
 تعالی تاػوِ

 اهِ آهَصؿی پشٍطُ ًْایی کاسؿٌاػیً آییي

 هقذهِ

ای داوؾجًیان  تًاوذ تاثیز جذی در آیىذٌ حزفٍ آمیش آن می ای تزخًردار اعت ي گذراوذن مًفقیت پزيصٌ کارؽىاعی اس اَمیت يیضٌ

دَىذٌ  ارائٍَای مختلف  ت اعاتیذ داوؾگاٌَا، ي تجزتیا وامٍ حاضز تا اعتفادٌ اس پیؾىُادات، مؾايرٌ داؽتٍ تاؽذ. تز َمیه اعاط آییه

َای داوؾجًیان ي  ريد گذراوذن ایه مادٌ درعی امکان ي سمیىٍ تٍ ثمز وؾغته داوغتٍ تذيیه ؽذٌ اعت. امیذ می َا ایه رؽتٍ

 آمًختگان را تٍ ػزصٍ کار ي خذمت تغُیل ومایذ. ي يريد داوؼ َا را فزاَم عاسد ارگیزی مًثز آنک تٍ

 شٍطُ کاسؿٌاػیّذف اص اًجام پ

َای وظزی ي تجارب  کارگیزی مؼلًمات ي آمًختٍ وفظ در تٍ ٍ ایه مادٌ درعی افشایؼ قًٌ خالقٍ ي ایجاد اػتمادتٍَذف اس ارائ

 کامل تحقیقاتی ي کارگاَی اعت.در قالة یک طزح جامغ ي  آمذٌ در طًل ديرٌ، دعت ػملی تٍ

 ضَاتط اًجام پشٍطُ کاسؿٌاػی

 ، تا تأییذ هذیش گشٍُتِ تعذ ؿـنػال  ٍاحذ دسػی ٍ اص ًین 111گزساًذى حذاقل داًـجَ پغ اص  -1هادُ 

 تَاًذ دسع پشٍطُ سا اخز کٌذ. هی

 یکی اص هَاسد ریل   هـتول اػت تش پشٍطُ داًـجَیاى کاسؿٌاػی ادتیات ًوایـی -2هادُ 

 اًجام کاس پظٍّـی تِ صَست هقالِ یا پایاى ًاهِ -الف

وامٍ پیزي ضًاتط ي وامٍ )تٍ تؾخیص اعتاد راَىما( تا مًضًع پیؾىُادی تًعط داوؾجً. قالة مقالٍ یا پایانمقالٍ تحقیقاتی یا پایان

 َای پضيَؼ داوؾگاَی اعت. ريػ

 خَاًی اقتثاػی تِ ؿشط اسائِ تِ صَست ًوایـٌاهِ ًگاسؽ ًوایـٌاهِ -ب 

 ِ یا ًوایـٌاهِ اص صتاى اًگلیؼی تشجوِ هقال -ج

ایٌکِ قثالً اجشا ًـذُ ٍ صشفاً تشای پشٍطُ پایاًی آهادُ  تاصیگشی تِ ؿشط *آسایی صحٌِ *کاسگشداًیل فعالیت اجشایی هث -د

 .حذاقل یک اجشا دس داًـکذُتِ ؿشط  ؿذُ تاؿذ ٍ ّوچٌیي

 (.اسائِ گضاسؽ هکتَب اص فعالیت ًیض ضشٍسی اػت هَاسد ب، ج، ٍ ددس )

 



یک ًوًَِ کاس  اسائِشّای دیجیتال هـتول اػت تش پشٍطُ داًـجَیاى کاسؿٌاػی تلَیضیَى ٍ ٌّ -3هادُ 

 اجشاؿذُ دس ّش یک اص دٍ گشایؾ اًیویـي ٍ گشافیک.

 :طُ ّای صیش ّؼتٌذٍویـي هلضم تِ اجشای یکی اص پشداًـجَیاى گشایؾ اًی -تثصشُ الف
 تًلیذ اویمیؾه دي تؼذی )عٍ تا پىج دقیقٍ( -

 تًلیذ اویمیؾه عٍ تؼذی )عٍ تا پىج دقیقٍ( -

 دقیقٍ( جتًلیذ اویمیؾه ػزيعکی )عٍ تا پى -

 تًلیذ تاسی کامپیًتزی  -

 اویمیؾه )عٍ تا دٌ دقیقٍ( - ياقؼیتَای تلفیقی  تًلیذ فیلم -

 َای تًر مجاسی  تًلیذ پزيصٌ -

 َای ياقؼیت افشيدٌ ي ياقؼیت مجاسی تًلیذ پزيصٌ -

 تًلیذ کتاب تؼاملی  -

 دقیقٍ( 54تا  01ی )تا مذت سمان تًلیذ فیلم کًتاٌ مغتىذ ي یا داعتاو -

 دقیقٍ( 01تا  54ا چىذقغمتی )تا مذت سمان قغمتی ی صًرت تک تًلیذ تزوامٍ تلًیشیًوی آمًسؽی یا خثزی تٍ -

 

  :ّای صیش ّؼتٌذ پشٍطُ ی اصک هلضم تِ اجشای یکداًـجَیاى گشایؾ گشافی -تثصشُ ب

 پًعتزـ طزاحی 

 زاحی جلذطـ 

 ـ تصًیزعاسی کتاب کًدک

 قاؽی دیًاریـ و

 عاسی ـ حجم

   ـ مًؽه گزافیک

 ـ طزاحی صحىٍ

 

 تشػذ. تأییذ اػتاد ساٌّوا تِهَضَع پشٍطُ ّا تایذ 

ای حاٍی  حذاقل تیؼت صفحِ ًاهِ ک( ّوشاُ تا یک ًؼخِ پایاىگشافی ّای هزکَس)گشایؾ اًیویـي ٍ توام پشٍطُ -تثصشُ ج

 ؿَد.  هی اسائِت اسصیاتی ًْایی ػٌاسیَ، اػتَسی تَد ٍ هثاًی ًظشی ٍ تحقیقی پشٍطُ جْ

 



شٍُ آهَصؿی، دس ٌّگام ؿذُ گ تَاًٌذ اػتاد ساٌّوای پشٍطُ سا اص هیاى اػاتیذ هعشفی داًـجَیاى هی-4هادُ 

 .اًتخاب دسع تشگضیٌٌذ

ٍ تشگضاسی جلؼِ  ،پغ اص تکویل پشٍطُ، تحَیل تِ اػتاد ساٌّوااسصیاتی ًْایی پشٍطُ کاسؿٌاػی  -5هادُ 

 گیشد. صَست هی ،ؿَسای آهَصؿی داًـکذُتا تصَیة ٍ گشٍُ داٍساى  داٍس یا تَػط ،اسائِ

را تٍ دفتز داوؾکذٌ تحًیل  ارائٍوُایی، درخًاعت خًد جُت تزگشاری جلغٍ  ارائٍداوؾجً مًظف اعت پیؼ اس  -تثصشُ الف

 اَذ ؽذ.جلغٍ دفاع اس پزيصٌ کارؽىاعی حذاقل یک َفتٍ پظ اس ارائٍ کار تٍ دايران تزگشار خً دَذ.

 اسائِتِ دفتش داًـکذُ  ساٌّوا سػیذُ اػتییذ اػتادسا کِ تِ تأدی پشٍطُ  داًـجَ هَظف اػت ػی -6هادُ 

 دّذ.

 

 


