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 :هعزفی رضتِ کارضٌاسی عکاسی

َر، هاًٌذ ًگاتیَ )فیلن( یا سٌسَر ٍسیلِ دریافت ٍ ثبت ًَر بز رٍی یک سطح حساس بِ ً عکاسی بِ فزایٌذ ثبت تصاٍیز بِ

ضَد. الگَّای ًَری باستابیذُ ضذُ یا ساطع ضذُ اس اضیا بز رٍی سطح حساس بِ ًَر )ّالَصى ًقزُ یا  الکتزًٍیکی، گفتِ هی

 .گزدد گذارد ٍ باعث ثبت تصاٍیز هی سٌسَر( تاثیز هی

یجیتالی هختلف باعث ضذُ کِ بسیاری اس افزاد اهزٍسُ عکاسی پیطزفت ّای سیادی کزدُ است. ضایذ ٍجَد دٍربیي ّای د

 کِ ای حزفِ عکاسی. دارد ٍجَد سیادی تفاٍت ای حزفِ عکاسی ٍ سٌتی عکاسی بیي بتَاًٌذ عکس ّای خَبی را بیاًذاسًذ اها 

 .ضَد هی دادُ آهَسش تخصصی صَرت بِ ّا داًطگاُ در کِ است چیشی ّواى گفت، تَاى هی ًیش عکاسی ٌّز آى بِ

ِ عکاسی داًطجَیاى با علَم ٍ رٍش ّای هختلف حَسُ عکاسی آضٌا ضذُ ٍ رضتِ ّای هختلف عکاسی ضاهل صٌعتی، در رضت

تبلیغاتی، علوی، خبزی، طبیعت ٍ پزتزُ را یاد هی گیزًذ. البتِ ایي اطالعات ّوِ ضاخِ ّا کاهل ًبَدُ ٍ ّز داًطجَ هی تَاًذ 

 .ِ ای ٍارد ضَدبز اساس عالقِ ٍ ضزایط خَد در یکی اس آًْا حزف

 

یک داًطجَی عکاسی بایذ ضن ٌّزی داضتِ، تیشبیي ٍ کٌجکاٍ باضذ. در ّز لحظِ بایذ بِ دًبال سَصُ بزای عکاسی بگزدد. سیزا 

عکاساى هعوَال بِ رخذادّا، هٌاظز ٍ افزاد طَری هی ًگزًذ کِ با هزدم عادی هتفاٍت است. ّوچٌیي یک عکاس بایذ فزد 

 .َبی در سهیٌِ ّای هختلف داضتِ باضذفعالی بَدُ ٍ اطالعات خ

 

 1زیر گروه 

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

 ( 1ضریب )خواص مواد -( 1خالقیت موسیقی ) ضریب  -(  1خالقیت نمایشی) ضریب   -(4خالقیت تصویری) ضریب  

 



 :در ایران  شغلی  موقعیت

  ٍ ًیاس آًْا بِ  هطبَعات  حاضز ها ضاّذ گستزش  در حال  ضًَذ چَى هی  هطبَعات  جذب  عکاسی  رضتِ  التحصیالى اکثز فارغ

  ضذُ  ًیش باعث  ٍ فزٌّگی  تجاری  ّای آگْی  بِ  هتعذد ٍ تَجِ  صٌعتی  ّای ًوایطگاُ  . بزپایی ٍ هتبحز ّستین  ًفس تاسُ  عکاساًی

اس   ًیش تعذاد دیگزی  اًتطارات  بطًَذ، حَسُ  تبلیغاتی  عکاسی  جذب  التحصیالى اس فارغ  تَجْی  لتعذاد قاب  کِ  است

اس   عکاسی  یا بِ  ًیش استَدیَ باس کزدُ  التحصیالى اس فارغ  تعذادی  تأسف  ٍ با کوال  است  کار گزفتِ  را بِ  رضتِ  ایي  التحصیالى فارغ

  در داًطگاُ  داًطجَ چْار سال  کِ  ًیاس ًیست  عکاسی  آتلیِ  کار در یک  بزای  کِ  ذ در حالیپزداسً ّا هی ٍ هیْواًی  هزاسن

 .باس کزد  عکاسی  آتلیِ  ٍ یک  را فزا گزفت  عکاسی  في  راحتی بِ  چٌذ هاُ  طی  تَاى هی  کٌذ بلکِ  تحصیل

 

  :سزفصل درٍس عکاسی ٍ تعذاد ٍاحذّا

 ٍاحذ 32 : درٍس پایِ

 ٍاحذ 23 درٍس اصلی : 

 ٍاحذ 56 : درٍس تخصصی

 ٍاحذ 10 : درٍس اختیاری

  

ًکتِ: در اعالم سزفصل درٍس ایي رضتِ اس سایت ٍسارت علَم استفادُ ضذُ است.ایي سزفصل صزفا جْت آضٌایی کلی 

 .با هحتَای درٍس است ٍ احتوال تغییزات جشیی ٍجَد دارد

 

 درٍس پایِ

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 6 1ٍ2کارگاُ طزاحی پایِ  6 1ٍ2هباًی ٌّزّای تجسوی 

 2 ٌّذسِ هٌاظز ٍ هزایا 4 1ٍ2کارگاُ عکاسی پایِ 

 4 1ٍ2آضٌایی با ٌّز در تاریخ  4 1ٍ2ٌّز ٍ توذى اسالهی 

 2 آضٌایی با رضتِ ّای ٌّزی 2 آضٌایی با ٌّزّای سٌتی ایزاى

     2 کارگاُ عکاسی رًگی

  

 

 



 درٍس اصلی رضتِ عکاسی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 2 فیشیک ٍ ابشار ضٌاسی 2 ضیوی عوَهی ٍ ضیوی عکاسی

 2 آضٌایی با فیلوبزداری 3 تاریخچِ عکاسی

 2 فٌَى عزضِ ٍ ًوایص عکس 2 ًَرپزداسی

 4 1ٍ2کارگاُ تخصصی عکاسی  4 1ٍ2تجشیِ ٍ تحلیل ٍ ًقذ عکس 

     2 فٌَى باسساسی عکس

  

 درٍس تخصصی رضتِ عکاسی

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 8 2کارگاُ عکاسی  8 1کارگاُ عکاسی 

 8 4کارگاُ عکاسی  8 3کارگاُ عکاسی 

 8 6کارگاُ عکاسی  8 5کارگاُ عکاسی 

     8 طزح ٍ رسالِ ًْایی

 درٍس اختیاری رضتِ عکاسی 

 تعذاد ٍاحذ ًام درس تعذاد ٍاحذ ًام درس

 3 کارگاُ ارتباط تصَیزی عوَهی سطح یک 2 تجشیِ ٍ تحلیل ٍ ًقذ آثار ٌّزّای تجسوی

 3 کارگاُ تصَیزساسی سطح یک 2 کارگاُ چاپ

 2 1تصَیز هتحزک  2 کارگاُ حجن ساسی

 2 1خَضٌَیسی ٍ طزاحی حزٍف  2 تاریخچِ کتابت

     2 2خَضٌَیسی ٍ طزاحی حزٍف 

  

 


