
 :کارشناسی ارتباط تصویری

 

 

ایجاد ارتباط از سال َای وخستیه پیذایص بطر جسء ايلًیت َای اي بًدٌ است. ایه ارتباط امريزٌ بسیار 

پیطرفت کردٌ ي بٍ ضکل َای مختلف يجًد دارد. یکی از ایه ريش َا ایجاد ارتباط از طریق تصايیر می 

 باضذ.

 

کىیذ تابلًَای زیادی از جملٍ تابلًَای راَىمایی ي راوىذگی، تابلًی ضما يقتی در خیابان حرکت می 

رستًران َا، سًپرمارکت َا ي... می بیىیذ کٍ با یک تصًیر پیام خًد را بٍ ضما مىتقل می کىىذ. ضایذ بتًان 

اقطار گفت در بسیاری مًارد یک تصًیر می تًاوذ بُتر ي سریعتر از َر راٌ دیگری، پیام مًرد وظر را بٍ َمٍ 

 جامعٍ اوتقال دَذ.

 

رضتٍ ارتباط تصًیری با کمک ابسار ي امکاوات مختلف، پیام را از طریق تصًیر بٍ مخاطب اوتقال می دَذ. بٍ 

بیان دیگر کلیٍ طرح َایی کٍ بٍ يسیلٍ چاپ قابل اوتطار َستىذ، طرح گرافیکی می باضىذ، یعىی یک طرح 

 ال پیام خًیص را دارد.گرافیکی آمادگی اوتطار يسیع بٍ مىظًر اوتق

 

رضتٍ ارتباط تصًیری بٍ مىظًر آمًزش در ایه حًزٌ در داوطگاٌ َا ضکل گرفت ي در دویا ویس بٍ آن اَمیت 

خاصی دادٌ می ضًد. در ياقع َذف رضتٍ ارتباط تصًیری آمًزش َىر گرافیک بٍ داوطجًیان ي ارتقای 

 ی باضذ.تًاوایی َای آوُا در امًر تبلیغات فرَىگی یا تجاری م

 



تبلیغات فرَىگی ضامل تصًیرسازی کتب، ساخت پًستر، تبلیغات برای وطریٍ َا ي جرایذ ماوىذ صفحٍ آرایی 

ي آگُی َای مطبًعاتی می ضًد ي تبلیغات تجاری ویس ضامل تبلیغات ومایطگاَُای بازرگاوی ماوىذ غرفٍ 

 سازی ي غرفٍ آرایی ي یا تبلیغات برای کاالَای مختلف است.

 

افیست بایذ در طراحی قًی بًدٌ ي عاضق ایه کار باضذ. اي بایذ با سایر رضتٍ َای َىر ماوىذ عکاسی، یک گر

چاپ، وقاضی، خًضىًیسی، طراحی صىعتی ي صىایع دستی آضىایی داضتٍ باضذ تا بتًاوذ در کارَای خًد از 

ضىاسی، رياوطىاسی، آوُا استفادٌ کىذ. َمچىیه عاليٌ بر رضتٍ َای َىری بایذ با علًمی مثل جامعٍ 

بازاریابی ي ادبیات آضىا باضذ. زیرا یک پیام تبلیغاتی بایذ با تًجٍ بٍ مخاطب آن ساختٍ ضًد. یعىی بایذ تًجٍ 

 داضت کٍ مخاطب ایه پیام از وظر فرَىگی، اقتصادی ي خًاستٍ َا ي عالیق در چٍ سطحی است.

 

 

 


