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دريافت1مقاله:94/8/131
پذيرش1مقاله:95/2/8111

چكيده
در1بيان1اهميت1آموزش1و1نقش1به1كارگيری1تصوير1در1موفقيت1آن،1همين11بس1كه1بسياری1از1مطالب1علمی،1فرهنگی1
و1تبليغاتی،1از1طريق1تصاوير1در1كنار1متن1منتقل1می1شوند1و1در1اين1صورت،1به1يادماندنی1خواهند1بود؛1اما1آموختن1
چگونگی1خلق1تصاويری1تأثيرگذار1بر1مخاطبيِن1دارای1سليقه1ای1خاص،1اهميت1ويژه1دارد.1مهم1تر1اين1كه1پيشرفت1
فناوری1و1پيدايش1ابزارهای1اجرايی1جديد،1روش1های1نوين1آموزشی1را1می1طلبد1كه1در1برخی1مؤسسات1آموزش1عالی1
دنيا1به1كار1گرفته1می1شوند؛1و1مطالعه1اين1روش1ها1جهت1انطباق1پذيری1با1هنر1و1فرهنگ1ايرانی1می1تواند1زمينه1ساز1
نتايجی1مفيد1و1كارآمد1باشد.1در1پژوهش1پيش1رو1مسئله1اصلی،1قياس1بين1دانشگاه1سانفرانسيسکو1و1دانشگاه1تهران1
می1باشد،1زيرا1به1نظر1می1رسد1برنامه1ريزی1و1ارائه1واحدهای1درسی1دانشگاه1سانفرانسيسکو1موردبازنگری1قرار1گرفته1
و1مطابق1با1پيشرفت1های1تکنولوژيکی1است1اما1برنامه11آموزشی1و1ارائه1واحدهای1درسی1دانشگاه1تهران1كه1طبق1
مصوب1دويست1و1هشتمين1جلسه1شورای1عالی1برنامه1ريزی1مورخ169/9/181تدوين1شده،1همچنان1درحال1اجراست.
هدف1از1مقايسه1دو1سيستم1آموزشی1اين1است1كه1نتايج1به1دست1آمده1در1روند1اصالح1و1به1روزرسانی1برنامه1آموزشی1
رشته11تصويرگری1در1دانشگاه1های1ايران1مفيد1واقع1شود1و1نيز،1دستيابی1به1راهکارهای1بهبود1شرايط1آموزشی1رشته1
تصويرگری،1توسط1فرايند1تحصيل1و1اصالح1و1الحاق1واحدهای1درسی1همسو1با1پيشرفت1های1روز1دنيا1تحقق1يابد.
اين1تحقيق1كاربردی،1با1روش1توصيفی-1تحليلی1و1نمونه1پژوهی1به بررسی1دروس1و1روش1آموزش1هنر1تصويرگری1
در1مقطع1كارشناسی1ارشد،1در1آكادميهنر1سانفرانسيسکو-1آمريکا1و1تطبيق1آن1با1اين1رشته1در1دانشگاه111تهران1می1پردازد1

تا1نقاط1ضعف1و1قوت1هريك1آشکار1گردد.1گردآوری1مطالب1به1صورت1كتابخانه1ای1و1اسنادی1انجام1شده1است.11
1نتيجه1اين1پژوهش1درعين1نمايانگری1جنبه1های1قوت1هر1نظام1آموزشی،1حاكی1از1ضرورت1افزايش1واحدهای11طراحی1
تخصصی1و1نيز1تصويرگری1ديجيتال1است؛1تا1ضمن11حفظ1جنبه1های11قوت1در1كيفيت1فعلی،1فرايند1آموزش1و1يادگيری1
ارتقا1يابد.1همين1طور1توجه1به1آخرين1يافته1های1علوم1شناختی1و1يادگيری1در1تهيه1و1تنظيم1مواد1كمك1آموزشی1هنرها1

نقش1تعيين1كننده1ای1دارد.

كليدواژگان:1هنر1تصويرگری،1برنامه1آموزشی،1كارشناسی1ارشد،1ايران،1آمريکا.
∗ مستخرج1از1طرح1پژوهشي1تحت1حمايت1صندوق1حمايت1از1پژوهشگران1و1فناوران1كشور

∗∗ دانشيار،1دانشکده1هنر،1دانشگاه1الزهرا1)س(،1تهران.
 mahkam.j@gmail.com1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.كارشناس1ارشد،1دانشکده1هنر،1دانشگاه1الزهرا1)س(،1تهران ∗∗∗ 
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مقدمه

تصوير1در1گذشته1و1حال،1همواره1در1ارتباط1با1آموزش1
نقش1كليدی1داشته1است،1درگذشته،1تصوير1و1مصوركردن1
در1محدوده1خاصی1نمی1گنجيد1و1شامل1هرگونه1اثر1تصويری1
می1شد.1بدين1سان1هر1اثری1كه1خلق1می1شد1را1مصورسازی1
می1دانستند؛1به1واسطه1پيدايش1صنعت1چاپ،1كاربرد1و1نقش1
تصويرگری1تعريفی1تازه1يافت.1در1عصر1كنونی1تصويرگری1با1
محتوا1و1موضوع،1مستقيم1درگير1است1و1اثر1تصويری1بدون1
آنها1ديگر1به1عنوان1تصويرگری1پذيرفته1نمی1شود1)شباهنگی1و1
حسن1پور،1:13841(.1پس1قطعا1ًتصويرگری،1مرتبط1با1موضوع1
و1روايت1است1و1انتقال1پيام1را1مدنظر1دارد.1اهميت1پرداختن1به1
اين1موضوع،1قدرت1تصوير1در1اين1راستاست1كه1گويی1بر1كالم1
صرف1پيشی1میگيرد1و1ظرايفش،1نياز1به1آموزش1دقيق1دارد.1
همينطور1امروزه1اهداف1آموزشی1درراستای1تأمين1يادگيری1
پويای1فراگيران،1حضور1تصوير1را1در1منابع1آموزشی1ضروری1
می1داند.1»ارائه1همزمان1تصاوير1و1كلمات1اين1فرصت1را1دراختيار1
فراگيران1قرار1می1دهد1تا1به1ايجاد1الگوهای1ذهنی1كالمی1و1
تصويری1و1برقراری1ارتباط1بين1آنها1بپردازند،1اما1درصورت1
ارائه1كلمات1صرف،1احتمال1ايجاد1الگوهای1ذهنی1تصويری1
و1ايجاد1ارتباط1بين1الگوهای1ذهنی1كالمی1و1تصويری1كم،1و1
تنها1ايجاد1الگوهای1ذهنی1كالمی1برای1فراگيران1فراهم1خواهد1
بود.1....1در1آزمون1های1برگزارشده،1فراگيرانی1كه1متن1را1همراه1
با1تصوير1يا1انيميشن1را1به1همراه1گفتار1دريافت1كرده1بودند،1
عملکردشان1بهتر1از1فراگيرانی1بود1كه1متن1يا1گفتار1صرف1

دريافت1كرده1بودند.«1)ماير،711:13841(
سؤاالتی1كه1در1اين1پژوهش1به1آنها1پاسخ1داده1می1شود:1
واحدهای1درسی1دو1مركز1آموزشی1موردمطالعه1چقدر1با1يکديگر1
هم1پوشانی1و1چقدر1تفاوت1دارند؟1آيا1اختالف1احتمالی1واحدهای1
درسی1دو1مركز1موردمطالعه1ناشی1از1پيشرفت1های1تکنولوژيکی1
است؟1آيا1كاستی1های1احتمالی1در1سيستم1آموزش1دانشگاهی1
رشته1تصويرگری1با1تغيير1و1اصالح1واحدهای1درسی1قابل1جبران1

است؟1
باتوجه1به1اهميت1نقش1آموزش1درجهت1ارتقای1كيفی1آثار1
تصويرگری1دانشجويان1رشته1تصويرگری،1طبق1مندرجات1
سايت1آكادمی1هنر11سانفرانسيسکو1اين1گونه1به1نظر1می1رسد1
كه1دانشجويان1رشته1تصويرگری1دانشگاه1هنر1سانفرانسيسکو1
درجهت1يافتن1موقعيت1های1شغلی،1يك1گام1از1دانشجويان1
همين1رشته1در1ايران1جلوترند؛1و1تالش1در1بهينه1سازی1برنامه1ای1
آموزشی1متناسب1با1تقاضای1امروز1دنيا1تأثيری1عميق1بر1عملکرد1

دانشجويان1خواهد1داشت.1

رت1نگارش1اين1تحقيق،1يافتن1راهکارهايی1مثبت1 ضرو
درجهت1تدوين1برنامه1ای1آموزشی1در1رشته1تصويرگری،1افزايش1
قابليت1های1اجرايی1و1خالقيت1هنرمندان1رشته1تصويرگری،1
مواجه1شدن1با1نيرويی1كارا1و1خالق1و1همگام1با1تکنولوژی1روز1
دنيا1و1درنهايت،1خلق1آثار1تصويری1خالقانه1همراه1با1تأثيرگذاری1

هرچه1بيشتر1بر1مخاطب1است.1

پيشينه پژوهش

به1چاپ1 كتاب1هايی1 و1 مقاالت1 گذشته،1 های1 سال1 طی1
آموزش1هنر1و1 بر1روی1مسئله1 را1 تمركز1خود1 ه1 ده1ك رسي
چگونگی1كم1و1كيف1آن1گذاشته1اند1و نيز1مقاالتی1با1موضوع1
بررسی1تاريخچه1آموزش1هنر1در1ايران1و1جهان1تدوين1شده1
اند1كه1مطالعه1و1تدقيق1در1آنها1خالی1از1فايده1نخواهد1بود.1
محمود1مهرمحمدی1و1ديگران1)1393(،1در1كتاب1"برنامه1
درسی1و1آموزش1هنر1در1آموزش1و1پرورش"1با1تمركز1بر1
ی1آموزشی،1رابطه1برنامه1 بيت1هنری1در1نظام1ها ه1تر حوز
درسی1را1با1آموزش1هنر1بررسی1كرده1و1درصدد1ارائه1راهی1
برای1مرتفع1ساختن1نيازهای1جامعه1ايران1در1عرصه1هنر1و1
تربيت.1رضا1منيعی1)1393(1در1"مطالعات1تطبيقی1در1نظام1
آموزش1عالی"،1ساختار1نظام1آموزش1عالی1را1در1چند1كشور1
پيشرفته1صنعتی1و1درحال1توسعه1منتخب1بررسی1كرده1است.1
احمد1آقازاده1و1ديگران1)1391(1در1مقاله1"بررسی1تطبيقی1
ويژگی1های1برنامه1درسی1مؤسسات1آموزش1عالی1از1راه1دور1
كشورهای1ايران،1انگستان1و1هند"،1شباهت1ها1و1تفاوت1های1
ويژگی1های1برنامه1درسی1مؤسسات1آموزش1عالی1از1راه1دور1
را1در1كشورهای1مذكور1به1منظور1بهبودبخشيدن1به1نظام1
آموزش1از1راه1دور1در1ايران1بررسی1كرده1و1موردمقايسه1قرار1
داده1اند.1زهرا1رهبرنيا1)1384(1در1مقاله1"بررسی1تطبيقی1
آموزش1دانشگاهی1هنر1تصويرسازی1در1كشورهای1ايران،1
انگستان،1آمريکا1و1استراليا"،1نيز1به1نقش1حضور1تکنولوژی1در1
تحوالت1آموزش1تصويرسازی1معاصر1ايران،1انگستان،1آمريکا1و1
استراليا1پرداخته1و1با1مقايسه1جايگاه1تکنولوژی1در1چهار1كشور1
مذكور،1بر1جنبه1های1ضعف1و1قدرت1و1اشتراكات1آنها1تأكيد1
كرده1و1بر1اين1اساس،1پيشنهاداتی1را1عرضه1داشته1است.1وجه1
تمايز1پژوهش1حاضر1با1موارد1بيان1شده1اين1است1كه1به1طور1
اخص،1آموزش1دانشگاهی1رشته1تصويرگری1را1موردبررسی1
قرارداده1و1درپی1آن1است1كه1با1برشمردن1جنبه1های1ضعف1
پيشنهاداتی1جهت1 خب،1 منت آموزشی1 دو1سيستم1 وت1 ق و1
تدوين1برنامه1آموزشی1مناسب1و1به1كارگيری1شيوه1های1نوين1
آموزشی1برای1تربيت1تصويرگرانی1خالق1ارائه1دهد.1نتيجه1
آن،1بهره1گيری1مطلوب1هنرمندان1تصويرگر1از1حرفه1خود،1
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اشتغال1هنرمندان1تصويرگر1بعد1از1فارغ1التحصيل1شدن1از1
دانشگاه1و1درنهايت،1خلق1تصاويری1اثرگذار1و1پاسخگويی1

هرچه1بهتر1به1مخاطبان1است.1

روش پژوهش 

و1 تحليلی1 توصيفی-1 روش1 با1 بنيادی،1 تحقيق1 اين1
نمونه1پژوهی1به بررسی1دروس1و1روش1آموزش1هنر1تصويرگری1
در1مقطع1كارشناسی1ارشد،1در1آكادمی1هنر1سانفرانسيسکو-1
آمريکا1و1تطبيق1آن1با1اين1رشته1در1دانشگاه1های1تهران-1ايران1
می1پردازد؛1تا1جنبه1های1ضعف1و1قوت1هريك1مشاهده1شود.1
انجام1 گردآوری1مطالب،1به1صورت1كتابخانه ای1و1اسنادی1

شده1است.11

تصويرگری پلی ميان متن و تصوير 

تواند1شامل1تصاوير1 كارگيری1عنوان1تصويرگری1می1 به1
تزئين1كننده1يك1متن1و1فنونی1را1كه1اين1چنين1به1اجرا1گذارده1
شده1اند1كه1سابقه1آن1به1ثلث1اول1سده1نوزدهم1برمی1گردد.1
ايلوستراسيون1درآغاز،1به1تزيينات1دست1نوشته1های1كهن1گفته1
می1شد،1سپس1به1معنی1كنده1گری1و1حکاكی1روی1چوب1كه1در1
ميان1يك1متن1جا1داده1می1شود،1گفته1شد؛1باالخره1به1نگاره1
های1يك1متن1و1يك1كتاب1گفته1شد،1بدون1درنظرگرفتن1
روش1اجرای1آنها1)آيت1اللهی،1384:2101(.1محدوده1ای1كه1
برای1شناخت1تصويرگری1گذشته1درنظر1گرفته1می1شد؛1به1طور1
كلی1تحت1عنوان1نقاشی1مطرح1بوده1است.1البته1تمامی1هنرهای1
تجسمی1بر1پايه1طراحی1و1نقاشی1استوارند1اما1می1توان1وجه1
تمايز1بين1نقاشی1و1تصويرگری1را1در1اهداف1هريك1جستجو1
كرد.1همان1گونه1كه1در1هنر1ارتباط1تصويری1ايجاد1اثر1اساسا1ً
درخدمت1مخاطب1و1برای1ابالغ1پيام1و1تأثيرگذاری1درجهت1
اهداف1پيام1ضروری1اعم1از1فرهنگی،1تجاری1و1مواردی1از1اين1دست1
است،1در1تصويرگری1نيز1همين1روند1با1تبعيت1از1متنی1ادبی،1
هنری،1مذهبی،1علمی1و...1طی1می1شود.1ازجمله1تفاوت1های1
آشکار1تصويرگری1فعلی،1تنوع1شاخه1های1تخصصی1و1كاربردی1
آن1است1كه1شاخه1های1هنری،1ادبی،1فرهنگی1و1تجاری،1علمی1
و1آموزشی1را1دربرمی1گيرد.1اين1تنوع،1اهدافی1را1همراه1دارد1كه1
هنرمند1تصويرساز1برای1دست1يافتن1به1آنها1بايستی1جامع1نگر،1
هدفمند،1غيرمنزوی1و1با1شناخت1و1درك1صحيح1از1مخاطب1
عمل1كند.1وجه1تمايز1ديگر،1در1حيطه1ابزار1و1مواد1تصويرگری1
است.1امروزه1نه1تنها1انواع1قلم1و1قلم1مو1بلکه1كليه1امکانات1
بيانِی1قابل1تبديل1به1تصوير1ازقبيل1عکاسی،1خوش1نويسی،1
مجسمه1سازی،1نقاشی،1حکاكی1و1بسياری1از1روش1های1ابداعی1و1
شگردهای1نوظهور1برای1بيان1مفاهيم1گوناگون1به1كار1گرفته1می1

1شوند1)رهبرنيا،1376:251(.1همين1طور1امروزه،1ظهور1تکنيك1های1
تصويرگری1ديجيتال1در1كتاب1های1تصويری،1تغييری1اساسی1
و1نمايشی1)دراماتيك(1را1در1طراحی1گرافيك1در1پانزده1سال1
اخير1نشان1می1دهد.1بازيافت1و1بازگشت1به1سبك1های1هنری1
و1تأثيرات1زيبايی1شناسی،1نقاشی،1تبليغات1و1تجارت1آوانگارد1
روبه1افزايش1است1)دروكر،10011388:1(.1اين1روند1روبه1
فزونی،1اشکال1واقع1گرايانه،1انتزاعی1و1تجريدی1را1برای1اهداف1

گوناگون،1به1فراخور1نياز1دربر1می1گيرد.1
به1طوركلی1تصويرگری،1هنر1برقراری1ارتباط1ميان1متن1و1
تصوير1است1كه1همگام1و1همراه1با1يکديگر1می1توانند1پيامی1را1
به1مخاطب1خود1انتقال1دهند.1هنرمند1تصويرگر1همواره1راوی1
تصويرِی1متن1و1يا1پيام1است،1و1گاه1در1برخی1مواقع1همانند1
تصويرسازی1علمی1تابع1جزء1به1جزء1موضوع1است1و1در1متن1
های1داستانی1و1شعر1همواره1بيشتر1از1تخيل1و1قوه11خالقه1خود1
جهت1خلق1اثر1استفاده1می1كند.1بدين1سان1هنرمند1نوگرا1ذهن1
مخاطب1را1به1دنيايی1فراتر1از1متن1به1پرواز1درمی1آورد،1و1اين1
امر1خود1موجب1تفاوت1نگرش1تصويرگر1در1برخورد1با1متن1و1
موضوعات1مختلف1خواهد1شد1)شباهنگی1و1حسن1پور،11384:1
1(.1درمجموع،1مشاهده1می1شود1كه1تصويرگری1در1حيطه1ديگر1
هنرهای1ارتباط1تصويری1قابل1درك1است.1به1صورتی1كه1می1توان1
از1مدل1های1ارتباطی1مطرح1در1علوم1ارتباطات1برای1موفقيت1

تصويرسازی1متکی1بر1روايات1بهره1مند1شد.
دهههای1اخير،1تکامل1كامپيوترها1و1نرم1افزارهای1تصويرسازی1
امکان1نوآوری1را1به1تصويرگران11داد.1توانايی1اين1برنامه1ها1و1
ماهيت1روبه11فزونی1ديجيتالی1رسانه1های1جهان1و1همچنين1
جهانی1شدن1بازار1كنونی،1تصويرگران1و1هنرمندان1طراح1گرافيك1

را1فعال1تر1كرده1است.1
درنهايت،1عوامل1متعددی1بر1روند1طی1شده1در1تصويرگری1
اخير1ايران،1تأثيرگذارند؛1ازجمله1نظام1آموزشی1دانشگاهی1در1
رشته1تصويرگری،1نيز1مخاطبين1كتاب1های1مصور1كه1معموال1ً
كودكان1و1نوجوانان1هستند1و1سليقه1و1پسندشان1در1يك1تعامل1
متقابل،1بر1تصويرگری1اثر1گذاشته1و1درعين1حال،1از1آن1تأثير1

می1پذيرد1)رهبرنيا،169:113851(.
با1نگاهی1مجمل1به1تاريخچه1و1كاربرد1هنر1تصويرگری،1محرز1
می1شود1كه1نمی1توان1نقش1آموزش1را1در1تربيت1هنرمندانی1
خالق1را1از1نظر1دور1نگه1داشت.1آموزش1همان1گونه1كه1در1
تمامی1زمينه1های1علمی1نقش1مهمی1ايفا1می1كند1در1زمينه1
هنر1)تصويرگری(1هم،1نقشی1كليدی1و1اساسی1دارد.1براين1
اساس،1برای1تربيت1هنرمندانی1خالق1و1دريافت1نتيجه1ای1
بهتر1در1اين1زمينه،1ازم1است1سطح1كيفی1آموزش1و1پژوهش1
مرتبط1افزايش1يابد؛1برای1نيل1به1اين1هدف1درادامه1بررسی،1
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تطبيق1و1تحليل1چگونگی1آموزش1اين1رشته1در1ايران1و1در1
يکی1از1دانشگاه1های1آمريکا1پيش1رو1خواهد1بود.

مشخصات كلی دانشكده تصويرگری2 آكادمی دانشگاه 
هنر سانفرانسيسكو

در1سايت1دانشگاه1نام1برده1آمده1است1كه1تصويرگری،1هنر1
آشکارسازی1ايده1هاست،1اين1حرفه1طيف1گسترده1ای1از1كاربردها1
را1پوشش1می1دهد؛1كتاب1كودكان،1توسعه1بصری1انيميشن1و1
بازی1ها،1داستان1های1تصويری1و1تصويرگری1تعاملی1و1هر1چيز1

ديگری1كه1تصويرگر1بتواند1به1آن1زندگی1بخشد. 
ركيبی1از1 امه1ای1آموزشی1ابتکاری1كه1ت 1برن اين1آكادمی،
تکنولوژی1های1ديجيتال1را1با1آموزش1كالسيك1به1دانشجويان1
ارائه1می1دهد.1اين1برنامه،1ديدگاهی1معاصر1را1برای1تکنيك1های1
تان1سرايی1 بندی1و1داس ر1طراحی،1تركيب1 يد1ب أك با1ت سنتی1

فراهم1می1كند.

واحدهای درسی رشته تصويرگری  

واحدهای1درسی1مندرج1در1جدول1،11مربوط1به1رشته1
تصويرگری1به1طور1كلی1در1سه1مقطع:1كاردانی،1كارشناسی1
و1كارشناسی1ارشدAA، BFA، MFA(1(13است.1در1هر1مقطع1
تحصيلی1اين1دانشکده1بنا1به1ضرورت،1تعدادی1از1اين1واحدها1

گنجانده1شده1است.1
واحدهای1استوديو14بر1روی1روش1هايی1كه1برای1پيشرفت1
و1استادشدن1در1مهارت1های1تکنيکی1الزم1و1ضروری1است،1
تأكيد1می1كنند1و1واحدهای1هنر1آزاد1بيان1ايده1ها1و1ارتباط1مؤثر1
برای1مهارت1های1ارائه1بصری،1زبانی1و1نوشتاری1را1پرورش1می1
دهند.1دانشجويان1بعد1از1ارائه1پروژه1نهايی1مستقل،1با1توشه1ای1
از1كارهای1آماده1شده1برای1ارائه1و1به1دست1آوردن1فرصت1های1
حرفهای1در1زمينه1تصويرگری1فارغ1التحصيل،1خواهند1شد.1

دانشجويان1مدرسه1تصويرگری،1مهارت1های1هنر1كالسيك1
و1آموزش1های1تکنيکی1را1به1طور1متعادل1دريافت1می1كنند1
تا1هنرمندانی1كه1تعليم1ديده1اند،1اين1آموزش1ها1را1به1منظور1
به1كاربستن1رسانه1های1جديد1و1نيازهای1رو1به1رشد1بازار1و1برای1
رفع1مشکالت1بصری1چه1در1رسانه1های1ديجيتال1و1چه1سنتی،1
به1كار11بندند.1فارغ1التحصيالن1مدرك1تصويرگری1با1مهارت1ها1و1
ابزار1و1سابقه1تصويرگری1كه1هر1تصويرگری1می1بايست1واجد1

آنها1باشد،1به1اين1زمينه1وارد1می1شوند.11
واحدهای1پايه1ای1تصويرگری1بر1روی1طراحی1فيگور،1آناتومی،1
ند؛1زغال1و1نقاشی1 های1سنتی1مان در(1و1روش1 رن پرداخت1)
متمركز1می1شوند،1واحدهای1رسانه1ای1ديجيتال1بر1روی1استفاده1
مصور1از1دو1ابزار1برداری1و1بيت1مپ15متمركز1است.1درحالی1كه1

دانشجويان1درحال1گذراندن1برنامه1های1تدوين1شده1اين1رشته1
هستند،1مهارت1های1اكتسابی1خود1را1با1مهارت1های1توسعه1
مفهومی1تركيب1می1كنند1كه1هدف1از1آن،1رسيدن1به1سبکی1

منحصر1به1فرد1و1شخصی1است.

حاصل آموزش

شامل1دو1بخش1است:1حاصل1آموزش1برنامه1ارشد1تصويرگری1
و1حاصل1آموزش1برنامه1ارشد1هنرهای1آزاد.1برنامه1آموزشی1
مدرسه1ارشدMFA1 تصويرگری،1بر1ارتباط1تصويری1و1اسرار1
توانايی1های1مفهومی1و1تکنيکی1تأكيد1دارد1و1مشتمل1بر1آموزش1
شديدی1در1قاعده1مندكردن1ايده1ها،1حل1مشکالت1و1مهارت1های1
هنری1است.1از1دانشجويان1خواسته1می1شود1كه1استعدادها1و1
مهارتهايشان1را1پرورش1دهند1زيرا1نه1تنها1هنرشان1را1بهبود1

می1بخشند1بلکه1موقعيت1كاری1خود1را1گسترش1می1دهند.
نقطه1تمركز1مطالعات1ارشد1در1تصويرگری1توسعه1سبك1
شخصی1است.1دانشجويان1كارشناسی1ارشد1نمونه1كارهای1خود1
را1توسعه1می1دهند1طوری1كه1اثبات1كننده1سبك1شخصی1و1
مهارت1های1حرفه1ای1آنها11باشد.1پروژه1نهايی1در1نمايشگاهی1
عمومی1به1نمايش1گذاشته1می1شود1و1به1تأييد1كميته1بررسی1

نهايی1برای1سنجش1توانايی1دانشجو1خواهد1رسيد.

استخدام فارغ التحصيالن مدرسه تصويرگری ازسوی 
بنگاه ها و مشتريان 

در1سايت1دانشگاه1آمده1است1كه1فارغ1التحصيالن1مدرسه1
تصويرگری1دانشگاه1آكادمی1يا1به1خوداشتغالی1می1پردازند1و1
يا1جذب1مشتريان1اين1دانشکده1می1شوند؛1مثاًل1در1زمينه1چاپ:1
نشنال1جئوگرافيك،16وال1استريت1ژورنال17و1امريکن1گريتينگز18
در1زمينه1فيلم1و1بازی1و1رسانه1های1تعاملی:1پيکسار،19آی1دی1
دابليو،110ديريم1وركز111و1يا1در1زمينه1طنز:1مارول1كميك،112
دی1سی1كميك،113دارك1هورس114و1بسياری1ديگر1ازاين1دست.1

- موقعيت های حرفه ای
دانشجويان1اين1دانشگاه،1فعاليت1حرفه1ای1خود1را1از1روز1اول1
شروع1خواهند1كرد.1آنها1ترم1اول1را1با1پروژه1فيگور1آغاز1كرده1و1
همچنان1به1مهارت1های1طراحی1خود1براساس1استانداردهای1
فزايند1و1پيشرفت1می1كنند.1شروع1واحدهای1 ا صنعتی1می1
تصويرگری1اساس1محکمی1را1در1فهم1فيگور1و1رسانه1های1
ديجيتال1فراهم1می1كند1و1همان1طور1كه1دانشجو1در1طول1برنامۀ1
مدرك1تصويرگری1پيشرفت1می1كند،1مهارت1های1به1دست1آورده1
خود1را1در1داستان1سرايی1به1وسيله1شناخت1تصاوير1مفهومی1
به1كار1می1بندد.1دانشجويان1درحين1تحصيل1و1بهبودبخشيدن1به1
سبك1منحصربه1فرد1و1شخصی1خودشان،1موقعيت1های1بسياری1
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واحدهای درسی

)Book Illustration(11.1تصويرگری1كتاب)Heads & Hands(11.24سرها1و1دست11ها

1)Children’s Book Illustration(11.2111111تصويرگری1كتاب1كودك)History of Comics(1.25تاريخ1طنز

111)Clothed Figure Drawing(11.31طراحی1فيگوراتيو1ملبس(History of Illustration)1.26تاريخ1تصويرگری

111)Comic Book Inking(11.41رنگ1آميزی1كتاب1های1كميك))Illustration1Design111.27طراحی1تصويرگری

1Comics Creating(11.5طنز:1ساختن1تصاوير1خشن1ژاپنی
11)Manga

)Interactive & Vector Art(11.28تعامل1و1هنر1برداری

11)Comics: Pencils & Inks(11.6111طنز:1جوهر1و1مداد)Interactive Illustration(1.29تصويرگری1تعاملی

11)Comics: Senior Project(11.7111111طنز:1پروژه1ارشد)Leyouts in Ink(1.30صفحه1بندی1با1جوهر

)Concept & Narrative(111.8مفهوم1و1روايت
1.31طراحی1و1نقاشی1مکان1)لوكيشن(

11)Location Drawing & Painting(1

1.9مفهوم،1تکنيك1و1تصويرگری
(Concept,technique and Illustration)

1)Narrative Illustration(1.32تصويرگری1روايی

1.10طراحی1شخصيت1برای1فيلم1و1بازی
1)Creature Design for Film & Games(

1.33پرسپکتيو1برای1تصويرگری،1فيلم1و1بازی
)Perspective  for Illustration, Film & Games(1

1)Decorative Illustration(111.1111تصويرسازی1دكوراتيو(Principles, Practice, & Media)11.34اصول،1عمل1و1رسانه

Digital Drawing(111.121111طراحی1ديجيتال)Science Illustration(11.35تصويرگری1علمی

11111111)Digital Media(1.131رسانه1ديجيتال)Self Promotion(11.36خودابزاری

)Digital1Painting(11.141نقاشی1ديجيتال)Situation & Environment(11.37شرايط1و1محيط

11)Drawing for Film(11.1511طراحی1برای1فيلم)Situation Drawing & Painting(11.38طراحی1و1نقاشی1محيط

1.16طراحی1براساس1تخيالت1
(Drawing from Imagination)

1.39داستان،1فرايند1و1تکنيك1ها1
)Story, Process, & Techniques(

)Eccentric Illustration(111.17تصويرگری1نامتعارف
1.40مفاهيم1فيگوراتيو1پايدار1

)Concepts Sustained Figurative(

1)Editorial Illustration(111.1811تصويرگری1مطبوعات)The Fantastic Figure(11.41فيگورهای1تخيلی

Fantasy Illustration(11.19111تصويرگری1خيال1پردازانه(The Graphic Novel)1.42گرافيك1داستان

11)Figure Drawing(111.20طراحی1فيگور
1.43توسعه1بصری1برای1تصويرگران

1)Visual Development for Illustrators(11

)Figure Painting(11.211نقاشی1فيگور)Watercolor for Illustrators(111.44آبرنگ1برای1تصويرگران

)Figure Painting in Acrylic(111.2211نقاشی1فيگور1با1اكرليك)Wildlife Illustration(11.45تصويرگری1حيات1وحش

)Illustration Graphic(111.23تصويرگری1گرافيکی
 (URL 1)

جدول1.11واحدهای1درسی1رشته1تصويرگری1آكادمی1هنر1سانفرانسيسکو1در1سه1مقطع1كاردانی،1كارشناسی1و1كارشناسی1ارشد
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دارند1و1از1اين1طريق،1با1افراد1حرفه1ای1در1صنعت1ارتباط1برقرار1
كرده1و1آينده1حرفه1ای1خود1را1شروع1می1كنند.

- نمايش های بهاری
نمايش1بهاری1اين1دانشگاه1با1ارائه1نمايشی1از1كارهای1اصيل1و1
تازه،1جمعيتی1از1افراد1حرفه1ای1صنعت1را1به1سوی1خود1می1كشاند.1
از1بهترين1كارهای1هريك1از1دانشجويان1تصويرگری1در1زمينه1های1
گرافيك1داستانی،1توسعه1بصری1برای1انيميشن1و1بازی،1كتاب1
كودك1و1تصويرگری1تعاملی1است.1دانشجويان1كارهای1خود1را1
در1معرض1نمايش1گذاشته1و1با1نمايندگان1كمپانی1هايی1ازقبيل1
مارول1اينترتينمنت،115امريکن1گريتينگز1و1...1مصاحبه1می1كنند.1

- جوايز و پروژه های واقعی
دانشجويان1مدرسه1تصويرگری،1اغلب1در1مسابقات1صنعتی1
كه1ازسوی1انيستيتوهايی1مانند1جامعه1تصويرگران1كه1انتشاراتی1
هايی1ازقبيل1مجله1CMYK1آنها1را1همراهی1می1كنند،1شركت1

می1نمايند1و1با1ارائه1كارهای1شايسته،1برنده1می1شوند.
درطول1هر1ترم1مدرسه1تصويرگری1در1رويدادهايی،1هنرمندان1
محترم1و1پيشکسوت1را1به1پرديس1دانشگاه1دعوت1می1كند1و1

دانشجويان1از1سخنرانی1آنها1بهره1می1برند.

- موقعيت های شغلی
فارغ1التحصيالن1رشته1تصويرگری1می1توانند1فعاليت1حرفه1
ای1خود1را1در1زمينه1های1گوناگون1شروع1كنند؛1ازجمله:1در1
زمينه1نشر؛1طنز1و1گرافيك1داستانی،1صفحه1بندی/1صفحات1
1طراحی1نمايه،1 ،1صفحات1وب1شخصی، وب1شامل:1نمادها
اطالعات1گرافيکی1گرافيك1حركتی.1در1زمينه1چاپ1شامل:1
كتاب1كودك،1تبليغات،1عالمت1های1تجاری-1برچسب1ها،1چاپ1
پارچه،1سرمقاله،1كارت1های1تبريك1و1چاپ1در1زمينه1های1علمی.1
1هنرهای1سرگرمی1شامل:1داستان،1استوری1برد،1شخصيت1پردازی1

 (Academy of art, 20/2/1393)....11و
به1نظر1می1رسد،1مجموع1451واحد1درسی1تصويرگری1در1
رنامه1برای1انتخاب1استاد1 ه،1حاكی1از1انعطاف1ب اين1دانشگا
راهنما1و1دانشجو1برای1دستيابی1به1تخصص1موردنياز1باشد.1
عالوه1بر1تدوين1واحدهای1درسی1مورداشاره1توسط1آكادمی1
هنر1دانشگاه1سانفرانسيسکو1و1برگزاری1نمايشگاه1ها1و1ايجاد1پل1
ارتباطی1بين1دانشجويان1و1پيشکسوتان1رشته1تصويرگری،1
ناشران1و1كمپانی1های1توليد1انيميشن1و1...1با1هدف1همسان1سازی1
محيط1آكادميك1با1بازار1كار1برای1دانشجويان،1تحقيقاتی1نيز1

در1زمينه1تدريس1اثربخش1صورت1گرفته1است.
پنج1مؤلفه1را1به1عنوان1معيار1جهت1تدريس1اثربخش1می1توان1
وا،1دانش1و1مواد1درسی زماندهی1محت 1.1سا 1درنظر1گرفت:1

1.211مهارت1های1ارتباطی1و1روابط1انسانی1واضح1با1دانشجويان
1.31فراهم1سازی1محيط1يادگيری1برای1دانشجويان1.41ارائه1بازخورد1
فوری،1نظرها،1ارزيابی1ها1و1امتحانات1عادالنه1.51اثربخشی1كلی1
تدريس1اساتيد1)غالمی،81:13921(.1به1نظر1می1رسد،1آكادمی1
دانشگاه1هنر1سانفرانسيسکو1به1خصوص1موردسازماندهی1محتوا،1
دانش1و1مواد1درسی1را1برای1تربيت1دانشجويانی1آزموده1درنظر1
داشته1است.1اين1نکته،1با1بررسی1واحدهای1درسی1دانشگاه1

ذكرشده1مشهود1می1باشد.

مشخصات كلی دوره كارشناسی ارشد رشته تصويرگری 
در دانشگاه تهران

واحدهای1درسی1تصويرگری1به1عنوان1يك1گرايش1در1مقطع1
كارشناسی1به1موازات1گرايش1ارتباط1تصويری،1زيرمجموعه1
اين1رشته1است1و1درصورت1نبود1اين1گرايش1در1دانشکده1ها،1
به1عنوان1درس1تصويرگری1در1كارشناسی1ارتباط1تصويری1
آموزش1داده1می1شود.1مقطع1كارشناسی1ارشد1به1طور1كاماًل1

مجزا1دارای1برنامه1آموزشی1است.
طول1دوره1كارشناسی1ارشد1رشته1تصويرگری1در1ايران،1
دو1سال1است.1حداكثر1طول1تحصيلی1مجاز1برای1طی1دوره،1
سه1سال1است1كه1هرسال،1دو1نيم1سال1و1هر1نيم1سال،1171
هفته1كامل1آموزشی1است.1همچنين،1حداكثر1تا1نيم1سال1با1
احتساب1حداكثر1مدت1سه1سال1می1تواند1به1عنوان1پيش1نياز1

دروس1كمبود1مورداستفاده1قرار1گيرد.
سايت1های1دانشگاه1های1خارج1از1كشور1با1اهداف1اقتصادی1
در1جذب1دانشجويان1بين1المللی،1در1معرفی1فعاليت1ها1و1برتری1
نسبت1به1دانشگاه1های1رقيب،1تبليغات1روزافزون1دارند؛1ليکن1
دانشگاه1های1كشورمان1چندان1به1مندرجات1سايتهايشان1
نمی1پردازند.1ازاين1رو،1اطالعات1مندرج1در1سايت1وزارت1علوم،1

منبع1اصلی1اطالع1از1برنامه1درسی1ايران1است.

- تعداد واحدهای درسی كارشناسی ارشد تصويرگری در 
ايران

1381واحد1شامل1دروس1الزامی1)اصلی1و1تخصصی(1321
واحد1و161واحد1پايان1نامه1است1)جدول21(.1

چنانچه1مشاهده1می1شود،1توجه1به1ابعاد1نظری1و1دانش1
ای1خلق1آثار1هنر1تصويرگری1در1ايران،1قابل1مالحظه1 زيربن
در1عناوين1و1سرفصل1های1درسی1است1كه1مبتنی1بر1آخرين1
دنياست.1»در1 يادگيری1موفق1 يافته1های1علمی1در1زمينه1
محيط1های1مبتنی1بر1كتاب،1جمالت1بايد1در1مجاورت1يا1در1
درون1تصاوير1مربوطه1جای1گيرند1و1در1محيط1های1مبتنی1بر1
1رايانه1متن1بايد1در1كنار1تصوير1مربوطه1بر1روی1صفحه1قرار1گيرد.«1

)ماير،1091:13841(
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- سرفصل دروس
تاريخچه1تصويرگری،1آشنايی1دانشجويان1با1زمينه1های1
تصويرگری1از1گذشته1تا1حال1است.1در1اين1درس1ابتدا1تاريخچه1
تصويرگری1عمومی1در1ايران1و1جهان1و1سپس1تاريخچه1تصويرگری1

برای1كودكان1و1نوجوانان1موردبحث1واقع1می1شود،1از1اساليد1
و1فيلم1و1نمونه1خوب1كتاب1ها1نيز1استفاده1می1شود.

زايش1 طراحی1تخصصی1در1تصويرگری1برای1ايجاد1و1اف
ته1است.1 توانايی1دانشجويان1در1طراحی1تخصصی1اين1رش

تعداد1واحدواحدهای1درسی

)illustration history(112واحدتاريخچه1تصويرگری

)Specialized drawing in illustration(112واحدطراحی1تخصصی1در1تصويرگری

)Criticism and image analysis(1112واحدنقد1و1تحليل1تصوير

)Research Methods(1112واحدروش1تحقيق

1)old age and new age illustration(112واحدتصويرگری1قديم،1تصويرگری1جديد

1)recreating of great artists work(1112واحددوباره1سازی1كار1اساتيد

)Illustrations Techniques Workshop(14واحدكارگاه1آموزش1فنون1تصويرگری

)Cultural illustration  1(1112واحدتصويرگری1فرهنگی

)Cultural illustration Project 2(12112واحدپروژه1تصويرگری1فرهنگی

)Illustrations of advertising, newspapers, publications(112واحدتصويرگری1تبليغات،1جرايد،1نشريات

)Scientific- educational illustration 1(1112واحدتصويرگری1آموزشی-1علمی

)Scientific- educational Illustration Project 2(1212واحدپروژه1تصويرگری1آموزشی-1علمی

1)Children’s Book Illustrations 1(112واحدتصويرگری1كتاب1های1كودكان1و1نوجوانان

)Children’s Book Illustrations Project 2(11212واحدپروژه1تصويرگری1كتاب1های1كودكان1و1نوجوانان

)Final1Project(1116واحدپروژه1نهايی

 (URL 2)

جدول1.21واحدهای1درسی1رشته1تصويرگری1در1ايران1در1مقطع1كارشناسی1ارشد

جدول1.31دروس1كمبود1برای1پذيرش1شده1های1كارشناسی1ارشد1تصويرگری1از1رشته1های1غيرمرتبط

تعداد1واحددروس1كمبود

Persian1tales1Literature1112واحدمتون1داستانی1فارسی

Layout1112واحدصفحه1آرايی

Specialized1Drawing1112واحدطراحی1تخصصی

(URL 2)
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پس1از1اطمينان1از1توانايی1دانشجويان1در1امر1طراحی،1در1
اين1درس1به1ساده1كردن1طراحی1و1درنهايت،1به1تغيير1شکل1
از1طريق1طراحی1پرداخته1می1شود.1در1اين1مرحله1طراحی1
به1مرز1كاريکاتور1و1تصوير1متحرك1نزديك1می1شود1بنابراين،1

مفاهيم1حركت1در1ساده1ترين1شکل1ارائه،1مطرح1می1شود.
نقد1و1تحليل1تصوير،1برای1آشنايی1دانشجويان1با1ابعاد1مختلف1
مفاهيم1تصويری1است.1ايجاد1و1انتقال1احساس1از1طريق1تصوير1
با1ارائه1شيوه1های1مختلف1تصويری1و1آشنايی1با1كيفيت1ايجاد1
ارتباط1از1طريق1تصوير1با1ارائه1شيوه1های1مختلف1تصويری1و1
آشنايی1با1كيفيت1ايجاد1ارتباط1از1طريق1تصوير،1موضوع1اصلی1
اين1درس1است؛1كه1با1انتخاب1نمونه1های1مناسب1به1نقد1و1تحليل1
آنها1پرداخته1می1شود1و1درپايان1هر1جلسه،1دانشجويان1به1بحث1
و1تبادل1نظر1خواهند1پرداخت.1اين1درس1به1صورت1سمينار1با1
شركت1استادان1مختلف1برگزار1شده1و1درانتها1دانشجويان1كار1

پژوهشی1كوتاه1مدتی1را1ارائه1خواهند1داد.

روش تحقيق، جهت ايجاد روحيه تحقيق و پژوهشی 
در دانشجويان است3

1تصويرگری1قديم،1تصويرگری1جديد،1توانايی1اجرای1تصويرگری1
جديد1با1استفاده1از1روحيه1تصويرگری1قديم1است،1به1منظور1
تداوم1هويت1قديم1در1كار1هويت1جديد1ايجاد1می1كند.1آشنايی1
با1تصويرگری1كتاب1های1قديمی1و1چگونگی1كاربرد1آنها،1تجزيه1
و1تحليل1تصاوير1از1نظر1مفهوم،1تركيب،1رنگ،1طرح1و1استفاده1
از1نتيجه1كار1برای1تصويرگری1كتاب1های1جديد1و1احيانا1ًتلفيق1
اين1روش1ها1با1روش1های1روز1با1كندوكاو1در1پيداكردن1روشی1

جديد،1موضوع1اصلی1اين1درس1است.
دوباره1سازی1كار1استادان،1آشنايی1اجمالی1با1كار1استادان1
و1شناخت1شيوه1های1كار1يکی1از1آنهاست.1آثار1تصويرگری1
استادان1بزرگ1ايرانی1و1خارجی1از1طريق1اساليد1و1كتاب1به1
دانشجويان1نشان1داده1شده1و1پيرامون1آنها1بحث1و1صحبت1
می1شود.1سپس1بنابر1عالقه1هريك1از1دانشجويان،1نمونه1هايی1
انتخاب1می1شود1تا1عينا1ًدوباره1سازی1گردند.1از1اين1رهگذر،1

شيوه1و1روش1تصويرگری1استادان1شناخته1می1شود.
كارگاه1آموزش1فنون1تصويرگری1)تکنيك1ها(،1برای1شناخت1
انواع1فنون1تصويرگری1از1طريق1اجرای1آنهاست.1در1اين1كارگاه،1
فنون1مختلف1تصويرگری1و1كاربرد1هريك1از1آنها1موردبررسی1
و1آموزش1قرار1می1گيرد1و1دانشجويان1به1صورت1عملی1هريك1از1
آنها1را1تجربه1كرده1و1تا1مرز1توانايی1و1گاه1مهارت1ادامه1می1دهند.1
اين1فنون1شامل1شيوه1های1چاپ1های1مختلف1دستی،1عکاسی،1
قلم1مو،1مداد1و1گرافيك1كامپيوتری1است.1درضمن،1دانشجويان1
با1صنعت1چاپ1)ليتوگرافی،1چاپ1و1صحافی(1نيز1آشنا1می1شوند.

1حركت1به1سوی1بهره1مندی1از1آخرين1يافته1های1علم1روان1شناسی1
آموزشی1در1برنامه1درسی1پيش1رو1مشاهده1می1شود1كه1»يادگيری1
چندرسانه1ای1در1دو1وضعيت1مبتنی1بر1كتاب1)تلفيق1بهينه1متون1
نوشتاری1چاپی1و1مثال1های1تصويری(1و1مبتنی1بر1رايانه1)كلمات1
در1قالب1گفتار1و1تصاوير1در1قالب1انيميشن(1برای1استفاده1بهينه1
از1شيوه1های1ديداری1در1يادگيری1است.«1)ماير،451:13841(
تصويرگری1فرهنگی1،11با1استفاده1از1تصويرگری1توسعه1
فرهنگی1را1تمرين1می كند.1در1اين1درس،1تصويرگری1درخدمت1
تبليغ1و1فرهنگ1قرار1می1گيرد1و1به1صورت1گسترده1ای1نحوه1
استفاده1از1اين1طريق1آموزش1داده1می1شود.1ضمنا1ًبرای1هر1
مورد1نمونه1ای1معرفی1و1كار1محدودی1در1زمينه،1پوستر1يك1
صفحه1از1كتاب،1برچسب،1بخشی1از1يك1بروشور،1كاتالوگ،1

پالكارد،1روی1جلد1كتاب1و1مجله1و1مانند1آن1كار1می1شود.
در1تصويرگری1فرهنگی1،21نسبت1بخش1عملی1به1نظری1

بيشتر1است.
تصويرگری1تبليغات،1جرايد1و1نشريات1و1شناخت1و1توانايی1
اجرای1صحيح1تصويرگری1تبليغات1و1نشريات1را1هدف1قرار1
می1دهد.1در1اين1درس،1دانشجويان1ابتدا1با1روش1های1تصويرگری1
در1روزنامه1و1مجالت1مختلف1فرهنگی،1عملی،1ورزشی1و1عمومی1
آشنا1می1شوند.1سپس1در1بخش1تصويرگری1تبليغات1با1انواع1
تصويرگری،1بسته1بندی،1موادغذايی،1لوازم1منزل،1مواد1مصرفی1

و1مانند1آن1آشنا1می1شوند.
تصويرگری1آموزشی-1علمی1،1به1شناخت1و1توانايی1در1
اجرای1صحيح1تصويرگری1آموزشی-1علمی1می1پردازد.1در1اين1
درس،1دانشجويان1با1روش1های1تصويرگری1كتاب1های1علمی1
و1آموزشی1و1كاربرد1آنها1آشنا1شده،1از1هر1مورد1يك1نمونه1
تمرين1كوتاه1مدت1انجام1می1دهند1و1استاد1با1نمايش1اساليد1

و1معرفی1كتاب1های1مناسب،1تدريس1می1نمايد.
در1تصويرگری1آموزشی-1علمی1،21نسبت1بخش1عملی1به1

نظری1بيشتر1است.1
تصويرگری1كتاب1های1كودكان1و1نوجوانان1،11شناخت1و1
توانايی1اجرای1صحيح1تصويرگری1كتاب1های1كودكان1و1نوجوانان1
را1به1ارمغان1می1آورد.1در1اين1درس،1دانشجويان1با1روش1ها1
لف1تصويرگری1و1كتاب1سازی1كتاب1های1 های1مخت و1نمونه1
كودكان1و1نوجوانان1آشنا1شده1و1نمونه1هايی1را1در1مدت1زمان1
كوتاه1مصور1می1نمايند.1در1تصويرگری1كتاب1های1كودكان1و1

نوجوانان1،21نسبت1بخش1عملی1به1نظری1بيشتر1است.
-1پروژه1نهايی،1سنجش1آگاهی1و1توانايی1هنری1و1عملی1
دانشجو1را1مدنظر1دارد.1در1اين1پروژه،1دانشجو1با1تبادل1نظر1با1گروه1
آموزشی1دانشکده1و1ارزشيابی1كارهای1قبلی1اش1موضوعی1را1برای1
پايان1نامه1انتخاب1نموده،1پس1از1تحقيقات1اوليه1به1طور1كامل1
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آن1را1اجرا1و1ماكت1را1تا1مرز1تکثير1آماده1می1كند.1درعين1حال،1
150درصد1از1اين1پروژه،1به1مبانی1نظری1آثار1می1پردازد.

نقش و توانايی فارغ التحصيالن و ضرورت و اهميت 
تصويرگری

در1سايت1وزارت1علوم1آمده1است1كه1فارغ1التحصيالن1می1
توانند1به1اعتالی1اين1هنر1كمك1كنند1و1همچنين1با1توجه1به1
نياز1روزافزون1جامعه1اسالمی1به1افراد1كارآمد1در1اين1رشته،1
در1كارهای1حرفه1ای،1آموزشی1و1مشاوره1در1بخش1خصوصی1

و1دولتی،1فردی1يا1گروهی1فعاليت1نمايند.
امروز1تصوير1مانند1كالم،1حامل1پيام1و1معانی1خاصی1است1
كه1مخاطب1عام1و1خاص1دارد1و1ازآنجاكه1ارتباط1از1طريق1
تصوير1در1دنيا1وسعت1فراوان1يافته1است1و1اين1مهم،1در1ابعاد1
وسيعی1در1امر1پيام1رسانی1و1ايجاد1سليقه1هنری1و1انتقال1مفاهيم1
بسيار1مؤثر1واقع1می1شود،1الزمست1با1ايجاد1دوره1ای1كه1بتواند1
افرادی1اليق1و1كارآمد1را1پرورش1دهد،1از1سطح1كيفی1خوبی1
برخوردار1باشد.1همچنين،1در1ارسال1و1انتقال مفاهيم1آرمان1های1
انقالبی1به1جهان1و1مقابله1با1نفوذ1بی1رويه1فرهنگ1بيگانه1فعاليت1
مستمر1نمود.1اين1امر1در1اعتال1و1ايجاد1هويت1فرهنگی1بسيار1
ين1رشته1 حائز1اهميت1است.1نظر1به1عرصه1وسيع1فعاليت1ا
كه1زمينه1های،1علمی1و1آموزشی1و1فرهنگی1را1دربرمی1گيرد1
و1همچنين1ارتباط1و1نسبت1موجود1در1اين1هنر1بين1دو1عنصر1
كالم1و1تصوير،1اين1رشته1می1تواند1در1ارتباط1ادبيات1و1هنر1
كه1سابقه1درخشانی1در1فرهنگ1و1هنر1گذشته1ما1دارد،1نقش1

11.)msrt, 25/3/1393(1تعيين1كننده1ای1داشته1باشد
قبل1از1مقايسه1و1تحليل1دو1مركز1آموزشی1يادشده1و1بحث1
درباره1تشابهات1و1تفاوت1های1آنها1درنظرگرفتن1فاكتور1خالقيت1
در1ارتباط1با1فرايند1خلق1اثر1هنری،1ضروری1به11نظر1می1رسد.
از1دنيای1امروز1به1دليل1ويژگی1های1بسيار1متغير1و1خالقی1كه1
دارد1تحت1عنوان1عصر1خالقيت1و1نوآوری1نام1برده1می1شود.1در1
اين1دوران1فرايندها،1پديده1های1خالقيت،1نوآوری1و1كارآفرينی1
عرصه1های1بسيار1گسترده1ای1از1جامعه1انسانی1را1تحت1تأثيرات1
عميق1خود1قرار1داده1است.1ازاين1رو1عامل1اساسی1پايداری،1
پويايی1و1موفقيت1نهادهای1مختلف،1حركت1با1محوريت1خالقيت1

و1نوآوری1است1)چراغ1چشم،81:13861(.
خالقيت1حوزه1گسترده1ای1است1كه1نمی1توان1مدعی1شناخت1
دقيق1و1همه1جانبه1آن1شد.1ازسويی،1بسياری1از1روان1شناسان1
و1نظريه1پردازان1حوزه1خالقيت1براين1عقيده1اند1كه1خالقيت1
دازه1گيری1يا1ارزيابی1نيست1و1فقط1آثار1دانشجويان1 قابل1ان
قابل1ارزيابی1است1كه1آن1نيز1حاصل1فرايند1خالقيت1است.1
گروهی1نيز1معتقدند1باوجود1پيچيدگی1خالقيت،1برای1ارزيابی1

آن1می1توان1آن1را1در1چهار1كيفيت1تقسيم1بندی1كرد.1اين1چهار1
دسته1عبارت1اند1از:1الف.1شخص1خالق:1كليه1عوامل1مربوط1به1
شخصيت1فرد1خالق1و1ويژگی1های1شخصيتی1او1را1دربر1می1گيرد.
ب.1فرايند1خالقيت:1مراحل1مختلف1از1ادراك1تا1خلق1اثر1

هنری1است.1
ل1خالقيت:1كيفيت1اثری1است1كه1درنتيجه1 ج.1محصو

فرايند1خالقيت1به1دست1می1آيد.
د.1محيط:1عوامل1محيطی1است1كه1بر1روند1خالقيت1تأثير1

مثبت1دارد.
براساس1همين1تقسيم1بندی،1تست1ها1و1روش1های1ارزيابی1
خالقيت1تنظيم1شده1اند1اما1ازآنجا1كه1فرايند1خالقيت،1يك1
فرايند1ادراكی1پيچيده1است،1يك1ارزيابی1جامع1و1فراگير1از1
تفکر1خالق،1نيازمند1اندازه1گيری1های1متعدد1از1مراحل1ادراك،1
انگيزش،1عاليق،1گرايش1های1فرد1و1كليه1عناصر1مرتبط1با1
خالقيت1مثل1تأثيرات1انبوه1عوامل1محيطی،1عملکرد،1ارائه1
محصول1خالق1و1مانند1آنهاست1)نقره1كار1و1مظفر،691:13881(.1
1اينکه1يکی1از1عوامل1تأثيرگذار1بر1روند1خالقيت،1 بنابر
عوامل1محيطی1است1)در1اينجا1مراكز1آموزش1دانشگاهی1
رشته1تصويرگری(،1می1بايست1به1اين1فاكتور1مهم1توجه1الزم1را1
داشته1باشند.1البته1از1خالقيت1فردی1و1ويژگی1های1شخصيتی1
دانشجويان1نمی1توان1غافل1شد؛1كه1بحث1در1خصوص1اين1مهم1

در1حوصله1اين1مقال1نمی1گنجد.1

مقايسه و تحليل دو نمونه مركز آموزشی؛دانشگاه های 
تهران و آكادمی هنر سانفرانسيسكو 

جه11به1رسالتی1كه1هنر1تصويرگری1و1نيز1هنرمند1 با1تو
تصويرگر1برعهده1دارند1و1مجموعه1كثيری1از1ابزارهای1سنتی1و1
ديجيتال1موجود،1طبيعتا1ًآموزش،1نقشی1مهمی1را1ايفا1می1كند1
تا1دانشجويان1طی1دوره1تحصيل1مهارت1كافی1را1در1به1كاربستن1
تکنيك1ها1و1ابزارها1فراگيرند.1همين1طور1استعداد1و1ذهن1خالق1
دانشجويان1برای1انتقال1مفاهيم1به1گونه1ای1درست1به1مخاطب،1
پرورش1يابد1و1نهايتا1ًارائه1مهارت1های1كسب1شده1طی1دوره1
تحصيل1دانشجو،1با1موفقيت1انجام1شود1تا1در1مواجهه1با1بازار1
مصرف1و1دراختيار1قراردادن1فرصت1های1شغلی1و1حرفه1ای1به1

فارغ1التحصيالن،1امکان1تعامل1با1كارفرما1باشد.

بحث درباره شباهت ها و تفاوت های برنامه آموزش 
دانشگاهی تصويرگری ايران و امريكا

- شباهت ها
آنچه1در1 و1 از1تحقيق1حاضر1 به1دست1آمده1 نتايج1 1طبق1
جدول1های141و1،51غايت1آموزش1در1هر1دو،1مشابه1بوده1است.1
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با1مطالعه1واحدهای1درسی1می توان1به1اين1نتيجه1رسيد1كه1
هر1دو1سعی1در1پرورش1هنرمندان1موفق1و1خالق1را1دارند1و1
واحدهای1تدوين1شده1در1جهت1رسيدن1به1اين1هدف1است.1

ازجمله1عناوين1مشترك:1
-1واحد1"تصويرگری1كتاب1كودكان1و1نوجوانان"1در1هر1دو1
نظام1آموزشی1وجود1دارد؛1ازآنجايی1كه1تصويرگری1وابسته1به1
متن1و1روايت1است،1يکی1از1كاربردهای1آن1تصويرگری1كتاب1
است.1اين1واحدهای1پيش1بينی1شده1سعی1بر1آشنايی1هنرمند1
با1دنيای1كودكان1و1نوجوانان1دارند1تا1بتوانند1در1اثر1ديدن1
تصوير1توسط1كودكان1و1نوجوانان1بر1آنها1تأثير1گذاشته1و1در1

ذهن1آنها1ماندگار1گردند.1
-1عنوان1مشترك1بعدی1"تصويرگری1علمی1و1آموزشی"1است؛1
تصويرگری1علمی1از1ديرباز1در1كنار1مطالب1علمی1تأليف1شده1
دانشمندان،1درجهت1تشريح1و1فهم1مطلب1كاربرد1داشته1است1
و1در1اين1ايام1هم1همچنان1كاربرد1خود1را1حفظ1كرده1است.1اين1
عنوان1درسی،1روش1های1بيان1اين1گونه1تصاوير1را1آموزش1می1دهد.
-1ديگر1عناوين1مشترك،1واحدهای1طراحی1است1كه1در1
تصويرگری1از1جايگاهی1خاص1برخوردار1است،1زيرا1پايه1و1
اساس1اين1هنر1می1باشد1و1هنرمند1با1فراست1و1ظريف1بينی1
خود1ميتواند1طراحی1پايه1را1درجهت1هدف1خود1تغيير1داده1و1

شکلی1كاريکاتوری1يا1كودكانه1و1تخيلی1به1آن1دهد.
-1واحدهای1تئوری1تاريخی1نيز1از1دروس1پايه1و1ضروری1
است1كه1با1عناوين1تاريخ1هنر1و1تاريخ1تصويرگری1مشترك1
است؛1هنرمند1با1بررسی1و1پژوهش1و1مطالعه1تاريخی،1درك1
بهتری1از1مفاهيم1پيدا1كرده1و1می1تواند1با1تصور1و1تخيل1خود1در1
هنگام1خلق1اثر،1از1آگاهی1تاريخی1كه1به1دست1آورده1استفاده1

كند1و1انتقال1صحيحی1از1مفاهيم1داشته1باشد.
-1تصويرگری1سرمقاله،1روزنامه،1نشريات1و1تبليغات؛1در1
اين1روزگار1پرمشغله1بسياری1از1مخاطبان1برای1دريافت1مطلب1
ترجيح1می1دهند1كه1در1كوتاه1ترين1زمان1از1بيشترين1مطالب1
آگاهی1پيدا1كنند.1تصوير1در1اينجا1رابط1بسيار1خوبی1ميان1
متن1و1مخاطب1می1باشد1و1تصويرگر1می1بايست1از1تصويری1

صحيح1و1تأثيرگذار1استفاده1كند.
در1حيطه1به1كارگيری1فارغ1التحصيالن1در1بازار1كار1معموال1ً
دانشگاه1ها1فرصت1هايی1را1در1طول1دوره1تحصيل1برای1ارائه1
آثار1داشجويان1مهيا1می1كنند؛1از1قبيل1انتشارات1آثار1و1مقاالت1
دانشجويان1در1نشريات1دانشگاه،1برگزاری1نمايشگاه،1درجريان1
قراردادن1دانشجويان1از1فراخوان1ها1و1برگزاری1نشست1های1
علمی1و1پژوهشی1كه1تمام1اين1اقدامات1در1معرفی1دانشجويان1
و1ايجاد1پل1ارتباطی1ميان1آنها1و1مشاغل1بی1تأثير1نخواهد1بود.

- تفاوت ها
در1عناوينی1مشاهده1می1شود1كه1بيانگر1علت1طول1تحصيل1
بيشتری1در1آكادمی1هنر1سانفرانسيسکو1است.1آنچه1به1عنوان1
تفاوت1از1آن1ياد1می1شود،1وجود1مجموعه1واحدهای1درسی1
تخصصی1در1مدرسه1تصويرگری1سانفرانسيسکو1می1باشد.1به1
نظر1می1رسد1كه1اين1مدرسه1با1تدوين1واحدهای1درسی1بيشتر1
و1تخصصی1تر1)كه1البته1طول1دوره1تحصيل1را1زياد1كرده1و1شايد1
موجب1اتالف1وقت1دانشجو1شود(،1می1تواند1موجب1حرفه1ای1تر1
شدن1هنرمندان1شود.1واحدهايی1مانند:1طراحی1فيگور1ملبس،1
نقاشی1ديجيتال،1طراحی1سر،1طراحی1شخصيت1برای1كتاب1
تزی،1فيگورهای1تخيلی1و1گرافيك1 كودك،1تصويرگری1فان
داستانی.1ديگر1آن1كه1اين1مدرسه1واحدهای1بيشتری1را1به1
طراحی1ديجيتال1و1استفاده1از1اين1تکنولوژی1اختصاص1داده1

است.
1از1اهم1ضروريات،1ارتباط1دانشکده های1هنر1با1صاحبان1
صنعت1و1كمپانی ها1در1سطح1وسيع1تری1است1كه1اين1امر1می 
تواند1تاحدی1تأمين1كننده1آينده1شغلی1دانشجويان1باشد.1در1
دانشگاه1های1كشور1ما1نياز1به1فعال1ترشدن1دارد.1همين1طور1
بهره1برداری1از1يافته1های1علمی1حوزه1های1روان1شناسی1آموزشی1
كه1نقش1تصوير1همزمان1با1متن1را1درجهت1يادگيری1خالق1
زمينه1های1تخصصی1گوناگون1اثبات1كرده1است.1انسان1ها1مطالب1
شنيداری1و1ديداری1را1جداگانه1موردپردازش1قرار1می1دهند.1اين1
مفروضه،1روندی1طوالنی1را1در1روان1شناسی1شناختی1طی1كرده1
و1درحال1حاضر1نيز1با1نظريه1رمزگذاری1دوگانه1پايويو1)كالرك1
و1پايويو،1،19911پايويو19861(1و1الگوی1حافظه1فعال1بدلی1
هم1خوانی1دارد1)ماير،1531:13841و541(.1درصورت1برخورداربودن1
از1منابع1شناختی1الزم،1اين1امکان1برای1فراگيران1وجود1دارد1
1كه1در1وهله1اول1در1معرض1يکی1از1كانال1ها1 تا1اطالعاتی1را
قرار1می1گيرد،1در1معرض1كانال1ديگر1نيز1قرار1دهند1)همان:1
55(.1»سيستم1پردازش1اطالعات1انسان1از1كانال1دوگانه1برای1
پردازش1های1ديداری/1تصويری1و1شنيداری/1كالمی1برخوردار1
است.1هريك1از1اين1كانال1ها1ظرفيت1محدودی1دارد.1همچنين1
يادگيری1فعال،1مستلزم1به1كارگيری1مجموعه1ای1هماهنگ1از1
فرايندهای1شناختی1درطول1يادگيری1است.1انتخاب1كلمات1
متناسب1از1متون1يا1گفتار1ارائه1شده،1انتخاب1تصاوير1مرتبط1
از1مثال1های1تصويری1ارائه1شده،1سازماندهی1كلمات1و1تصاوير1
انتخابی1به1شکلی1منسجم1و1تلفيق1بازنمايی1های1ديداری1و1كالمی1
با1دانش1پيشين1افراد،1جزء1پنج1مرحله1موجود1در1يادگيری1
چندرسانه1ای11می1باشد.«1)همان:471(1بنابراين1هر1دو1فضای1
آموزشی1دانشگاهی1مورد1بررسی،1نياز1به1اعتنای1بيشتری1
در1زمينه1تخصصی1كردن1ابعاد1اجتماعی1و1علمی1خود1دارند.1
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آمريكا )آكادمی هنر انفرانسيسكو( ايران )دانشگاه تهران(

13سال 12سال طول1دوره

واحدهای1ارائه1شده

63 38 تعداد1واحد

ü - نقاشی1ديجيتال

ü - نقاشی1سياه1قلم

ü - پرسپکتيو

- ü دوباره1سازی1كار1اساتيد

- ü روش1تحقيق

- ü طراحی1تخصصی1تصويرگری

ü - طراحی1از1طبيعت1بی1جان

ü - گرافيك1داستانی

ü - طراحی1فيگور1ملبس

- ü نقد1و1تحليل1تصوير

ü - طراحی1كاراكتر1و1طراحی1برای1انيماتورها

ü - تمرينات1حرفه1ای1برای1تصويرگران

ü - طبقه1بندی1مفاهيم1بين1فرهنگی

ü - طراحی1سر

ü - مطالعات1هدايتی

- ü پايان1نامه
1)نگارندگان(

جدول1.41تفاوت1های1دو1نظام1آموزشی1منتخب1هنر1تصويرگری1در1مقطع1كارشناسی1ارشد

آمريكا )آكادمی هنر انفرانسيسكو( ايران )دانشگاه تهران(

ü ü تاريخ1هنر/1تصويرگری

واحدهای1ارائه1شده

ü ü تصويرگری1سرمقاله،1جرايد،1نشريات

ü ü طراحی1كتاب1كودك

ü ü آموزش1تکنيك1های1تصويرگری

ü ü تصويرگری1علمی1آموزشی

ü ü تصويرگری،1تکنيك1،1مفهوم،1فنون1تصويرگری

ü ü تصويرگری1فرهنگی

ü ü واحدهای1اختياری
 منبع:1)1نگارندگان(

جدول1.51شباهت1های1دو1نظام1آموزشی1منتخب1هنر1تصويرگری1در1مقطع1كارشناسی1ارشد

شباهت ها و تفاوت های دو نظام و برنامه درسی آموزش دانشگاهی تصويرگری ايران و آمريكا
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نتيجه گيری
طی1سال1های1گذشته،1مقاالت1و1كتاب1هايی1به1چاپ1رسيده1كه1تمركز1خود1را1بر1روی1مسئله1آموزش1هنر1و1
چگونگی1كم1و1كيف1آن1گذاشته1اند؛1و1يا1مقاالتی1با1موضوع1بررسی1تاريخچه1آموزش1هنر1در1ايران1و1جهان1تدوين1
شده1اند1كه1مطالعه1و1تدقيق1در1آنها1خالی1از1لطف1نخواهد1بود.1اما1درخصوص1مطالعات1تطبيقی1بر1روی1رشته1های1
خاصی1چون1تصويرگری1و1جستجوی1راهکارهايی1به1منظور1بهبود1و1همگام1كردن1اين1رشته1با1پيشرفت1های1فناوری1
مطابق1نياز1مخاطبان1امروز1پژوهشی1صورت1نگرفته1است.1حاصل1سخن1اينکه1هدف1از1اين1بررسی1و1تحقيق،1يافتن1
اطالعاتی1جهت1بهبود1هنر1تصويرگری1و1بهترشدن1شرايط1حرفه1ای1تصويرگران1می1باشد.1باتوجه1به1نقاط1قوتی1كه1
در1حرفه1تصويرگری1در1ايران1وجود1دارد1و1آثاری1كه1تصويرگران1خلق1می1كنند،1بسياری1از1آنها1شايستگی1راهيابی1
به1مسابقات1تصويرگری1جهانی1را1يافته1و1موفق1به1كسب1جوايزی1گرديده1اند.1بسياری1از1كتابهای1منتشرشده1
وجود1دارد1كه1دارای1تصاويری1زيبا1و1جذاب1هستند1و1قابليت1ماندگاری1در1ذهن1را1دارند؛1اما1نمی1توان1به1اين1
توانايیها1بسنده1كرد1و1همچنان1بايد1درصدد1رفع1مشکالت1احتمالی1بود؛1تا1عرصه1را1برای1هنرنمايی1و1خلق1آثار1

هنرمندان1گسترش1داد.1
هنر1 دانشگاه1 و1 ايران1 دانشگاه1های1 در1 تصويرگری1 هنر1 آموزش1 درباره1 تحقيق،1 اين1 در1 انجام1شده1 لعات1 مطا

سانفرانسيسکو1حاكی1از1اين1است:
1.1افزايش1واحدهای1طراحی1تخصصی1تصويرگری1)طراحی1فيگور1ملبس،1طراحی1سر1)سرديس((،1طراحی1از1
طبيعت1بی1جان،1طراحی1كاراكتر(1و1همچنين1تصويرگری1ديجيتال،1كارآيی1حرفه1ای1تصويرگران1كشورمان1را1بعد1
از1فارغ1التحصيلی1باال1خواهد1برد1چراكه1امروز،1روزگار1كامپيوتر1و1بازی1ها1و1فيلم1هايی1است1كه1با1اين1ابزار1ساخته1

می1شوند1و1حتی1بسياری1از1فعاليت1های1تجاری،1معرفی1كاالها1و1تبليغات1صفحات1وب1را1برعهده1دارند.
1.2اين1نتيجه،1مستلزم1به1روزبودن1امکانات1و1تجهيزات1دانشگاه1ها1و1به1كارگيری1آخرين1نرم1افزارهاست1تا1با1دانش1

بنيادی1و1نظری1بخش1های1مختلف1هنر،1سهولت1و1سرعت1اجرای1بهينه11آثار1نيز1تأمين1شود.
1.3با1الحاق1واحدهای1درسی1مانند1تصويرگری1ديجيتال،1به1منظور1كسب1مهارت1دانشجويان1در1به1كاربستن1و1
استفاده1از1آخرين1تکنولوژی1های1روز1دنيا1و1دستيابی1به1تکنيك1های1جديد1اجرايی1و1ايجاد1تصاويری1خالقانه1تاحد1

زيادی1نقيصه1حاصل1از1عدم1به1روزرسانی1برنامه1آموزشی1رشته1تصويرگری1جبران1خواهد1شد.
1.4در1نظام1آموزشی1هر1دو1دانشگاه1بايستی1نظريههای1يادگيری1كه1درپی1آزمونهای1متعددی1به1دست1آمده1است،1
به1كارگرفته1شود1تا1در1زمينه1چگونگی1تلفيق1تصوير1با1متن1يا1گفتار1و1انيميشن1با1متن،1علمی1و1مؤثر1عمل1شود.1
1.5درپی1تعامل1دوسويه1ميان1دانشگاه،1صنايع1و1ناشرين،1دانشجويان1میتوانند1در1زمان1تحصيل1با1بازار1كار1
آشنا1شده1و1آينده1شغلی1آنها1از1تضمين1بيشتری1برخوردار1شود.1پس1چه1بهتر1كه1هنرمندان،1توانايی1اجرای1آثار1

خود1را1با1فناوری1جديد1داشته1باشند1و1آثاری1زيبا1درجهت1جذب1مخاطب1بيافرينند.1
1.6درادامه1دستيابی1به1نتايج1مذكور،1آنچه1ضروری1مینمايد1و1پيشنهاد1می1شود1كه1در1پژوهش1های1بعدی1
موردبررسی1قرار1گيرد،1بررسی1امکان1توسعه1سايتهای1داخلی1جهت1معرفی1رشته1ها1و1درج1توانايی1دانشآموختگان1
جهت1جذب1دانشجويان1غيرايرانی،1همچنين1به1روزشدن1شيوهها1و1مهارتهای1آموزشی1است1كه1می1تواند1در1كسب1

مهارت،1رشد1خالقيت1و1كارآيی1مبتنی1بر1دانش1تفسير1دانشجويان1رشته1تصويرگری1موثر1واقع1شود.

پی نوشت
1.  Academi Of Art Universiti
2. School of Illustration

31 سايت1آكادمی1هنر1سانفرانسيسکو1در1صفحه1دانشکده1تصويرگری،1مدارك1و1برنامه1آموزشی1خود1را1بدين1شرح1زير1می1آورد:1.
كاردانی1،1AA11كارشناسی1،1BFA1كارشناسی1ارشدMFA1؛1مدرك1MFA1مطالعات1پيشرفته1ای1را1برای1دانشجويانی1كه1مشتاق1
گذران1دوره11تصويرگری1هستند1فراهم1می1كند.1واحدهای1اختصاصی1مدرك11MFAشامل2711واحد1دروس1اصلی،181واحد1
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مطالعات1هدايتی،1211واحد1كارشناسی1ارشد1هنرهای1آزاد،61واحد1اختياری1-مجموع6311واحد؛1در1مجموع1طی1سه1سال1)16ترم(1
عناوين1درسی1به1شکل1سال1اول1211واحد،1ترم1اول1121واحد،1ترم1دوم191واحد1گنجانده1می1شود.1دروس1ترم1اول:1نقاشی1سياه1
قلم1،11Chiaroscuroطراحی1فيگور1ملبس1،11Clothed Figure Drawingنقاشی1از1طبيعت1بيجان1،1Still1Life Paintingتاريخ1
هنر1و1طبقه1بندی1زيبايی1شناسیArt Historical Awareness & Aesthetic Sensitivity1category1.1دروس1ترم1دوم:1گرافيك1
داستانی11يا1تصويرگری،1تکنيك،1مفهوم1،1The Graphic Novel 1, OR Concept, Technique1and1Illustrationطراحی1كراكتر1و1
 Character Design & Drawing for1Animators, oR Sustained Figurative1طراحی1برای1انيماتورها1يا1مفاهيم1پايدار1فيگوراتيو
 ،Conceptsطراحی1كاراكتر1برای1كتاب1كودك1،1Character Design for Children’s Bookطراحی1سر11Head Drawing)سال1
 1Perspective forدوم1241واحد1شامل1ترم1سوم11211واحد،1ترم1چهارم1121واحد(.1دروس1ترم1سوم:1پرسپکتيو1برای1تصويرگران
  11The1Graphic Novel 2: Children’s Book Illustration, OR Editorial1گرافيك1داستانی121يا1تصويرگری1سرمقاله،Illustrators
.1Cross Cultural Understanding category.1طبقه1بندی1مفاهيم1بين1فرهنگی،Digital Painting1نقاشی1ديجيتال،Illustration
دروس1ترم1چهارم:1واحد1پيشنهادی11،1Elective By Advisement Courseمطالعات1هدايتی1،11Directed Studyمطالعات1هدايتی1
Directed Study،1واحد1اختياری11Graduate Liberal Arts Elective)سال1سوم1181واحد1شامل1ترم1پنجم191واحد،1ترم1ششم1
19واحد(.1دروس1ترم1پنجم:1واحد1اختياری1،11Elective By Advisement Courseمطالعات1هدايتی1،11Directed Studyمطالعات1
هدايتی1Directed Study.دروس1ترم1ششم:1مطالعات1هدايتیDirected Study11،1مطالعات1هدايتیDirected Study11،1تمرينات1

Professional Practices for Illustrators11حرفه1ای1برای1تصويرگران
41 منظور1واحدهای1كارگاهی1است..

5. bit map   
6. ational Geographic
7. Wall Street Journal
8. American Greetings
9. Pixar
10. IDW
11. Dreamworks
12. Marvel Comics
13. DC Comics
14. Dark Horse
15. Marvel Entertainment

منابع و مآخذ

1 آيت1اللهی،1حبيب1اهلل1)1384(.1شيوه های مختلف نقد هنر.1تهران:1سوره1مهر.11-
1 شباهنگی،1جالل1و1محسن1حسن1پور1)1384(.1مبانی تصويرگری13تهران:1شركت1چاپ1و1نشر1كتاب1های1درسی1ايران.1-
1 دروكر،1الينا1)1388(.1از1هنر1آوانگارد1تا1تصويرگری1ديجيتالی1)كوالژ1در1كتاب1های1مصور1نورديك(،1كتاب ماه كودكان -

و نوجوانان.1ترجمه1فرشته1فرمانی،1)148(.100-1041.
1 رهبرنيا،1زهرا1)1376(.1مقايسه1جايگاه1تصويرگری11ايران1در1قديم1و1درحال1حاضر،1جلوه هنر.1)18و91(.1.25-381-

_______1)1385(.1هنر تصويرگری ايران معاصر در تعامل با مخاطبين.1رساله1دكتری،1تهران:1دانشگاه1الزهرا1)س(. -
1 چراغ1چشم،1عباس1)1386(.1بررسی1تأثير1شيوه1های1تدريس1مبتنی1بر1تکنيك1های1خالقيت1در1آموزش1و1يادگيری1-

دانش1آموزان،1دوفصلنامه تربيت اسالمی13)5(.1.7-361
1 نقره1كار،1عبدالمجيد؛1مظفر،1فرهنگ1و1ديگران1)1388(.1پيمايش1در1تبيين1اصول1طراحی1فضاهای1آموزشی1كودكان،1-

دوفصلنامه آرمانشهر13)2(.1.67-741
1 غالمی،1خليل1و1اسدی،1محمد1)1392(.1تجربه1حرف1های1اساتيد1در1ارتباط1با1پديده1تدريس1اثربخش1در1آموزش1عالی،1-

دوفصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسی.1)2(.1.26-51
1 ريچارد1ای،1ماير1)1384(.1يادگيری چند رسانهای.1ترجمه1مهسا1موسوی،1تهران:1مؤسسه1عالی1آموزش1و1پژوهش1-

مديريت1و1برنامه1ريزی.
 - URL 1:  http://www.academyart.edu/illustration-school/index.html. (access date: 2014/10/05).
 - URL 2: http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/511--m-2.pdf (access date: 2014/06/15) 


