آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ ) (AtAدر داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ
)ﮔراﻓﯾﮏ&( و ﮐﺗﺎبآراﯾﯽ  /آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ در ﻻﯾﭘزﯾﮓ
داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ و آراﯾش ﮐﺗﺎب )(HGB
داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ و آراﯾش ﮐﺗﺎب/آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر ھﺎی زﯾﺑﺎ در ﻻﯾﭘزﯾﮓ )  ( HGBﯾﮑﯽ از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن و ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن ھﻧرﮐده ھﺎی
اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در  ۲۵۰ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﻻﯾﭘزﯾﮓ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻣوزش ھﻧر و ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ھﻧری در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطوح ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﮫ
اﺳت .اﯾن داﻧﺷﮑده ﺷﮭرت و وﺟﮭﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺧود را ﻣدﯾون ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ،اﺳﺎﺗﯾد و ھﻣﮑﺎراﻧﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ در ﻣﯾدان
ھﺎی ھﻧر ﺗﺟﺳﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﺗﺎﺛﯾرات ﻓوقاﻟﻌﺎدهای داﺷﺗﮫاﻧد .ﻧﮭﺎدھﺎی ھﻣﯾﺎری در ﻋرﺻﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﻧر و ھﻧر ﺗرﺳﯾﻣﯽ )Grafik-
 ، (Designsو ھﻣﭼﻧﯾن در ﻋرﺻﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﺛر در ﺟﮭت ﮐﯾﻔﯾت و اﺳﺗﻣرار ﺑﺧﺷﯾدن
ﺑﮫ ﮐﺎر آﻣوزﺷﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد.
آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ )(AtA
آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ ) (AtAدر داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ )ﮔراﻓﯾﮏ( و ﮐﺗﺎبآراﯾﯽ ،اوﻟﯾن ﻣرﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺟﻣﮭوری
ﻓدرال آﻟﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻣﮑﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت داﻧﺷﮕﺎھﯽ را ﻣﯽدھد .ﭘذﯾرﻓﺗﮫﺷدﮔﺎن از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺷرﮐت در
ﮐﻼسھﺎی ﭘﯾشداﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان داﻧﺷﺟو ﺛﺑتﻧﺎم ﻣﯽﺷوﻧد .در ﭼﺎرﭼوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯾشداﻧﺷﮕﺎھﯽ ،در واﻗﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرای
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻧظم داﻧﺷﮕﺎھﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷوﻧد.
داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ )ﮔراﻓﯾﮏ( و ﮐﺗﺎبآراﯾﯽ ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﺑﮫ ﭘدﯾده ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧصھﺎی ﻣﮭم ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ و در ﺟﮭت ﺷراﮐت اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷتﺷﺎن ﺑﺎ ﻓرار و ﻣﮭﺎﺟرت ﻋﺟﯾن ﺷده ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑدﯾنﺗرﺗﯾب داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ )ﮔراﻓﯾﮏ( ﻓﻘط در ﭼﺎرﭼوب ادﻋﺎی ﻓراھم ﮐردن اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮑﺎن داﻧﺷﮕﺎه و
ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫھﺎی ھﻧری را ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻧو و در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺳﻠط ﻏرب ﺳﻔﯾد ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﯾشﻧﯾﺎز اﯾن ﺗﻌرﯾف ﻧو ،ﻓراھم ﮐردن
ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺗﺑﻌﯾض ﺣﺎﮐم ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
دوره ﭘﯾشآﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺣداﮔﺛر ﭼﮭﺎر ﺗرم ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز دوره ﭘﯾشآﻣﺎدﮔﯽ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در دوره
ﺑﻌدی ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﭘﺎﯾﮫ ) ،(Grundstudiumﯾﺎ ﺑﺎ ﺷرﮐت در ﮐﻼسھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.
ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺷروع ﺗﺣﺻﯾل ،ﺑرﺧورداری از ﻣﮭﺎرت زﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺑوﻟﯽ در ) (Test Dafو ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدارک ﮐﺎﻓﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ھﻧری ﻣﯽﺑﺎﺷد.
دوره ﭼﮭﺎر ﺗرﻣﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫای ﻧدارد اﻣﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﮐﺳب ﺷده در ﺻورت اداﻣﮫ
ﺗﺣﺻﯾل در ﺳطﺢ دﯾﭘﻠم در داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ ،ﺑﻌد از ﺑررﺳﯽ ﻻزم در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺛﺑت ﺧواھد رﺳﯾد.
ﮐﻼس زﺑﺎن
در ﺟﮭت ﺗواﻧﻣﻧدی زﺑﺎﻧﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ ) (A.t.Aاﻣﮑﺎن ﺷرﮐت در ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﮐﻼسھﺎی زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم در ﺳطوح  B1ﺗﺎ  C1ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋرﺿﮫ
ﺧواھد ﺷد.
ﮐﻼﺳﮭﺎ در ﮔروهھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺧواھد ﺑود و اﻣﮑﺎن ﮔﺎمﺑﮫﮔﺎم ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻧﻣﻧدی ﻻزم زﺑﺎﻧﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺗواﻧﻣﻧدیھﺎ
ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده ۲۸ﭘﺎراﮔراف  ۵آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺛﺑتﻧﺎم ﺑرای ﭘذﯾرش در دوره ﻟﯾﺳﺎﻧس در داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ و ﮐﺗﺎبآراﯾﯽ ﻻﯾﭘزﯾﮓ
ﺿروری ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آﻣوزش ﮐﻼﺳﯾﮏ زﺑﺎن ،ﻓراﮔﯾری زﺑﺎن ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﮐﻠﻣﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾز در ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش زﺑﺎن ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت .در ﺣﯾن
ﺗرم ھﻣﭼﻧﯾن دورهھﺎی ﻓﺷرده زﺑﺎن ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋرﺿﮫ ﺧواھد ﺷد.

ﺷرﮐت در ﮐﻼﺳﮭﺎ
در واﺣدھﺎی ﻣﺷﺗرک درﺳﯽ ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره ﻟﯾﺳﺎﻧس اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود ﻣﺳﻠط
ﺷوﻧد.
ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ
در ﮐﻼﺳﮭﺎی ھﻔﺗﮕﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﺣوه ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ )ﮔراﻓﯾﮏ( و ﺳﻣﻌﯽ و ﺑﺻری آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺗرم زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ۲۰۲۲/۲۰۲۱
ﭘذﯾرش در آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣوﻓﻘﯾت در آزﻣون ﻗﺎﺑﻠﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓدرال ﻣﮭﺎﺟرت و اﻣور
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (BAMFﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘذﯾرش ﺑرای ﺗرم زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ  ۲۰۲۲/۲۰۲۱از اول ﻣﺎرس  (01.03.2021)۲۰۲۱ﺷروع ﻣﯽﺷود و در ﺷﺎﻧزده
آورﯾل  (28.04.2021)۲۰۲۱ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎ اراﺋﮫ ﻣدارک زﯾر اﻟزاﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد:
 ۱اراﺋﮫ ﺣداﮐﺛر  ۵ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده در ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺧص ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﯾﺎ در ﺟﮭت رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھﻧری ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب و
ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ھﻧری
 ۲اﻧﮕﯾزه اﻧﺗﺧﺎب رﺷﺗﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ
 ۳ﺗﮭﯾﮫ ﻓﮭرﺳت ﮔوﻧﮫ رزوﻣﮫ ﮐﺎری ﺧود ﮐﮫ در آن ﺑﯾوﮔراﻓﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ھﻧری ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده ﺑﺎﺷد.
 ۴ﻣدرک ﻻزم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻖ ورود ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ) ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻣدرک دﯾﭘﻠم دﺑﯾرﺳﺗﺎن و ﻏﯾره(
 ۵ﻣدارک ﻻزم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗواﻧﻣﻧدی ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﺳﻠط ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ از طرﯾﻖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﺣداﻗل در ﺳطﺢ A2
 ۶ﻣدرک ﺣﻖ اﻗﺎﻣت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓدرال ﻣﮭﺎﺟرت و اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) ،(BAMFدر ﺻورت اﻣﮑﺎن ﮐﭘﯽ ﭘﺎﺳﭘورت ﺳﻔر ،ﻋﻧوان
اﻗﺎﻣت
ﻣراﺣل روﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘذﯾرش
• ﺷﻣﺎ ﻣدارک ﺿروری ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶آورﯾل  ۲۰۲۱ﺑﮫ آدرس زﯾر ﻣﯾﻔرﺳﺗﯾدata@hgb-leipzig.de :
• ﻣدارک ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ھم از ﻟﺣﺎظ دادهھﺎی رﺳﻣﯽ و ھم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ھﻧری ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﺷد.
• در ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت از ﺷﻣﺎ دﻋوت ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ در آزﻣون ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ھﻧری در  ۲۱ - .۱۷ﻣﺎه ﻣﮫ  ۲۰۲۱ﺷرﮐت
ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﺻورت ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ  ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ از ﻋدم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾرش ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد.
• در ﭘﯽ ﺷرﮐت در آزﻣون ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ھﻧری  ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣون ﻣطﻠﻊ ﺧواھﻧد ﺷد.
• در ﺻورت ﻗﺑوﻟﯽ در آزﻣون ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ھﻧری ,ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ ) ﮔراﻓﯾﮏ( و آراﯾش ﮐﺗﺎب ﺛﺑت
ﻧﺎم ﮐﻧﯾد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘذﯾرش و طرح ﺳواﻻت ﺧود را ﺑﮫ آدرس زﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾدata@hgb-leipzig.de :
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ ) (AtAﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر:
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دوﺷﻧﺑﮫ
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ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ و ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ
ﻣﺷﺎوره اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﯾﺎ ﻧﺎ ﮐوﭘﺎردت وﯾﺎﻣن ﺧﻣﯾس
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آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺑﺎدﻻت ﻓراﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را از ﻣﺎﻟﯾﺎت دوﻟﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ ﺑودﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﻣﺟﻠس اﯾﺎﻟت ﺳﺎﮐﺳوﻧﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑرای آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت.

رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻣدرک دﯾﭘﻠم در HGB
درداﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ /آراﯾش ﮐﺗﺎب در ﭼﮭﺎر رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯽﺷود:
 آراﯾش ﮐﺗﺎب  /ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ /ھﻧر ﺗرﺳﯾﻣﯽ آراﯾش ﻣطﺑوﻋﺎتﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ھﻧری-ﮐﺎرﺑردی در ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ،در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی آﻣوزش ﺗرﺳﯾﻣﯽ و آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﺳﻣﻌﯽ -ﺑﺻری داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی
ﺗرﺳﯾﻣﯽ/آراﯾش ﮐﺗﺎب ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷود .ھﻣراه ﺑﺎ آن آﻣوزش ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر و ﺗﺋوری ﻋﻠم رﺳﺎﻧﮫھﺎ ،ﻋﻠوم ﻓرھﻧﮕﯽ و
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﺷود .ﺗﺣﺻﯾل در ﻣرﺣﻠﮫ دﯾﭘﻠم درھﻣﮫ رﺷﺗﮫھﺎ ﺷﺎﻣل ﺗﺣﺻﯾﻼت دوره ﭘﺎﯾﮫ ) (Grundstudiumﺑﺎ ﭼﮭﺎرﺗرم و
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ) (Hauptstudiumﺑﺎ ﺷش ﺗرم .در اﻧﺗﮭﺎی ﺗﺣﺻﯾل ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺋورﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﮐﺎر
ھﻧری  /ﺗرﺳﯾﻣﯽ اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود .ﮔﺎﻟری ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ داﻧﺷﮑده ،اﻧﺳﺗﯾﺗوی آراﯾش ﮐﺗﺎب و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن
را ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ آﺛﺎر ﺧود را در ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد .ﻋﻼوه ﺑر آن دﻓﺗر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ داﻧﺷﮑده ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون از داﻧﺷﺟوﯾﺎن در راه اﺳﺗﻘﻼل ﺷﻐﻠﯽﺷﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ /ھﻧر ﺗرﺳﯾﻣﯽ)ﮔراﻓﯾﮏ(
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھدف ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ /ھﻧر ﺗرﺳﯾﻣﯽ )ﮔراﻓﯾﮏ( ﺗﮑﺎﻣل ظرﻓﯾت ھﺎی ﺧﻼﻗﯾت و اﻧﮕﺎﺷﺗﯽ )ﺗﺧﯾﻠﯽ( داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
در ﮐﻼﺳﮭﺎی ﺗﮏ ﻧﻔری و ﮔروھﯽ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﻓﻧون ﺳﻧﺗﯽ و ﻧوﯾن ﻧﻘﺎﺷﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﺧواھﻧد ﮐرد.
در ﺳﻣﯾﻧﺎرھﺎ و ﭘروژه ھﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﻧﻘﺎط ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﺧﺗﻠف ،ﻋرﺿﮫ ی آﻣوزﺷﯽ ﮔﺳﺗرده ﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھد داﺷت.
ﺗﻼش ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺳب ﭘﯾش ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷود ،ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺧود ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﭘر اھﻣﯾت ھﻧری را در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮕﯾرﻧد.
رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﺗﺎب آراﯾﯽ /ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ)ﮔراﻓﯾﮏ(
ھﻧر ﺗرﺳﯾﻣﯽ)ﮔراﻓﯾﮏ( در دھﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻧﻣوده اﺳت .ﻗﺑل از دوران دﺳﮑﺗﺎپ-ﭘﺎﺑﻠﯾﺷﯾﻧﮓ ،طرح ﭘرداز ﯾﺎ ﻧﮕﺎره ﮔر
ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﻧﺷﮕر در ﻣﯾﺎن ﮐﻧﺷﮕران دﯾﮕر ﺑود .در اﯾن ﺑﯾن روﻧدھﺎی ﮐﺎری و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺗﻌددی ﺑر روی ﻣﯾز ﺗﺣرﯾر ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده
اﻧد .در ﮐﻧﺎر ﺗﺳﻠط ﺑر اﺑزارھﺎی ھﻧر ﺗرﺳﯾﻣﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾن اﺑزارھﺎ در طراﺣﯽ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ھﻣواره ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻧو ﺑﺎز ﺗﻌرﯾف
ﺷوﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ،ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ روﻧد طراﺣﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾﻧد ،ھﻣواره در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ھﺳﺗﻧد؛ ﮔذار از دوران ﭼﺎپ
ﻣﺣﺻوﻻت ﺑر روی ﮐﺎﻏذ ﺑﮫ دوران ﺗوﻟﯾد ﺗﺻوﯾر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ.
رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﺗﺎب آراﯾﯽ /ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ)ﮔراﻓﯾﮏ( ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ی ﻏﻧﯽ طراﺣﯽ ﭘﺷت ﺳر دارد و از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
اﺑزارھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﯾراﺛﯽ زﻧده ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾﺎن ھﻧری را ﮐﻧدوﮐﺎش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ روﻧدھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺗوﻟﯾد ھﻧری و ﻓﻧون ﺑﺎز ﺗوﻟﯾد ،دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻧر ﺗرﺳﯾﻣﯽ ) (Graphic designدر داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ و ﮐﺗﺎب آراﯾﯽ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺧود ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد و ﻣﯾدان و ﻓﺿﺎی ﻻزم ﺑرای ﮐﺎر ﻣﺟرب و ﻣﺗﻣرﮐز در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮔذارد.

رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘرطرﻓدارﺗرﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾری ﻋﺻر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﻣزﻣﺎن اﺑزاری ﺑرای ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﻧری و ھﻣﯾﻧطور
ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ھﻧری ﺑﺧﺻوص در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑوده اﺳت .ﻣﮑﺗب ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﻧری ،ﻧﻘش ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ای ﺑﯾن ﻋﮑﺎﺳﯽ از
طرﯾﻖ ﻓﯾﻠم )ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻧﺎﻟوگ( و ﻋﮑﺎﺳﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣل طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از ﺑﯾﺎن ھﻧری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ﻣﺻور در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺗن و ﮐﺗﺎب ﺗﺎ ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﺣرک در ﻓﯾﻠم و وﯾدﯾو و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭼﯾدﻣﺎن ﻓﺿﺎ
)دﮐوراﺳﯾون در ﻓﺿﺎی ﺑﺳﺗﮫ( ﻣﮭﻣﺗرﯾن ھدﻓش ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ﺳﺧﻧوری ﺗﺻوﯾری و ﯾﺎﻓﺗن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل رﺷﺗﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻣﺣﺗوای آﻣوزﺷﯽ ﺧود ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺳﯾﺎر روﺷﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ﻋﮑس و زﯾﺑﺎﯾﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت دارد .ﺳﺎﺧﺗﺎرﺑﻧدی
اﯾن رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﺳت اﺳﺗﺎدان ھﻧرﻣﻧد و در ﺣﯾن ﮔردﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﭘروژه ھﺎ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺻﻔﺣﮫ آراﯾﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت
ھﻧر ﺗﺟﺳﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺻوﯾر آﻓرﯾﻧﯽ در ﻓﯾﻠم ،ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد.
آﻣوزش و ﻓراﮔﯾری ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ در ﻣرﮐز اﯾن رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻗرار دارد .رﺷﺗﮫ آراﯾش ﻣطﺑوﻋﺎت از ھﻣﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣﺎده
ھﻧری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل آزادی ھﻧر و اﺑزارھﺎی ھﻧری ،ﮐﺎرﺑرد ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ در آﻣوزش اﯾن رﺷﺗﮫ دارﻧد .اﯾن اﺑزارھﺎ
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :طرح رﯾزی ،ﭘروﺳﮫ ﻣﻧدی ،ﮐﻧﺷﮕری و آزﻣونﮔری .ﺗدوﯾن و ﺗﮑﺎﻣل ﮐﻧﺷﮭﺎی ھﻧری داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ ﺑﺎ
ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ﻗرار دارد .ھﻣﯾﻧطور ﮐﺳب ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ و ﻗدرت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﺗدوﯾن ﯾﮏ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﻧری ﻣﺳﺗﻘل اﺳت.
ﺑﺧﺷﯽ از آﻣوزش ﻓرا رﺷﺗﮫ ای ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺛل ﭘروژهھﺎی ﮐﺎری و ﮔروھﯽ ،ﮔردﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺗﺋوری
آﻣوزش ﺗﺋورﯾﮏ در داﻧﺷﮑده ھﻧرھﺎی ﺗرﺳﯾﻣﯽ و آراﯾش ﮐﺗﺎب در ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻓﺷرده ﺑﺎ آﻣوزش ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺎرھﻧری ﻗرار دارد .آﻣوزش
ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐردھﺎ و ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧری ﺧود را ﺑﺎ دﯾد اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﻧﮕرﻧد و درﺑﺎره ﻣﻌﻧﯽ
ﻓرآوردهھﺎی ھﻧری ﺧود ﮐﻧﮑﺎش ﮐﻧﻧد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺋوری داﻧش ھﻧری ﺑﮫ ﺷﮑل ھدﻓﻣﻧد ازﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻣﺗدﯾﮏ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻓﻧﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽﺷود .و
ﺑﺎﻻﺧره آﻣوزش ﺗﺋوری ﻣﯽﺑﺎﯾد ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﮐﺳب اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﻧری ﺧود را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻧشھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار دھﻧد و در ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧری ﺧود ﺗﻼش ورزﻧد.

