آشنایی با
رشته تحصيلی
فعاليتهاي شغلي:
فعاليت در دفتر مجالت و
روزنامه ها
فعاليت در بخش روابط عمومي
كارخانه جات و سازمانهاي
دولتي
اشتغال در بخشهاي خصوصي
تبليغاتي
توانايي ارائه خدمات آموزشي
 هنريقبول و انجام سفارشات هنري
به طور شخصي

در صورت عدم تمایل به
ادامه تحصيلدر شرکت های
تبليغاتی و مواسسات چاپ و
نشر به عنوان گرافيست مشغول
به کار شوده يا پس از اتمام
دوره های دانشگاهی در
ادارات يا مواسسات
خصوصيمشغول کار شوند .

نحوه ادامه تحصيل
دانش آموزان اين رشته پس از
گذراندن دوره ی دو ساله ی هنرستان
به دو صورت می توانند ادامه تحصيل
دهند:
-۱در رشته های گرافيک  ،گرافيک
کامپيوتر در مقطع کاردانی
پيوسته ( دانشگاههای دولتی  ،آزاد
و علمی کاربردی ) شرکت
نمايند  .پسازدريافتمدارککاردانيا
ينرشتهبارديگردرآزمونکارشناسيناپي
وستهشرکتکردهجهتدريافتمدارککارشنا
سياينرشتهبهمدتدوسالديگردروسمربوط
بهآنرابگذرانند -۲ .
وارددورهيپيشدانشگاهياينرشته شده
ضمن گذراندن دوره
اي يکسالهدرآزمونوروديدانشگاههايگ
روههنرشرکتکردهدررشتههايمتعددهنري
نظيرطراحيصنعتی .گرافيک .سينما.
نمايشعکاسی .صنايعدستی
.باستانشناسی .فرش .طراحيپارچه.
حفظومرمتآثارتاريخی .موسيقی.
صداوسيماو ...درمقاطعيهمچون فوق
ديپلم ليسانس وفوق ليسانس ادامه

تحصيل دهند.

گرافيک
رایانه
هنرستان کارودانشحضرت
مریم (س)
آموزش وپرورش ناحيه 1
زاهدان
با مدیریت سرکارخانم
ناهيد حسينی

سال تحصيلی 91-92

مهارت طراحی گرافيکی رنگی

معرفی رشته گرافيک رایانه ای
همان طور كه از نام اين
رشته برمي آيد تلفيقي از دو
رشته گرافيك و كامپيوتر است.
از آن جايي كه امروز بازار
گرافيك از حالت سنتي خارج
شده و اجراي هر نوع
پروژه بهواسطهكامپيوترونرماف
زارهايمتداولگرافيكيچون Corel
drow, Photoshopامكان پذير مي
باشد و لذا هنرجو عالوه بر
آموزش اصول و قواعد هنر  ،با
اجراي تكنيك هاي دستي و نرم
افزارهاي مرتبط گرافيك آشنا
مي شود.
الزمبهذكر است اين رشته زير
گروه هنر است و باتشابه اسمي
خود در زير گروه كامپيوتر
متفاوت مي باشد.

طراحگرافيکرنگی کسياستکهباتکي
هبردانشمبانيهنرهايتجسميوتوان
اييهايطراحگرافيکيسياهوسفيداز
عهدهتجزيهوتحليلرنگها،ترکيبرن
گهاياصليوساخترنگهای ثانويه ،
بکارگيری رنگهای مکمل ورنگهای
متضاد و استفاده از هارمونی
رنگها در خلق آثار گرافيکی
برآمده و نيز بتواند با
استفاده از رنگهای مختلف بافت
و حجم پردازی کرده و همچنين
ايجاد حرکت و ريتم نمايد و
عالوه بر اينها بتواند با
تجزيه فرم و رنگ آثار
هنرمندان نقاش تجربيات آنها
را برای خلق آثار گرافيکی
مورد استفاده قرار دهد.

سطح مهارت و توانایي
هنرجویان این رشته:
توانايي طراحي و اجراي آرم و
لوگو و سربرگ پاكت نامه و
كارت ويزيت و بروشور
توانايي طراحي و اجراي كارت
پستال و كارت دعوت و كاغذ
كادو
تصوير سازي كتاب كودك و طراحي
جلد آن
طراحي پوسترهاي تبليغاتي و
بيلبردهاي تجاري
طراحي جلد مجله با مضامين
مختلف
طراحي و اجراي انواع بسته
بندي از جمله دستمال كاغذي و
جعبه كفش و جعبه محصوالتخوراكي
و آرايشي و بهداشتي و ...

