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مقدمه
کتابی که در مقابل شماست نه کتابی مرجع است و نه یک خودآموز عکاسی. این کتاب از ابتدا با 

این ذهنیت نگاشته شد که تحت هدایت و نظارت هنرآموزی دلسوز و آگاه تدریس شود.
 با نگاهی واقع بینانه و با در نظر گرفتن عواملی همچون، رده سنی هنرجویان، میانگین امکانات موجود 
نرم افزاری و سخت افزاری در هنرستان های کشور و اهداف تعیین شده برای کتاب، ساده ترین و قابل فهم ترین 

قالب نگارش انتخاب شد.
در این راستا راهنمایی های کارشناسان محترم وزارت آموزش و پرورش در دفتر برنامه ریزی و 
تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش و همچنین گفتگو با هنرآموزان و هنرجویان بسیار مفید واقع 

گردید.
کوشش فراوان بعمل آمد که تنها اطالعات ضروری در کتاب گنجانده شود، انباشتن کتاب از 
اطالعات پیچیده فنی و تعمیق بی مورد مطالب، جز اظهار فضل و فرسودن ذهن هنرجویان سود دیگری 
ندارد، قرار نیست همه مطالب عکاسی در این مقطع آموزش داده شود. رویکرد این کتاب تربیت هنرجویانی 
است که به جای از بر کردن چند نام و اصطالح در حوزه عکس و عکاسی مهارت عکاسی کردن را به 

صورتی علمی و عملی بیاموزند.
مهارتی که به طور قطع می تواند نیازهای رشته تحصیلی آنان را در موارد بسیاری مرتفع ساخته و 

در پاره ای از موارد حتی ممکن است منجر به خلق آثاری ارزشمند در نوع خود گردد.
نکته دیگری که از ابتدا بر آن تأکید داشتیم بومی کردن کتاب بود. از این رو بیشتر عکس های 
کتاب در ایران عکاسی شده و یا از آرشیو شخصی استخراج گردید. تصور ما براین است که این کار باعث 
احساس نزدیکی بیشتر با متن خواهد گردید. ضمن آنکه در پاره ای از موارد اشاراتی تلویحی به فرهنگ 

و هنر سرزمین مان دارد. 
در پایان این کتاب، انتظار می رود هنرجویان محترم بتوانند با نگاهی هنرمندانه به دنیای پیرامون 
خود بنگرند و آموزه های این کتاب را برای آماده سازی آثار خالق در ارتباط با رشته تخصصی خود بکار 

گیرند. 
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