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معرفی کلی رشته و اهمیت آن
عکاسی با هنر و فن آوری به طور همزمان ارتباطی تنگاتنگ دارد .با توجه به اهمیت فراگیر حضور فن آوری در زندگی امروزه و نقش رسانه ها در
انتقال اطالعات و نیازِ دستگاه های مبلغ ،اطالع رسان و تبلیغاتی به عکاسی ،تربیت عکاسانی که نیازهای روزافزونِ حرفه ایِ جامعه را در این زمینه
تامین نمایند و متخصص در چگونگی کارکرد عکاسی در تبلیغات و عکاسی تبلیغاتی باشند ،ضروری است.

س هنری مورد
هدف از تدریس این رشته در دانشگاه ها ،پرورش متخصصین در زمینه ی عکاسی تبلیغاتی و آشنا به شرایط و ضوابط تحصیلِ عک ِ
کاربرد در تبلیغات و رسانه است .حصول به تبلیغات صحیح ،فهم اصول و کلیات مطرح در تبلیغات مرتبط و منتج به عکاسی از جمله مهارت های
کاربردی است که دانشجو پس از تحصیل قادر خواهد بود در این زمینه های خاص فنی و هنری ،به نیاز روزافزونِ جامعه با نگرشی حرفه ای و هنری
پاسخگو باشد.

معرفی کلی رشته و اهمیت آن
عکاسی تبلیغاتی شاخهای از عکاسی است که عکاس از محصوالت ،کاالها ،تولیدات و خدمات افراد یا شرکتها عکسبرداری میکند.

رشته عکاسی در سطح کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران وجود دارد و رشته ای نظری و عملی
با دروس کامالً کاربردی است .بنابراین آینده تحصیلی و شغلی بسیار خوبی داشته به این دلیل که دانش آموخته می تواند در مجامع علمی ،هنری و
همچنین در بازار کار ،دانش کسب شده را به کار بگیرد.

دروس رشته کارشناسی حرفه ای عکاسی  -تبلیغات
(در این رشته چه می آموزیم؟)
دانشجو در این شیوه از عکاسی می آموزد که پیام الزم را در عکس به مخاطب خود با سرعت و بدون بیان کلمات منتقل می کند.
به همین دلیل دانشجو در این دوره با دروس تخصصی نظری مانند  :مبانی زیبایی شناسی ،تاریخ عکاسی ایران ،جامعه شناسی هنر ،نقد عکس و ...
آشنا خواهد شد تا به شناخت و درک مناسبی از مفاهیم ،تئوری ها و نظریه های هنری در روند خلق و آفرینش آثار هنری دست یابد.

دروس رشته کارشناسی حرفه ای عکاسی  -تبلیغات
(در این رشته چه می آموزیم؟)
در زمان تحصیل دانشجویان در کنار دروس نظری ،دروس تخصصی کارگاهی و عملی را تجربه خواهند کرد که به آن ها مهارت و فنون انواع
عکاسی ،بهره گیری از تکنولوژی و رایانه در عکاسی ،گزارش نویسی و مستندسازی ،برقراری ارتباط موثر در محیط کار ،ایجاد کسب و کار و
کارآفرینی و ...را خواهند آموخت.

از میان این دروس متنوع و پرکاربرد می توان به دروس :کارگاه عکاسی صنعتی ،عکاسی معماری ،کارگاه نورپردازی پرتره ،کارگاه فنون و بازسازی
رتوش عکس و  ...اشاره کرد.

بازار کار رشته کارشناسی حرفه ای عکاسی  -تبلیغات
این رشته دارای بازار کار بسیار گسترده ای می باشد که اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
 -1عکاسی تولیدات تبلیغاتی رسانه ها و شرکت ها و موسسات تبلیغاتی
 -2فعالیت آزاد و یا حرفه ای در بخش عکاسی تبلیغاتی
 -3آموزش و پرورش عکاسی در صنعت تبلیغات و مدیر بخش آثار هنری در موسسات مختلف
 -4خدمت در ارگان های رسمی مانند صدا و سیما
 -5طراح و ادیتور بخش عکس در آژانس های تبلیغاتی
 -6عکاسِ آزاد با هدف گسترش هنر عکاسی

•

دروس و ترم های رشته کارشناسی حرفه ای عکاسی  -تبلیغات

توجه  :ترم بندی و چینش دروس بر حسب نظر مدیر گروه و اداره آموزش دانشگاه قابل تغییر است.

