالت، هز�نه اجاره و ساخت دار�ست

• در همه م�ال های ز�ر هر سه روز با قیمت تعرفه یک �روژه صنعتی �یپ قیمت گذاری شده است.

به طور م�ال اگر یک �روژه کاری چهار روز زمان کل آن به طول می کشد، سه روز آن با قیمت یک

�روژه �یپ صنعتی و روز چهارم با قیمت حق الزحمه روزانه یک عکاس محا�به شده است.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١٣

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

از لحظه ای که عکاس در داخل ا�تود�و اقدام به جمع آوری لوازم می کند �ا زمان بازگشت وی

به ا�تود�و زمانی است که عکاس درگ�ر �روژه �وده و باید محا�به گردد. با ا�تفاده از تجارب

عکاسان حرفه ای انجمن م�توان اذعان داشت که یک همچ�ن �روژه ای که می توان آن را �روژه

�یپ صنعتی نامید و بدون اح�یاج به نور�ردازی و فقط با نور محیط باید عک��رداری شود، یک روز

کامل کاری عکســـ�رداری از آن زمان می گـــ�رد و بدون شک دو روز کـــامل کاری هم صـــرف

آماده سازی و تدو�ن فا�ل ها می گردد.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ١

ا�ن �روژه ســـه روز کامل کاری زمان عکاس را به خود اختصـــاص می دهد و در کمتر�ن قیمت

ممکن محا�به شده عکاس باید مبلغ ١٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال را از کارفرما مطالبه کند. 

*مجددا یادآور ا�ن نکته مهم ه��یم که �ر اساس جدول حداقل سرمایه الزم درج شده در صفحه ١٠

قیمت دور��ن و لنز ها (�ر اساس دالر ٣١ هزار تومان - مرداد ١٤٠١) مبلغ ١٥٠ میل�ون تومان درج گردیده

در صورتی که اگر یک عکاس از دور��ن قطع متوسط ��شرفته  و یا حتی دور��ن های فول فریم

بدون آ�نه جدید امروزی بخواهد ا�تفاده کند (آن هم با دالر ٣٦ هزار تومان - آذر ١٤٠١) حداقل از ٥٠٠

میل�ون �ا چند میلیارد تومان باید �رای ردیف یک جدول فوق سرمایه گذاری کند، وی حتما می با�ست

ا�ن تفاوت قیمت نها�ی سرمایه گذاری را محا�به کرده و در تعرفه نها�ی خود که مسلما ��ش

م�ال ها�ی �رای ارائه قیمت

م�ال ١:

عکاسی صنعتی

کارفرما

یک شهرک صنعتی نزدیککارخانه �نگ �ری
شهر محل سکونت عکاس

توضیحاتموقعیت مکانی

تهیه گزارش کامل تصو�ری از کارخانه، مراحل فرآوری �نگ،
د�تگاه های �رش، بخش اداری، تخلیه و بارگ�ری، ساب و

�ول�ش �نگ، مراحل به�ود کیفیت �نگ، رنگ و رز�ن

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١٤

م�ال ٢:

کارفرما

یک شهرک صنعتی نزدیککارخانه �نگ �ری
شهر محل سکونت عکاس

توضیحاتموقعیت مکانی

عک��رداری از ٣٠ مدل �نگ �رش داده شده و آماده تحو�ل به
اندازه  ٢١٠×١٠٠ سا�تی متر در محل کارخانه

از مبلغ ارائه شده در م�ال است بگنجاند. در م�ال های بعدی دیگر به ا�ن نکته اشاره نخواهیم کرد

چرا که در همه موارد بعدی ا�ن امر م�ترک خواهد �ود.

در م�ال ٢ کارفرما �رای ا�تفاده در چند ��تر �بلیغاتی اح�یاج به عکاسی صح�ح از محصوالت خود

دارد. در ا�ن عکس ها رنگ �نگ ها به ه�چ عنوان �باید تغ��ر کند و تمامی رگه های آن ها باید

کامال مشخص با�ند. همچ��ن به دل�ل �راق �ودن �نگ ها به ه�چ عنوان روی �نگ ها ه�چ

رفلکسی از نور محیـــط دیده �شود. �ر�پکـــ��و �نگ ها هم �باید دچـــار تغ��ر شود. کارفـــرما

می خواهد به صورت هر عدد محصولی که دارد قیمت به او داده شود.

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

در ا�ن م�ال مطم�نا اح�یاج به نور�ردازی در محل می باشد و ادوات نور�ردازی باید به محل �روژه �رده

شود. کــــ�ترل نور محیط هم عاملی ســــخت، مهم و زمان گ�ر خواهد �ود. همچ��ن جـــابجا�ی

محصوالت هم که خیلی �نگ�ن ه��ند باید با لیفتراک یا جرثق�ل سقفی انجام گ�رد و چه �سا

�رای هر بار جابجا�ی محصوالت، عکاس مج�ور باشد ادوات نور�ردازی خود را جمع کند. همه ا�ن عوامل

باعث به درازا ک�یدن مراحل عکاسی می شوند. به راحتی می توان تخم�ن زد مرحله عک��رداری

در ا�ن �روژه دو روز کامل کاری به درازا خواهد کـــشــید. آماده سازی و تدو�ن ٣٠ فریم عکس هم

با توجه به حسا�یت های موجود م�ل مد�ریت رنگی آن ��ش از دو روز زمان نخواهد �رد.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٢

در ��یــــجه �رای کل �روژه کــــه چهار روز کــــاری زمان می گــــ�رد باید مبــلغ ٢١٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال

قیمت داد و چون کارفرما می خواهد �ر اساس هر فریم قیمت داده شود هر فریم عکس حداقل

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١٥

م�ال ٣:

کارفرما

کارخانه تولید �ویلر
(دیگ بخار)

یک شهرک صنعتی نزدیک
شهر محل سکونت عکاس

توضیحاتموقعیت مکانی

عک��رداری از ١٠ مدل دیگ بخار در محل کارخانه (هر دیگ بخار از
دو زاویه)، سه عدد از �ویلرها از ج�س ورق ا���ل �راق ه��ند، و

همچ��ن عک��رداری از بخش های مخ�لف کارخانه ما�ند
بخش طراحی و تهیه نقشه ا��اندارد صنعتی، �رش کاری و

سوراخ کاری ورقه ها، د�تگاه CNC، عکاسی از بازرسی فنی
جوش  های دیگ بخار، �ست هیدرو ا��ا�یک، عا�ق کاری،

ا�زوال��ون، روکش کاری و نصب تجه�زات، تمامی
عکس های دیگ ها باید در بکگراند خاک�تری تحو�ل شود.  

٧،١٦٠،٠٠٠ ريال �رای صاحب �روژه هز�نه خواهد داشت.

*�بصره: ��ش شرط قیمت باال وجود ٣٠ عدد محصول �رای عکاسی است و کم و زیاد شدن تعداد

محصوالت در قیمت کل �ا��ر خواهد داشت.

در م�ال ٣ کـــارفرما نه �نها می خواهد از محصـــوالت تولیدی خود کـــه دیگ های بخار هســـ�ند

عکـــس های نور�ردازی شده و با کیفیت تهـــیه شود، بلکه از واحـــدهای مخ�لف کارخانه هم

می خواهد �رای ا�تفاده در ��تر های مخ�لف �بلیغاتی عکس صح�ح صنعتی دا�ته باشد.

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

١. زمان عکاسی از دیگ ها با روکش ورق ا���ل: (جمعا یک روز و �یم)

سه عدد از دیگ ها از ج�س ورق ا���ل �راق ه��ند و عک��رداری صح�ح از آن ها ��یار سخت و

�یچیده است و قطعا نصف روز کاری زمان عکاسی هر دیگ بخار با ورق ا���ل �راق خواهد �ود که

در کل عک��رداری از ا�ن سه دیگ بخار با روکش ورق ا���ل �راق یک روز و �یم کاری زمان می �رد.

٢. زمان عکاسی از دیگ های بخار معمولی: (جمعا یک روز و �یم)

هفت محصول باقیمانده هم با توجه به �نگ�نی آن ها و سخت �ودن جابجا�ی شان یک روز و �یم

کاری زمان میگ�رد �ا با نور �ردازی صح�ح از آن ها عک��رداری شود.

٣. زمان آماده سازی و  دور�ری عکس های دیگ ها: (جمعا چهار روز)

کارفـــرما تمامی عکس های دیگ ها را روی بکگراند خاکـــ�تری �یاز دارد و تمـــــامی دیگ ها

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٣

با جمع �ندی چهار مورد ذکـــر شده شاهد آن ه��یم که عکــ��رداری �روژه فوق الذکر ده روز

کاری کامل زمان عکاس را به خود اختصاص میدهد و به تع��ری دیگر، ا�ن �روژه ظاهرا ساده به

اندازه ��ش از سه �روژه �یپ صنعتی کار و زمان م��رد که عکاس حرفه ای باید مبلغ ٥٣٥،٠٠٠،٠٠٠

ريال از کارفرما طلب کند.

*�بصره: فراموش �شـــود که طی تحقیقات میدانی به عمـــل آمده توســـط انجمن، �راکـــندگی

خوش ��نانه تعداد �روژه های عکاسی �رای هر عکاس حرفه ای جوان، دو و �یم �روژه در ماه است

و قطعا وجود چ��ن �روژه ها�ی به طور مداوم ��یار نادر است. لذا به خصوص عکاسان جوان تر

دچار ا�ن توهم �شوند که با دو �روژه در ماه می توا�ند درآمد ��یار خو�ی دا�ته با�ند، حقیقت بازار

کار ا�ن گونه ��ست.

١٦

�رآمدگی ها، فرورفتگی ها و فضاهای خالی ��یاری دارند که باعث می گردد تدو�ن و دور�ری

کردن تصاو�ر آن ها ��یار سخت، خ�ته ک�نده و زما��ر شود. در چ��ن مواردی تجربه �ابت کرده

است که در یک روز ��ش از سه �ا �نج تصو�ر را نمی شود ��را�ش و دور�ری کرد. کارفرما ١٠ محصول

دارد و  از هر کدام دو عکس از زوایای متفاوت �یاز است. یعنی جمعا ��ست عکس وجود دارد که

دور �ری آن ها ��یار سخت است و عکاس در بهتر�ن و سر�ع تر�ن حالت می با�ست چهار روز کاری

کامل صرف ��را�ش و دور�ری ا�ن عکس ها کند.

٤. زمان عکاسی و آماده سازی عکس ها از واحدهای مخ�لف کارخانه: (جمعا سه روز)

عکســــ�رداری از واحدهای مخ�لف کارخانه با نور محیط و تدو�ن آن ها و ارائه سی �ا چهل عکس

نها�ی هم که قبال به عنوان عکـــاسی �یپ صنعتی به آن اشاره کرده ایم سـه روز کاری کامل

وقت خواهد �رد.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١٧

توضیحات

حضور ٧ روز و ٥ شب در چابهار و اراک و تهیه گزارش تصو�ری
٢٠٠ عکسی از مراحل حمل و نصب یک �اور ٢٥ متری

با وزن ٢٩٠ تن 

م�ال ٤:

کارفرما

روابط عمومی یک مجتمع
�ترو�یمی و یک کارخانه

ما��ن سازی صنا�ع
�نگ�ن به طور م�ترک

موقعیت مکانی

در م�ال شماره ٤ محل زندگی عکاس تهران در نظر گرفته شده و کارفرمایان به طور م�ترک

واحد روابط عمومی یکی از مجتمع های �ترو�یمی در چابهار و یک کارخانه صنا�ع ما��ن سازی

�نگ�ن در اراک ه��ند.

یک Amine Contactor Tower به وزن ٢٩٠ تن و طول ٢٥ متر به سفارش ا�ن مجتمع �ترو�یمی

توسط یکی از صــنا�ع ما��ن سازی �نگ�ن در اراک ساخته شده است و در حال بارگ�ری �وده �ا

به چابهار حمل شود و در آن جا در محل مجتمع �ترو�یمی نصب گردد.

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

عکاس باید با حضور در شهر اراک ا�تدا دو روز و یک شب را �رای عکاسی از مراحل بارگ�ری ا�ن سازه

وقت گذا�ته و بعد از دو هفته که ا�ن سازه به چابهار م�رسد دوباره سفر کرده و ا�ن بار به چابهار

�رود و �نج روز و چهار شب دیگر در چابهار بماند �ا از مراحل نصب آن گزارش تصو�ری تهیه کند.

ا�ن �روژه را می توان از انواعی �لقی کرد که زمان عک��رداری آن ها طوالنی ولی زمان آماده سازی

عکس ها�ش خیلی کمتر  است. ��را�ش و آماده سازی فا�ل های تمامی ٢٠٠ عکس مورد اح�یاج

کارفرما ���تر از دو روز کاری زما��ر نخواهد �ود ولی زمان عک��رداری هفت روز به طول خواهد

انجامید.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٤

 در نهایت انجام عکســـ�رداری و تحو�ل فا�ل ها �رای عکاس نه روز کـــاری کامل به درازا خواهد

ک�ید. اگر سختی راه و دو سفر هوا�ی و شرایط اقامتی نه چندان مطلوب را نخواهیم در نظر بگ�ریم،

عکاس می تواند ا�ن پـــروژه را نه روزه در نظر بگـــ�رد و بابت انجام ا�ن پــــروژه در نه روز کامل کاری

اراک - چابهار

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١٨

توضیحات

عک��رداری ٣٦٠ درجه با دور��ن DSLR از ٤٥ نقطه مشخص
شده شهرک، ساخت تور مجازی، تحو�ل آفال�ن فایلهای تور

مجازی، آپلود و نگهداری یک ساله تور مجازی در ا��ترنت

م�ال ٥:

کارفرما

روابط عمومی یک
شهرک صنعتی

موقعیت مکانی

در ا�ن م�ال یک شهرک صنعتی جهت تعامل بهتر با مخاطبا�ش قصد دارد که از کل شهرک

صنعتی یک تور مجازی تهیه کرده و با ارائه آن به کارآفر�نان داخلی و خارجی سعی در جذب سرمایه

و فروش زم�ن و سوله های صنعتی خود کند. شهرک های صنعتی از مراکز اصلی شهر ���نی

فاصله دارند و ا�ن دوری مسافت یکی از مشکالت اصلی ارائه محصوالت و واحدهای صنعتی

به مخاطبان است. ا�تفاده از تور مجازی از بهتر�ن ��تر های �بلیغاتی است که می توان جهت

کو�اه کردن ا�ن مسافت از آن بهره �رد. 

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

ی)  ی از �روژه: (دو روز کار ١) زمان عک��ردار

عکاس می با�ست با اول�ن �رواز ص�ح به ��ر�ز �رود و ��س از آن جا با خودرو به منطقه آزاد ارس

DSLR  از ٤٥ نقطه تع��ن شده شهرک صنعتی عکاسی ٣٦٠ درجه به حرکت کند و با دور��ن 

عمل �یاورد. ا�تفاده از دور��ن های Omnidirectional Camera م�تواند زمان عکاسی را به

یک روز تقل�ل دهد ولی کیفیت پا��ن ا�ن گونه از دور��ن ها باعث م�شود که هم عکاس و

های دور��ن  با  درجه   ٣٦٠ عکاسی  با�ند.  دا�ته  �اکید   DSLR با  عکاسی  روی  کارفرما  هم 

DSLR  هم کار سخت و �یچیده ای است که در سر�ع تر�ن حالت ���تر از روزی ٢٠ �ا ٢٥ عکس

نمی شود گرفت. لذا �رای چ��ن �روژه ای حداقل دو روز کامل کاری باید وقت گذاشت �ا از آن

کرد. عک��رداری 

ی)  ٢) زمان ساخت عکس های ٣٦٠ درجه: (�نج روز و �یم کار

٣٦٠ درجه ��یار طاقت فرسا و زمان گ�ر است. در آماده سازی فا�ل ها و ساخت یک عکس 

منطقه آزاد ارس

مبلغ ٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال از کارفرما طلب کند.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



١٩

خوش ��نانه تر�ن حالت یک عکاس با مهارت و سرعت باال می تواند در یک روز هشت عکس

٣٦٠ را �سازد و به فا�ل نها�ی �بد�ل کند. با توجه به ٤٥ عکس مورد �یاز کارفرما، آماده سازی و

ساخت عکس های ٣٦٠ درجه ا�ن �روژه حداقل �نج روز و �یم زمان خواهد �رد.

ی) ی و آپلود فا�ل ها: (یک روز و �یم کار ٣) زمان ساخت تور مجاز

در ا�ن مرحله بعد از ساختن عکس های ٣٦٠ درجه عکاس باید اقدام به ساخت تور مجازی کند. در

ا�ن مرحـــله با توجه به تعداد ٤٥ عکـــس درخوا�تی و ا�ن که اطالعات زیادی در تور مجـــازی باید

گنجانده شود. در صورت آماده �ودن همه ا�ن اطالعات حداقل یک روز و �یم باید صرف ساخت

و آپلود فا�ل نها�ی تور مجازی کرد. 

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٥

ا�ن �روژه شـــرایط کاری و تک�یکی خیلی ســـختی را داراست و شاید به همــ�ن دل�ل است که

عکاسان کمتری رغبت به انجام ا�ن گونه از �روژه ها را دارند. طی توضیحات درج شده عک��رداری

و ��را�ش و ساخت تور مجازی در ا�ن �روژه نه روز کاری کامل زمان یک عکاس را به خود اختصاص

خواهد داد. �نا�را�ن �رای اجرای ا�ن �روژه عکاس باید مبلغ ٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال را طلب کند.

*�بصره: دوباره باید ا��ناد کرد به جدول صفحه ١٠  که هز�نه ها�ی همچون هد مخصوص پاناراما،

لنز ف�ش آی، طراحی و ساخت و�سایت، خرید نرم افزارهای تخصصی ا�ن کار، �بت دامنه و هز�نه

نگهداری یک ســـاله یک و�سایت که �رای ا�ن گونه از پـــروژه ها الزم است، در جـدول حداقل

هز�نه های الزم �رای سرمایه گذاری اف��اح یک ا�تود�و عکاسی قید �شده است. لذا عکاسانی

که می خواهند قیمت نها�ی و واقعی ا�ن گونه �روژه های عکاسی ٣٦٠ درجه را بدست آورند،

می با�ست ا�ن ق��ل هز�نه ها را به جدول فوق اضافه کرده و در محا�به نها�ی خود لحاظ ک�ند.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٢٠

تجربه عکاسان در م�ال ٦ نقش ��یار مهمی را ایفا میکند. عک��رداری صح�ح از ��شه و بلوریجات

کار سختی است که اگر اصول صح�ح نور�ردازی در آن اعمال �شود به یک کالف سردرگم �بد�ل

خواهد شد. یک عکـــاس با تجربه ممکن است �تواند به راحتی �ا روزی ٦٠ محصـــول از ا�ن دست را

عک��رداری کند و عکاس کم تجربه تر شاید توانا�ی عکاسی ���تر از ٢٠ محصول در روز را ندا�ته

باشد. در دور�ری کردن عکس ها هم سرعت و توانا�ی عکاس یا ا�راتوری که �رای او کار می کند

نقش مهمی دارد. معموال عکاسان با تجربه تر چون اکثرا سن باالتری هم دارند در ا�ن بخش کند تر

از عکاسان جوان ه��ند. لذا عکاسان محترم در ا�ن م�ال ا�تدا باید توانا�ی های خود را در هر دو مرحله

عکاسی و دور �ری فا�ل ها �نجیده و ��س اقدام به ارائه قیمت ک�ند.

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

١) مدت زمان عکاسی: (چهار روز کاری)

توانا�ی عکاس در ا�ن م�ال را به طور متوسط عکاسی از ٣٠ محصول در روز در نظر گرفته شده و با

توجه به تعداد ١٢٠ محصول ارائه شده عک��رداری ا�ن �روژه  چهار روز کاری تمام زمان خواهد �رد.

٢) مدت زمان دور�ری: (چهار روز کاری)

توانا�ی عکاس یا ا�را تور در اخ�یار وی بابت ��را�ش و دور�ری کردن عکس ها ��ز ٣٠ محصول در روز

در نظر گرفته شده و با توجه به تعداد ١٢٠ محصول ارائه شده ��را�ش و دور�ری کردن محصوالت در

ا�ن �روژه  چهار روز کاری تمام زمان خواهد �رد.

م�ال ٦:

عکاسی �بلیغاتی

کارفرما

تولید ک�نده ظروف
��شه و بلور

محل ا�تود�و عکاس

توضیحاتموقعیت مکانی

عک��رداری تک محصول، تعداد ١٢٠ محصول در بکگراند
PSD مشکی، دور �ری کامل همه فا�ل ها و تحو�ل فا�ل

به کارفرما

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری
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٢١

یک تولید کــ�نده قطعات خودرو از کاســـه نمد، �یلنگ و واشر به قطــر ٥ سا�تی متر گرفته �ا

ا��ارت، د�نام، واتر پمپ و د�ســـک و صفحه ترمز به قطر ٦٠ سا�تی متر تولیــد می کند. کارفرما

قصد راه اندازی یک فروشگاه مجازی ا��تر�تی داشـــته و می خواهد به عکــس های با کیفیت و

خو�ی دست �یدا کند �ا هم �رای فروشگاه مجازی و هم �رای جعبه محصوالت و در آ�نده کا�الوگ

و �روشور و چه �سا در یک �یل�ورد �بلیغاتی خود از ا�ن تصاو�ر ا�تفاده کند. 

کارفرما به واسطه مشـاوره های نادر�تی که دا�ته است، فردی جوانی را ا�تخدام کرده که

کمی به نرم افزار فتوشاپ آ�نا�ی دا�ته و در یکی از آموزشگاه ها، یک دوره عکاسی ا�تدا�ی

هم دیده است. همچ��ن یک کیت دور��ن APS-c و تجه�زات نور�ردازی، راد�و تریگر و صد ال�ته

یک خیمه ٧٠×٧٠ سا�تی متر هم خریداری کرده و یکی از ا�اق های دفتر خود را به ا�ن ��رو و تجه�زات

خریداری شده اختصاص داده است. کارفرما �س از �ش ماه متوجه گردیده با ا�ن که حدود ٥٠ میل�ون

تومان صرف خرید دور��ن و دیگر تجه�زات کرده و یک ��روی کاری را به ا�تخدام دائم درآورده و

با وجود کم �ودن فضـــای ادار�ش یکی از ا�اق های دفترش کـــه �یازی م�رم به آن دا�ته را ��ز از

دست داده ولی در نهایت از ��یجه نها�ی عکس ها راضی ��ست و هنوز به محتوای تصو�ری که

م�ال ٧:

کارفرما

تولید ک�نده قطعات
خودرو

محل ا�تود�و عکاس

توضیحاتموقعیت مکانی

عک��رداری تک محصول، تعداد ٤٠٠ محصول در بکگراند سفید،
بعضی از محصوالت اح�یاج به عکس گرفتن در دو یا سه زاویه دارند

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٦

عکاس باید �رای انجـــام ا�ن �روژه  هشت روز کامل کاری وقت بگذارد و بابت ا�ن هشت روز

٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال از کارفرما طلب کند. با تق�یم ا�ن مبلغ �ر تعداد ١٢٠ محصول می توان دریافت

که تعرفه هر تک عکس مبلغ ٣،٥٨٠،٠٠٠ ريال می باشد.

*�بصره: باز هم متذکر می شویم اگر یک عکــاس به طور م�ال با دور��ن قطع متوسطی م�ل

هسلبالد کار می کند و از نور های حرفه ای تری م�ل �رانکالر ا�تفاده م��رد، کار کردن با قیمت

فوق �رای وی به صرفه نخواهد �ود.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٢٢

می خواهد دست �یدا نمی کند. ا�ن درحالی است که دیگر رقبای کاری وی هر روز تصاو�ری جذاب

از محصوالت خود را عرضه کرده و سهم ���تری از بازار کار را در اخ�یار می گ�رند. حال به قول معروف

تصمیم گرفته که جلوی ضرر را هر چه زودتر بگ�رد و کار را به کاردان ��پارد.

ا�ن تجربه ای است که بارها توسط اعضای حرفه ای انجمن دیده شده و سخنی ��ست که به گزافه

گفته شده باشد.

ا�ن �روژه �رای یک عکاس حرفه ای کار چندان سختی ��ست و از آن دست کارهاست که ����ا

متداول است و می توان با سرعت باال آن را به انجام رساند. از طرفی عکس ها باید دور سفید با�ند

و اح�یاج به دور �ری ندارند و از طرف دیگر تعدادی از محصوالت باید در دو یا سه زاویه از آن ها عکاسی

شود.

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

١) زمان عک��رداری: (�نج روز کاری)

می توان تخم�ن زد که یک عکاس م�بحر می تواند �ا روزی ٨٠ محصول را عکاسی کند یعنی همه

محصوالت را می توان در �نج روز کاری کامل عکاسی کرد.

٢) زمان ��را�ش و آماده سازی: (دو روز کاری)

با توجه به یکسان �ودن تقر��ی شرایط نور�ردازی محصوالت، می توان طی دو روز کامل کاری ��ز

کلیه عکس ها را �ردازش کرد و خروجی گرفت.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٧

��یجه نها�ی ا�ن طور است که ا�ن �روژه عکاسی می تواند ظرف مدت هفت روز کاری کامل

به پایان �رسد. عکاس باید �رای ا�ن هفت روز مبلغ ٣٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال از کارفرما طلب کند. یا به

عبارتی بدون در نظر گرفتن دو یا سه زاویه درخوا�تی کارفرما در بعضی محصوالت، �رای عکاسی

از هر محصول مبلغ ٩٣٨،٠٠٠ ريال قیمت گذاری کند. 

*�بصره ١: قیمت تمام شده فوق به شرطی م�تواند امکان پذ�ر باشد که  حداقل ٤٠٠ محصول به

صورت یکجا �رای عکاسی ارائه شود. عرضه شدن محصوالت در چند نوبت مسلما در قیمت فوق

�ا��ر خواهد داشت و قیمت ها باید افزا�ش �یدا ک�ند. به طور م�ال اگر کارفرما توانا�ی ارسال

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٢٣

یکجا محصوالت را ندارد و محصوالت طی مدت سه ماه آماده عکاسی خواهند شد دیگر شرایط

ذکر شده شامل حال ا�ن �روژه نمی شود و �رای هر بار ارسال جداگانه باید محا�به گردد.

*�بصره ٢: در ا�ن �روژه سریعتر�ن شرایط عکاسی زم�نه سفید در نظر گرفته شده است و عکس ها

هم بدون دور�ری تحو�ل کارفرما می شوند. ا�ن قیمت را می توان پا��ن تر�ن قیمتی که یک عکاس

حرفه ای در سال ١٤٠١ �رای ا�ن گونه �روژه ها می تواند ارائه دهد دا�ست.

یک از گــالری های �زرگ تهران جهت �رپا�ی یک ��نال هنری قصد دارد که �رای ا�ن نما�شگاه

کا�الوگی تهیه کند و اح�یاج به عکـــس های با کیفیت دارد. رنگ و نور �ابلوهای نقـاشی باید

کامال شـــ�یه اصل اثر هنری با�ند. ضـــمنا تعدادی حجم �رنزی هم �رای ا�ن نما�شـگاه باید روی

بکگراند مشکی عک��رداری شود. جابجا�ی آ�ار هنری به ا�تود�و عکاس امکان پذ�ر ��وده

و م�با�ست تمامی آ�ار در محل گالری عک��رداری شود و قیمت ها در دو د�ته �ابلوها و حجم ها

به صورت مجزا ارائه شود. 

عک��رداری از آ�ار هنری �ر خالف تصور عوام، مهارت و تخصص خاصی را می طلبد. نکات مهمی

که عکاس ق�ل از قیمت دادن باید در نظر بگ�رید عوامل ز�ر است:

       نور�ردازی آ�ار هنـــری م�ناسب با تک�یک آن ها متفـــاوت است. به طور م�ال نور�ردازی یک

�ابلو رنگ روغن روی �وم با یک �ابلو آکریلیک روی تخته سه ال و یا یک �ابلو ترکیب مواد که در آن از

ورق طال ا�تفاده شده است با هم متفاوت است.

         وجود قاب شـــ�شه ای که امکان باز کردن آن هم وجود نداشـته باشد یک چالش دیگر در امر

م�ال ٨:

کارفرما

محل گالرییکی از گالری های تهران

توضیحاتموقعیت مکانی

عک��رداری از ٧٠ �ابلو نقاشی، �زرگتر�ن سا�ز �ابلو ١٥٠×٢٠٠
سا�تی متر، ده عدد از �ابلوها درون قاب ��شه دار ه��ند که
قا�ل درآوردن از قاب ����ند، تک�یک های نقاشی ها ٢٠ عدد

رنگ روغن، ٢٠ عدد آ�رنگ، ١٠ عدد ترکیب مواد و ١٠ عدد آکریلیک
ه��ند، عک��رداری از ٣٠ عدد حجم هنری (ج�س همگی �رنز

�وده، �زرگتر�ن سا�ز ٦٠×٣٠×١٠٠ سا�تی متر)، کارفرما
می خواهد قیمت عکاسی از هر �ابلو و هر حجم هنری به طور

مجزا به او اعالم شود

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری
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٢٤

عکاسی به حساب می آید و از ��ن �ردن باز�اب های نوری روی ��شه کار آسانی ��ست.

         رنگ، نور و ک�تراست نقاشی هم �باید دچار ه�چ دخل و تصرفی شوند و حداکثر سه �ا �نج درصد

تفاوت با اصل اثر قا�ل اغماض است.

             ��ش تولید ا�ن گونه عک��رداری ها هم چالشی دیگر است. ��تن �نجره های نور گ�ر موجود

در محل گـــالری که باعث ایجاد باز�ا�ش نوری و �روز کلو�ن رنگــی ناخوا�ته می شود از بارز تر�ن

مشکالت ��ش تولید است.

         بهتر است کـــه با �ردن لب �اپ به محل عکاسی، هماـنجا بعد از گرفتن عکس هر اثر هنری،

�ردازش و مد�ریت رنگ فا�ل آن اثر انجام شود، ��یجه نها�ی ا�ن کار ��یار مطلوب است و نزدیک

به رنگ اصلی �ابلو خواهد شد اما زمان عکاسی را به درازا می کشاند.  

         آ�ار حجمی هم از عوامل باال مســ��نی ����ند. هر حجم هنری نور�ردازی خاص و متفاوت خود

را می طلبد.

         ج�س آ�ار حجمی همگی �رنز هســـ�ند و کارفرما حتما می خواهد که �س زم�نه عـکس ها

مشکی با�ند. عک��رداری آ�ار �رنزی و ا���ل روی بکگراند مشکی مشکالت زیادی دارد که

همه راهکارهای موجود باعث می شود زمان عک��رداری و �ردازش طوالنی شود.

         در عکاسی از آ�ار حجمی، عکاس �یاز به ادوات تخصصی ��شـــتری م�ل تعداد نور ���تر، شکل

دهنده های متفاوت، سافت باکس های مخ�لف، پایه �وم، پایه و �رده بکراند متحرک دارد.

         جابجا�ی همه ا�ن لوازم از ا�تود�و به محلی دیگر کاری سخت و زمان گ�ر است که حتما به

وجود د��یار �یاز است. 

         ا�تقال لوازم و ادوات حرفه ای عکـــاسی گاهی باعث آ�یب های جدی به آن ها می شود. به

طور م�ال بکگراند به خصوص بکگراند سفید بعد از یک بار ا�تفاده به دل�ل جابجا�ی های مکرر

اجناس روی آن دیگر قا�ل ا�تفاده نخواهد �ود. 

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

١) زمان عکاسی و ��را�ش فا�ل �ابلو ها: (سه روز و �یم)

با در نظر گـــرفتن تک�یک ها و اندازه های متفاوت آ�ار و ال�ته وجود قاب شـــ�شه ای در بعضی از

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری
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٢٥

آن ها به طور متوسط زمان  عک��رداری و ��را�ش از �ابلو نقاشی در محل را می توان ٢٠ �ابلو در روز

در نظر گرفت. و با اح�ساب ٧٠ �ابلو موجود در گالری، سه روز و �یم کاری زمان عکاسی و ��را�ش

عکس های �ابلو ها خواهد �ود.

٢) زمان عکاسی و ��را�ش فا�ل حجم ها: (سه روز و �یم)

با توجه به سخت تر �ودن عکاسی از حجم های �رنزی به دال�ل ذکر شده. متوسط زمان عکاسی از

آ�ار حجمی �رنزی در محل خارج از ا�تود�و عکاس ١٥ اثر در هر روز می باشد که با اح�ساب تعداد ٣٠

عدد حجم هنری موجود در گـــالری، دو روز کامل کاری زمان عکســ�رداری از ا�ن آ�ار حجمی وقت

عکاس را به خود خواهد گرفت. �ردازش عکـــس ها با توجه به در خواست کارفرما �ر �س زم�نه

مشکی یک روز و �یم کاری هم به خود اختصاص خواهد داد. �س عک��رداری و �ردازش کامل

حجم های �رنزی هم سه روز و �یم کاری وقت اح�یاج دارد.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٨

ا�ن �روژه �ســــ��ا �نگ�ن به طور متوسط هفت روز کاری کامل عکاس را به خود اختصاص

خواهد داد و در ��یجه عکـــاس �رای انجام ا�ن �روژه باید مبلغ ٣٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال از کارفرما طلب

کند. از آن جا�ی که کارفرما قیمت را به صورت تفکیک شده می خواهد م�توان گفت قیمت

عک��رداری از هـــر �ابلو مبلغ ٢،٦٧٨،٠٠٠ ريال و قیمت عکـــاسی از هر حجـــم �رنزی مبلـــــغ

 ٦،٢٥٠،٠٠٠ ريال خواهد �ود.

*�بصره: نقاشان، گالری داران و کلک��ونر های آ�ار هنری که ا�ن تعرفه را مطالعه می ک�ند،

ا��باه �رداشــــت نک�ند و توجه داشـــته با�ند که دل�ل عـــمده پا��ن آمدن قیمت عکـــاسی از

�ابلو های هنری، تعداد باالی �ابلوهای ارائه شده از طرف کارفرما است. چنانچه هم�ن گالری دار

فقط قصد عکاسی از سه عدد �ابلو در محل گالری خود را داشت حداقل چهار ساعت صرف رفتن به

محل، عکاسی، ��را�ش، جمع کردن ادوات و بازگشت به ا�تود�و می شد که در نهایت گالری دار

باید مبلغ ٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال و به عبـــــارتی �رای هر �ابلو مبلغ ١٠،٦٦٠،٠٠٠ ريال �رداخت می کـــرد. تعداد

محصول �رای عکاسی عاملی است که نقش مهمی را ایفا می کند.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٢٦

کارفرما که یک جواهر ساز است که �رای �بل�غ در �نرهای �بلیغاتی محیطی و دیگر ��تر ها�ی

همچون �و�تر، کا�الوگ و فضای مجازی اح�یاج به عک��رداری �بلیغاتی از تعدادی از محصوالت

خود دارد. محصوالت می با�ست به صورت پانزده عدد تک عکس روی بکگراند ��شه ��ره، دو عدد

محصول روی گردن ما�یکن گریم شده با کا�سـپت و گریم مشخص شده و همچ��ن دو ِست

جواهرات (شامل گـــرد��ند، د���ند، گوشواره و انگ�تر) ا�تدا چیدمان شـــده و ��س از آن ها

عکـــاسی شود. تمامی محصـــوالت مز�ن به ســـنگ های قیمتی و �رلیان هســ�ند. رنگ صح�ح

�نگ های قیمتی و �رق �رلیان ها �رای کارفرما ��یار با اهمیت است که در عکس ها به خو�ی

دیده شوند. به هم�ن دل�ل است که بدون شک می توان از عکــاسی جواهرات به عنوان یکی از

سخت تر�ن و گرا�تر�ن ژانرهای عکاسی �بلیغاتی نام �رد.

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

١) عک��رداری از تک محصوالت: (جمعا ١٠ روز)

عکاســـان حرفه ای واقف هســـ�ند که عکســـ�رداری از جواهـــرات �ســیار مشـــکل، �یچیده و

طاقت فرسا است. عک��رداری از تک محصوالت ر�ز در اصطالح عکاسی مایکروگرافی �لقی

می گردد، به دل�ل پا��ن �ودن عمق میـــدان در مایکروگرافی معضالت خاصـــی وجود دارد که با

ا�تفاده از تک�یک های ترک��ی عک��رداری و نرم افزاری می توان �ر آن چ�ره شده. همکاران

خ�ره ای که متخصص عکاسی از جواهرات ه��ند شاهد ا�ن مدعی ه��ند که چقدر نور�ردازی

روی �رلیان و �نگ های قیمتی و همچ��ن آماده سازی فا�ل نها�ی آن مشکل است. کوچک

�ودن موضوع عکاسی ا�ن مشکل را چند �را�ر می کند. عکاسان مج�ور ه��ند جهت د��یا�ی

م�ال ٩:

کارفرما

محل ا�تود�ویک جواهرسازی

توضیحاتموقعیت مکانی

عک��رداری از ١٠ عدد انگ�تر طال با نگ�ن های �رلیان، ٥ عدد
گوشواره مز�ن به �نگ های قیمتی و �رلیان، دو عدد گرد��ند

روی گردن ما�یکن زنده، دو ِست جواهرات شامل د���ند،
گرد��ند، گوشواره و انگ�تر همگی مز�ن به �نگ های

قیمتی و �رلیان

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری
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٢٧

به یک عکس صح�ح و جلب رضایت کامل کارفرما، ساعت ها �شت دور��ن عکاسی و ��س

�شت ما��تور، صفحه کلید و موس وقت صرف کرده �ا به آن عکس جذاب مورد نظر دست �یدا

ک�ند. گزافه گـــو�ی ��ست که بگـــو�یم یک عکاس با تجــربه و م�بحر ���تر از �نج محصول

جواهرات را نمی تواند در روز عکاسی کند. و باز هم گزافه گو�ی ��ست که بگو�یم آماده سازی

و ��را�ش یک عکس از جواهرات به راحتی چهار ساعت وقت کامل یک عکاس را به خود اختصاص

عکس عدد  دو  روزی  از  ���تر  توان  نمی  تخفیف  کمی  با  که  است  معنی  بدان  ا�ن  و  دهد.  می 

جواهرات را ��را�ش  و آماده تحو�ل کرد.

در ��یجه عک��رداری از ١٥ عدد محصول جواهرات ذکر شده سه روز کامل کاری را می خواهد �ا

فقط از آن ها عک��رداری شود. و با اغماض و اضافه کاری هم هفت روز کامل کاری باید صرف

آماده سازی و ��را�ش نرم افزاری محصول کرد.

٢) عک��رداری با ا�تفاده از عنصر ا�سانی: (جمعا دو روز)

وجود عنصر ا�ســـانی در �روژه عکاسی باعث باال رفتن زمان اجـــرای �روژه می شـود. وقتی به د�بال

دســـ�یا�ی به مفهومی خاص و تعریف شده هســ�یم، گریم شدن عنصر ا�سانی کاری سخت و

زمانگ�ر خواهد �ود. طوالنی شـــدن زمان گریم ما�یکن، متحرک �ودن عنصر ا�ســـانی، تعر�ق ز�ر

نورهای ا�تود�و و خراب شدن گریم همگی دست به دست هم می دهند که زمان عکاسی

از ا�ن دست طوالنی شود. با ا�ن توصیف عک��رداری از دو عدد گرد��ند روی مدل ا�سانی، یک روز

کامل کاری را به خود اختصاص می دهد. آماده سازی و ��را�ش عکسها هم یک روز کامل کاری

را می طلبد.

٣) عک��رداری چیدمان(جمعا دو روز)

چیدمان در عکاسی هم�شه موضوعی چالشی �وده و باقی خواهد ماند. اعمال سلیقه کارفرما

یا طراح در عکاسی چیدمان امری است که نمی توان از آن چشم �وشی کرد. مشکل ایجاد ار�باط

ذهنی ��ن عکـــاس و کارفرما مشـــکلی �یچیده ای اســـت که فقط با �امل و درایت عکــاس

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٢٨

می تواند ختم به خ�ر شود. عک��رداری چیدمان از دو ِست جواهرات یک روز کامل کاری را به خود

اختصاص خواهد داد. ��را�ش و آماده سازی فا�ل آنها هم یک روز کامل کاری زمان خواهد �رد.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ٩

در توضیحات درج شده به وضوح اشاره شد که عک��رداری از ا�ن جواهرات و د��یا�ی به ١٩ عکس

فقط چهارده روز کامل کاری به درازا خواهد ک�ید. عکاس باید �رای یک چ��ن �روژه تخصصی

و �نگ�نی مبلغ ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال از کارفرما طلب کند.

به قول بابا طاهر "آنچه دیده ��ند دل کند یاد" روزگاری حتی در گران قیمت تر�ن ر�توران های ا�ران

هم �نها چ�زی که در ل�ست ِم��و غذاهـــا دیده می شد، فقط اسامی و قیمت غذا و شاید کمی

توضیحات ���تر �ود، خالصه ا�ن که ه�چ خ�ری از "عکس" در ِم��و ر�توران ��ود. اما امروزه حتی

کوچکتر�ن آبم�وه فروشی ها هم از عکس های آبم�وه های خود به هر ��وه ممکن ا�تفاده

می ک�ند. 

کافی شاپ ها و ر�توران ها از م�تریان بالقوه عکاسان به حساب می آ�ند. هرچند دا�تن یک

عکس خوب از غذا ها و نو�یدنی ها �رای صاحبان ا�ن مشاغل دارای اهمیت خاصی است ولیکن

صاحبان ا�ن مشاغل راه درازی در ��ش دارند �ا ارزش یک عکاس حرفه ای و کار بلد را متوجه �شوند

و همچنان د�بال �یدا کردن قیمت پا��ن تر ه��ند !

صاحب یک کافی شـــاپ که �ا به حال دو بار عکـــاسی محصوالت خود را به دست و�ز�تور های

�بلیغاتی ��رده است و ��یجه کار و�ز�تور، کارفرما را خ�نود نکرده است. ا�ن بار تصمیم گرفته

که با یک عـــکاس حرفه ای عضو انجـــمن عکاسان صـــنعتی، �بلیغاتی و معمــاری کار کند. ا�ن

کافی شاپ انواع نو�یدنی های گرم و سرد و همچ��ن پا��ا، ���زا و ساندو�چ را به م�تریان خود

م�ال ١٠:

کارفرما

محل کافی شاپیک کافی شاپ

توضیحاتموقعیت مکانی

عکاسی چیدمان از ٤٠ عدد نو�یدنی و غذاهای سرد و گرم در محل   

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٢٩

ارائه می دهد و در کل از ٤٠ �ا از ا�ن محصـــوالت می خواهد عکـــاسی چیدمان شده یا به اصــطالح

Top Table تهیه شود.

چیدمان همگی �ر عهده عکاس �وده ولی در ساعات شلوغی کار کافی شاپ امکان عکاسی

در محل وجود ندارد و فقط �ا ساعت ٢ بعد از ظهر کارفرما می تواند فضا�ی را در محل کافی شاپ

�رای عکـــاسی اختصاص دهد. در ا�ن شرایط عکـــاس می با�ست از ص�ح اول وقت در لوکــ�شن

حاضر باشد و بعد از ساعت دو هم می تواند به ا�تود�و رفته و مراحل تدو�ن عکس های گرفته شده

را انجام دهد. 

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ١٠

با توجه به زمان محدود کاری �رای عک��رداری،  تخم�ن زده می شود که عکاس توانا�ی عکاسی

روزی ٨ فریم عکس چیدمان را دارد و الباقی روز را هم می تواند به ا�تود�و رفته و عکس های آن

روز را تدو�ن کند. در ��یجه کلیه ٤٠ فریم عکس درخوا�تی را می شود ظرف مدت �نج روز کاری

کامل عکــــاسی و ��را�ش کرد. با ا�ن حساب عکاس باید مبلغ ٢٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بابت اجرای کل

ا�ن �روژه یا به عبارتی �رای هر عکس چیدمان ٦،٧٥٠،٠٠٠ ريال از کارفرما طلب کند.

*�بصره: قشر محترم صاحبان ا�ن مشاغل که هم اکـــنون ا�ن مطالب را مطالعه می ک�ند. باید

توجه دا�ته با�ند که دغدغه اصلی یک عکـــاس حرفه ای باال �ودن کیفیت عکس ها است و

کمیت آن ها در درجه دوم جای دارد. ممکن است روزی، جوانی با دور��ن خود به مغازه شما به عنوان

و�ز�تور مراجعه کرده باشد و فقط در نصف روز نه �نها ١٥٠ عدد عکس گرفته و همه را تحو�ل شما

داده است بلکه یک دهم قیمت فوق را از شما طلب کرده باشد. به هم�ن دل�ل است که شما

از آن عکس ها راضی ��وده و در ج�تجوهای گوگل خود به ا�ن مطلب دست �یدا کرده اید.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٣٠

شرکتی که به کار واردات و صـــادرات مشغول است، یک دســـتگاه غذا ســـاز و یک دســـتگاه

آبم�وه گـــ�ری خانگی وارد کـــرده است و �رای ســـاخت جعبه می خــواهد در چند زاویه از آن ها و

متعلقات شان عکاسی کند. �روژه اح�یاج به دور�ری عکس ها ندارد و یک شرکت �بلیغاتی طرف

قرارداد با کــارفرما، م�ئولیت ا�ن کار را �ر عهده دارد. کارفرما می خواهد تعرفه قیمت عکاسی

از هر د�تگاه و متعلقات آن را دا�ته باشد.

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

در ا�ن �روژه ای از زمانی که عکاس اقدام به آماده سازی م�ز عکاسی و قراردادن بکگراند و نور های

اســـتود�و می کند �ا زمانی که ��را�ش عکـــس ها به پایان می رسـد و از تمامی فا�ل ها خروجی

گرفته می شود، ���تر از دو ساعت زمان نخواهد �رد.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ١١

ط�ق تعرفه ای که در  صفحه ٥ ارائه گردید، عکاس باید �رای ا�ن �روژه دو ساعته مبلغ ١٦،٠٠٠،٠٠٠

ريال طلب کند. به عبارتی بدون در نظر گرفتن زوایای مخ�لف درخوا�تی و یا عکس های متعلقات

د�تگاه ها �رای هر محصول مبلغ ٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال.

��رامون عکاسی �بلیغاتی و انواع �روژه های مر�وط به آن می توان به درازا صحبت کرد و م�ال زد.

لیکن تصور می شود که �رای درک چگونگی ساخ�ار قیمت دهی در هم�ن حد و اندازه، م�ال های

فوق کفایت می ک�ند.

عکاسان محترم راساً می توا�ند با رجوع به ا�ن م�ال ها و یکسان سازی �روژه خود با یکی از آن ها،

اقدام به محا�به زمان مورد اح�یاج �روژه کرده و قیمت نها�ی را  به کارفرمای خود ارائه دهند.

م�ال ١١:

کارفرما

محل ا�تود�ویک شرکت واردات

توضیحاتموقعیت مکانی

عکاسی دور سفید از دو د�تگاه غذا ساز و آبم�وه گ�ری 

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٣١

یک گروه مهند��ن مشاور �رای یکی از م�تریان خود ویال�ی طراحی کرده است و اکنون زمان

اجرای کامل ساخت ا�ن ویال به پایان ر�یده و آماده تحو�ل به م�تری است. ا�ن گروه مهند��ن

مشاور جهت درج در نمونه کارهای طراحی شده شرکت و همچ��ن ا�تفاده های �بلیغاتی در

و�سایت و شـــبکه های اجتمـاعی خود می خواهد از ا�ن ویال به واســـطه یک عکـــاس حرفه ای

عک��رداری معماری به عمل آورد. طـــراحی خارجی، داخلی و فضای ��ز و نور�ردازی محیطی آن �ر

عهده مهند��ن مشاور �وده. ا�ن ویال به مساحت ٣٥٠ متر کامال مبلمان شده و در یک باغ ٢٠٠٠

متری در خارج از شهر محل سکونت عکاس واقع است. 

اجرای عکاسی معماری ا�ن �روژه اح�یاج به نور�ردازی ندارد چرا که نور�ردازی داخلی توسط کارفرما

صورت گرفته است و کمتر �ودن دخل و تصرف نوری �رای کـــارفرما دارای اهمیت است و فقط

گاهی ممکن است �رای �ر کــردن فضاهای ��ره از یک یا دو نور اضافی ا�تفاده شود. از طرفی

ا�ن �روژه دارای نورپـــردازی محیطی است کــه لزوما �رای �بت صح�ح آن باید در زمان �اریکـــی هوا

عکاسی شود. مبلمان ها، کا��نت های آ��زخانه، �ز��نات سالن پذ�را�ی، سرو�س های بهدا�تی،

اطاق خواب ها، اطاق �لو�ز�ون و سونا و ا�تخر همگی باید �بت کامل شوند. نمای ویال هم که

صد ال�ته از اهمیت و�ژه ای �رخوردار است. فضای ســـ�ز ��رونی و �بت دید �یـرونی ا�ن فضا از داخل

هم که مسلما اهمیت خاصی دارد.

م�ال ١٢:

عکاسی معماری

کارفرما

یک شرکت مهند��ن
مشاور

اطراف شهر محل سکونت
عکاس ٢٠٠٠ متر مر�ع باغ

٣٥٠ متر مر�ع ویال

توضیحاتموقعیت مکانی

ویال�ی در یک باغ ٢٠٠٠ متری در خارج از شهر قرار دارد. کارفرما
اح�یاج به عک��رداری از محوطه باغ و نور�ردازی محیطی آن دارد

و همچ��ن عک��رداری از تمام قسمت های داخلی و نمای ویال.
تحو�ل ١٠٠ عکس به کارفرما

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٣٢

  یک فروشگاه موبا�ل ١٠٠ متر مربعی واقع در یکی از مراکز خرید، توسط یک معمار داخلی طراحی

و بازســـازی شده است. ا�ن طراح �رای �بت در بایگانی خود و اســـتفاده �بلیغاتی در فضای مجـازی

می خواهد �را�ش از ا�ن مکان عکاسی معماری شود.

ا�ن �روژه عکـــاسی به نور�ردازی اح�یاج ندارد و ظرف مدت چهار ساعت م�توان از آن عک��رداری

کرد. ��را�ش و تدو�ن عکس ها هم ���تر از چهار ساعت زمان نمی �رد در ��یجه ا�ن �روژه عکاسی

معماری را می توان در یک روز عکاسی کرد و فا�ل ها را تحو�ل کارفرما داد.

محا�به طول مدت آماده شدن عکس ها

١) زمان عک��رداری: (دو روز و �یم)

با توجه به مســـاحت ٣٥٠ متری ویال و ٢٠٠٠ متری باغ و با اح�ساب زمان عکـاسی در شب می توان

تخم�ن زد که عکاس باید دو روز و �یم �رای عکاسی در نظر بگ�رد.

٢) زمان آماده سازی فا�ل ها: (دو روز و �یم)

ا�تفاده از تک�یک ها�ی همچون HDR  و یا  Panorama در ا�ن دست �روژه ها �ســـیار متداول

است و هم�ن امر باعث می گردد که آماده سازی فا�ل ها در سریعتر�ن زمان ممکن دو روز و �یم

به درازا بکشد.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ١٢

با توجه به محاســـبه فوق عکاس می با�ســــت زمان �نج روز کامل کاری �رای اجرای عکاسی

معماری و آماده سازی فا�ل های نها�ی ا�ن �روژه در نظر بگ�رد. لذا وی باید مبلغ ٢٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال

از کارفرما طلب کند.

م�ال١٣:

کارفرما

یک فروشگاه موبا�ل در شهرطراح و مجری طراحی داخلی
محل سکونت عکاس

٦٠  متر مر�ع

توضیحاتموقعیت مکانی

عک��رداری از فضای داخلی یک فروشگاه و تحو�ل ٢٠ عکس

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٣٣

خریداری یک قطعه زم�ن �زرگ، تفکیک سازی، خیابان �ندی، فضا سازی و شهرک سازی اقدامی

رو��ن �رای ��ش فروش زم�ن و واحد مسکونی توسط ��یاری از �یمان کاران ساختمانی و ا��وه سازان

است. شرکت های ساختمانی قوی تر معموال چند قطعه از زم�ن ها را به عنوان نمونه �یپ ساخته

و با یک کم��ن �بلیغاتی و بازاریا�ی صح�ح اقدام به فروش الباقی زم�ن ها و یا ��تن قرارداد جهت

ساخت ویال در زم�ن فروخته شده می ک�ند. �یمان کاران معموال بعد از هموار کردن زم�ن و ساخت

چند ویال جهت یافتن م�تری اقدام به عک��رداری معماری و به خصوص در سال های اخ�ر ساخت

یک تور مجازی از شهرک می ک�ند.

  جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ١٣

�روژه م�ال ١٣در یک روز کامل کاری عک��رداری می شود و فا�ل ها آماده تحو�ل خواهند �ود.

عکاس �رای چ��ن �روژه ای می با�ست مبلغ ٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال از کارفرما طلب کند.

م�ال١٤:

کارفرما

چالوسیک شرکت �یمانکار

توضیحاتموقعیت مکانی

یک شهرک �ازه ساز مسکونی در منطقه نمک آ�رود شمال
واقع گردیده، ا�ن شهرک خیابان �ندی شده و نورهای محیطی

آن نصب گردیده، یک ا�تخر و فضای اطراف آن هم در ا�ن
شهرک ساخته شده است، همچ��ن یک پارک مخصوص بازی

کودکان، ا�ن شهرک دارای �نجاه قطعه زم�ن به متوسط
٥٠٠ متر مر�ع است، فقط در �نج قطعه از زم�ن ها �نج عدد ویال با
طراحی های متفاوت توسط یک �یمانکار ساختمانی ساخته

شده است، �یمانکار جهت �بل�غ و فروش و ساخت الباقی
زم�ن ها می خواهد اوال از ا�ن �روژه عکاسی معماری شود �ا �رای

چاپ کا�الوگ اقدامات بعدی انجام شود.
�ا�یا یک تور مجازی با ��ست و �نج عکس ٣٦٠ درجه از شهرک

و ویال های ساخته شده تهیه شود.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١



٣٤

محا�به مدت زمان الزم جهت اجرای ا�ن �روژه: 

١) عکاسی معماری: (جمعا چهار روز)

باید توجه داشـــت �نج ویال در ا�ن �روژه وجود دارد که می با�ســـت از فضای �یــرونی و داخلی آن ها

عکاسی شود. به دل�ل مبلمان ��ودن ویال ها، فقط دو یا سه عکس از فضای داخلی آن ها �یاز است.

همچ��ن ا�تخر و پارک بازی مشـــترک ساک��ن شهرک و ال�ته دروازه ورودی و نگــهبانی هم

باید عکاسی شود. عک��رداری در شب هم از کل �روژه مورد �یاز است.

عک��رداری معماری ا�ن �روژه در سه روز کامل کاری می تواند توسط یک عکاس م�بحر معماری

انجام شود. آماده سازی و ��را�ش عکسهای معماری هم یک روز کامل کاری زمان خواهد �رد.

٢)  تور مجازی: (جمعا چهار روز)

با توجه به توضیحات م�ال ٥ با کمی اضافه کاری می توان کار عک��رداری و ساخت تور مجازی

ا�ن �روژه را در چهار روز کامل کاری به پایان رساند.

جمع �ندی و قیمت نها�ی م�ال ١٤

عک��رداری و تحو�ل کلیه فا�ل های ا�ن �روژه هشت روز کامل کاری زمان خواهد �رد و عکاس

می با�ست بابت اجرای کامل ا�ن �روژه مبلغ ٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال از کارفرما درخواست کند.

امید اســــت که مطالب فوق �تــــواند چراغ راهی

باشد هم �رای عکاسـان حرفه ای ا�ران و هم �رای

کارفرمایانی که ارزش واقعی یک عکــس خوب

را می دا�ند.

تعرفه قیمت گذاری خدمات عک��رداری صنعتی، �بلیغاتی و معماری

سال ١٤٠١
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