وسعه رشته فتوگرافیك
ضوابط اولیه ت
آمایش آموزشی
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تش اػاع اػٙاد تاالدػتی تٚ ٝیظ٘ ٜمـ ٝجأغ ػّٕی وـٛس (تخؾ  4-2وٕیتٞای ٔغّٛب ا ٓٞؿاخقٞای والٖ ػّٓ ٚ
فٙاٚسی وـٛس سدیفٞای  )... ٚ 9 ٚ 8ایٗ سؿت ٝدس ٙٞشػتاٖ ٞایی ایجاد ٌشدد و ٝتؼذ اص فاسؽ اِتحلیّی ٙٞشج ،ٛتاصاس واس
ٔٙغم ٝتشای آٖ فشا ٓٞتاؿذ ٘ ٚیاص ٚالؼی ایٗ تخؾ سا پٛؿؾ دٞذ.
ایٗ سؿت ٝدس ٞش ػاَ د ٚدسع واسٌاٞی تخللی داسد و ٝدس ٔجٕٛع ٔغاِة ٔتٛٙػی سا تٙٞ ٝشج ٛآٔٛصؽ ٔی دٞذ .تٝ
عٛس ٔثاَ دس وتاب تلٛیشػاصی آٔٛصؿی  ٚتایپٌٛشافی پای ٝدٙٞ ،ٓٞشج ٛتا اوثش ٟٔاستٞای ٘ٛؿتاسی ٚتلٛیشی(ساپیذٌٚشاف،
پیؼت ،ِٝٛؿاتّ ،ٖٛا٘ٛاع سً٘ ،لّٓ ٔ ) ... ٚ ٛآؿٙاؿذ ٕٝٞ ٚ ٜایٗ ٟٔاست ٞا سا دس پشٚط ٜیه وتاب داػتاٖ ت ٝواس ٔیتٙذد .دس
ادأ ٝدس تخؾ تایپٌٛشافی ایٗ پشٚط ٜعشاحی ٘ٛؿتاسی ،تایپٌٛشافی،اجشای لّٓ فاسػی ... ٚسا ا٘جاْ ٔی دٞذ .تا ٌزسا٘ذٖ ٔٛفك
 ٚوأُ ایٗ دسع ٔیتٛا٘ذ دس صٔی ٝٙتلٛیشٌشوتاب ،عشاح ِٔ ... ٚ ٌٛٛـغ َٛفؼاِیت ٌشدد  .تٙاتشایٗ یىی اص ساٞ ٜای اؿتغاَ
فاسؽاِتحلیالٖ سؿت ٝفتٌٛشافیه ،تىٙؼیٗ تلٛیشٌش ،عشاحی ٘ـا٘ٛ٘ ٝؿتاسی ،تایپٌٛشافش ،اجشاواس لّٓ فاسػی(ف٘ٛت)  ٚاجشا
واس ٘شْ افضاسی تشداسی ٌشافیه دس تلٛیشػاصی آٔٛصؿی  ٚتایپٌٛشافی اػت.
ت ٝعٛس وّی ٔثاحث ٚیشایؾ تلٛیش ،چاج دػتی ،ػىاػی پشػّٙی ،حشٚف ٍ٘اسی ،دػتیاس ػىاع ،عشاحی ٘ـا٘ٝ
٘ٛؿتاسی ،تلٛیشٌشی ،تایپٌٛشافی ،اجشاواسی لّٓ فاسػی  ٚاجشا واسی ٘شْ افضاس تشداسی ٌشافیه اص ػشفلُٞای دسٚع ایٗ
سؿت ٝاػت و ٝدسٔٛسد جضئیات دیٍش دسع ٞأ ،تؼالثا تش سٚی ٚتٍا ٜدفتش آٔٛصؽٞای فٙی  ٚحشفٝای اعالع سػا٘ی دلیك
خٛاٞذ ؿذ.
فضای آموزشی(هنرستان)
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ت ٝػّت تیٗ سؿت ٝای تٛدٖ ایٗ سؿت ٚ ٝػذْ ٘یاص ت ٝػشٔایٌٝزاسی ٔجذد تشای تٕٟیذ ٔمذٔات سا ٜا٘ذاصی سؿت،ٝ
ٙٞشػتاٖ ٔٛسد ٘ظش تایذ داسای تجٟیضات ٔشتٛط تٌ ٝشافیه  ٚػىاػی تٕٞ ٝشا ٜػایت وأپیٛتش تاؽد .
نیروی انسانی
- 3
ٔغاِة ایٗ سؿت٘ ٝؼثت ت ٝدیٍش سؿتٞ ٝای ٔٛجٛد( و ٝػاتم ٝچٙذ د ٜػاِ ٝداس٘ذ) جذیذ ٔ ٚتٛٙع اػت؛ اص ایٗ س ٚتایذ
دس ٔٙغمٙٞ ،ٝشآٔٛصاٖ داسای ٔذسن ٔشتثظ  ٚاعالػات وافی ٌشافیه  ٚػىاػی تٛد ٚ ٜدس دٚس ٜأتٔیٗ ٔذسع  ... ٚؿشوت
وٙٙذ.
- 4کارگاه
تا تٛج ٝت ٝتش٘أ ٝدسػی ایٗ سؿت ، ٝحذالُ پٙج واسٌأ ٜؼتمُ ‹‹چاج دػتی ›› ‹‹ ،ػىاػی (الیت س‹‹،››) ْٚآتّیٝ
ػىاػی››‹‹،واسٌاٌ ٜشافیه›› ‹‹ٚػایت وأپیٛتشٌشافیه›› ٔخلٛف ایٗ سؿت ٚ ٝواسٌاٞ ٜای ‹‹عشاحی ٔ ٚثا٘ی ›› دس دا٘ؾ
فٙی ت ٝكٛست ػٕٔٛی(ٔـتشن تا ػایش سؿتٞٝا) تا اػتا٘ذاسد تجٟیضات ٔـخق ٘یاص اػت.


واسٌا‹‹ ٜچاج دػتی›› ظشفیت اػتمشاس حذٚد ٔ 15یض واس یه ٔتشی تا كفح ٝؿیـ ٝیا ٔیض تا كفح ٝفّضی (یا یه
ٔیض تضسي تشای حذالُ ٙٞ 15شج ٚ )ٛػٔ ٝیض واس تا تجٟیضات ٌیش ٜچاج ػیّه تٕٞ ٝشا ٜفضای اػتا٘ذاسد (تٟٛیٝ؛
٘ٛسوافی؛ اتاق تاسیه ؛ تشق؛ آب ػشد ٌ ٚشْ  ٚحٛضچ ٝؿؼتـ( ٛحذالُ ت ٝعٔ2 َٛتش،ػشم  80ػا٘تیٕتش ٚ
ػٕك80ػا٘تیٕتش)؛ لفؼ ٝفّضی عثماتی خـه وشدٖ واسٞای چاج ؿذ( ٜحذالُ یه ٔتش ػشم )،دػتٍا ٜپشع
چاج،وٕذ ٙٞشآٔٛص ٙٞ ٚشج،ٛفضای تشدد  ٚفؼاِیت واسٌاٞی تشای ٘ 15فش٘ ٜشج ٚ ٛیه ٙٞشآٔٛص سا داسا تاؿذ.

 واسٌا" ٜػىاػی(الیت س ")ْٚظشفیت اػتمشاس حذالُ  15دػتٍا ٜسایا٘ ٝتٕٞ ٝشأ ٜتؼّمات آٖ سا داؿت ٝتاؿذ و ٝب ٜ
كٛست ؿثى ٝصیش ٘ظش سایا٘ٙٞ ٝشأٛص ٔتلُ ٌشد٘ذ .اص عشفی واسٌأ ٜجٟض تٚ ٝیذئ ٛپشٚطوـٗ  ،پشد، ٜپشیٙتش سٍ٘ی ٚ
اػىٙش (ٞش د ٚدس لغغ ، )A3وٕذ ٙٞشآٔٛص ٙٞ ٚشج ٚ ٛفضای تشدد  ٚفؼاِیت واسٌاٞی تٕٞ ٝشا ٜتٟٛیٛ٘ ٚ ٝس وافی اػت.

 واسٌا‹‹ ٜآتّی ٝػىاػی›› ٌٙجایؾ ٘ 15فشٙٞشج ،ٛتجٟیضات آتّیٝای تشای ػىاػی(پایٛ٘ ٝس ،پای ٝاػتٙذ ،پای ٝكّیثی،
فالؽ ٘ٛسٞای اػتٛدیٛیی ،چتش ٘ٛس ،ف ٖٛػىاػی ٔ ،)...ٚیض ٘ٛس وٕذ ٙٞشآٔٛص ٙٞ ٚشج ٚ ٛفؼاِیت واسٌاٞی ٔتٙاػة آٖ
سا داؿت ٝتاؿذ(حذالُٔ 40تشٔشتغ فضا).
 واسٌاٌ‹‹ ٜشافیه›› ٌٙجایؾ ٘ 15فش ٙٞشج ٛتٕٞ ٝشأ ٜیض ٔخلٛف  ٚكٙذِی ت ٝتؼذاد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،حذالُ دٔ ٚیض
٘ٛس 150×70ػا٘تیٕتش وٕذ ٙٞشآٔٛص ٙٞ ٚشج ٚ ٛفضای تشدد  ٚفؼاِیت واسٌاٞی تٔ ٜ ٝشا ٜتٟٛیٛ٘ ٚ ٝس وافی اػت .
 ػایت وأپیٛتش ٔجٟض ت ٝوأپیٛتش تٕٞ ٝشا٘ ٜشْ افضاسٞای ایٗ سؿت ٚ ٝدیٍش تجٟیضات ٔٛسد ٘یاص یه ػایت وٕذ
ٙٞشآٔٛص  ٚفؼاِیت واسٌاٞی ٔتٙاػة آٖ سا داؿت ٝتاؿذ.

 واسٌاٞ ٜای عشاحی ٔ ٚثا٘ی ٚػایش دسٚع تخللی ٔـتشن تٕٞ ٝشأ ٜیض  ٚكٙذِی تاتٛس ٚ ٜػایش تجٟیضات ٘یاص اػت.
 وتاتخا٘ٔ ٝجٟض ت ٝوتابٞای تخللی سؿت ٝتٕٞ ٝشا ٜدػتٍا ٜوپی لغغ  A3اػىٙش  ٚپشیٙتش سٍ٘ی ٘یاص اػت.
- 5تجهیسات سرمایهای و مواد مصرفی
تٌَع هطالب ایي رشتِ تا حذی سیاد است ٍ لذا ًیاس بِ تجْیشات ٍ هَاد هصزفی دارد کِ بزای تاهیي آى بایذ بزًاهِ
ریشی شَد .ایي درحالی است کِ ًیاس بِ ٍسایل سزهایِای در کارگاُ ّای هستقل ًیش ٍجَد دارد.
- 6هنرجو
بزای گزفتي ٌّزجَ در ایي رشتِ سیاست بز گزفتي ٌّزجَیاىی کِ داشتي بیٌایی کافی(عذم کَررًگی ٍ شب کَری)،
داشتي ،دستاى سالن ٍاستخَاًبٌذی ٍ اًذام سالن باشذ ،داشتي عالقِ بِ بِ کارّای ٌّزی در سٌَات قبل ٍ ...لذا بایذ ایي
آهادگی ٍجَد داشتِ باشذ تا با بزگشاری آسهَى ،هصاحبِ ٍ ّذایت تحصیلی هشخص ٌّزجَیاى عالقوٌذ  ،با استعذاد ٍ
اًگیشُ کافی ٍارد ایي رشتِ گزدًذ .اس ایي رٍ بایذ حذاقل  2بزابز ظزفیت هَرد ًیاس ،هتقاضی ٍجَد داشتِ باشذ.
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مقدمات اجراییٔـخق ٕ٘ٛدٖ ظشفیت ٞای اػتا٘ی ٔ ٚحّی تاصاس واس ایٗ سؿت ٝعی  5ػاَ آیٙذ ٜتا روش آٔاس ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی
ٔتخلق ٔاٞشٔٛسد ٘یاص(٘ؼخ ٝغیش سػٕی سإٙٞای دسػی ایٗ سؿت ٝت ٝپیٛػت اسػاَ ٔیٌشدد).
ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ٙٞشػتا٘ی و ٝسؿتٞٝای روش ؿذ ٜدس تٙذ 2سا داؿت ٝتاؿذ ،تٔ ٜ ٝشا ٜؿشحی اص ٘ماط لٛت ٙٞشػتاٖ
 ٚپیـی ٝٙآٖ.
پیؾ تیٙی  5فضای واسٌاٞی ٔجضا ٔ ٚؼتمُ تشای تؼذاد حذٚدٙٞ 30شجٛی ایٗ سؿت ٝدس ٙٞشػتاٖ ٔٛسد تٛػؼٝ
ٔغاتك تٙذ 4تٕٞ ٝشا ٜػاػت ٞای آٔٛصؿی خاِی تشای د ٚواسٌا ٜػٕٔٛی دیٍش عی  3ػاَ (پغ اص آٔاد ٜػاصی ،
تاصدیذ اص عشف ٕ٘ایٙذ ٜدفتش ا٘جاْ پزیشفت ٚ ٝاػتا٘ذاسد ٚػایُ  ٚتجٟیضات وٙتشَ ٔیٌشدد)
پیؾ تیٙی أتٔیٗ ٔٙاتغ ٔاِی تجٟیضات ٚ ٚػایُ ٔلشفی.
اػالْ آٔاس ٙٞشآٔٛصاٖ خثش ٚ ٜداسای ٔذسن تحلیّی ٔشتثظ تا سص ٝٔٚفشدی آ٘اٖ.

