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 یلی و شغلی رشته فتوگرافیکآشنایی با رشته، مسیر تحص

صنعت عکاسی از جمله فعالیت های  فتوگرافیک به معنای تلفیق هنر و عکاسی هست، هنر و

فناوری های روز وابستگی شدید پیدا کرده  این حوزه به شمار می آید که به تکنولوژی ها و

کرده است و با پیشرفت قابل مالحظه نرم افزارهای اجرایی  و همگام با آن مسیر تکامل را طی

عکاسی و کاربرد وسیع آن در بسیاری از مشاغل دیگر در گروه های  در حیطه هنر گرافیک و

الیت اقتصادی )اقتصاد هنر( صنعت و غیره می توان به اهمیت این بخش از فع بزرگ خدمات،

 .. جامعه پی برد در

 : رشته فتوگرافیک

 ی فتوگرافیک یکی از رشته های هنرستان و زیر مجموعه گروه هنر در شاخه فنی و رشته

گروه  وارد سیستم آموزشی شد 95 -96حرفه ای است این رشته برای اولین بار در سال 

نقشه کشی  ام گرافیک، فتوگرافیک،رشته به ن 12هنر در شاخه فنی و حرفه ای شامل 

موسیقی، صنایع دستی،  معماری، معماری داخلی، طراحی و دوخت، سینما، نمایش، نقاشی،

آموزانی که به زمینه های هنر عالقه  انیمیشن و تولید برنامه های تلویزیونی است. دانش

  .رشته در هنرستان ها تحصیل کنند 12مند هستند می توانند در یکی از این 

 

 : تفاوت کنکور هنر و رشته های گروه هنر در شاخه فنی و حرفه ای

اشتباه  از دانش آموزان رشته های هنر شاخه فنی و حرفه ای را با کنکور سراسری هنر خیلی

آموز با هر نوع  می گیرند، کنکور سراسری هنر هرساله در تیرماه برگزار می شود هر دانش

هنر یک آزمون شناور بین تمام  ت نام و شرکت کند کنکوردیپلمی می تواند در این آزمون ثب

 12هنر در شاخه فنی و حرفه ای شامل  دانش آموزانی هست که دیپلم دارند. رشته های

 .رشته است که فتوگرافیک یکی از آنهاست

 

 : مسیر عالقه مندان به تحصیل در رشته فتوگرافیک

شدن  د هستند برای تحصیل و حرفه ایآموزان پایه نهمی که به این رشته عالقه من دانش

این حالت دانش  در این رشته می توانند رشته فتوگرافیک را در هنرستان انتخاب کنند در

ورود به دانشگاه سه  آموز سه سال در این رشته تا دیپلم تحصیل می کند و سپس برای

 : مسیر دارد



دانی این رشته برای ورود به رشته ی گرافیک در کنکور کار هنرجویانهمراه با   مسیر یک:

   .دانشکده های فنی و حرفه ای شرکت کند

 . در رشته عکاسی در دانشگاه های علمی کاربردی ادامه تحصیل دهدمسیر دوم: 

 در کنکور سراسری هنر شرکت کند و یکی از رشته ها که عکاسی هم یکی از آنهامسیر سوم: 

 .را انتخاب کند است

در رشته عکاسی غیرانتفاعی مشغول به تحصیل  آزاد و دانشگاهواحد های مسیر چهارم : در 

  د . شونو ... 

 

 

 : کتاب های درسی رشته ی فتوگرافیک در هنرستان

 



 تفاوت های رشته گرافیک با فتوگرافیک :

 

 :رشته گرافیک بازار کار و عناوین شغلی

  

 

 

 

 

 

 



 

 :  فیکاگرشته فتوربه زان ورودی موآنشی داایژگی هو

 و تحصیلی وره مشای هنمارابرگه م نضماانامه قبولی پایه نهم به رکا

  شتهب رنتخاا

  نظر جسمی سالم باشداز 

 ری(شب کوو نگی ر رکوم شتن بینایی کافی ) عددا 

 متناسبو سالم ام ندی و ابندان ستخواشتن دا 

 ظریفی هار کام نجاای اسالم برن ستادشتن دا 

 دروس مجموعه ات به نمرره شاا) ی هنرو فنی ی هار شتن عالقه به کادا

ش هودرك و داشتن   ، قبلات سنودر هنر و فرهنگ وری و فنار و کا

  گذشتهات سنودر یاضی دروس رمجموعه ه به نمرره شاا یاضی (ر

  کتبیو شفاهی رت به صول آن نتقاو امفاهیم و درك  یافتدرقابلیت 

  ( نفن بیا ) 

 نوی هاه یدح اعالقه به طر  

  وکنجکای و هنرر ، جسوا ، گرون شخصیت بردارای  

  دگیرم نجااغبت سنجی ع رنون ورودی از مون آزمکارت اصودر 

  د.گیرم نجااغبت سنجی ع رنوری از مصاحبه حضون مکارت اصودر 

 

 : مهارت های مورد نیاز

 عالقه داشتن به گرافیک و عکس •

 داشتن فکری خالق و کنجکاو •

 توانایی انجام دادن کار گروهی و تیمی •

 ارتباط برقرار کردن موثر •

 



 

 

 

 حرفه ای فرهنگ جوان فنی و پسرانه هنرستان

  انجام پیش ثبت نام از طریق وب سایت ما به نشانی :

www.farhangjavan.sch.ir 


