
رشته ي گرافيك

توسعه رشته گرافيك زماني شكل گرفت كه عصر صنعتي شدن و توليد انبوه كاالي صنعتي و غير صنعتي آغاز شد و براي معرفي انبوه 

طبيعي است كه براي عموم مردم تبليغ كردن نيازمند . كاالها نياز به تبليغ پيدا شد تا مشتري در انتخاب خود دچار سردرگمي نشود

مشتركي بود كه از تلفيق خطوط، رنگ ها و عالمت هايي باشد كه تصوير شكل گرفته بتواند خواسته توليد كننده محصول را زبان 

.برآورده سازد

رنگ ها معاني خاص خود را دارند و . گرافيك پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و تابع سليقه هاي متفاوت و نگاه هاي گوناگون است

دشان را، يك گرافيك مي تواند در مورد تمامي ابعاد زندگي از طريق ارائه تصوير با مخاطبان خود صحبت كند خطوط تعابير خاص خو

ناگفته نماند كه ارتباطات تصويري با پيشرفت و توسعه تكنولوژي از طريق امكانات متنوعي كه در دنيا ايجاد گرديده در امر پيام 

.رساني و انتقال مفاهيم موثر واقع شده است

بازار كار رشته گرافيك

طراح نشانه ، تمبر و اسكناس 

طراح تيتراژ تلويزيوني 

طراح حروف و خط 

طراح آگهي و تابلوهاي تبليغاتي 

كاريكاتوريست 

) فيلم هاي تبليغاتي( طراح تيزر 

طراح بسته بندي 

طراح جلد كتاب ، مجله ، نوار ، بروشور، كاتالوگ 

ح پوستر ، اوراق اداري تصوير گر و صفحه آرا ، طرا

... و 



ليست دروس رشته ي گرافيك
سالواحدنام درسرديف
دهم2تعليمات ديني1
دهم11عربي،زبان قرآن2
دهم12فارسي3
دهم12زبان خارجي4
دهم12تربيت بدني5
دهم2جغرافياي عمومي و استان6
دهم1مباني هنرهاي تجسمي7
دهم2تاريخ هنر ايران8
دهم1خوشنويسي 9
دهم1علم مناظر و مرايا10
دهم11عكاسي 11
دهم14طراحي 12
دهم2الزامات محيط كار13
دهم12رياضي 14
دهم2شيمي15
يازدهم22تعليمات ديني16
يازدهم21عربي،زبان قرآن 17
يازدهم22فارسي 18
يازدهم22زبان خارجي 19
يازدهم22بدني تربيت 20
يازدهم2انسان و محيط زيست21
يازدهم2تاريخ معاصر22
يازدهم2هنر23
يازدهم2تفكر و سواد رسانه اي24
يازدهم21عكاسي 25
يازدهم11كارگاه چاپ دستي 26
يازدهم21طراحي 27
يازدهم2كاربرد فناوري هاي نوين28
يازدهم2مديريت توليد29
يازدهم3كارگاه نوآوري و كارآفريني30
يازدهم22رياضي 31
يازدهم2فيزيك32
دوازدهم3آمادگي دفاعي33
دوازدهم32تعليمات ديني 34
دوازدهم32عربي،زبان قرآن 35
دوازدهم32فارسي 36
دوازدهم32تربيت بدني 37
دوازدهم2سالمت و بهداشت38
دوازدهم2مديريت خانواده و سبك زندگي39
دوازدهم2علوم اجتماعي40
دوازدهم0كارآموزي41
دوازدهم2تاريخ هنرجهان42
دوازدهم3كارگاه گرافيك43
دوازدهم 2پايه و اصول صفحه آرايي44
دوازدهم1خط در گرافيك45
دوازدهم1مباني تصوير سازي46
دوازدهم2اخالق حرفه اي47


