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از تمامى اساتيد و هنرمندان و هنرآموختگان، عالقمندان و صاحبان فن 
هنر و گرافيك، تبليغات و روابط عمومى دعوت مى شود در روز پنجشنبه 
سى ام مهرماه در برنامه افتتاح باشگاه ايده همزمان با جشن يك سالگى 

آموزشگاه حضور بهم رسانده و در برنامه هاى ذيل شركت نمايند.
• اعطاى بسته هاى اهدائى اعضاى باشگاه ايده

• اعطاى گواهينامه هاى پايان دوره هنرآموختگان ايده
• نمايش منتخب برترين تبليغات تجارى و فرهنگى جهان

• عرضه و فروش ويژه محصوالت فرهنگى هنرى
• گفتگو با اساتيد پيش كسوت و مديران آموزشى دانشگاهى

• گفتگو با اعضاى شوراى آموزشى و اساتيد ايده 
• ارائه تخفيف ويژه ثبت نام

• در اين مراسم مراكز طرف قرارداد باشگاه ايده از جمله شهر كتاب، 
بتهوون،  موسيقى  مركز  سيته،  انتشارات  چشمه،  نشر  انفورماتيك،  كانون 
ويژه  تخفيف هاى  با  را  خود  فرهنگى  محصوالت   ... و   Faber Castell

عرضه مى نمايند. 

مدرسه تخصصى ايده در ادامه فعاليت هاى فرهنگى- هنرى خود اقدام به 
راه اندازى باشگاه ايده و فراهم آوردن تسهيالتى براى اعضاى آن نموده 
است. اعضاى اين باشگاه ضمن برخوردارى از امكانات گسترده آموزشى 
در  تخفيف  امتياز  از  استفاده  همچون  متعددى  موارد  شامل  مدرسه  اين 

ثبت نام دوره هاى آموزشى و workshopها و ثبت نام در كنفرانس ها 
و سمينارها، از تسهيالت ديگرى نيز برخوردار مى شوند. از قبيل دريافت 
امتياز تخفيف در مراجعه و خريد از ساير مراكز فرهنگى- هنرى و استفاده 
از امكانات مراكز مرتبط با حرفه گرافيك و تبليغات، حضور در فعاليت هاى 
هنرى و تفريحى اعضاء، شركت در تورهاى تفريحى و تورهاى عكاسى با 

قيمت هاى مناسب و ... 
مدرسه ايده با مراكز مشخصى، قراردادهايى تنظيم نموده است كه اعضاء 
باشگاه ايده مى توانند با داشتن كارت هاى الكترونيك عضويت باشگاه 
طرف  مركز  هر  از  خود  خريد  درمقابل  اعضاء  كنند.  خريد  مراكز  آن  از 
قرارداد، امتيازى دريافت مى كنند. اين امتيازها در كارت الكترونيك اعضا 
ثبت مى شود. دارنده كارت مى تواند در هنگام مراجعه هاى بعدى به اين 
مراكز با استفاده از امتيازهاى بدست آمده اقدام به خريد نمايد و به اين 

ترتيب از تخفيف هاى ويژه اعضاى باشگاه بهره مند شود.
اعضاى باشگاه ايده از امتيازهاى فرهنگى ديگرى نيز برخوردار خواهند 
شد؛ از جمله برگزارى نمايشگاه، انتخاب گالرى و تخفيف ويژه كسانى كه 
مايلند نمايشگاهى براى نمايش آثار هنرى خود ترتيب دهند. هنرجويان 
ساير  و  مى گيرند  قرار  باشگاه  عضويت  در  رايگان  بصورت  ايده  مدرسه 
عالقمندان عضويت در باشگاه ايده نيز مى توانند با پرداخت مبلغ اندكى 
صرفا بابت هزينه صدور كارت، عضو باشگاه ايده شوند و از كليه امكانات 

عضويت در باشگاه استفاده كنند. 

برخى از مراكزى كه در حال حاضر طرف قرارداد باشگاه ايده هستند:

 رستوران خانه هنرمندان مركز موسيقى بتهووننشر چشمه

 چاپخانه عماد
 انتشارات سيته 

(ناشر كتاب هاى تخصصى تبليغات و بازاريابى)
 فروشگاه پاسكال

(... ،FABER CASTELL، Canson نمايندگى فروش محصوالت) كانون انفورماتيك

 شهر كتاب نياوران

سى ام مهرماه، افتتاح باشگاه ايده و جشن يك سالگى آموزشگاه ايده



عنوان  تصوير“،  ساماندهى  و  ”خالقيت 
طاهره  استاد  كه  است  تخصصى  دورة 
محبى تابان در مدرسه تخصصى گرافيك 
اين  مى دهد.  آموزش  ايده  تبليغات  و 
دوره هم طبق روال معمول اين مدرسه 
شد؛  آغاز  پاسخ  و  پرسش  جلسه  با 
جلسه اى كه خود به اولين جلسه درسى 

تبديل شد. 

خانم ” تابان“ در اولين قدم اين جلسه، پيشنهاد تغيير شكل كالس به صورت نشستن هنرجويان و 
استاد دور يك ميز را داد به صورتى كه كالس از صورت استاد و شاگردى خارج شود. روند برنامه اين 
كالس بنا به گفته وى به صورت كار گروهى و ارائه پروژه گروهى است كه البته پروژه هاى شخصى 
هم درون آن خواهد بود. پس از آنكه يكى از هنرجويان در مورد نگرانى خود در ارائه ايده هاى نو 
عنوان كرد خانم تابان در پاسخ به كار گروهى اشاره كرد و اينكه در يك گروه هم به ايده خوب نياز 
است و هم اجراى خوب. در ادامه او به احساس نيازى كه در طول سال هاى تدريس خود نسبت به 
مقوله ديدن وجود داشت اشاره كرد و ادامه داد: در طى اين كالس به صورت عملى ياد مى گيريم كه 
چگونه آشغال هاى ذهنى و عادت هاى غلط خود را دور بريزيم و آزادانه به راه هاى تازه فكر كنيم، 
فقط كافى است مقاومت ذهنى نداشته باشيم. او تاكيد كرد كه در اين كالس آنقدر در مورد يك 
سوژه صحبت مى كنيم كه ديگر هيچ نقطه تاريك و مبهمى از آن باقى نماند. وى اضافه كرد: اين 

كالس بر پايه چهار مبحث پيش خواهد رفت:

1– ديدن 
2– تخيل آزاد 

3– پيشنهاد ايده 
4– هماهنگ كردن آن در حوزه ارتباط تصويرى و گرافيك. 

”خالقيت و ساماندهى تصوير“
مدرس: طاهره محبى تابان

ساماندهى  و  خالقيت  دوره  كالس هاى 
تصوير روزهاى سه شنبه از ساعت 5 تا 

8 بعدازظهر تشكيل مى شود.



او در ادامه نسبت به جهان بينى يك طراح گرافيك و لزوم شناخت ذائقه مخاطب تاكيد كرد و در 
مورد ابزار بيان تصوير در اين كالس ادامه داد: از همه چيز بسته به حرفى كه مى خواهيد بزنيد، 

مى توان استفاده كرد. خالقيت فقط در ايده نيست، بلكه لحن شما مى تواند خالقانه باشد. 

اين مدرس كه در حوزه هاى مختلف هنرى از جمله نقاشى و عكاسى نيز فعاليت مى كند در پاسخ 
به اين سوال كه ”چه اتفاقى افتاد كه به چنين نيازى پى برديد؟“ گفت: نياز به ادامه حيات و نياز به 
بودن موجب مى شود كه شما دنبال راهكار خالقانه بگرديد. مساله اين درس اصال گرافيك نيست، 
من هميشه فكر مى كنم كه يك آدم خالق در هر حوزه اى بهتر مى تواند كار خود را پيش ببرد و 
خالقيت مختص هنرمندان نيست، خالقيت شاه كليدى است كه با در دست داشتن آن هيچ درى 
بسته نخواهد ماند. هنرجوى ديگرى پرسيد: تجربه نشان داده است كه كارهاى كالسى كه به شيوه 
workshop اداره مى شود، خيلى شبيه كار استاد مى شود. استاد تابان توضيح داد: من تا جايى كه 
بتوانم اجازه نفوذ نظرات خودم را نمى دهم و هميشه سعى كردم هنرجويان به صورت مستقل كار 

كنند. او در پايان جلسه تاكيد كرد: خالقيت، الزمه يك زندگى خواب زده است. 

خانم تابان در جلسات بعدى بر نكته اى اساسى تاكيد پيوسته داشت: رفت و برگشت از مفهوم به 
تصوير و از تصوير به مفهوم. در اين مورد او به دانشجويان توصيه كرد كه بار مفهومى يك شكل را 
بيرون بكشند و آن را بسط دهند و بعد اتود بزنند و ببينند كه چه چيزى از آن بيرون مى آيد؟ در اين 
ميان او به رابطه بين تصوير و مفهوم و استفاده از ضرب المثل ها اشاره كرد. او در بخشى از كالس بر 
تشابه بسيارى از اجسام به لحاظ شكلى تاكيد كرد و به عنوان تكليف درسى از هنرجويان مى خواست 
تا اجسام هم خانواده از لحاظ شكلى و مفهومى را پيدا كنند و در مرحله بعدى يك شىء را به مراحل 
تشديد عملكرد، تضعيف عملكرد و از كار انداختن وارد كرد. مثًال يك قيچى كه يك تيغه اش بلندتر 
است تشديد عملكرد شده است. وى در جلساتى از هنرجويان خواست تا زير مجموعه هاى شكلى و 

مفهومى را پيدا كنند و بعد آنها را در محل هاى غير انتظار قرار دهند. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

امين سعادتمند

ساناز دريائى



همينطور  و  جذاب ترين  از  يكى  شايد 
مهمترين بخش هاى آگهى هاى تجارى، 
ايده پردازى باشد؛ اينكه هسته اى ترين 
و  كجا  از  تبليغاتى  آگهى  يك  عنصر 
چطور شكل مى گيرد و چگونه در طول 
نكاتى  مى رسد،  تكامل  به  مسير  يك 
«اونيش  با  گو  و  گفت  در  كه  است 

امين الهى» به روشنى بيان مى شود. 

كارشناسى  فارغ التحصيل  «امين الهى» 
«همرنگ  مدير  و  تصويرى  ارتباط  ارشد 
انجمن  رسمى  عضو  كه  است  گرافيك» 
است،  ايران  گرافيك  طراحان  صنفى 
در  شركت  و  دانشگاه  در  تدريس 
را  خارجى  و  داخلى  متعدد  نمايشگاه هاى 
حاضر  حال  در  وى  دارد.  خود  كارنامه  در 
به عنوان مشاور و ايده پرداز براى چندين 
به  مشغول  داخلى  معتبر  ارگان  و  شركت 

كار است. 

«اونيش امين الهى» در مدرسه «ايده»، 
دورة  «ايده-پردازى در آگهى هاى تجارى» 
روزهاى  دوره  اين  مى كند،  تدريس  را 
بعدازظهر  تا 7  ساعت 5  از  چهارشنبه 

تشكيل مى شود.

امرچگونه  بدو  در  تبليغاتى  ايده  يك 
ايجاد مى شود؟ 

من هميشه مى گويم كه يك ايده مثل رعد و 
برق است. اگر نگاهتان به آسمان نباشد تصوير 
به  پديده  اين  و  ديد  نخواهيد  را  برق  و  رعد 
لحظه  يك  در  ايده  مي رود.  دستتان  از  سرعت 
اگر  مى رسد  شما  مغز  حساس  شاخك هاى  به 
حواستان جمع باشد يا ذهن خود را آماده كرده 
اين  غير  در  كرد  خواهيد  دريافت  را  آن  باشيد 
صورت مثل رعد و برق گذراست. در واقع اگر 
ايده  دنبال  به  و  باشد  حساس  محيط  به  چشم 
مى كند.  دريافت  را  آن  نيز  مغز  حتما  بگردد، 
جاى  يك  در  ايده  كه  باشيم  داشته  توجه  بايد 
متولد  خاص  سن  يا  گروه  يك  براى  و  خاص 
نمى شود بلكه در هر شرايط و در هر محيط و 

سنى ممكن است به مغز برسد. پس بهتر است 
باشد.  مهيا  آن  ثبت  وسايل  لحظه  هر  در  كه 
دريافت  براى  باز  فكر  و  چشم  قبيل  از  وسايلي 
و نيز دفترچه اى كه ايده ها را ثبت كنيم. شايد 
به نظر بى مصرف و زائد بيايد كه هر ايده اى را 
در دفترچه ثبت كنيم و شايد بگوييم « اصال در 
يك روز چيزى به مغز من نمى رسد كه بخواهم 
تمرين  با  و  تدريج  به  اما  كنم!»  ثبت  را  آن 
يادداشت  را  ايده هايمان  اگر  مى شويم  متوجه 
نكنيم، كم كم مغز ما با دريافت ايده هاى جديد، 
مى كند.  فراموش  يا  كمرنگ  را  قبلى  ايده هاى 
نگوييد كه ايده هاى معمولى من كه ارزش ثبت 
و  ابتدايى  ايده هاى  همين  گاهى  ندارند!  كردن 
تبليغات  در  انقالبى  ايجاد  باعث  ساده  ظاهر  به 

يك كاال مى شوند. 

ايده پردازى در آگهى هاى تجارى
مدرس: اونيش امين الهى



پس شما اعتقاد داريد كه ما خودمان در 
روند پيدايش ايده نقش داريم؟

برخورد  سوال  اين  با  وقت ها  خيلى  حتما!  بله 
به  ايده  يك  تا  بكنيم  بايد  چكار  ما  كه  مى كنم 
نقشى  ايده  دريافت  در  ما  آيا  و  بيايد؟  ما  مغز 
من  نظر  به  بگويم  بايد  جواب  در  يا خير؟  داريم 
مغز  تمرين  به  احتياج  بكر  ايده ى  يك  دريافت 
ابتدا  كافيست  دارد.  حواس  تمامى  حساسيت  و 
راه هاى ورودى مغز را باز كنيم و سپس از يك 
ايده هر چند كوچك دعوت كنيم كه قدم به مغز 
كارهاى  به  منجر  كه  كوچك  قدمى  بگذارد؛  ما 
بسيار بزرگ و خاص خواهد شد. اگر بخواهم به 
ايده  يك  دريافت  و  ايجاد  راه هاى  خالصه  طور 
دو  در  ايده  يك  تولد  بگويم  بايد  دهم  شرح  را 
آگاه»  ناخود  يا  آگاه  است: «خود  ممكن  صورت 
خاصى  كاالى  مثال  و  موضوع  براى  ما  يا  يعنى 
عوامل  بايد  صورت  آن  در  كه  مى كنيم  فكر 
و  كامل  اطالعات  مثل  كنيم  بررسى  را  زيادى 
دقيق در مورد آن كاال، اينكه االن در بازار رقابتى 
بارزى  و  برجسته  نكته  چه  دارد،  جايگاهى  چه 
و  ريز  نكات  بسياري  و.....  دارد؟  بقيه  نسبت  به 
يا  نمى گنجد.  بحث  اين  حوصله  در  كه  درشت 
اينكه بدون داشتن يك موضوع خاص در ذهن 
كنيم  فكر  بخصوصى  سوژه  به  ابنكه  بدون  و 

اطراف،  محيط  در  چيزى  ديدن  يا  و  شنيدن  با 
شايد  كه  مى رسد  ما  ذهن  به  ايده اى  ناگهان 
حتى  نيايد!  هم  شايد  و  بيايد  كارمان  به  بعدها 
زيرين  اليه هاى  از  ايده  اين  مواقع  بسيارى  در 
آن  به  پيش  مدتها  كه  موضوعى  درباره  مغزمان 
ايده هايى  چنين  مى گيرد.  نشات  مى كرديم  فكر 
پروموشن سلف  نظير  كارهايى  به  معموال 
(Self Promotion) و كارهاى تك نسخه اى 
نمايشگاهى منجر مى شوند، و يا به احتمال زياد 
مي خورند.  مرتبط  سفارشى  درد  به  آينده  در 
تمامى  ثبت  كه  است  دليل  همين  به  درست  و 
نظرمان  به  چقدر  اينكه  از  نظر  صرف  ايده ها، 

خوب مى آيند يا بد، اهميت پيدا مى كند. 

در مرحله خلق ايده تبليغاتي، ايده پرداز 
ايده  ارائه  به  موظف  مرحله اي  چه  تا 

است؟ 
ايده پرداز بايد يك فكر را شسته و رفته به دست 
نوع  از  اتودى  بتواند  اگر  حتى  بسپارد  كار  اجرا 
نگاه و زاويه ديد خودش به اجرا كار بدهد، بسيار 
مثبت خواهد بود. البته متاسفانه در ايران در بيشتر 
شركت ها ايده ها را اكثرا خود طراح اجرا مى كند، 
حرفه اى   كار  كه  شركت هايي  از  خيلي  مثل 
ميكنند اما بخشى به نام ايده پردازى ندارند. ضرر 

تخصصي نشدن اين موضوع، آن است كه بسيار 
ذهن  در  قوى  ايده اى  طراح،  يك  مى آيد  پيش 
داشته باشد، اما به دليل نقصان يا عدم مهارت در 
اجرا، آن ايده به صورت يك كار ضعيف و پيش 
پا افتاده نمايان شود. با تمام اوصاف بايد گفت: 
اجراى  انتهاى  تا  ابتدا  از  است  موظف  ايده پرداز 
كار بر كل روند نظارت كامل داشته باشد. حاال 
هر  به  ديگرى.  فرد  يا  است  كار  اجرا  خودش  يا 
حال براى يك «ايده تبليغاتى» بايد كار كامل و 
بى عيب و نقص به مشترى تحويل داده شود و 
بهتر است كه ايده پرداز تا آخرين لحظه بر جريان 
خاطر  به  خوبش  ايده ى  تا  باشد  داشته  نظارت 
برعكس  حتما  البته  نرود!  بين  از  ضعيف  اجراى 
آن هم صادق است و آن اينكه يك ايده معمولى 
با يك اجراى قوى، ايده اى بسيار عالى جلوه كند. 
حتما شما مى دانيد به جز بخش اجرا، كه ممكن 
مهم ترى  بخش  كند،  وارد  لطمه  ايده  به  است 
بعضى  در  كه  سفارش دهنده  نام  به  دارد  وجود 
مواقع با اعمال نظرهاى بيجا و غير كارشناسانه، 
مسير و روند ايده و ايده پردازى را كامال ويران 

مى كند. 
نيز  مواقعى  كه  گذشت  نمى توان  حق  از  البته 
كار  سفارش دهنده  تجربيات  با  كه  مى آيد  پيش 

بهبود پيدا كند.



ايده پرداز چگونه مى تواند ذهن خود را 
براى ارائه ايده هاى نو، لحظه به لحظه 

پويا و فعال نگه دارد؟ 
در  هميشه  ايده ها  كه  است  اين  من  اعتقاد 
كه  صداهايى  و  امواج  مثل  هستند.  ما  اطراف 
به  ما  گوش  كه  است  كافى  نمى شنويم.  ما 
كنيم  دريافت  آنرا  تا  شود  آشنا  آن  فركانس 
است  وقت  آن  واسط.  حد  يا  مديوم  يك  مثل 
افكار  دايما  و  نيستيم  كاره اى  ما  مى بينيم  كه 
و  مى شوند  جارى  ما  دست  و  مغز  به  ايده ها  و 
خاصى  چيز  به  اينكه  بدون  مى شويم  متوجه 
خلق  مشغول  محيط،  تاثير  تحت  كنيم  فكر 
ايده هستيم آن هم به شكلى غير قابل كنترل. 
بازگذاشتن درهاى ورودى مغز اولين اولويت در 
نگوئيم:  هرگز  كه  اين  ديگر  و  است  ايده  خلق 
«من كه ايده اى ندارم» يا «اصال به ذهن من 
ايده اى نمى رسد» يا «آنها از كجا اين ايده ها به 
ذهنشان مى رسد؟» و امثال اين جمالت. حتما 
منفى  نگرش  مورد  در  روان شناسى  مطالعات  با 
تفكرات  نوع  اين  كه  مجردى  به  هستيد.  آشنا 
از  يكى  آگاه  ناخود  مى آيد  ما  سراغ  به  منفى 
بزرگترين  گفت  بتوان  شايد  كه  مغز،  درهاى 
آنهاست، بسته خواهد شد و اولين تاثير آن نيز 

بر زبان جارى مى شود: من نمى توانم! پس دائم 
كه  كنيم  تكرار  را  موضوع  اين  بايد  خودمان  با 
من بهترين ايده هاى دنيا را دارم. وقتى از اين 
فكر  كه  مى شود  باز  ذهن  مى گذريم،  مرحله 
بايد  كنيم.  بررسى  را  اطرافمان  محيط  و  كنيم 
هر  به  باشد.  حساس  چشم مان  مغز،  كنار  در 
را  چيز  همه  و  كنيم  نگاه  اطرافمان  در  چيزى 
محيط،  آدمهاى  رفتار  دهيم:  قرار  تحليل  مورد 
افراد،  برخورد  نوع  اطراف،  رنگهاى  صداها، 
و...  در كنار اين حساسيت چشم، هر شخصى 
شرايط  در  كه  مى رسد  موضوع  اين  به  كم كم 
خاصى مغز او بيشترين فعاليت را دارد. حتى در 
ساعات خاصى از روز يا شب. مثال به اين نتيجه 
مى رسيم كه در ابتداى پروسه خوابيدن بيشترين 
در  شايد  يا  مى رسد  ما  مغز  به  ايده ها  و  افكار 
هنگام پياده روى در فضاى سبز يا دوش گرفتن 
و  زمان  مرور  به  هم  شايد  و  و...  رانندگى  يا  و 
با تمرين زياد، در تمامى مواقع باال. در نهايت 
شايد  مى رسد  ما  ذهن  به  ايده  يك  كه  زمانى 
چنان شوكى به ما دست دهد كه ناگهان پيش 
خود بگوييم كه اين ديگر از كجا آمد؟ من به چه 
چيزى فكر مى كردم؟ يا در چه شرايطى بودم؟ 
آن وقت است كه متوجه مى شويم ذهن و فكر 

ما باز شده و در هر لحظه فعال و پوياست. 

براى  خاصى  تخصص  يا  نياز  پيش  آيا 
اين واحد درسى مورد نياز است؟ 

كه  است  آكادميك  نياز  پيش  منظورتان  اگر 
ايده پردازى  براى  من  نظر  به  كنم  عرض  بايد 
نيست،  الزم  نيازى  پيش  هنرى  رشته هاى  در 
اما اطالعات كلى در حوزه گرافيك و تسلط بر 
هواى  و  حال  به  را  فرد  طراحى،  نرم افزارهاى 
كار نزديكتر مى كند و شايد سريع تر و آسان تر 
است،  ايده  خلق  همان  كه  نهايى،  نتيجه  به 
براى  گفت  مى توان  كلى  طور  به  اما  برساند. 
دريافت ايده هاى خوب به يك مغز انسان، 
به  عالقه  و  عشق  زيادى  بسيار  مقدار 
كار، كمى آرامش و اندكى حساسيت به 
محيط اطراف نياز داريم. من دوستى دارم كه 
به  نياز  كارى  در  كه  وقت  هر  اما  نيست  طراح 
به  صرفا  مى كنم  مراجعه  او  به  دارم  همفكرى 

خاطر داشتن ايده هاى ناب و خالقانه اش.

توليد  سفارش  اساس  بر  ايده ها  آيا 
مى شوند؟ 

حتما. همان طور كه قبال گفتم يك حالت قضيه 
شما  به  كه  سفارشى  اساس  بر  كه  است  اين 



مى شويد.  ايده  خلق  به  وادار  شما  مى شود  داده 
بايد  مرحله اى  چند  پروسه  يك  حالت  اين  در 
اشاره  آن  به  تيتروار  بخواهم  اگر  كه  شود  طى 
و  موضوع  كامل  بررسى  ابتدا  بگويم:  بايد  كنم 
دريافت و جمع آورى اطالعات و دسته بندى آنها 
از لحاظ مفيد و غير مفيد بودن، همچنين ديدن 
نمونه كارهاى انجام شده توسط رقبا و بررسى 
شرايط بازار و در نهايت جمع بندى و پيدا كردن 
نقطه  نهايى كه قرار است به كجا برسيم و چه 
حرفى را درباره اين محصول بزنيم و در مرحله 
بعدي، زندگي كردن لحظه به لحظه با موضوع 
مورد بحث. در نهايت يكى دو روزى استراحت 
و  موضوع  از  گرفتن  فاصله  و  مغز  به  دادن 
استراحت  پياده روى،  مثل  كارهايى  به  پرداختن 
 (Relax) ريلكس  تاثير  كه  فرآيندى  هر  يا  و 
فكر  حتي  ويا  باشد  داشته  شما  روى  بر  كردن 
كردن به موضوع كاري ديگري. معموال در كمال 
ناباورى، زمانى كه كمتر از هميشه انتظارش را 
داريد ايده خودش را به شما نشان مى دهد. من 
اخيرا كتابي مي خواندم به نام «يك روش براي 
از  يانگ  وب  جيمز  نوشته  ايده»  هزاران  خلق 
بود  عجيب  برايم  بسيار  كه  «سيته»  انتشارات 
در  هميشه  كه  مراحلي  تك  تك  تقريبا  چون 

اين  در  گفتم  شما  براي  االن  و  بود  من  ذهن 
كتاب ذكر شده بود حتي با همان ترتيب اولويت! 
و با خواندن اين كتاب، كه به همه كساني كه 
اين گفتگو را مي خوانند توصيه مي كنم حتما آنرا 
احتماال  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  كنند،  مطالعه 
فرايند خلق ايده در همه آدم ها يكسان است، هر 

كجاي دنيا كه باشند.

آيا موضوع سفارش، بر روى ايده تاثير 
مى گذارد؟ 

نظر  در  را  بخش  دو  بايد  ايده يابى  مورد  در 
بگيريم يكى اينكه اساسا ايده اى به ذهن شما 
برسد و دوم اينكه آن ايده چقدر خوب باشد! يا 
به زبان ديگر دو بخش دريافت ايده (از محيط) 

و پرداخت آن (توسط شما). 
خير،  كه:  كنم  عرض  بايد  ايده  دريافت  درباره 
نوع  هر  براى  ندارد!  تاثيرى  سفارش  موضوع 
به  فرد  اگر  يعنى  داد.  ايده  ميتوان  سفارشى، 
اعتماد  از  كه  برسد  خالقيت  از  مرحله  آن 
هيچ  برايش  شود،  برخوردار  بااليى  نفس  به 
شود.  ارجاع  او  به  موضوعى  چه  نميكند  فرقى 
مى كند.  فرق  وضع  ايده،  پرداخت  درمورد  اما 
موضوع سفارش و اينكه طراح تا چه حد با آن 

ارتباط برقرار مى كند، واقعا گاهى در ايده پردازى 
نقش به سزايى دارد. شما به عنوان يك طراح 
كنيد  برقرار  سوژه  با  خوبى  ارتباط  بتوانيد  بايد 
دهيد،  پيشنهاد  هم  خوبى  طرح هاى  بتوانيد  تا 
پس طبيعى است كه نوع موضوع روى فكر و 
نيز زمان رسيدن به ايده تاثير دارد. در كنار اين 
يا  سفارش  مورد  موضوعات  شباهت  موضوع، 
به  است  ممكن  محتوا،  يك  با  سفارشات  تعدد 
البته  كه  شود  تلقى  بازدارنده  عامل  يك  عنوان 
به نظر من درست نيست. در دفتر ما زياد پيش 
مى آيد كه به طور همزمان يك موضوع از چند 
ابتدا  شود  داده  سفارش  ما  به  مختلف  مشترى 
عكس العمل همكارانم برايم جالب بود، مثال بعد 
ايده اى  نمى شود  «ديگر  مى گفتند:  كار  چند  از 
براى فالن موضوع پيدا كرد» يا دوست داشتند 
روى كار ديگرى فكر كنند. اما به مرور متوجه 
شدند كه اينطور نيست. خيلى وقت ها محدوديت 
بيشتر  خالقيت  باعث  موضوع،  در  چهارچوب  و 
آموزشگاه  گذشته  ترم  در  البته  كه  شد.  خواهد 
با  را  تمريناتى  اساس  همين  بر  نيز  «ايده» 
كه  مى بينيد  پس  داديم.  انجام  دانشجويان 
ايده ها تمام شدنى نيستند فقط مهم اين است 

كه نترسيم و دست به كار شويم!



فلسفه، روح و رسالت وجودى آثار گرافيك در سايه چاپ و تكثيرپذيرى 
آن است هر اثر گرافيك جدا از مقوله زيبايى شناسى، كه خود در جايگاه 
ديگرى قابل بحث و تأمل مى باشد بُعد ديگرى به نام بُعد فنى و توليدى 
نيروهاى  به  نياز  گرافيك  طراحى  بخش  همانطوريكه  دارد،  بر  در  نيز  را 
كارآمد، متخصص و هنرمند آشنا به علم روز دارد، بخش فنى نيز از اين 
قائده مستثنى نيست و اينجاست كه خالء متخصصين واجد شرايط جهت 
مى دهد،  نشان  را  خود  توليد  پروسه  كيفى  نظارت  و  فنى  امور  پيگيرى 
هنرمند  ذهنى  دنياى  ارتباط  براى  پلى  مثابه  به  بتوانند  كه  متخصصينى 

طراح با دنياى كامًال فنى توليد نقش شايسته اى ايفا نمايند.
با توجه به اين مقدمة كوتاه، نقش و جايگاه كليدى ناظر فنى چاپ بيشتر 
از پيش خودنمايى مى كند. ناظر يا متخصصى كه بتواند با علم خود يك 
اثر خلق شده گرافيك را فراتر از ذهنيت طراح خالق اثر، عينيت بخشيده 

و به مرحله توليد و چاپ برساند.

به نظر شما شناخت مبانى گرافيك، رنگ و آشنايى با طراحى 
و نرم افزارها چقدر در موفقيت در بخش چاپ مؤثر است؟

عملى  و  تئورى  مباحث  با  كه  صورتى  در  چاپ  فنى  ناظر  و  متخصص   
موضوعاتى چون شناخت دايره رنگ، مبانى و تركيب رنگ، نرم افزارهاى 
خروجى و لى آوت (صفحه آرايى)، نور و سايه و . . . آشنا باشد درك بهترى 
از كار خواهد داشت و دانستن اين موضوعات موفقيت وى را در اين عرصه 

تضمين مى كند.

به  ميزان  چه  و  تئورى  صورت  به  حاضر  واحد  از  ميزان  چه 
صورت عملى و در چاپخانه تدريس مى شود؟

كه  مى شود  برگزار  عملى  و  تئورى  بصورت  توأمان  فوق  آموزشى  دوره   
حدود 70%  از آن آكادميك و تئورى است.

كيفيت چاپ در داخل كشور را در مقايسه با كشورهاى ديگر 
چطور ارزيابى مى كنيد؟ 

اين سؤال از دو زاويه قابل بررسى است 
1) تكنولوژى   2) نيروى متخصص

اخير  سال هاى  در  جامعه،  روزافزون  نياز  به  توجه  با  تكنولوژى  منظر  از 
گام هاى مؤثرى جهت ورود دستگاه هاى روز دنيا برداشته شده كه بسيار 
رقابتى است و در سطح قابل قبولى قرار دارد. ولى از منظر نيروى متخصص 
با كمبودهايى مواجه هستيم كه با توجه به اين مهم، در ايران دانشكده و 
مراكز آموزش تخصصى چاپ داير شده كه گمان مى رود اين خالء نيز به 
زودى برطرف شود. اما روى هم رفته ايران با توجه به امكانات موجود، 
جايگاه خوبى در ميان كشورهاى منطقه دارد و قابل رقابت با كشورهاى 

صنعتى جهان است.

تبليغات  روند  كردن  كامل  در  چاپ  پروسه  مى رسد  نظر  به 
مى شود.  توجه  آن  به  كمتر  گاه  كه  كند  ايفاء  را  مهمى  نقش 
ضعف هايى كه در روند چاپ آثار وجود دارد را مربوط به چه 

بخش هايى مى دانيد؟
 مقوله چاپ و كيفيت كارهاى توليد شده چاپى به تعامل و همكارى بين 
بخش هاى مختلف خانواده بزرگ چاپ بستگى دارد، بنابراين در صورتيكه 
بخشى از مراحل توليد وظيفه خود را با دقت و درست انجام ندهد مسلمًا 
حال  در  شد  گفته  كه  همانطور  بود.  نخواهد  رضايت بخش  توليد  نتيجه 
حاضر در مرحله چاپ با مشكالت كمترى روبرو هستيم و بيشترين خالء 
بخش  در  موجود  مسايل  كه  داريم،  چاپ  از  پس  و  پيش  بخش  در  را 
اول نتيجه ناآگاهى كاربران، اجراكاران، طراحان گرافيك و ليتوگرافى هاى 
كم تجربه است و بخش دوم حاصل حركت حلزون وار مربوط به تجهيز آنها 
مى باشد. يعنى اينكه مراحل پيش از چاپ و چاپ، خود را به تكنولوژى روز 

اصول چاپ و نظارت برآن
مدرس: محسن محمدى

بعدازظهر   7 تا   5 ساعت  از  سه شنبه  روزهاى  چاپ  اصول  آموزشى  دوره 
تشكيل مى شود.



مسلح كرده اند حال آنكه مراحل پس از چاپ همچنان به شيوه سنتى به 
كار خود ادامه مى دهند.

هنرجويان بعد از گذراندن اين دوره تا چه ميزان به پروسه 
چاپ مسلط مى شوند؟

لفظ چاپ يك كل است براى همه نوع چاپ، مثًال چاپ گود، برجسته، 
مسطح و حتى ديجيتال و . . . 

مى پردازد،  مسطح  چاپ  مقوله  به  اختصاصًا  فوق  دوره  اينكه  به  توجه  با 
بيش  دوره  اين  گذراندن  از  پس  دانشجويان  گفت  اغراق  بدون  مى توان 
از 70% پروسه كار را فرا خواهند گرفت و مابقى آن به فعاليت، تجربه و 

كنكاش خود دانشجو بستگى دارد.

طراح  و  چاپ  ناظر  يك  بين  مى بايست  هماهنگى هايى  چه 
حداقل  به  اشكاالت  تا  باشد  داشته  وجود  اثر  چاپ  روند  در 

برسد؟
مى كنم،  توصيه  گرفيك  طراح  همكاران  كليه  به  را  دوره  اين  گذراندن 
چرا كه تعامل بيشتر بين طراح و ناظر چاپ در سايه رسيدن به يك زبان 
مشترك فنى است. طراح و ناظر چاپ از زمانى كه پروژه جهت طراحى 
كليد مى خورد، بايد در مورد تمامى مراحل اجرايى كار با يكديگر مشورت 

كرد.
بهترين راه را براى توليد، چاپ و تكثير آن اثر انتخاب كنند تا هم از نظر 
اقتصادى مقرون به صرفه باشد و هم در روند كار با مشكالت پيش آمده، 

ناخواسته مسير كار تغيير نكند و يا منجر به باطله شدن آن نگردد.



اهميت صفحه آرايى
مقوله  به  را  من  توجه  كه  علت هايى  از  يكى 
تدريس صفحه آرايى با نرم افزار گرافيكى جلب 
از  يكى  دانشجويان  كارهاى  مشاهده  كرد، 
جهت  كه  بود  دبير  تربيت  فنى  دانشكده هاى 
كارآموزى به دفتر من معرفى شده بودند. نكته 
مشترك همه آن كارها، نداشتن لى آوت محكم 
و صحيح بود. بعدها كه خودم هم براى تدريس 
حتي  كه  شدم  متوجه  شدم  دانشكده  آن  وارد 
همين  در  هم  آنجا  ليسانس  دوره  دانشجويان 

زمينه ضعف دارند.
به اعتقاد من تمام آموزش ها بايد با تكنولوژى 
در  هنوز  كه  مى بينيم  مثال  بروند.  پيش  روز 
دستى  صورت  به  را  صفحه آرايى  دانشكده ها 
وقتى  كه  مى شود  اين  نتيجه  مى دهند؛  انجام 
دانشجوها فارغ التحصيل شدند، ديگر در بازار كار 
جايگاه محكمى ندارند. برخى از اساتيد محترم 
جذابيت هاى نرم افزارها را مانعى براى يادگيرى 
هم  خيلى  حرف  اين  مى دانند!  صفحه آرايى 
نامربوط نيست، ولى اشتباهى كه اينجا صورت 
توجه  موضوع  اين  به  كه  است  اين  مي گيرد 
نمي شود كه «كامپيوتر» يك ابزار است، امروز 
ديگر در صفحه آرايى كتاب هاى حجيم، اگر به 
علت اشكاالت مجبور به حذف چند صفحه در 
اول كار باشيم، آن وقت تفاوت لى آوت دستى و 

كامپيوترى را خواهيم دانست.

Adobe InDesign ؛ تحولى در صفحه آرايى
مدرس: فريبرز سيامك نژاد

كاربرد كامپيوتر در صفحه آرايى
مثل  مختلفى  نرم افزارهاى  سال ها  اين  در 
و...   Quark  ،Pagemaker  ،Atelier
كدام  هر  كه  داشته  وجود  صفحه آرايى  براى 
طول  در  اما  بوده اند.  دارا  را  خود  قابليت هاى 
بيشترى  امكانات  جديدتر،  نرم افزارهاى  زمان، 
به كاربر داده كه نشان مى دهد بايد با امكانات 
روز به پيش برويم. من حتى افرادى را ديده ام 
در  مى كردند!  صفحه آرايى  فتوشاپ  با  كه 
صورتى كه حجم يك فايل فتوشاپى در مقايسه 
ِوكتور  افزار  نرم  يك  در  فايل  همان  حجم  با 
من  است!  متفاوت  قدر  چه   InDesign مثل 
معتقدم ظلمي كه يك استاد ممكن است خداي 
اين  دهد  انجام  دانشجويانش  مورد  در  ناكرده 
است كه آنها را از تكنولوژى روز دور نگه دارد. 
لحاظ  به  قديمى  با نرم افزارهاى   InDesign
كاربرد و امكانات ويرايش تصويري، اصًال قابل 

قياس نيست. 
نرم افزارهاى  تدريس  در  اهميت  حائز  نكته 
با  بايد  خودش  مدّرس  كه  است  اين  گرافيكى 
تا  باشد  كار  مشغول  و  درگير  نرم افزارها  اين 
بتواند اشكاالت ايجاد شده در بين كار را براى 

هنرجويان حل كند.

  InDesign نرم افزار  آموزشى  دوره 
 7 تا   5 ساعت  از  دوشنبه  روزهاى 

بعدازظهر تشكيل مى شود.



نقش صفحه آرايى در گرافيك
از نظر من لى آوت نقش بسيار مهمى در رشته 
در  آموزش  منظور  همين  به  دارد.  گرافيك 
شامل  اول  بخش  دارد:  بخش  دو  من  كالس 
كپى عينى از لى آوت يك صفحه روزنامه است 
ابزار  يادگيرى  فقط،  بخش  اين  در  هدف  كه 
جزوة  تهيه  دوم  بخش  مى باشد.   InDesign
درسى توسط دانشجويان است كه دو هدف را 
كارگيرى  به  در  خالقيت  يكى  مى كند:  دنبال 
آموزش  ديگرى  و   InDesign ابزارهاى 
هم  مى شود  باعث  كار  اين  است.  صفحه آرايى 
درس چندين بار مرور شود و هم صفحه آرايى با 

كامپيوتر بهتر آموخته شود. 
به نظر بنده صفحه آرايى استخوان بندى گرافيك 
است و اهميت آن در تمام زمينه هاى گرافيك 
مثل پوستر، آرم، كارت ويزيت و ... قابل لمس 
و  مطرح  گرافيست هاي  تمام  پرونده  در  است. 
مميز،  استاد  مرحوم  مثل  محترم  اساتيد  حتي 
استاد قباد شيوا، استاد ابراهيم حقيقى و ... يك 
باعث  چيزى  چه  دارد.  وجود  صفحه آرايى  دوره 
مى شود كه شما از ميان انبوه سررسيدهاى بازار 
يكى از آنها را انتخاب كنيد؟ حتما مسائلى مثل 
آن  در  لى آوت  و  رنگ  انتخاب  ريتم،  سادگى، 
مبانى  به  نسبت  كه  كسى  است.  شده  رعايت 
نداشته  كامل  اشراف  و  اطالعات  هنر،  اصلي 
باشد، ممكن است فكر كند كه وقتى يك كار 

چهاررنگ است حتما بايد از تمام رنگ ها در آن 
استفاده شود! در حالى كه اصال اينطور نيست. 
مثال ممكن است در يك كار 4 رنگ، شما فقط 

مشكى و زرد را ببينيد... .
حال  به  تا  كه  طراحى  من  نظر  به  حال  هر  به 
در  ضعفى  نقطه  يك  باشد  نكرده  صفحه آرايى 
كارهايش ديده خواهد شد. من معتقدم حتى در 
بقيه هنرهاى تجسمي هم دانستن صفحه آرايى 

بسيار موثر است. 

تخصص، زمينه ساز جلب اعتماد
را  كتابى  ناشر  يك  سفارش  به  وقتى  شما 
و  موضوع  رابطه ى  بايد  مى كنيد،  صفحه آرايى 
براى  و  بدانيد  را  كتاب  صفحه آرايى  چگونگى 
هر  باشد.  قوى  طراحى تان  مبانى  بايد  كار  اين 
فرد موفق در يك رشته، مبانى آن رشته را به 

خوبى مى داند.
گرافيك رشته گسترده اى است كه همه اصناف 
به آن نياز دارند. مفهوم اين رشته يعنى ارتباط 
تصويرى؛ به همين منظور وقتى مى خواهم براى 
شما آرم طراحي كنم بايد چارچوب ذهنى شما 
را بدانم، مثال دفتر كار شما را ببينم و نوع لباس 
پوشيدن شما، دكوراسيون محل كار شما و ... را 
بدانم تا بفهمم چه كاراكتر و سليقه اى داريد تا 
بتوانم نياز تصويرى و گرافيكى شما را برآورده 
مردم  دل  براى  گرافيك  طراح  قولى،  به  كنم. 

باشد  صبور  و  مقاوم  بايد  بنابراين  مى كند،  كار 
و كليه نظرات سفارش دهنده را به دقت گوش 
دهد و سپس وارد تحقيقات و به دنبال آن عمل 
تو  بگويد  دهنده  سفارش  به  نمى تواند  او  شود؛ 
پيش  دهنده  سفارش  طراّحم!  من  نگو،  چيزى 
كسى مى رود كه احساس امنيت كند و اطمينان 
اصطالح  به  و  باشد  داشته  مشكل اش  حل  به 

كارش راه بيفتد. (ادامه دارد)

قابل توجه فارغ التحصيالن
InDesign دوره هاى

اقدام  دارد  نظر  در  ايده  مدرسه 
تخصصى  كالس هاى  برگزارى  به 
كالس ها  اين  نمايد.    InDesign
مى شود  برگزار  ساعته   2 جلسه   5 در 
و  امتحان  از  پس  دانشجويان  كه 
يافته و  راه  اين كالس ها  به  مصاحبه 
كليه جلوه هاى ويژه اين نرم افزار را در 
صفحه آرايى حرفه اى خواهند آموخت. 

..... منتظر اطالعيه بعدى باشيد.



دكتر عليرضا صدرمحمدى
• داراى بورد تخصصى در تبليغات بين المللى از 

(Int’l Ad Diploma) نيويورك
• مؤسس و مدير عامل شركت گسترش تبليغات

(IAA) عضو انجمن بين المللى •
• رئيس دفتر انجمن بين المللى تبليغات در ايران

• عضو هيئت مؤسس و هيئت مديره انجمن صنفى 
شركت هاى تبليغاتى ايران از سال 76 تا 83
• مشاور مدير كل يونيسف دفتر ايران
• مشاور مؤسسه پژوهشى كودكان دنيا

(NGO) مشاور سازمان هاى غيردولتى •
• مشاور سازمان ايرانگردى و جهانگردى

بزرگ  جايزه  بين المللى  داوران  هيئت  عضو   •
(Inter Ad) تبليغات

تبليغات  و  بازاريابى  آموزش  دوره هاى  مدرس   •
• عضو هيئت مديره نخستين 

Social Communication Agency
الكترونيك  برنامة  نخستين  مجرى  و  طراح   •

مديريت مشتريان در ايران 
• مدرس دوره هاى كوتاه مدت بازاريابى، فروش 

و تبليغات
• مترجم و مؤلف كتاب تبليغات محيطى

• گردآورنده و مؤلف كتاب تبليغات به بيان ساده
• گردآورنده و مؤلف كتاب ماركتينگ به بيان ساده

(Marketing) ماركتينگ
مدرس: دكتر عليرضا صدرمحمدى

مدرسه تخصصى ايده در دوره جديد كالس هاى خود، فرصتى استثنايى را در اختيار هنرجويان 
اين  نخبگان  از  يكى  كه  محمدى  صدر  عليرضا  دكتر  مى دهد.  قرار  تبليغات  عرصه  عالقمندان  و 
عرصه به شمار مى رود، در ترم پائيز، دوره «ماركتينگ» را در مدرسه ايده آموزش خواهد داد. 
بى شك عالقمندان بازاريابى و مباحث مرتبط با تبليغات، اين فرصت را مغتنم مى شمارند و از آخرين 

دستاوردها و نظريات روز ماركتينگ در اين ترم بهره مند مى شوند. 

سرفصل هاى درسى دوره ماركتينگ شامل موارد زير است:

- شناخت عوامل آميزه بازاريابى
- ويژگى هاى اصلى بازاريابى

- تقسيم بندى بازار
- تصميم گيرى مصرف كننده
- اطالعات بازار و بازارسنجى

- هزينه هاى بازاريابى
- هدف بازاريابى
- تدوين راهبرد

- شناخت مصرف كننده
- انتخاب بازارياب
- شناخت فوريت ها

مفهوم بازاريابى را مى توان در تمركز به سوى مشتريان با تمركز كليه اقدامات بازاريابى و هدف قرار 
دادن جلب رضايت مشترى به عنوان يك هدف سازمانى خالصه كرد.

دوره ماركتينگ در ترم پائيز، روزهاى دوشنبه از ساعت 5 تا 7 بعدازظهر طى 10 
جلسه هفتگى تشكيل مى شود.

بدليل ظرفيت محدود، اولويت با تقدم ثبت نام كنندگان است.



ماركتينگ  دوره  آموزشى  ويژگى هاى 
آن  در  سرفصل هايى  چه  و  چيست 

آموزش داده مى شود؟
يادگيرى علم ماركتينگ براى هر كس در هر 
علت  يك  است،  الزم  تخصص  سطح  يا  شغل 
اصلى و عمده هم دارد، اين كه هميشه در حال 
ايجاد يا توسعه يك ارتباط اجتماعى و اقتصادى 
و  تسهيل  را  امر  اين  ماركتينگ  علم  و  هستيم 
مؤثر مى كند. هنگامى كه دو نفر به هم مى رسند 
و سالم مى كنند، وارد فضاى ماركتينگ مى شوند 

و از قوانين آن تبعيت مى كنند.

آيا اين دوره مى تواند براى دانشجويان 
همراه  را  جديدى  شغلى  فرصت هاى 

داشته باشد؟
ايجاد  به  قادر  تنهايى  به  تخصصى  رشته  هيچ 
فرصت شغلى نيست، ماركتينگ يك تخصص 
مجهز  خود  معرفى  و  عرضه  شيوه هاى  به  را 
مى كند و او را به طور مؤثر قادر به ارائه دانش 

خود مى كند.

آيا براى گذراندن اين دوره پيش نيازى 
الزم است؟

بزرگترين پيش نياز، اشتياق به يادگيرى، تحول 
و پيشرفت است.

لغوى «ماركتينگ»  مقايسه  درباره  لطفاً 
«بازاريابى»  تحت الفظى  ترجمه  با 

توضيح مى دهيد؟
و  ندارد،  معادل  فارسى  زبان  در  «ماركتينگ» 
كوچك  محفظه  در  علم  از  حوزه  اين  جامعيت 
واژه  شايد  نمى گنجد،  «بازاريابى»  كلمه 
مشخص تر  را  حوزه  اين  بتواند  «بازارسازى» 

عنوان كند، اما به هيچ وجه جامع نيست.

مرز  تبليغات  و  ماركتينگ  بين  آيا 
مشخصى وجود دارد؟

از  روشى  مشخص تر  طور  به  و  تبليغات 
اطالع رسانى كه به آن «آگهى» گفته مى شود 
از يك سو و تمامى مختصات ديگر تبليغات 
 Public اجتماعى»  «ارتباطات  جمله  از 
ايران «روابط  در  اشتباه  به  كه   Relation
نگارشى  ارتباط  است،  شده  گفته  عمومى» 
مجموعه هاى  زير  تمامًا   ... و   Publicity
كه  صورتى  در  است،  ماركتينگ  از  بخشى 
پهن  تجارى  نام  يك  روى  ماركتينگ  چتر 
است.  استفاده  قابل  قابليت ها  اين  شود، 
اما  نمى فروشد  «تبليغات»  كه  است  معروف 
استفاده  با  يعنى  مى فروشد،  «ماركتينگ» 
كاال  فروش  به  قادر  آن  مختصات  تمامى  از 

هستيم.
شناخته  خيلى  ماركتينگ  ما،  كشور  در 
شركت ها  معموالً  و  نيست  شده 
تكامل  زمينه  اين  در  سازمان ها  و 
مى كنند،  كار  غيرتخصصى  و  نيافته اند 
نقش ماركتينگ در پيشبرد اهداف يك 

سازمان چگونه است؟

ايران،  در  تخصص  اين  شناخت  عدم  علت 
فقدان مراكز علمى- تخصصى اين رشته بطور 
تجارى  سازمان هاى  است.  مشخص  و  خاص 
از  استفاده  بدون  غيرتجارى  مؤسسات  حتى  و 
قادر  يا  آن  بر  حاكم  قواعد  و  ماركتينگ  علم 
بسيار  نتايج  يا  بود  نخواهند  نتيجه  حصول  به 
ضعيف و كم اثر خواهند داشت. اين امر در تمام 
مشاهده  ايران  اجتماعى  اقتصادى-  حوزه هاى 

مى شود. 

دوره  اين  مورد  در  ديگرى  نكته  آيا 
هست كه بفرمائيد؟

علم  از  صحيح  استفاده  و  آگاهى  صورت  در 
كاال  راحت تر  و  بهتر  تنها  نه  ما  «ماركتينگ» 
كشور  از  خارج  و  داخل  در  را  خود  خدمات  و 
آگاهى  سطح  افزايش  بلكه  فروخت،  خواهيم 
رفتارهاى  براى  جامعه  اجتماعى  و  عمومى 
صحيح ترافيكى- شهرنشينى- آپارتمان نشينى- 

بهداشتى و ... به سرعت مقدور خواهد شد.



كيوان نظام آبادى
دانشگاه  از  گرافيك  رشته  فارغ التحصيل   •

هنر و معمارى
انيميشن  كارگردانى  رشته  فارغ التحصيل   •
در مقطع كارشناسى ارشد از دانشكده تربيت 

مدرس
• تدريس در دانشگاه علم و فرهنگ و تربيت 

مدرس
• عضو هيات مديره مركز فيلم نما پويا

آموزشى  نرم افزارهاى  توليد  در  شركت   •
شركت زيمنس

عنوان هاى  با  انيميشن  فيلم هاى  توليد   •
شديد»،  «تضاد  ميفروشم»،  بدى  «من 

«رقص مرگ»، «خانه در آتش»
• ساخت صدها ميان برنامه، تيتراژ و ويدئو 

گرافيك 
• شركت در توليد چندين فيلم انيميشن براى 

كانون پرورش فكرى كودك و نوجوان

انيميشن، يكى از دوره هاى جديد در مدرسه تخصصى ايده است كه توسط يكى از متخصصين 
جوان، پرانرژى و خالق تدريس مى شود. با ايده هاى نو در اين زمينه ارائه مى شود. اين واحد يكى از 
دوره هاى پرطرفدار در بين جوانان است كه براى گذراندن آن نياز به مهارت هاى طراحى و همچنين 

فراگيرى نرم افزارهاى مرتبط است.

سرفصل هاى درسى دوره انيميشن شامل موارد زير است:
را  پايه  نرم افزارهاى  با  كار  و  هنرى  خالقيت  طراحى،  مثل  پيش نيازهايى  مى بايست  هنرجويان 

گذرانده باشند. 

خالقيت توليد: آشنايى با فيلمهاى انيميشن ايران و جهان، كارگردان ها، سبك ها و تكنيك ها. اين 
بخش با پخش فيلم و تحليل ساختارى آنها همراه است.

مديريت توليد: آشنايى با سيستم هاى توليد و مديريت خط توليد انيميشن، آموزش چارت هاى 
توليدى و طراحى آن.

توليد  سيستم  و  حركت  طراحى  دوربين ها،  با  كار  همچون  اجرايى  سيستم هاى  با  آشنايى  اجرا: 
انيميشن عروسكى. 

نرم افزارها: بررسى نرم افزارهاى مورد نياز براى توليد انميشن هاى كامپيوترى

طى 10  بعدازظهر  تا 7  ساعت 5  از  شنبه  روزهاى  پائيز،  ترم  در  انيميشن  دوره 
جلسه هفتگى تشكيل مى شود.

انيميشن
مدرس: كيوان نظام آبادى



پيام ياسينى
دانشگاه  از  نقاشى  رشته  فارغ التحصيل   •
همچنين  و  ارشد  كارشناسى  مقطع  تا  آزاد 
آيدين  چون  اساتيدى  محضر  از  بهره گيرى 

آغداشلو، اشراقى، نصرت اهللا مسلميان
و  صدا  ادبيات  و  هنر  مدرسه  در  تدريس   •
دانشگاه  نوشهر،  رويان  هنر  دانشكده  سيما، 

آزاد، دانشگاه جامع علمى- كاربردى
• برگزارى نمايشگاه هاى گروهى و انفرادى متعدد

• كسب تقديرنامه هاى متعدد

كارگاه طراحى خالقه ذهنى
مدرس: پيام ياسينى

پيام ياسينى يكى از استادان جوان و پويا در زمينه تدريس طراحى است. وى نزد استادان بزرگى 
همچون آيدين آغداشلو، استاد اشراقى و نصرت اهللا مسلميان پرورش يافته است. نكته اى كه اين 
كالس را از ديگر دوره هاى مشابه متمايز مى كند، تاكيد بر قدرت تجسم و خالقيت در طراحى است، 
بدين صورت كه استاد گذشته از شيوه هاى رايج طراحى از روى مدل زنده و طبيعت بى جان، به 

هنرجويان آموزش مى دهد كه چگونه بر اساس خالقيت ذهنى خود طراحى را پيش ببرند. 

سرفصل هاى درسى دوره طراحى خالقه شامل موارد زير است:
- طراحى طبيعت بى جان از جمله احجامى مثل استوانه، مكعب، مخروط و كره از روى مدل زنده

- طراحى تركيب حجمى متنوع باال بدون رؤيت آن 
- قرار دادن يك عامل ذهنى در تركيب بندى توسط هنرجو

- كاهش تدريجى اشيا در تركيب بندى و افزايش عوامل ذهنى 
- مرحله  طراحى بدون حضور تركيب بندى اوليه و تنها بر مبناى تركيب بندى ذهنى 

- انتخاب كلمات تصويرى و طراحى آنها در يك تركيب بندى 
- طراحى ذهنى و خالقانه 

كارگاه طراحى خالقه ذهنى در ترم پائيز، روزهاى پنجشنبه از ساعت 10 تا 12 
صبح طى 10 جلسه هفتگى تشكيل مى شود.



پرهام تقى اُف
• فارغ التحصيل رشته عكاسى از موسسه 

عكاسى نيويورك
• عضو انجمن بين المللى عكاسان تبليغاتى 

و انجمن ملى عكاسان تبليغات اياالت 
متحده آمريكا

• مدير مركز عكاسى پرشيا
• عضو انجمن عكاسان تبليغاتى و صنعتى 

ايران

استثنايى  و  توجه  قابل  فرصت هاى  از  ديگر  يكى  تقى اُف  پرهام  حضور  با  تبليغاتى  عكاسى  دوره 
مدرسه ايده است كه در اختيار عالقمندان اين حرفه گذاشته مى شود. پرهام تقى اُف با سال ها 
تجربه در زمينه عكاسى تبليغات در نيويورك در اين دوره آموزشى، بر مواردى همچون شناخت نور، 

روش هاى نورپردازى و همچنين ارتباط عكاسى و تبليغات به تفصيل متمركز خواهد شد.

سرفصل هاى درسى عكاسى تبليغاتى خالقه شامل موارد زير است:
مقدمه اى بر شناخت نور و نورپردازى در عكاسى

در اين بخش با فيزيك و ماهيت نور آشنا مى شويم و در ادامه به بررسى انواع منابع نور همچون نور 
طبيعى، نور در دسترس و نور مصنوعى و خواص و كاربردهايشان در عكاسى مى پردازيم.

شناخت نورپردازى و كاربرد ابزارها در عكاسى تبليغاتى
در اين قسمت با روشهاى نورپردازى اجسام و تعاريفى كه نور مى تواند بر اساس زاويه تابش، رنگ 
و چگالى براى اجسام بوجود آورد آشنا مى شويم كه طبعا در اين مسير بايد با ابزارهاى گوناگون و 
مورد نياز براى نورپردازى در عكاسى تبليغاتى نيز آشنايى شويم و روشهاى استفاده از آنها را مورد 

توجه قرار دهيم.
بررسى روشهاى نورپردازى اجسام خاص

نورپردازى اجسام شفاف و براق و عكاسى از آنها هميشه چالش برانگيز است. ما در اين بخش به 
بررسى و شناخت ماهيت اجسام و عكس العمل آنها نسبت به نور و تكنيكهاى نورپردازى اجسام 

شفاف و براق مى پردازيم.  
چگونگى تاسيس يك استوديوى عكاسى تبليغاتى 

براى تاسيس و تجهيز يك استوديوى عكاسى تبليغاتى به چه نرم افزارها و سخت افزارهايى احتياج 
داريم؟ پاسخ به اين پرسش و بررسى عملكرد يك استديوى تبليغاتى در اين قسمت مورد توجه 

است.
بررسى ارتباط عكاسى و تبليغات

و  تبليغاتى  آژانس هاى  با  عكاسان  ارتباط  چگونگى  و  تبليغات  فرايند  در  عكاسى  جايگاه  شناخت 
مديران هنرى در يك عمليات يا فرايند تبليغاتى.   

دوره عكاسى تبليغاتى در ترم پائيز، روزهاى سه شنبه از ساعت 5 تا 7 بعدازظهر 
طى 10 جلسه هفتگى تشكيل مى شود.

عكاسى تبليغاتى
مدرس: پرهام تقى اُف





زهرا شريفى

معرفى هنرجويان مدرسه ايده

فارغ التحصيل رشته ارتباط تصويرى مقطع 
كارشناسى از دانشكده هنر و معمارى 

دانشگاه آزاد سال 1386
هنرآموخته دوره تصويرسازى مدرسه ايده

كه  است  كودكى  مورد  در  داستان 
وسايل  و  است  زرافه  به  عالقمند 
زرافه  طرح  از  برگرفته  نيز  اتاقش 
جان  زرافه ها  اين  روز  يك  است، 
گرفته و واقعى مى شوند و با كودك 
مى روند  شهر  داخل  مى كنند،  بازى 
بر ميگردند  خانه  به  دوباره  وقتى  و 
بيشتر  كه  شده اند  بزرگ  قدرى  به 
فضاى اتاق رو اشغال مى كنند و البته 

كودك عاشق زرافه هايش است.

زهرا شريفى متولد 1362 در سال 86 در رشته گرافيك مقطع كارشناسى از دانشكده هنر و معمارى 
دانشگاه آزاد اسالمى فارغ التحصيل شد. عالقه به تصويرسازى كتاب كودك همواره در طول تحصيل 
دانشگاه در وجود وى بوده است، اگر چه در طول دوران تحصيل دانشگاه، به گفته خودش، اطالعات 
تئوريك و عملى چندانى نتوانست كسب كند. شريفى عالقه خود به تصويرسازى كودك را از طريق 
دوره هاى آموزشى تصويرسازى مدرسه ايده دنبال كرد، كه در طول اين دوره ها با راهنمايى ها و 
آموزش هاى عملى و تئورى قابل توجه عليرضا گلدوزيان، مدرس تصويرسازى داستانى در مدرسه 

ايده، با تصويرسازى حرفه اى آشنا شد و به تجربه هاى تازه اى دست پيدا كرد.

اين هنرجو نكات كليدى و اوليه قابل توجه در مبحث تصويرسازى كتاب كودك را در خلق كاراكترها 
مى داند كه البته مى بايست با انتخاب درست تكنيك با توجه به رده سنى كودكان در نظر گرفته شود. 
زهرا شريفى در خلق تصاوير خود از روش دستى استفاده مى كند، روشى كه به اعتقاد وى خالقيت 
تصويرگر را باالتر مى برد و از طرف ديگر براى كودكان، و بخصوص گروه سنى خردساالن، جذابتر 
و جالبتر به نظر مى رسد. اين تصويرساز جوان روند داستان را در خلق تصاوير مهم مى داند اما با 
اين حال اضافه كردن فريم هايى خارج از خط داستانى را ناگزير مى پندارد، فريم هايى كه به خالق 
كردن ذهن كودكان نيز كمك زيادى مى كند. به طور كلى به اعتقاد شريفى يكى از مهمترين نكات 
براى تصويرسازى كتاب كودك، شناخت خصوصيات و عاليق كودكانى است كه داستان براى گروه 

سنى آنها نوشته شده است.



 84 سال  در  مهر  ماه  هنري  فرهنگي  موسسه 
والى  و  الهه  آريا،  نگارخانه هاى  مديران  توسط 
در  موسسه  اين  ابتدايي  هدف  شد.  تاسيس 
آثار  ارائه  در  فعال  نقش  بر  عالوه  تاسيس،  بدو 
هنرمندان شاخص كشور اهتمام وسيع تر در امر 
شده  عنوان  هنر  پيشرفته  و  تخصصى  آموزش 
اثر  خلق  هنرمند،  تربيت  تكاملى  چرخه  تا  بود 
نيروى  و  پويايى  از  آن  شايسته  ارائه  و  هنرى 

مضاعف برخوردار گردد. 

هيات مديره موسسه ماه مهر متشكل از خانم ها 
آريا شكوهي اقبال، مژگان والي پور و الهه جواهري 
است كه پيش از تاسيس ماه مهر، و بطور همزمان 
در حال حاضر، مديريت نگارخانه هاي آريا،  والي 

و الهه را برعهده داشته اند. 

برپايي  به  خود  آموزشي  بخش  در  موسسه  اين 
هنر  حوزه  در  عملي  و  تئوري  كالس هاي 
قبيل  از  حوزه  اين  صاحب نام  استادان  توسط 
معاصر  هنر  تاريخ  آغداشلو)،  (آيدين  هنر  تاريخ 
مجسمه سازى  سميع آذر)،  (عليرضا  جهان 
(حميد  مدرن  هنرى  نقد  اصول  تناولى)،  (پرويز 
كشميرشكن)، آشنايي با عكاسي معاصر (حميد 
سوري)،  تاريخ تحليلى هنر معاصر ايران (حميد 

عكس  (چگونه  پايه  عكاسى  شكن)،   كشمير 
بهترى بگيريم) (بهمن جاللى)، تجزيه و تحليل 
آثار هنرى (مهران مهاجر)، تصويرسازى (كريم 
(محمدباقر  فرم  به  انديشه  تبديل  روند  نصر)، 
ضيايى)، ترم پيشرفته پرتره (على ندايى)، دوره 
جامع طراحى و نقاشى آزاد (على نصير)،  طراحى 
(حميد  ايده  عكاسى  گنجى)،  (پرى يوش  پارچه 
(نصرت اله  (عملى)  نقاشى  كارگاه  سورى)، 
و  درمبخش)  (كامبيز  كاريكاتور  مسلميان)، 
بسياري از دروس عملي و تئوري ديگر پرداخته 
رسمي  آموزشي  فضاي  خال  دارد  سعي  و  است 

هنر را تا حدودي پر كند. 

نگارخانه ماه مهر نيز نمايشگاه هاي مختلفي از 
جوان  هنرمندان  آثار  كنار  در  پيشكسوتان  آثار 
كرده  پا  بر  هنر  عرصه  در  نوين  تجربه هاي  و 
معنوي  پشتيباني  هدف  با  مسير  اين  در  است 
هنرمندان جوان گام برمي دارد. اين نگارخانه در 
نمايشگاه هاي  برگزاري  به  اقدام  تازه  برنامه اي 
فروش فصلي نموده كه با استقبال زيادي مواجه 

شده است.  
بلوار  مهر  ماه  هنري  فرهنگي  موسسه  آدرس 
افريقا،  خيابان نيلوفر،  پالك 9 و شماره تلفن هاي 
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"هدف از بازاريابى، فروش است. اين يك هنر 
پيشگفتار  از  جمله اى  اين  است."  علم  نيست؛ 
نويسنده كتاب است. اين كتاب اثرى است تازه 
جسورانه  نويسنده،  آن  در  كه  بازاريابى  درباره 
شيوه هاى  و  انديشه ها  تمامى  رد  با  مى كوشد 
نظريه ها  حال،  و  گذشته  در  متداول  و  مرسوم 
كتاب  كند.  پى ريزى  آن  براى  نوينى  اصول  و 
"درس هايى از مدير بازاريابى كوكا كوال" نوشته 
كار  كه  تجربه اى  با  بازارياب  زيمن"،  "سرجيو 
تبليغاتى  معتبر  شركت هاى  از  يكى  از  را  خود 
آمريكا آغاز كرد، در 10 بخش كلى به تشريح 
نكاتى در مورد بازاريابى پرداخته است. در اين 
از  كلى  بخش هاى  در  مختلفى  مباحث  كتاب 
جمله بازاريابى راز و رمز ندارد، چگونه بيشترين 
بسازيد،  را  پول  بيشترين  و  بفروشيد  را  اجناس 
سرجيو  مى شود.  مطرح  انسانى  نيروى  كدام  با 

سالطين نام هاى تجارى

Coca Cola, Nivea, Google, Apple,
 Volks Wagen, adidas, BMW,
Nokia, SONY و ... و برندهاى معتبر ديگر 
تجارى"  نام هاى  "سالطين  كتاب  جلد  روى  كه 
به چشم مى خورد، كنجكاوى مخاطبان اين كتاب 
را دو چندان مى كند. اين كتاب كه نوشته "مت 
هيگ" است قرار است رازهاى 100 نام تجارى 
براى  بزرگ  تجارى  "نام هاى  كند.  فاش  را  برتر 
موفقيت خود چه اسرارى دارند كه بدون توجه به 
مرزها، سنت و فرهنگ ها اينچنين ماندگار هستند؟" 
اين جمله اى است كه ناشر در مقدمه خود آورده 
است و در ادامه كتاب "سالطين نام هاى تجارى" 
را كتابى معرفى كرده است كه به چگونگى رمز و 
راز ساخت صد نام تجارى برتر پرداخته شده است، 
آن دسته از نام هاى تجارى كه به بهترين شكل 
نه تنها ماهيت گسترده برند (Branding) بلكه 

موفقيت آن را هم به نمايش گذاشته اند. 
اين كتاب كه توسط نشر سيته و ترجمه "سنبل 
بهمنيار" در 2000 نسخه به بازار نشر آمده است، 
در 17 فصل به تفكيك، نام هاى تجارى معروف 
است.  كرده  تشريح  را  مختلف  بخش هاى  در 
نوآور،  تجارى  نام هاى  بخش  در  مثال  طور  به 
 Mercedes Benz, O'real, برندهايى چون
نام هاى  بخش  در   ,Nescafe, TOYOTA
 MTV، چون  برندهايى  سرگرمى ساز  تجارى 
در   ،Disney و   Harry Poter، Barbie
مانند  برندهايى  توان مند  تجارى  نام هاى  بخش 
و   Mac Donalds، Nike، Starbucks
Microsoft و ... معرفى و در مورد رموز موفقيت 
آنها به تفصيل صحبت مى شود. نكته جالب توجه 
استفاده نويسنده از جمله مشهور "اندى وارهول" 
هنرمند معروف پاپ آرت در پيشگفتار كتاب است 
هنر  گونه  جذاب ترين  تجارت،  در  "مهارت   : كه 

است." 

موضوعات  به  ارزش،  با  كتاب  اين  در  زيمن، 
بازاريابى،  طريق  از  تقاضا  ايجاد  چون  متنوعى 
اطمينان  رقابت،  شرايط  تغيير  راهبرد،  تدوين 
علل  بررسى  بازاريابى،  تحقيقات  داده هاى  به 
طريق  از  آفرينى  هويت  شكست ها،  و  موفقيت 
نام گذارى تجارى، تصوير نام تجارى و اهميت 
ده ها  و  مصرف كننده  مردم ساالرى  طلوع  آن، 
بازاريابى  حوزه  در  ديگر  پراهميت  موضوع 

مى پردازد. 

ترجمه  و  "سيته"  انتشارات  توسط  كتاب  اين 
منيژه شيخ جوادى در 2200 نسخه و با قيمت 
2800 تومان به بازار نشر آمده است و ناشر در 
مقدمه كتاب آورده است: "اين كتاب بى شك 
در تجارت كسانى كه مفاد آن را به دقت به مورد 

اجرا درآورند تحولى بوجود خواهد آورد." 

تجارى نامهاى سالطين تبليغاتى كه ما مى شناسيم 
به آخر خط رسيده است

درس هايى از مدير بازاريابى كوكا كوال





دوم  جايـزه  جمشيـدي»  «محمـد 
را  الهتي  پوستر  بين المللي  دوساالنه 

گرفـت 
«محمد جمشيدي» برنده جايزه دوم هفدهمين 
دوساالنه بين المللي پوستر الهتي - فنالند در 
بخش پوسترهاي فرهنگي و اجتماعي در سال 
2009 شد. اين رقابت در دو بخش پوسترهاي 
فرهنگي و اجتماعي و بخش پوسترهاي محيط 

زيست برگزار شد. 
در اين فستيوال بين المللي 2 هزار و 600 اثر از 
طراحان سراسر جهان به اين جشنواره ارسال شد 
و در نهايت هيأت انتخاب 252 اثر از 35 كشور 
را جهت نمايش در اين دوره از جشنواره انتخاب 
كرد كه در ميان آن نام هنرمندان ايراني همچون 
محمد  عابديني،  كسري  عبدالمحمدزاده،  حسين 
مصطفي  جمشيدي،  محمد  حاج هاشمي، 
كالنتري، مهدي فاتحي، مهدي مهديان، پيمان 
مهدي  سعيد،  بهداد  رضايي،  امير  پورحسين، 

سعيدي و هنزاله زنگنه ديده مي شد. 
سايت جشنواره دوساالنه پوستر الهتي فنالند 
اسامي برندگان را بر اساس بيانيه هيأت داوران 

به ترتيب زير اعالم كرد. 
اجتماعي؛  و  فرهنگي  پوسترهاي  بخش  در 
فالدينا  الكساندر  به  پريكس  گرند  جايزه 
(روسيه)، جايزه گرافيا پريكس به آلن لوكرنك 
جمشيدي  محمد  به  دوم  جايزه  (فرانسه)، 

(ايران) اهدا شد. 
جايزه  نيز  زيست  محيط  پوسترهاي  بخش  در 
جايزه  (آلمان)،  لوش  اووه  به  تاراستي  لوري 
افتخار  ديپلم  (ژاپن)،  سوگيتا  هاركووا  به  دوم 
به  (روسيه)  كاستويچ  چدومير  به  جشنواره 
همراه ميشل ميكسا (لهستان) اهدا شد. گفتني 
است: نمايشگاه هفدهمين دوره اين دوساالنه 

از 14 ژوئن تا 27 سپتامبر در موزه هنر الهتي 
فنالند برپا خواهد بود. 

به گزارش ايسنا، جمشيدي سال گذشته براي 
برگزيدگان  از  يكي  به عنوان  پوستر  همين 
بين المللي  دوساالنه  هشتمين  پوستر  بخش 

زنبور طاليي مسكو انتخاب شده بود. 

جايزه 2500 يورويى
طراحى  نخست  نفر  ايرانى  دانشجوى  يك 
پوستر فدراسيون جهانى ورزش هاى دانشگاهى 

(فيزو) شد.
براساس خبر ارسالى، مجتبى عليزاده، دانشجوى 
جامع  دانشگاه  گرافيك  رشته  كاردانى  مقطع 
مسابقه  برگزيده  كه  است  كاربردى  علمى 
دانشگاهى  ورزش هاى  جهانى  فدراسيون 
سال  پنجاهمين  مناسبت  به  مسابقه  اين  شد. 
برگزارى يونيورسياد جهانى و شصتمين سالگرد 
تاسيس آن، برگزار شد كه در ميان طرح هاى 
طرح  مختلف،  كشورهاى  از  ارسالى  فراوان 
خود  به  را  نخست  مقام  عليزاده   پيشنهادى 
اختصاص داد. در اين مسابقه، دانشجويانى از 
كشورهاى پرتغال و چين به ترتيب مقام هاى 
دوم و سوم را بدست آورند. مجتبى عليزاده با 
يورويى،   2500 نقدى  جايزه  برنده  خود  طرح 
حضور كامل در يونيورسياد صربستان با هزينه 
و  دانشگاهى  ورزش هاى  جهانى  فدراسيون 

همچنين لوح يادبود ويژه فيزو شد.

تئاتـر  جشنـواره  پوستـر  فراخوان 
عروســكى

عروسكى  تئاتر  جشنواره  يازدهمين  فراخوان 
اعالم  براساس  شد.  منتشر  دانشجويان 
جشنواره  يازدهمين  جشنواره،  اين  سايت 

آذر  هشتم  تا  اول  دانشجويان  عروسكى  تئاتر 
و  مسابقه  بخش  و  مى شود  برگزار  تهران  در 
دوره  اين  در  نيز  عكس  و  پوستر  نمايشگاه 
آبان  پانزدهم  تا  عالقه مندان  شد.  خواهد  برپا 
فرصت دارند آثار خود را به دبيرخانه جشنواره 

ارسال كنند.
وليعصر،  راه  چهار  در  جشنواره  اين  دبيرخانه 
كوچه شهيد باالور، ساختمان جهاد دانشگاهى، 

طبقه اول واقع شده است.

نمايشگاه  پنجمين  داوران  هيات 
تايپوگرافى اسماءالحسنى

قباد شيوا، صداقت جبارى، فرزاد اديبى، كورش 
على  سوى  از  صيفورى  بيژن  و  پارسانژاد 
تايپوگرافى  جشنواره  پنجمين  رئيس  وزيريان 
هيات  اعضاى  عنوان  به  اسماءالحسنى  پوستر 
انتخاب آثار معرفى شدند. جبارى و شيوا عضو 
آثار  انتخاب  و  داورى  هيات هاى  مشترك 
تايپوگرافى  ساليانه  نمايشگاه  پنجمين  هستند. 
پوستر اسماء الحسنى از 31 مرداد تا 28 شهريور 

برگزار مى شود.

تصويرگرى هاى دهه 40 شيوا 
تصويرگر  و  گرافيك  طراح  شيوا،  قباد 
مجموعه اى از تصويرگرى هاى دهه 40 و 50 
خود را در گالرى خاك به نمايش در آورد. اين 
صورت  به  سفيد  و  سياه  آثار  شامل  مجموعه 
آثار  كه  بود  او  رنگى  تصويرگرى هاى  و  چاپ 
سياه و سفيد در 5 نسخه و رنگى ها به صورت 
"از  مجموعه  رسيد.  فروش  به  نسخه اى  تك 
تا  خرداد   22 از  كه  هم"  هنوز  تا  پيش  سالها 
3 تير در معرض ديد عموم قرار گرفت، بيست 
اثر تصويرگرى اين گرافيست را با قيمت هاى 



600 هزار تومان براى پرينت هاى سياه و سفيد 
و يك ميليون و سيصد هزار تومان براى آثار 
معتبر  جوايز  كه  شيوا  قباد  برگرفت.  در  رنگى 
بسيارى را از سال 45 تاكنون در كارنامه خود 
دارد به تازگى به عنوان رئيس دهمين دوساالنه 

پوستر ايران منصوب شد. 

مسابقه بين المللى پوستر تايوان
فراخوان مسابقه پوستر تايوان 2009 اعالم شد. 
اين مسابقه بين المللى اهداف خود را در راستاى 
است.  كرده  عنوان  تجارى  طراحى  توسعه 
موضوع ويژه اين مسابقه، هارمونى و وابستگى 
مى توانند  طراحان  ولى  است  طبيعت  و  انسان 
در  نيز  آزاد  و  تجارى  تبليغاتى،  موضوعات  با 
اين مسابقه شركت كنند. آثار شركت داده شده 
بر اساس خالقيت، يكپارچگى تركيب بندى و 
دقت تكنيكى داورى و براى هر بخش، هفت 
اين  در  رقابت  شد.  خواهد  انتخاب  برگزيده 
مسابقه براى تمامى طراحان از هر كشور آزاد 
است و شركت كنندگان مى بايست آثار خود را 
بعد از تاريخ ژوئن 2007 طراحى كرده باشند 
ارسال   2009 آگوست   31 تاريخ  تا  حداكثر  و 
به  مسابقه  سايت  در  بيشتر  اطالعات  كنند. 

آدرس www.cpc.tw موجود است.   

بلژيـك  سياسى  پوستـر  فراخـوان 
منتشـر شـد

سياسى  پوستر  ساالنه  سه  يازدهمين  فراخوان 
مانتز بلژيك 2010 منتشر شد. هدف اين سه 
ساالنه سنجش بهترين طراحان پوستر سياسى 
تمام كشورهاى دنيا به منظور ترغيب اين نوع 
دسامبر  از  ساالنه  سه  اين  است.  بيانى  وسيله 
مانتز  در  آوريل 2011  تا  ماه 89)  (آذر   2010

شركت كنندگان  و  مى شود  برگزار  بلژيك 
مجازند پوسترهاى خود را منوط به اينكه از بعد 
از يكم اكتبر 2007 طراحى شده باشد در هر 
تعدادى كه مى خواهند به اين سه ساالنه ارسال 
كنند. طبق اعالم اين فراخوان، پوسترهايى كه 
يا  اجتماعى  منازعات  سياسى،  وقايع  نشانگر 
كه  پوسترهايى  يا  است  اجتماعى  واقعه  هر 
داشته اند  شركت  دهم  ساالنه  سه  در  احتماال 
و پوسترهايى كه مربوط به تصاوير سياسى يا 
پوسترهاى  قبول اند.  قابل  همه  هستند،  تئاتر 
و  طراح  كوتاه  بيوگرافى  با  مى بايست  ارسالى 
همراه  آن  مفهوم  از  كوتاهى  شرح  همچنين 
دسامبر  اول  آثار  ارسال  مهلت  آخرين  باشد. 
2009 اعالم شده است و هر شركت كننده بايد 
نام،  شامل  كه  را  ساالنه  سه  در  شركت  فرم 
كشور  شهر،  كدپستى،  آدرس،  خانوادگى،  نام 
زبان هاى  از  يكى  به  پوستر  متن  ترجمه  و 
كرده  پر  را  است  فرانسه  يا  آلمانى  انگليسى، 
و همراه پوسترهاى خود ارسال نمايد. توصيه 
اما  نچسبانيد،  پوسترها  پشت  چيزى  مى شود 
شماره پوسترها را طبق فرم درخواست با يك 
جايزه  كنيد.  يادداشت  پوسترها  پشت  در  مداد 
در  كه  بود  خواهد  يورو   3720 مبلغ  اول،  نفر 
شد.  خواهد  اهدا  ساالنه  سه  بازگشايى  مراسم 
سايت  به  مى توانيد  بيشتر  اطالعات  براى 
www.affichepolitique-mons.

com مراجعه كنيد. 

دوساالنه پوستر در ابهام
در  عضويت  از  اديبى  فرزاد  استعفاى  از  بعد 
و  آغداشلو  آيدين  دوساالنه،  انتخاب  هيات 
جداگانه  صحبت هاى  طى  نيز  سپهر  مسعود 
دادند.  استعفا  پوستر  دوساالنه  در  حضور  از 

اگرچه اديبى دليل استعفاى خود را مطرح نكرد 
بود.  دوساالنه  تحريم  از  حاكى  شنيده ها  اما 
خود  صحبت هاى  در  كه  نيز  سپهر  و  آغداشلو 
از عدم حضور انجمن صنفى طراحان گرافيك 
استعفاى  دليل  داشتند  ابراز  را  خود  گله مندى 
دنبال  به  كردند.  عنوان  مساله  همين  را  خود 
گو  و  گفت  در  دوساالنه  رئيس  شيوا،  قباد  آن 
اعضاى  « استعفاى  گفت:  ايرنا  خبرگزارى  با 
و  نيست  خاصى  اتفاق  سياستگذارى  شوراى 
مى شود ».  مشخص  آنان  براى  جانشين  افراد 
اگرچه او اسامى افراد جايگزين را اعالم نكرد 
و گفت: « اين اسامى را اعالم نمى كنيم، زيرا 
اعضاى انجمن با آنها رايزنى و البى مى كنند 
تا از همكارى آنان با دهمين دوساالنه پوستر 

خوددارى كنند ».
از طرف ديگر بيش از دويست طراح گرافيك 
در نامه اى شركت در دهمين دوساالنه پوستر 

تهران را تحريم كردند. 
نيست،  مشخص  هنوز  دوساالنه  اين  مضامين 
زيرا هنوز مكانش مشخص نشده، تاريخ اعالم 
اختيار  در  اثار  ارايه  براى  را  كمى  زمان  شده 
هيات  اين  بر  عالوه  و  مى دهد  قرار  هنرمند 
حالى  در  اين  نيست.  مشخص  نيز  انتخاب 
است كه هيات داوران اين دوساالنه نيز هنوز 
مشخص نشده است و برخى از اعضاى شوراى 

سياست گذارى نيز استعفا كردند.
ايرنا،  خبرگزارى  شده  منتشر  خبر  براساس 
شباهنگى  جالل  همچون  ديگرى  هنرمندان 
در  همكارى  از  هنرمندان  از  ديگر  برخى  و 
استعفا  دوساالنه  اين  مختلف  بخش هاى 
مانده  باقى  محدود  فرصت  عليرغم  و  كرده اند 
ابهام  در  پوستر  دهم  دوساالنه  وضعيت  هنوز 

به سر مى برد. 
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Trendsetter  Quantum
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ShU » N¼² Ï¼Tÿ¶ Â@@ÎIdÅ ¦@ÃUI@¶¼UH ³I@μU ´@TvÃw

( SøIw nj k±] 5000 ) ½jI÷²H ¡¼Î Søow

¾@£Ã¤j 10 ô£Î Ï»H ¾@º¼μº ÁpI@w ½jI@¶A

rHo@ÃU ´@¨ » rHo@ÃU o@Q ÁIÀnI¨ ÁHo@M KwI¹¶

®Ãμ§U

S² k¹a ÁIÀn¼{»oM ( ·jo¨ IU ) ÁHoM ÂÅI~TiH ¸Ã{I¶

SøIw nj ©oM 30000 ½jI÷²H ¡¼Î Søow

oT¶ ÂTºIw  35    65 IU 9  12pH müI¨ cõwxx

k@ÃGIμº ª@¹ÀIμÀ Â@eHo@ö pH ®@L¤ I@ÿ@õ²








