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گَیذ کِ در  دّذ ٍ تبثلَی سَم هی دّذ. تبثلَی دٍم هکبى یک ثبجِ پست را ًطبى هی تبثلَی اٍل از ٍجَد یک رستَراى خجر هی

 5رسبًی است. الجتِ ایي اطالعبت ثِ زثبى ًَضتبری ثیبى ًطذُ است. چرا کِ اهرٍزُ ثب ٍجَد صذ زثبى ٍ  ایٌجب یک جبیگبُ سَخت

ّبی هختلؿ از زثبى ًَضتبری استفبدُ کرد. ثلکِ ایي زثبى تصَیری است کِ ثب  تَاى ثرای هعرـی هراکس ٍ هکبى ّسار گَیص، ًوی

دّذ.الجتِ ًجبیذ تصَر کرد کِ زثبى تصَیری  ّب را سریعتر اًتقبل هی ّب، پیبم ّب ٍ ّتل در َّاپیوبّب، جبدُ  ّب سبخت عالئن ٍ ًطبًِ

پردازد ثلکِ ٌّر ارتجبط تصَیری حیطِ ثسیبر  ّبی تصَیری هی ْب ثِ سبخت عالئن ٍ سوجلیب ثِ عجبرت دیگر ارتجبط تصَیری، تٌ

ّبی آهبری، تْیِ آگْی  تَاى ثِ ًَضتي زیجبی کلوبت، رسن هٌحٌی ٍ ًوًَِ گیرد کِ از آى جولِ هی هی ٍسیعی را در ثر

ّبیی کِ ثِ ٍسیلِ چبح قبثل اًتطبر  ح کلیِ طرّب هَرد دیگر اضبرُ کرد. ثِ زثبى دیگر  آرایی ٍ دُ هطجَعبتی ٍ پَستر، صفحِ

است. در   عبلی  ّب ٍ هراکس آهَزش ٌّر در داًطگبُ  ایي  آهَزش  تصَیری  ارتجبط  رضتِ  ثبضٌذ. ّذؾ ّستٌذ، طرح گراـیکی هی

  در ایي هیبى تجلیؽبت  کِ دّذ را ارتقب هی  یب تجبری  ـرٌّگی  در اهَر تجلیؽبت  داًطجَیبى  ّبی ٍاقع رضتِ ارتجبط تصَیری تَاًبیی

  هطجَعبتی  ّبی ٍ آگْی  آرایی ٍ جرایذ هبًٌذ صفحِ  ًطریبت  ثرای  پَستر، تجلیؽبت  ، سبخت کتت  تصَیرسبزی  ضبهل  ـرٌّگی

  کبالّبی  ثرای  یب تجلیؽبت  آرایی ٍ ؼرـِ  سبزی هبًٌذ ؼرـِ  ثبزرگبًی  ّبی ًوبیطگبُ  تجلیؽبت  ًیس ضبهل  تجبری  ضَد ٍ تجلیؽبت هی

  هحیطی  راٌّوبی  ٍ طراحی  ، اًیویطي سبزی هبًٌذ آرم  دیگری  ّبی ضبخِ  دارای  تصَیری  ارتجبط  . در ضوي است  هختلؿ

 .ثبضذ هی

  :الزم  ّبی تَاًبیی

 1زیر گروه 

 ( 1 ) ضریب ترسیم فنی –(  1 ) ضریب درک عمومی ریاضی و فیسیک –(  4) ضریب درک عمومی هنر 

 ( 1 ) ضریبخواص مواد -( 1 ) ضریب خالقیت موسیقی -(  1 ) ضریبخالقیت نمایشی  -(4) ضریب خالقیت تصویری 

 



کبر   اسبس  طراحی  ثبضذ. چَى  ٍ زثردست  قَی  ٍ طراحی  کبر ثَدُ  ایي  ، عبضق ثر خالقیت  ثبیذ عالٍُ  تصَیری  ارتجبط  داًطجَی

  ّبی ثبیذ ثب ضبخِ  طراح  یک  آضٌب ثبضذ. ّوچٌیي  ـرم  کٌٌذُ تکویل  عبهل  عٌَاى  ثِ  ثبیذ ثب رًگ  ٍ در ضوي  است  گراـیست  یک

،  ، ًقبضی ، خَضٌَیسی ، چبح عکبسی  ّبی دارد از تکٌیک  اهکبى  گراـیست  یک  ثبضذ. چَى  داضتِ  کبهل  آضٌبیی  ٌّری  هختلؿ

  اجرا ثرسبًذ. ثبالخرُ  هرحلِ  را ثِ  هَرد ًظرش  ٍ پیبم  کٌذ  استفبدُ  در کبرش  دستی  صٌبیع  ٍ هجبًی  ، اصَل صٌعتی  طراحی

ثبیذ   تجلیؽبتی  پیبم  آضٌب ثبضذ. زیرا یک  ٍ ادثیبت  ، ثبزاریبثی ، رٍاًطٌبسی ضٌبسی جبهعِ  هثل  ثب علَهی  است  الزم  رضتِ  ٌّرهٌذ ایي

  ّب ٍ عالیق ٍ خَاستِ  ، اقتصبدی از ًظر ـرٌّگی  پیبم  ایي  هخبطت  کِ  داضت  ثبیذ تَجِ  ضَد؛ یعٌی  سبختِ  آى  هخبطت  ثِ  ب تَجِث

  ثر آزهَى  عالٍُ  ضًَذ؛ یعٌی هی  هتورکس گسیٌص ًیوِ  صَرت  ثِ  رضتِ  ایي  داًطجَیبى  کِ  است  . گفتٌی است  سطحی  در چِ

 .ضَد هی  ًیس سٌجیذُ  عولی  آزهَى  در یک  داًطجَیبى  اد ٍ خالقیت، استعذ علوی

  : در ایراى  ضؽلی  هَقعیت

  ثبضذ ٍ ایي هی  از کبر اٍ تجلیؽبت  تٌْب ثخطی  ٍجَد دارد چَى  زیبدی  ضؽلی  ّبی ـرصت  تصَیری  ارتجبط  التحصیل ـبرغ  یک  ثرای

تئبتر یب سیٌوب   هثل  ـرٌّگی  کبالی  یک  تب تجلیػ  خَدکبر گرـتِ  یک  ارد ٍ از تجلیػًذ  خبصی  هحذٍدُ  تجلیؽبت  کِ  است  در حبلی

  هجالت  آرایی ، صفحِ جلذ کتت  رٍی  ٍ طراحی  دیگر تصَیرسبزی  گٌجذ. از سَی هتخصص ارتجبط تصَیری هی  داًص  در حیطِ

دٍ   در ایراى  کِ  ثبیذ ثگَیین  قرار دارد. در کل  تصَیری  ارتجبط  هتخصص  کبر یک  ًیس در حیطِ  ٍ ًطبًِ  آرم  ّب ٍ تْیِ ٍ رٍزًبهِ

  ٍ تَلیذ اًجَُ  ثب چبح  در ًْبیت  کِ  طرحی  ؛ یعٌی ٍ اًتطبرات  چبح  ٍجَد دارد یکی  گراـیست  یک  ثرای  کبری  عوذُ  ضبخِ

  تلَیسیًَی  گراـیک  پَستر ٍ ثرٍضَر ٍ دیگری ِ ّب ٍ تْی ٍ رٍزًبهِ  هجالت  آرایی ، صفحِ کتبة  تصَیرسبزی  سرٍکبر دارد هثل

  ثبضذ ٍ ّن  هٌبست  ّن  ثپَضذ کِ  رًگی  ثب چِ  لجبسی  چِ  تلَیسیَى  هجری  هثبل  ثرای  کٌذ کِ هی  تعییي  گراـیست  ؛ یعٌی است

 .گردد  هطخص  خَثی  ٍ سفیذ ثِ  یب سیبُ  از رًگی  ّب اعن ّب در گیرًذُ رًگ  تفبٍت

  :تحصیل  در طَل  رضتِ  ایي  ّبی درس

،  پبیِ  ، عکبسی ، خَضٌَیسی کتبثت  ، تبریخچِ ثب ٌّر در تبریخ  ، آضٌبیی سبزی حجن  ، کبرگبُ تجسوی  ٌّرّبی  ، هجبًی پبیِ  طراحی

  ٍ تحلیل  تجسیِ ( ، ٍطراحی ،طجیعت رًگی )اًسبى  عکس  ، کبرگبُ ، تصَیرسبزی اسالهی  ، ٌّر ٍ توذى دستی  ، چبح تصَیری  ارتجبط

  عولی  ، طرح ، تصَیر هتحرک هبضیٌی  ، چبح تصَیری  آثبر ارتجبط  ٍ تحلیل  هعبصر، تجسیِ  ثب ٌّرّبی  ، آضٌبیی تجسوی  ٌّرّبی

 . ًْبیی  ، پرٍشُ جبهع

 


