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ایجاد انگیزش در رشته

شكل 3ـ1ـ عكس تبلیغاتی

شكل 2ـ1ـ نشانه هواپیمایی ملی جمهوری اسالمی ایران »ُهما«شكل 1ـ1ـ جلد كتاب

شكل 4ـ1ـ پوستر

 مقدمه
برخی مفاهیم و موضوعات  آثار گوناگون هنر گرافیک آشنا شده  از  نمونه هایی  با  این فصل،  هنرجویان در 
در رشته فتو ـ گرافیک برای آنها شرح داده می شود، چگونگی تأثیرپذیری از الگوی زیستی و طبیعت برای 
به کارگیری و انجام کار در زمینه  های تصویرسازی، طراحی گرافیک و عکاسی را نیز یاد می گیرند؛ همچنین 

زمینة آشنایی با کارکردها و وظایف حرفه ای و شغلی این رشته  برای آنها تشریح می شود.
به این نمونه ها نگاه کنید.
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شكل 6ـ1ـ تایپوگرافی شكل 5ـ1ـ خوش نویسی

شكل 7ـ1ـ بیلبورد

شكل 9ـ1ـ گرافیك محیطی

شكل 8ـ1ـ عكس خبری
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شكل 10ـ1ـ نشانه )سازمان آتش نشانی(

شكل 11ـ1ـ تایپوگرافی

شكل 14ـ1ـ پوستر جشنواره فیلم فجر شكل 13ـ1ـ عكس خبری از دفاع مقدس

شكل 12ـ1ـ بیلبورد

به   نظر شما هر یک از تصاویر صفحه قبل چه پیامی را انتقال می دهند؟
هر یک از پیام ها به چه شیوه ای ارائه شده اند؟

محیطی،  گرافیک  آثار  از  نمونه هایی  قبل  صفحه  مثال های  همة 
مطبوعاتی، تبلیغات و عکاسی هستند. 

طراحان گرافیک و عکاسان با توجه به مهارت و توانایی که در زمینه 
ارائه آثار خود دارند می توانند پیام های فرهنگی، هنری،  شیوه های 
تبلیغاتی، علمی و ... را به آسانی و با سرعت بیشتر به مخاطبان خود 

انتقال دهند.
اکنون بار دیگر به نمونه های تصویری از همان نوع نگاه کنید و دربارة 

هر یک در کالس گفت وگو کنید.
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شكل 17ـ1ـ عكس تبلیغاتی

شكل 18ـ1ـ جلد كتاب

شكل 16ـ1ـ خوش نویسی

شكل 15ـ1ـ گرافیك محیطی ـ طراحی تبلیغاتی برروی بدنه اتوبوس
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ـ گرافیك فتو 
گرافیک(  - )عکاسی  فتو-گرافیک  تحصیلی  رشته 
عکاسی  شغلی  گروه  دو  در  شغلی  وظایف  تلفیق  از 
و گرافیک تشکیل شده است که در سطح صالحیت 
دیپلم آموزش  داده می شود و در دوره های تحصیلی 

باالتر، دانش آموختگان این رشتة تلفیقی می توانند در 
دو رشته تحصیلی عکاسی و گرافیک ادامه تحصیل 
در  حرفه ای  صالحیت  از  باالتر  سطوح  به  و  داده 

حوزه های دانشگاهی )آکادمیک( راه یابند.

شكل 20ـ1ـ تصویر با موضوع حفظ محیط زیستشكل 19ـ1ـ تصویر با موضوع انرژی های پاک

الهام از طبیعت در رشته

آفریده های خداوند، با گستردگی بی کران خود همیشه منبع سرشار از الهام برای هنرمندان و صنعتگران در 
دوره های گوناگون بوده است. نمونه های بسیار زیادی از ساخت اشیا و آفرینش آثار هنری توسط هنرمندان 

وجود دارد که منشأ شکل گیری آنها طبیعت، جانوران، گیاهان، سنگ ها و ... بوده است.
این الهام گرفتن از طبیعت که در آثار هنرمندان نمونه های بسیاری از آن دیده شده است، در اختراعات و 
ابتکارات دانشمندان در طول تاریخ سبب شکل گیری علمی با نام بیونیک یا علم بررسی نظام حیات جانداران 

شده است. بیونیک را می توان علم »طبیعت الگو« نیز نامید.

همچنین »بیودیزاین« نوعی از طراحی است که بر مبنای واقعیت های موجودات زنده در طبیعت صورت  می گیرد. 
این الگو برداری ها از طبیعت و موجودات آن زمینه گسترده ای را برای آفرینش های هنری در آثار هنرمندان 
در شاخه های گوناگون هنر پدید آورده است، عالوه بر آن، این گونه الگو برداری از طبیعت، سبب می شود که 
نوع نگاه به طبیعت عمیق تر و دقیق تر شود و تمرین بسیار مؤثری است برای خوب دیدن و دقیق شدن در 
جلوه های آفرینش. در الگوبرداری از طبیعت، می توان آثار خالقانه و ابتکاری را با محصوالت گرافیکی طراحی 

کرد که سبب جلب توجه بیشتر محصول و یا کاربردی تر شدن آن در زندگی روزمره باشد.
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شكل 21ـ1ـ دربازكن بطری با الهام از منقار پرنده

شكل 23ـ1ـ تبلیغ مدادرنگی با تأكید بر رنگ های طبیعی گیاهی

شكل 22ـ1 بسته بندی ظروف مربا با الهام از شكل طبیعی میوه ها

به نمونه های تصویری توجه کنید:
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شكل24ـ1ـ تبلیغ مدادرنگی با شبیه سازی به قّله های پوشیده 
از برف

شكل26ـ1ـ چاپ مستقیم با برش میوه

شكل25ـ1ـ تبلیغ دربارۀ گرمایش زمین و آب شدن یخ های قطبی

ـ1ـ تبلیغ چای لیمو با بهره گیری  شكل27
از شكل طبیعی میوه

شكل28ـ1ـ شباهت سیم به رشته ماكارونی



فصل اول: کلیاتی درباره فتوـ  گرافیک

9

شكل29ـ1ـ تبلیغ خمیردندان با تأكید بر محافظت از دندان ها 
همچون كاله ایمنی

شكل30ـ1ـ تبلیغ سی دی با الهام از برش میوه

شكل32ـ1ـ تبلیغ ِكِرم مخصوص شب با الهام ازشكل هالل ماهشكل31ـ1ـ تصویر با موضوع المپ های بدون حرارت
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شكل 34ـ1ـ یك سازه معماری با الهام از شكل یك گیاهشكل33ـ1ـ تبلیغ مواد غذایی با الهام از شكل طبیعی میوه

شكل 35ـ1ـ تبلیغ شیر با تأكید بر محافظت و استحكام
 دندان ها

شكل36ـ1ـ پوستر با موضوع فاجعه زیست محیطی استفاده 
بی رویه از پالستیك

ویژه در  نگاه  آثار گرافیکی،  تصاویر می تواند در  این 
عکاسی، الهام از طبیعت در طراحی اشیای صنعتی، 
از  روزمره  طور  به  ما  که  کاربردی  لوازم  و  معماری 
امروزه  که  گونه ای  به  باشند،  می کنیم  استفاده  آنها 

کاربردی  وسایل  انواع  طراحی  در  صنعتی  طراحان 
زندگی روزمره )مانند صندلی، ابزار کار، وسایل صنعتی، 
خودروها و...( توجه ویژه ای به طراحی بر اساس بیونیک 

)طبیعت  الگو( دارند.



فعالیت 
كالسی
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اکنون با توجه به نمونه ها و تعاریف، با دقت به محیط پیرامون خود، نمونه هایی از اشیاء و یا تصاویر آنها 
تهیه کنید و در کالس درس در مورد چگونگی الهام آنها از طبیعت گفت وگو کنید. 

ـ گرافیك  قلمرو دانش در رشته فتو 
عکاسی هنر و صنعتی است که با اختراع آن دگرگونی های بسیاری در زمینه تصویر پدید آمد. در عکاسی، 
نور نقش اصلی را در ثبت تصویر دارد. در طول تاریخ، عده زیادی بر روی این پدیده کار کردند و به تدریج، 
عکاسی ابزار نقاشان و طراحان گرافیک شد. در موارد بسیاری هرجا که به پرسپکتیو دقیق نیاز بود از آن 
استفاده می شد. در دوران معاصر بیشتر طراحان با به کارگیری هنرعکاسی، کاربرد  های گسترده آن را در تولید 

آثار گرافیکی به نمایش گذاشتند.
نوشتن و ترسیم کردن پایه های اصلی هنر گرافیک است و شاخه ای از هنرهای تجسمی است. 

در گذشته، عنوان گرافیک در بردارنده نمود های مختلف نقش آفرینی و خوشنویسی بود، به همین دلیل خطاطی، 
طراحی، نقاشی دو بعدی، کنده کاری و ... از جمله شکل های هنری است که »گرافیک سنتی« نامیده  می شود.

با گذشت زمان و تحوالتی که در هنر و صنعت چاپ و ظهور فناوری رایانه، گرافیک از نقش سنتی خود فاصله 
گرفته و امروزه ، هنر گرافیک نوین در عرصه های تبلیغات، مطبوعات، صنایع و ... کاربرد های گسترده ای داشتند 
و افزون بر خط و رنگ و فرم، به عناصر بصری دیگری چون حجم، نور و حرکت روی آورده و به عنوان یکی 

از مؤثر ترین هنرهای تجسمی به انتقال پیام ها و مفاهیم بصری می پردازد.
فتو-گرافیک به بخشی از شیوه های ارائه آثار هنری می پردازد که در آن، عکاسی و گرافیک با هم ترکیب   می شوند. 
این تلفیق دو عرصه عکاسی و گرافیک سبب توانمند سازی هنرجویان این رشته  برای انجام بخشی از کار های 

گرافیک به عنوان دستیار  طراحان گرافیک می شود.

 مشاغل رشته و توصیف های شغلی
دو  در  فتو-گرافیک  تحصیلی  رشته  دانش آموختگان 
زمینه شغلی عکاسی و گرافیک و زمینه های ترکیبی 
توانایی انجام برخی از وظایف را خواهند داشت. در 

اینجا به پاره ای از این توانایی ها اشاره می شود. 
1 انجام وظایف دستیاری عکاس آتلیه

2 حروف نگاری )تایپ و خوشنویسی(

3 عکاسی پرسنلی

4 مجری نمایشگاه )دکور سازی، چاپ دستی(

5 کاربری نرم افزار ویرایش تصویر

6 طراحی کاتالوگ و بروشور
7 تصویر سازی آموزشی

8 کاربری نرم افزار طراحی گرافیک

9 ناظر چاپ
10 طراح نشانه

11 صحافی

12 عکاسی مطبوعاتی
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در سطح دیپلم متوسطه این رشته به صورت ترکیبی از دو رشته عکاسی و گرافیک ارائه می شود که شامل 
برخی از وظایف دو حوزه شغلی است. ادامه تحصیل این دسته از هنرجویان در مقاطع باالتر کاردانی و 

کارشناسی  به صورت جداگانه در دو گروه عکاسی و گرافیک امکان پذیر است.

نكته

وظایف شاغلین در رشته
بر اساس منابع گوناگونی که به توصیف وظایف شاغلین در رشته های گرافیک و عکاسی پرداخته اند، می توان 

ـ گرافیک« به شرح زیر پرداخت: به برخی از وظایف شاغلین در رشته تلفیقی »فتو 
 دستیاری عکاسی آتلیه ای )عکاسی از کودك ، پرتره بزر گ سال، جشن ها و مراسم، همایش و رویداد ها و ...(

 تایپ فارسی و التین 
 عکاسی پرسنلی و رتوش عکس

 اجرای چاپ دستی و ساخت دکور های کوچک نمایشگاهی
 کار با نرم افزار های متداول در ویرایش تصویر )مانند : فتوشاپ، ایلوسترایتور، ایندیزاین(

 تایپوگرافی و طراحی نشانه نوشتاری
 تصویر سازی

 عکاسی از رویداد های طبیعی، اجتماعی، فرهنگی
 عکاسی خبری- ورزشی
 عکاسی برای مطبوعات 

 جلد سازی و صحافی
 نظارت بر کار های چاپی

 عکاسی مستند 
 طراحی اوراق اداری 

 طراحی و اجرای کاتالوگ و بروشور
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ارزشیابی پایانی فصل 1

عنوان 
فصل

تكالیف عملكردی 
)واحدهای 
یادگیری(

استاندارد 
عملكرد 
)كیفیت(

نتایج مورد 
انتظار

نمرهشاخص تحقق

فصل 1: 
كلیاتی دربارۀ 
ـ  گرافیك فتو

تحلیل  و  بررسی  1ـ 
بیونیک و بیوـ دیزاین 
با دنیای  و تطبیق آن 

پیرامون
تحلیل آثار گرافیکی 
با استفاده از طراحی 
با  طراحی  و  زنده 

الهام از طبیعت

باالتر از حد 
انتظار

و  نوین  گرافیک  تشریح  و  توضیح 
با عکاسی و تحلیل  پیوستگی آن 
کاربرد علوم طبیعت الگو )بیونیک( 

در آثار گرافیک

3

در حد 
انتظار

در  شاغلین  کاری  وظایف  تحلیل 
رشته فتوـ گرافیک و ارتباط آن با 

طبیعت الگوها
2

2ـ استفاده از 
ـ دیزاین در آثار  بیو

گرافیکی

پایین تر از 
حد انتظار

ـ   دیزاین« تعریف »بیونیک« و »بیو
1

نمره مستمر از 1

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20


