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راهنمای عکاسی مد و پوشاک
واحد محتـوا
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جدول محتوا

...اکسسوری و کودکبزرگسال استانداردها



استانداردها
(و آلبوماصلی عکس )
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بهترین کیفیت لباس

لباساز نمای کامل 

مرتب و در مرکز 

پس زمینه سفید

عکس بدون مانکن

محصولفرم مناسب 

(استاندارد دیجی کاال)

ABدرجه 

پس زمینه رنگی و یا طرح دار

کاالی تا شده و با چوب لباسی

نمای جانبی کاال

پس زمینهدر یا اشیاء لکه 

(خیلی کم یا خیلی زیاد)نور نامناسب

کاالی کثیف یا نامرتب

دوخت در عکس و جنس پارچه پایین عکس ، کیفیت 
واضح نباشد

(غیر قابل قبول)

درجه 

تختعکاسی از کاال بصورت 

(با توجه به راهنمای ذکر شده) پس زمینه طوسی 

اندازه کافی دوخت به و  جنس پارچه هنگام بزرگنمایی 
هستندواضح 

(قابل قبول)

مشاهده استقابل جزئیات محصول و طرح کلی 

درجه 

عکس برند

C

عکس برند

عکس با تعداد فریم کمتر
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A

رنگ پس زمینه
میزان درجه خاکستری پس زمینه  کاال

پس زمینه ایده آل 

دیجی کاال

Cدرجهدیجی استایل

Aدرجه Bدرجه Cدرجه

Aدرجه 



عکس اصلی
(لباس)
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مانکن باشدعکس بدون •
بهترین کیفیت لباس•
لباس نمایش داده کاملی ازنمای •

شود
قرار داشته مرکزو در کاال مرتب •

باشد
سفید باشدپس زمینه •
مناسب باشدلباس فرم •

2500×2500

2500×2500

Aدرجه



ده تصویر کاال بصورت تخت عکاسی ش•
باشد

اویه زعکس بدون مانکن دارای کمی •
باشد 

ه به توجبا ) زمینه خاکستری باشد پس •
(4راهنمای صفحه 

طرح کلی محصول و جزئیات قابل •
باشدمشاهده 

و ، جنس پارچه بزرگنمایی هنگام •
باشداندازه کافی واضح دوخت به 
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Bدرجه
عکس اصلی

(لباس)

تصویر کاال بصورت تخت عکس بدون مانکن با زاویه کم 



مانکن

لباس تا شدهبا چوب لباسی

پس زمینه طرح دارپس زمینه رنگی

الیف استایلنمای جانبی
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پس زمینه غیر یکنواخت

دار و یا طرح تصویر رنگی پس زمینه •
باشد

لباسی باشدچوب یا با تا شده کاال •
لباس جانبی استفاده از نمای •
ه زمینپس در یا اشیاء لکه و کثیفی  •

وجود داشته باشد
کم تصویرخیلی یا نور زیاد •
کثیف و نا مرتبکاالی •
، پارچه وجنس )کیفیت پایین عکس ، •

(نباشداندازه کافی واضح دوخت به 

نور زیاد و یا کم

فرم نا مرتب

Cدرجه
عکس اصلی

(لباس)



پهلو

جزئیات پارچهجنس
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مانکن
عکس پشت سفید•
بهترین کیفیت لباس•
لباس نمایش داده نمای کاملی از•

شود
قرار داشته باشدکاال مرتب و در مرکز•
پس زمینه سفید باشد•
فرم لباس مناسب باشد•
تعداد فریم های کافی برای نمایش•

کامل کاال مطابق با راهنمای دیجی
کاال

تصویری از برند کاال وجود داشته •
باشد

روبرو

برند

پشت

Aدرجه
عکس آلبوم

(لباس)
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روبرو پشتبرند

Bدرجه
عکس آلبوم

(لباس)

ده تصویر کاال بصورت تخت عکاسی ش•
باشد

ه به توجبا ) زمینه خاکستری باشد پس •
(4راهنمای صفحه 

طرح کلی محصول و جزئیات قابل •
باشدمشاهده 

و ، جنس پارچه بزرگنمایی هنگام •
باشداندازه کافی واضح دوخت به 

لباس نمایش داده نمای کاملی از•
شود

تعداد فریم عکس کمتر•
دباشتصویری از برند کاال وجود داشته •



پس زمینه کثیفشکل نامرتب

کیفیت پایین عکسپس زمینه رنگی
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Cدرجه
عکس آلبوم

(لباس)

دار و یا طرح تصویر رنگی پس زمینه •
باشد

ه زمینپس در یا اشیاء لکه و کثیفی  •
وجود داشته باشد

کم تصویرخیلی یا نور زیاد •
مرتب باشدکثیف و نا کاال •
، پارچه وجنس )کیفیت پایین عکس ، •

(نباشداندازه کافی واضح دوخت به 



TATTOO

TORN CLOTHES
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مردانه زنانه

قوانین مانکن

قسمت های قابل قبول

استفاده از مانکن بی جان برای لباس•
های نسبتا باز 

ی مانکن بی جان نباید دارای برجستگ•
های بیش از حد داشته باشد

صورت مانکن نباید مشخص باشد •
در ) در صورت پوشیده بودن گردن •

از بینی به پایین کراپ شده( خانم ها
باشد  
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Aدرجه

عکس مانکن

پس زمینه ساده باشد •
ژست مدل استاندارد باشد•
قوانین پوششی مانکن طبق موارد•

باشدرعایت شده 11صفحه 
استفاده از مانکن بی جان برای لباس•

م مطابق شرایط اعال) های نسبتا باز  
(11شده در صفحه 

صورت مشخص نباشد•
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ن حتی با مانک) لباس زیر مردانه و زنانه •
(  بی جان ممنوع است 

(دارای پارگی ) لباس زاپ دار •
(سلفی و در آینه ) عکس صورت •
بدون رعایت قوانین ) لباس باز •

(  11پوششی ذکر شده در صفحه 
مشخص نبودن کل لباس•
لباس جذب و بدن نما•
مانکن بدون کفش•
ژست نامناسب•

عکس صورت

لباس پاره

لباس باز مشخص نبودن کامل 
لباس

ژست نامناسبلباس جذب بدون کفش

ژست نامناسب

لباس زیر زنانه

نداشتن آراستگی 
(موی دست) مناسب 

Cدرجه

عکس مانکن
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Aدرجه

لباس زیر زنانه و مردانه 

مانکن باشدعکس بدون •
بهترین کیفیت لباس•
لباس نمایش داده کاملی ازنمای •

شود
قرار داشته مرکزو در کاال مرتب •

باشد
سفید باشدپس زمینه •
مناسب باشدلباس فرم •
تصویری از برند کاال وجود داشته •

باشد
تعداد فریم های کافی برای •

نمایش کامل کاال مطابق با 
راهنمای دیجی کاال

صورت طرح دار بودن لباس در •
استعکس پشت کاال الزامی 
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Bدرجه

لباس زیر زنانه و مردانه 

ده تصویر کاال بصورت تخت عکاسی ش•
باشد

ه به توجبا ) زمینه خاکستری باشد پس •
(4راهنمای صفحه 

طرح کلی محصول و جزئیات قابل •
باشدمشاهده 

لباس عکس صورت طرح دار بودن در •
کاال الزامی استپشت 

و ، جنس پارچه بزرگنمایی هنگام •
باشداندازه کافی واضح دوخت به 

لباس نمایش داده نمای کاملی از•
شود

کمتر نسبت به راهنمایعکس تعداد •
دیجی کاال

دباشتصویری از برند کاال وجود داشته •
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Aدرجه
عکس اصلی

(لباس کودک)

تصویر کاال بصورت تخت عکاسی•
شده باشد

لباسکیفیتبهتریندادننشان•
لباس نمایش داده نمای کاملی از•

شود
قرار داشته مرکزو در کاال مرتب •

باشد
سفید باشدپس زمینه •
مناسب باشدلباس فرم •
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مانکن

لباس تا شدهبا چوب لباسی

پس زمینه طرح دارپس زمینه رنگی

مانکنجزئیات

پس زمینه غیر یکنواخت نور زیاد و یا کم

فرم نا مرتب

Cدرجه
عکس اصلی

(لباس کودک)

دار و یا طرح تصویر رنگی پس زمینه •
باشد

ه زمینپس در یا اشیاء لکه و کثیفی  •
وجود داشته باشد

کاال تا شده یا با چوب لباسی باشد•
کم تصویرخیلی یا زیاد نور •
کثیف و نا مرتبکاالی •
، پارچه وجنس )کیفیت پایین عکس ، •

(نباشداندازه کافی واضح دوخت به 
استفاده از نمای جانبی  لباس •
استفاده از مانکن و مدل•
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جزئیات لباس پارچه برند

Aدرجه

روبرو مانکنپشت

عکس آلبوم
(لباس کودک)

بهترین کیفیت لباس•
لباس نمایش داده نمای کاملی از•

شود
قرار داشته باشدکاال مرتب و در مرکز•
پس زمینه سفید باشد•
فرم لباس مناسب باشد•
تصویری از برند کاال وجود داشته •

باشد
تعداد فریم های کافی برای نمایش•

ی کاال مطابق با راهنمای تصاویر  دیج
کاال
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برند
به با توجه) زمینه خاکستری باشد پس •

(4راهنمای صفحه 
طرح کلی محصول و جزئیات قابل •

مشاهده باشد
بزرگنمایی ، جنس پارچه و هنگام •

دوخت به اندازه کافی واضح باشد
نمای کامل از لباس•
تعداد فریم عکس کمتر•
داز برند کاال وجود داشته باشتصویری •

روبرو

Bدرجه
عکس آلبوم

(لباس کودک)



کودکان زیر پنج سال•
پس زمینه ساده باشد •
باشدژست مدل استاندارد •
از ) صورت مدل مشخص نباشد •

(ست قسمت بینی به پایین بالمانع ا

20

Aدرجه

عکس مانکن



سال5باالی کودکان •
مشخص بودن چهره •
شدمدل، ژست استانداردی نداشته با•
لباس های باز ، زیر و شنا •
پشت زمینه شلوغ و غیر کاربردی •
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عکس مانکن

Cدرجه



...کیف، کفش و اکسسوری 

22



درجه بندی
(عکس مین و آلبوم)
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کاالجانبی نمای 

مانکن برای گوشواره، گردنبند و پابند

مانکن برای کفش صندل زنانه، دمپایی ال انگشتی 
زنانه و کاله زنانه

زمینه دیده شودپس در یا اشیاء لکه 

پس زمینه طرح دار یا رنگی

نامرتبکثیف و کاالی 

اندازه کافی عکس، جزییات و جنس به کیفیت پایین 
نباشدواضح 

(خیلی زیاد یا کم)نور نامناسب

(غیر قابل قبول)
Cدرجه 

(استاندارد با توجه به ) زمینه خاکستری پس 

رگنمایی ،  اندازه کافی جنس کاال و جزییات به هنگام بز
باشدواضح 

محصول دیده شودطرح کلی 

الت بدون استند برای زیورآ

(قابل قبول)
Bدرجه 

داری برند

برای کفش پای چپ به سمت چپ

...بهترین کیفیت برای اکسسوری، کیف، کفش و 

کاال مرتب و در مرکز 

پس زمینه سفید

الت استند مشکی یا طوسی برای زیورآ

فرم مناسب محصول

نمای کامل از اکسسوری، کیف و کفش

الت نور مناسب و نشان دادن براق بودن زیورآ

الت مطابق قوانین ذکر شده مانکن برای زیورآ

(استاندارد دیجی کاال)
Aدرجه 

وسری بدون صورت و یا نمای پشت کاال مانکن ر

داری برند



بهترین کیفیت کاال•
کاال نمایش داده شودنمای کاملی از•
قرار داشته باشدکاال مرتب و در مرکز•
پس زمینه سفید باشد•
فرم کاال مناسب باشد•
دتصویری از برند کاال وجود داشته باش•
تعداد فریم های کافی برای نمایش •

کاال مطابق با راهنمای تصاویر دیجی
کاال باشد

دارای نور مناسب باشد•

عکس اصلی

آلبوم

24

Aدرجه
کیف

عکس اصلی و آلبوم
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به با توجه) پس زمینه خاکستری باشد •
(4راهنمای صفحه 

قابل و جزئیات محصول کلی طرح •
مشاهده باشد

جنس و پارچه و هنگام بزرگنمایی ، •
باشداندازه کافی واضح دوخت ها به 

دتصویری از برند کاال وجود داشته باش•
فریم عکس کمترتعداد •

Bدرجه
کیف

عکس اصلی و آلبوم

عکس اصلی

آلبوم



ری و مناسب با کاربزمینه ساده پس •
کاال

مناسب ژست •
رد  قوانین پوششی مانکن طبق موا•

رعایت شده باشد11صفحه 

زنانهمردانه

26

Aدرجه

الیف استایل کیف



سمت چپلنگه چپ کفش به •
بهترین کیفیت کاال•
قرار داشته باشدکاال مرتب و در مرکز•
پس زمینه سفید باشد•
فرم کاال مناسب باشد•
کاال نمایش داده شودنمای کاملی از•
دارای نور مناسب باشد•
طبق )برای کیف و کفش مانکن •

(تعریف شدهقوانین 
شدتصویری از برند کاال وجود داشته با•
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Aدرجه
کفش

عکس اصلی و آلبوم

عکس اصلی

آلبوم
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Bدرجه
کفش

عکس اصلی و آلبوم

ه به با توج) پس زمینه خاکستری باشد •
(4راهنمای صفحه 

قابل و جزئیات محصول کلی طرح •
مشاهده باشد

جنس و پارچه و هنگام بزرگنمایی ، •
باشداندازه کافی واضح دوخت ها به 

اشدتصویری از برند کاال وجود داشته ب•
تعداد فریم عکس کمتر•
اشدباز برند کاال وجود داشته تصویری •

عکس اصلی

آلبوم
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Aدرجه
اکسسوری

عکس اصلی و آلبوم

استند مشکی یا خاکستری برای •
گردنبند 

بهترین کیفیت کاال•
قرار داشته باشدکاال مرتب و در مرکز•
پس زمینه سفید باشد•
فرم کاال مناسب باشد•
کاال نمایش داده شودنمای کاملی از•
دارای نور مناسب باشد•
شدتصویری از برند کاال وجود داشته با•

عکس اصلی

آلبوم
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Aدرجه
کراوات

عکس اصلی و آلبوم

بهترین کیفیت کاال•
قرار داشته باشدکاال مرتب و در مرکز•
پس زمینه سفید باشد•
فرم کاال مناسب باشد•
کاال نمایش داده شودنمای کاملی از•
دارای نور مناسب باشد•
شدتصویری از برند کاال وجود داشته با•

عکس اصلی

آلبوم
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الت• بدون استند برای زیورآ
)  د می تواند پس زمینه خاکستری باش•

(4با توجه به راهنمای صفحه 
اندازه هنگام بزرگنمایی، جنس به •

باشدکافی واضح 
تعداد فریم عکس کمتر•
شداز برند کاال وجود داشته باتصویری •

Bدرجه
اکسسوری

عکس اصلی و آلبوم

اصلیعکس  عکس مین

عکس آلبوم عکس آلبوم



برای ) پس زمینه رنگی و یا طرح دار •
(  تصاویر آلبوم 

مانکننمای جانبی •
ندپابمانکن برای گوشواره، گردنبند و •
موجود در پس زمینهیا اشیاء لکه •
(کمو یا زیاد )نور نا مناسب •
شکل نامرتب •
عکسپایین کیفیت •

31

پس زمینه طرح دار یا رنگی

کیفیت پاییننور نامناسب

پس زمینه کثیفمانکن برای پابند مرتبنا شکل 

مانکن برای گردنبندمانکن برای گوشواره

عکس مانکن و آلبوم  
(زیوراالت  )

مانکن با ناخن بلند

مانکن با ناخن طراحی شده

Cدرجه
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Aدرجه

الیف استایل اکسسوری

ی پس زمینه ساده و مناسب با کاربر•
کاال

ژست مناسب •
د  قوانین پوششی مانکن طبق موار•

رعایت شده باشد11صفحه 
دست مانکن آراسته باشد•
رم شکل الک و یا ناخن نامناسب و ناف•

نباشد
) کاالهای مناسب برای مانکن •

ز گردنبند، انگشتر، دستبند، آوی
ساعت، کراوات، با قوانین ( ساعت 
مانکن



بهترین کیفیت•
فرم مناسب کاال•
ند، گردنب) مناسب برای مانکن کاالهای •

ت، ساع( انگشتر، دستبند، آویز ساعت 
مانکنقوانین کمربند با کراوات، 

دباشتصویری از برند کاال وجود داشته •
قرار داشته باشدمرتب و در مرکزکاال •
باشدپس زمینه سفید •

33

Aدرجه
کمربند

عکس اصلی و آلبوم
عکس اصلی

آلبوم



)  د تواند پس زمینه خاکستری باشمی •
(4با توجه به راهنمای صفحه 

هنگام بزرگنمایی، جنس به اندازه •
کافی واضح باشد

تعداد فریم عکس کمتر•
دتصویری از برند کاال وجود داشته باش•
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کمربند

عکس اصلی و آلبوم
عکس اصلی

آلبوم



کیفیتنشان دادن بهترین •
قرار داشته باشدمرتب و در مرکزکاال •
پس زمینه سفید باشد•
باشدفرم کاال مناسب •
مانکن روسری بدون صورت و یا نمای•

پشت کاال
تصویری از برند کاال وجود داشته •

باشد
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عکس اصلی و آلبوم
عکس اصلی

آلبوم



به با توجه ) خاکستری پس زمینه •
(استاندراد ارایه شده

قابل و جزئیات محصول طرح کلی •
باشدمشاهده 

و جنس و پارچه بزرگنمایی ، هنگام •
باشداندازه کافی واضح دوخت به 

عکس برند•
تعداد فریم عکس کمتر•
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عکس اصلی و آلبوم
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آلبوم



با تشکر


