
 

 

 و مقدمه  شیدر اتر یدر رشته عکاس لی تحص

برا  ایدر کالج    یدوره عکاس   کیگذراندن   است.   کی  یها  هیپا  جادیا  یدانشگاه  حرفه موفق مهم 

. شما به عنوان دیخود را گسترش ده   ی ها  دهد که مهارت یامکان را م نیبه شما ا یمطالعه عکاس

 اتآن اطالع   شگامان یرسانه و پ  ی کرد، در مورد تمام جنبه ها  د یخواه   دا یعکاس اعتماد به نفس پ  کی

 لیکرد. تحص   دی خواه   جادیاز افراد همفکر ا  یبانی پشت  یحال شبکه ا  نیکرد و در ع  د یکسب خواه 

ما به   ی اصل  ل یدهد. دل  یقرار م   ارتان ی را در اخت  یر ینظ  یب  ی ها  فرصت  شیدر اتر  ی در رشته عکاس

 یها  ش یرادر گ  یسیبه زبان انگل  لیبا تحص   زانیبوده است که شما عز   نیمقاله حاضر ا  نیجهت تدو

 لیبا خواندن مطالب مقاله تحص   زانی. شما عزدیرشته آشنا شو  نیو بازارکار ا  یمربوط به رشته عکاس

 ش یاتر  گان یرا  یتوان در دانشگاه ها  یشد که چگونه م   دیمتوجه خواه   شیدر اتر  یدر رشته عکاس

به رشته   ربوط م  ی ها  شیشد که گرا  د یرا مورد مطالعه قرار داد؟ بعالوه متوجه خواه   ی رشته عکاس

با   ا یشد که، آ  دی موارد متوجه خواه   نیکدامند؟ در کنار ا  ش یدر کشور اتر  ۲۰۲۱در سال    یعکاس

 یها  از دانشگاه  دیتوان  ی است، م   ی سکه مربوط به رشته هنر و عکا  ییها  شیاز گرا  ی کیمطالعه  

در  ی اطالعات افتیدربه  ازیاگر ن ر؟ یخ ا ی دیینما افتیرا در ی رشته عکاس هی بورس ش یزبان اتر ی آلمان

و منحصر به   دیبه شما مشاوره دهند که اطالعاتشان جد  یکسان  دیو دوست دار  هستیدخصوص    نیا

 شگام یموسسه پ  نیاست که، هم اکنون با مشاور ن یا  زانیما به شما عز یعال  شنهاد یباشد، پ  ی فرد م

به چه صورت است.   شیاتردر    یدر رشته عکاس  ل یتحص   طیدانند شرا  ی. آنان مدیریو برتر ارتباط بگ

 باشد.  ی م  ش یاتر  MIEموسسه    ن یمنظور ما مشاور

 ش یدر اتر  یدر رشته عکاس  لیتحص   طیشرا •

  شی در اتر  ی رشته عکاس یاپال  یالزم برا مدارک •

 ش یدر اتر  یرشته عکاس  هیبورس •

 ش ی در اتر  یرشته عکاس  یها   شیگرا •

 ش یدر اتر  یدر رشته عکاس  ل یتحص   نهیهز •

 ش یاتر  یعکاس   ی دانشگاهها  یفمعر •

 ش یاتر  ی در کالج ها ی در رشته عکاس  لیتحص  •



 

 

 سانس یدر مقطع ل  شیدر اتر ی در رشته عکاس  لیتحص  •

 سانس یدر مقطع فوق ل   شیدر اتر ی در رشته عکاس  لیتحص  •

 در مقطع دکترا   شیدر اتر ی در رشته عکاس  لیتحص  •

 یس یبه زبان انگل  شیدر اتر ی در رشته عکاس  لیتحص  •

 ش یدر اتر  یعکاس  ه در رشت  ل یکار پس از تحص   بازار •

 ش یدر اتر ی در رشته عکاس  لیتحص در زمینه   متداول  سواالت •

 و سخن پایانی  شیدر اتر ی در رشته عکاس  لیتحص  •

 

 شیدر اتر یدر رشته عکاس  لیتحص  طیشرا

و هم درک   یفن  یها   هم مهارت  دی خواه   یو م  د ی هست  ریتصاو  شیرایگرفتن و و  دهیاگر مجذوب ا

شما مناسب باشد   یتواند برا  یم  ی مدرک عکاس  د، یخود را توسعه ده   یو فرهنگ  یخالقانه، اجتماع

 ز یو در هنگام درخواست متما دی خود را توسعه ده   ی دهد تا نمونه کارها یامکان را م  نیو به شما ا

 یارائه م   یدر عکاس (BAهنر )  سانس یکه معموالً به عنوان ل   ی عکاس  یکارشناس  ی. دوره ها دیشو

اتخاذ   یدر عکاس  یدیجد  یکردهایو رو  دی خود را گسترش ده   یکند تا آگاه   یم  قیشود، شما را تشو

 عکسکه سبک منحصر به فرد شما را من  د یکن  جادیشد تا نمونه کارها را ا  دی خواه   ق ی. شما تشودیکن

 ش،ی اتر  ی را توسعه دهد. دانشگاه ها  نه یو زم  کی رنگ، تکن  ب، ی کند و درک شما از نور، فضا، ترک

کنند.   یو آنالوگ آشنا م  تالیجید  یدر عکاس  یاساس  ی ها  کیها و تکن  یسال اول شما را با فناور 

 ف یط  مل. سال آخر شما، شا دیشود تا در سال دوم مستقل تر عمل کن  یسبب م  تالیجیبا د  ییانآش

و   وهایاز دانشگاه ها استود  یار یباشد. بس  یم  قی بر تحق  شتریب  د یمستقل، تأک  یها   از پروژه  یعیوس

دهند.   یارائه م  یکسب تجربه عمل  یکمک به دانش آموزان برا  ی را برا  یاستاندارد صنعت   زاتیتجه

کارگاه ها، کار  ا،ه  یسخنران نارها،یآموزش ها، سم  ، یاز مقدمات عمل یبیدوره ها معموالً شامل ترک 

 د یبازد  ای  افته یسازمان    ی دانیم  یدر سفرها   دیتوان  یم  نیمستقل است. همچن  یو پروژه ها  یگروه 

 هیانیو ب یغاتیتبل یمانند: کپ ییها مهارت یعکاس یها   از مدرک یاری. بسدیشرکت کن شگاهیاز نما

کمک   یشغل عکاس  درخواستدر هنگام    تیدهند تا به شما در موفق  یپوشش م  زیهنرمند را ن  یها



 

 

 در عوض با استفاده از ارائه  نیشوند، بنابرا  ینم   یابیمعموالً با امتحان ارز  یعکاس  یها  کنند. دوره

در   یعکاس  ی. اکثر مدارک کارشناسدیشو  یم  یابیها ارز  ها و پروژه  نمونه کارها، مقاله  ی ها، بررس

در   لیبخش از مقاله تحص   نیآورده شده در ا  مطالبرسند.    ی به اوج خود م  ییپروژه نها  اینامه    انیپا

امه  . قرار است در ادباشد  یم  شیدر اتر  یعکاس  مطالعه رشته  یکل  طیشرا  ش،یدر اتر  یرشته عکاس

نکات راجع به   ن یتر  یدی و کل  ن یبه ارائه منحصر به فرد تر  شی در اتر  یدر رشته عکاس  ل یمقاله تحص 

اما داشتن   د، یکرده باش  ل یتحص   ی عکاس  نه یکه قبالً در زم  ست ین  ی از ین  معموالً  .میورود بپرداز  طیشرا

 یاریبس  خواهد بود.  دیمف  ی طراح  ایمطالعه موضوعات خالقانه مرتبط مانند هنر    ا یو    نهیشیدانش پ

 د،یاز درخواست خود ارسال کن  یخواهند که نمونه کارها را به عنوان بخش ی از دانشگاه ها از شما م

 دیشما با  ی کنند، اما به طور کل  یم   انیخود را ب  ق ی. دانشگاه ها الزامات دقتالیجیمعموالً به شکل د

گذاشته   ریبر شما تأث  والهام گرفته    ی زی( چه چ  رشیمصاحبه پذ  کیدر    دی )شا  دیده   حیتوض  دیتوانب

است،   هیشما هنوز در سطح پا  کی. اگر تکندیخود را مشخص کن  یو عکاس  یهنر   قیاست و عال

که راجع  نیهستند، نه فقط تخصص. قبل از ا لیبه دنبال پتانس  رشیافسران پذ رایز د،ینگران نباش

در ذهنتان  سوال نیممکن است ا م، یصحبت کن  ش یدر اتر ی در رشته عکاس لیتحص  گریبه موارد د

 ییچه مهارت ها  شیدر اتر  یرشته عکاس  مطالعهگرفته باشد که با    شکل  شی پ  ی مدت  ا یهم اکنون و  

 آورد:   م یرا به دست خواه 

 ی و عمل  یلیتحل ،یمسئله انتقاد  حل •

 خالقانه  استعداد •

 ر یتصاو یریو محل قرارگ  مات ی تنظ  ن یبهتر  افتنی  امکان •

 ات یبه جزئ  توجه  •

 ن یدورب  زاتیو تجه  شیراینرم افزار و  ،یدر نورپرداز  یقو   یفن  ی ها مهارت •

 کار شما   یابیو ارز  ی بازتاب انتقاد  ییتوانا •

 زمان  تیریو مد  ی زیبرنامه ر  ، یسازمانده   ی ها مهارت •

 ی م ی کار به صورت مستقل و ت  ییتوانا •

 ارائه  ی ها مهارت •



 

 

 ی قاتیتحق  ی گزارش، مقاله و پروژه ها  ، یفن  حات یشامل توض  ،یادب  ی ارتباط  ی ها مهارت •

 عکس   قیها و حاالت از طر  تیروا    م، یانتقال مفاه   ییتوانا •

 ی ا  نهیزم  یآگاه  •

 خود   ی ها مهارت •

  شیدر اتر یرشته عکاس  یاپال یالزم برا مدارک

شما   یکنون  طیباشند که مربوط به شرا  یم  یمدارک  شی در اتر  ی رشته عکاس  ی اپال  یالزم برامدارک  

 یکند که م ی م ن یی. رزومه شما تعدیدار ی چگونه رزومه ا  دیمهم است که در سال جد یعنیاست. 

 یم  نیری. اگر قادر به ارائه اسناد زری خ  ای  دیشو  ش یدر اتر  ی در رشته عکاس  لیآماده تحص   دیتوان

ورود به   یحاال آماده شده و خود را برا  ن یهم   شی در اتر  یعکاس  لیتحص   ی برا  دیتوان  ی م  د،یباش

به   کی  شی در اتر  یعکاس  لیتحص   یبرا  ازی. اسناد مورد ندییآماده نما  شیو دانشگاه ها  شیاتر  طیمح

 جا قابل مشاهده هستند:  نیدر ا  کی

 باشد   یشما م  ی قبل  یلیکه مربوط به مقاطع تحص   یمدارک  ارائه •

  رشیپذ  یها  نهیپرداخت هز •

 زایمربوط به درخواست و  یها  نهیهز پرداخت •

 ارائه نمونه کار  •

   یسیداشتن مدرک زبان انگل  ای  یداشتن مدرک زبان آلمان •

 نمرات   زیر  ارائه •

 ی در مقطع کارشناس  لیتحص   یبرا  دیدو مدرک را با  نینامه ) ا  ه یتوص  اینامه    زهیارائه انگ •

 ( د یارشد و دکترا ارائه ده 

 در مقطع دکترا   لیتحص   یبرا  زریداشتن سوپروا •

 ترجمه همه مدارک  •

  یمال  ی نامه گواه   داشتن •

 ی متقاض  ت یمربوط به هو  مدارک •

 پاسپورت   یکپ •



 

 

 ارائه عکس  •

 شیدر اتر  یرشته عکاس  هیبورس 

باشد، اخذ   یم  انیدانشجو  ریو سا  یرانیا   رانیاز فراگ  یبرخ  یذهن  یریکه باعث درگ  یاز موارد  یکی

 ران یفراگ  ار یها را در اخت  هیمعموالً انواع بورس  یلی تحص   ه یاست. ارائه دهندگان بورس  ی لیتحص   هیبورس

 ی برا  یعنیدهند.    یقرار م  ...و    یپزشک  ،یمهندس  ت،یریهنر، مد  ،یدر رشته عکاس  ل یطالب تحص 

 ت ینکته حائز اهم   ی ول  د،یینما  افت یرا در  ی لیتحص   ه یبورس  د یتوان  ی ها شما م  شیخواندن همه گرا

آنال  یبر نخبه بودن شما تمرکز م   ی لیتحص   هیدهندگان بورس  ارائه  که،  نجاستیا  ز یکنند. آنان به 

  ی حاو ن یو همچن  یالملل  ن یب  زهیمدرک زبان با نمره باال و جا  ی حاو  یستیرزومه شما که با  ات یجزئ

 ی م  جهینت  انیشما را در جر  یپردازند. آنان قطعاً بعد از مدت  یباشد، م  یل یخوب تحص   یلیمعدل خ

که ممکن است نصف   دیکن  ی م   افت یدر  ی ا  هیبه دست آمده مثبت باشد، شما بورس  ج یگذارند. اگر نتا

و    ی ها  نهیهز برا  یلیتحص   یها   نه یچهارم هز  کیحداقل    ایشما  را پوشش دهد.   شیافزا  ی شما 

 .دییدانشگاه مدنظر مراجعه نما  تیاطالعاتتان بهتر است، به سا

 ش یدر اتر یرشته عکاس  یها شیگرا

اند. بعد از   رشته آمده  نیمربوط به ا  یها   شیو گرا  شیدر اتر  یدر رشته عکاس  لیجا تحص   نیدر ا

قرار   زین  دیا  دهیاز شما راجع به آن سوال پرس  یار یکه بس  ی شغل  یها  نهیدر خصوص گز  یآن مطالب

 گرفته اند.

 گرایش های رشته عکاسی: 

 مستند   یعکاس •

 چهره  یعکاس •

 نجوم   یعکاس •

 غات یتبل  یعکاس •

  ی هنر یعکاس •



 

 

 ی علم  یعکاس •

 

 :  یشغل یها نهیگز

 با مدرک شما مرتبط هستند عبارتند از:  ماً ی که مستق  یمشاغل

 غات یتبل  یهنر   ریمد •

 لم یف/ لمیف  نگریتدو •

 کیگراف  طراح •

 مجله  ی ها  یژگیو  شگریرایو •

 ی پزشک  رگریتصو •

 عکاس  •

 ی مطبوعات  عکاس  •

 ونیزیتلو  نیدورب  اپراتور •

 : دیحضور به عمل آور  ریدر مشاغل ز  دیاست، به عنوان عکاس بتوان  ممکن 

 درمانگر   هنر •

 تالیجید  ابیبازار •

 رسانه   زیر  برنامه •

 ی چند رسانه ا متخصص •

 ی موزه/گالر  ی متصد •

 ست یلیاستا •

 ی بصر  ژهیو ی طراح جلوه ها  هنرمند  •

 ی بصر  فروشنده •

 وب   یمحتوا  ریمد •

 وب   طراح •



 

 

 شیدر اتر یدر رشته عکاس  لیتحص  نهیهز

 ی ها  باشند. البته رشته  یرشته ها گران تر م  ریهستند که نسبت به سا  ییها   رشته  ی هنر  یرشته ها

و آماده   دی تر هستند. اگر دانش آموخته متمرکز بر دروس هست  ارزان  یپزشک  یها   از رشته  یهنر

 ۷۲۷خود را با پرداخت    ی لیترم تحص   کی  دیتوان  یم   د، یباش  ی م  ش یدر اتر  ی در رشته عکاس  ل یتحص 

خود   یترم بعد یبرا یستیغ را بامبل نی. ادیشو یرسانده و وارد ترم بعد انیبه پا وروی ۷۵۰به  وروی

تا   دیدر سال دار  وروی  ۱۵۰۰  باً یتقر  ی نگ یبه نقد  از یشما ن  ، یدر حالت کل  ی عنی.  دیری در نظر بگ  زین

مطالعه قرار   ورد مربوطه را م  ی ها  ش یاز گرا  یکی و هنر    ی رشته عکاس  یبه عنوان دانشجو  دیبتوان

در   لیبه تحص   م یکه تصم   دیبه دانشگاه مربوطه ارائه ده   دیتوان  یم  ی. مبلغ ذکر شده را زماندیده 

 نیب  انیاست که با دانشجو  ن یا  متانیاگر تصم   ی ول  د،یزبان را گرفته باش  یآلمان  انیدانشجو  انیم

به دانشگاه    وروی  ارهز  ۳۰  یال  ۲۳مبلغ    دیبا  د، یینما  لیتحص   یخصوص  یدر دانشگاه ها  یالملل را 

 . دیارائه ده   ی اصل  رشیمربوطه بعد از اخذ پذ

 ش یاتر یعکاس  یدانشگاهها یفمعر

رشته آشنا   نیارائه دهنده ا  یالزم است که با دانشگاه ها   شیدر اتر  یدر رشته عکاس  لیتحص   یبرا

پرداخته   شیدر اتر  یدر رشته عکاس  لیقسمت از مقاله تحص   نیاز آن ها در ا  کی. ما به شرح هردیشو

 : میا

ارائه   رش یدر مورد نرخ پذ  یاست که اطالعات   یدانشگاه از جمله مؤسسات  نی: انیو  یدانشگاه صنعت  

 یدارد که متقاض   یی ها  دانشگاه برنامه  کیکه    فتدیاتفاق ب  ل یدل  نیممکن است به ا  نیدهد. ا  ینم 

دانشگاه    نی. اکند  یرقابت نم   گرانینام برآورده کند و لزوماً با د  ثبت  یرا برا  رشیپذ  طیشرا  دیفقط با

به زبان   دیاجازه دار  د،یشده ا  شیدر اتر  یدر رشته عکاس  لیاگر آماده تحص   نیاست بنابرا  یخصوص

از   یکیچند دوره را پشت سر هم، در    ایدوره و    کی  نیو  یدر دانشگاه صنعت  ،یسیقابل فهم انگل

 .دی مورد مطالعه قرار ده   یدانشگاه   یدرجه ها 

است که در حال   شیزبان  اتر  ی و آلمان  ی خصوص  ی از دانشگاه ها  یکیدانشگاه    نی: انیو  دانشگاه

 باشد.  ی درصد م  ۳۴آن    رش یحاضر نرخ پذ



 

 

 یمربوط به عکاس  ی که همه برنامه ها  نیو  یدر دانشگاه پزشک  رش ی: نرخ پذنیو  یپزشک  دانشگاه

 ۳۴  رند، یگ  یدانشگاه قرار م  ن یثبت نام شده در ا  رانیفراگ  ار ی در اخت  یسیبه زبان انگل  د یتوسط اسات

 درصد است. 

باشند در دانشگاه   یم شیدر اتر  ی در رشته عکاس ل یکه مربوط به تحص   ییگراتس: دوره ها  دانشگاه

 یسیکرده اند، به زبان انگل  ق یتحق  ار یدر رابطه با آن بس  ی گراتس که معموالً دانش آموختگان خارج

 یبه زبان بوم  ا یو    یسیدروس را به زبان انگل  اریبه اخت   دیتوان  ی شما م  یعن یباشند.    ی م  یو آلمان

 .دی قرار ده   ی و کل  ی جزئ  زی مورد آنال  یلیدوره تحص   ک یبه مدت    شیکشور اتر

 درصد است. برنامه   ۳۳  بایتقر  دیدانشگاه در سال جد  نیا  رش ی:  نرخ پذنزیکپلر ل  وهانسی  دانشگاه

مورد   یو کل  یو به صورت جزئ  یسیو انگل  یبه دو صورت آلمان  دیتوان  یدانشگاه را شما م  نیا  یها

شروع   ی آلمانو    یسیاز دو زبان انگل  یکیبه انتخاب خود، به    د،یدار  اری. در واقع اختدیبحث قرار ده 

 . دیینما  یمربوط به رشته عکاس  ی ها ش یاز گرا  یکیبه مطالعه  

 ک یباشد،    یدرصد م   ۳۳آن    رش یکه در حال حاضر نرخ پذ  یدانشگاه دولت  نی:  انسبروگیا  دانشگاه

باشد.   یم   گانیرا  لیتحص   یبرا  ستمش یس  سش،ی است که از زمان تاس  یزبان و دولت  یدانشگاه آلمان

شود، بلکه   یاروپا را شامل نم   ه یعضو اتحاد  رانیفراگ  ا یو    یداخل  رانیتنها فراگ  گانیرا  ستمیس  نیا

در   ی در رشته عکاس  لی مربوط به تحص   ی از دوره ها   گان یتوانند را  یم  زیاروپا ن  هیاتحاد  ریغ  رانیفراگ

 باشد.   یمند شوند. آن چه که مهم است ارائه نمونه کار م  بهره  شیاتر

انی و  ،یزندگ  یو علوم کاربرد  یعیمنابع طب  دانشگاه به   ییدانشگاه همه درس ها  نی:  که مربوط 

به صورت   ی و هم زبان آلمان  ی سیند را هم به زبان انگلباش  ی م  ش یدر اتر  ی در رشته عکاس  ل یتحص 

 دهد.   یارائه م  یمنحصر به فرد و عال

 شیاتر یدر کالج ها یدر رشته عکاس لی تحص

در رشته   لیاست که آماده تحص   یما به اشخاص  هی توص  شیاتر  یدر کالج ها   یدر رشته عکاس  لیتحص 

 ن یبهتر است ا  د، یریقرار گ  نده یآ  انیکه مورد توجه کارفرما  نیا  ی برا  ی اند. ول  شده  ش یدر اتر  یعکاس

را صرف آموزش   یادیدانشگاه ها مدت زمان ز   رای. زدیها مورد مطالعه قرار ده   دوره را در دانشگاه



 

 

  ان یدانشجو  ی که حاو  ییها  در دانشگاه  گانیدوره را را  نیا  دیتوان  ی است که، شما م  یکنند. گفتن  یم

و در کالج   شی در اتر  یدر رشته عکاس   ل یتحص   ی برا  ی. ولدید به اتمام برسانباشن  ی زبان م  ی آلمان

  ی ان یزبان به دانشجو  یآلمان   ا ها ر . کالج ها معموالً دورهدیبپرداز  نه یکشور الزم است که هز  ن یا  ی ها

 دهند.   یشده اند، ارائه م یالملل  ن یب  یکه به تازگ

 سانس یدر مقطع ل  شیدر اتر یدر رشته عکاس لی تحص

هستند که تابع   یزانیشده اند، عز  شیدر اتر  یدر رشته عکاس   لیکه آماده تحص   یزانیاز عز  یبرخ

به دل   یم  رانیا و  ا  لیباشند،  فرد   دهیامکانات  به  اتر  یآل و منحصر  اخت  شیکه   ار یهمه ساله در 

 زا  یکیو هنر انتخاب نموده اند.    ی رشته عکاس  ل یتحص   یکشور را برا  نی دهد، ا  یقرار م  رانیفراگ

برا  لیدال فرد  به  منحصر  و  اتر  یمهم  س  شی انتخاب  از   ی لیاست. خ  یآموزش  گان یرا  ستمیوجود 

و  لیمربوط به تحص  یها   نه یتوانند از پس مخارج هز ی نم  یالملل نیب رانی فراگ ایو  یرانیا رانیفراگ

 ی دولت  ی ها دانشگاه    ن،یبنابرا   ند، یبرآ  ی لیدوره تحص   کیاجاره خوابگاه خود به مدت    ا یاجاره مسکن و  

برا برم  گرید  ایو    یدر درجه کارشناس  لیتحص   یرا  ها  . قرار است به بحث درجه نندیگز  یدرجه 

 نی. در خصوص امیبپرداز  شی در اتر  یدر رشته عکاس  ل یقسمت از مقاله تحص   ن یدر ا  یکارشناس

را   ی ر ضروری. اسناد غد یدار  ی ضرور  ری و اسناد غ  ی به ارائه اسناد ضرور  ازیگفت که، شما ن   د یدرجه با

 ی لیتحص   یزایو  ی اعطا  یبرا  ش یسفارت اتر  ایو    رشینامه پذ  یاعطا  یممکن است دانشگاه مدنظر برا

خواهند،   ی م  رانیاز همه فراگ  شیاتر  ی که معموالً دانشگاه ها  یمدارک ضرور   یاز شما بخواهد. ول

 عبارتند از: 

 B2در    یمدرک زبان آلمان  

 نمونه کار   

دار   و    دیاگر دوست  دانشگاه گراتس  اتر  یدانشگاه   ایدر  است و همانند   سی تاس  ش یکه در  شده 

مدرک زبان   د یبا  دیینما  ل یدهد، تحص   ی ارائه م  یسیها را به زبان انگل  از دوره  ی دانشگاه گراتس بعض 

 د یداشته باش  ۶  لتسیآ



 

 

ساله نداشته   ۱۲  پلمید  ی و به عبارت  د ینکرده باش  ل یتحص   ی معتبر  سال در موسسه  ۱۲از قبل  اگر    

 . دیسال مورد مطالعه قرار ده   ۴ ای  ۳به مدت   ش یمقطع را در اتر  نیا  دیتوان  ی نم   د،یباش

 ی نشان دهند که م  یمال  یخواهد که با ارائه نامه گواه   یم  رانیمدارک سفارت از فراگ  ن یکنار ا  در

و اسکان در   ی که مربوط به مطالعه رشته عکاس  ی از پس مخارج  ی لیدوره تحص   ک یتوانند به مدت  

 . ندیباشد، برآ  ی م  شیاتر

 سانس یدر مقطع فوق ل شیدر اتر یدر رشته عکاس لی تحص

 ا یو    شیدر اتر  یدر رشته عکاس  لیخود را با تحص  یکه مدرک کارشناس  نیبعد از ا  رانیمعموالً فراگ

روند که   یم  ییکشورها به دست آوردند، به دنبال دانشگاه ها  گریدر د  یدر رشته عکاس   لیبا تحص 

در   ش ی در اتر  یدر رشته عکاس  ل یدهند و آنان خود را آماده تحص   ی را ارائه م   سانس یمقطع فوق ل

 گر یدر د ل یالزم است که همانند تحص  یدرجه دانشگاه  نیدر ا ل یتحص  ی. براندینما یمقطع م نیا

و   رشیاخذ نامه پذ  یدانشگاه برا  اریدر اخت  حیرا به صورت کامال صح  یاسناد  ، یمقاطع دانشگاه 

 رشته در    لیکه آماده تحص   نیا  یگام برا  نی. اولد یقرار ده   یلیتحص   یزایاخذ و  یبرا  شیسفارت اتر

که در دانشگاه   ینیمربوطه و مسئول  نیاست که اسناد را به دست مسئول  نیا  د،یشو  ش یدر اتر  یعکاس

. در حالت دی باشند، ارائه ده   یم  زانیرزومه شما عز  افت یمشغول در  شیاتر  ی و خصوص  ی دولت  ی ها

 ی ول  دیدار  یآلمان  b۲به مدرک    ازیاست، ن  گانیرا  یآموزش  ستمیاز س  یاگر انتخابتان، بهره مند  ،یکل

 یریرا به مد  ۶.۵  لتسیزبان است، الزم است که آ   یسیو انگل  ی خصوص  یآموزش  ستمیاگر انتخابتان س

خود   یمدرک کارشناس  دیموارد شما با  ن ی. در کنار ادینموده است، ارائه ده   افتیکه رزومه شما را در

 زیرا ن  گریتان مدارک د  مه رزو  افت یبه محض در  ریمد  رای. زدیمدارک قرار داده باش  گر یرا در کنار د

است که، اگر   ن یا  شیدر اتر  ی در رشته عکاس  لی مورد مهم در خصوص تحص   کیکند.    یم  زیآنال

 باًیوقت که تقر  مهیکار ن  کیمجوز کار مشغول به انجام    افتیبدون در  دیتوان  یم  د،یباش  طیواجد شرا

دارد   میکه تصم   ی دانشگاه   الً موکه مع  دیرا بدان  ن ی. الزم است ادیباشد، شو  یساعت در هفته م  ۲۰

خواهد   یخواهد و در کنار نمونه کار از شما م  یصادر کند از شما نمونه کار م  رشیشما نامه پذ  یبرا

 . دیشود، ارائه ده   ستیکه نامتان وارد ل  نیرا قبل از ا  یدر آزمون ورود  ی که نامه قبول



 

 

 در مقطع دکترا  شیدر اتر یدر رشته عکاس لی تحص

به   سانسیو از درجه فوق ل  سانسیبه درجه فوق ل  سانس یاز درجه ل  بی به ترت  یدانشگاه درجات  

الزم است که شما   ش یدر اتر  ی در رشته عکاس  ل یتحص   ی رسد. در درجه دکترا برا  یدرجه دکترا م 

 انیبه پا  زریسوپروا  افتنیخود را بعد از    قاتیو تحق  دیبپرداز  یراجع به دانشگاه انتخاب  قیابتدا به تحق

. دیقرار ده   ی و  ار یمدارک معتبر را در اخت  د،یاجازه دار  د، یافتیرا    زریکه سوپروا  ن ی. بعد از ادیبرسان

کند که دانشگاه   ینم   یبه دانشگاه مد نظر است. فرق  دنیرس  یشما برا  یپل ارتباط  زریدر واقع سوپروا

زبان   ی آلمان  انیدانشجو  ی دارااه  دانشگ  ا یزبان و    یسیانگل  انیدانشجو  یشما دانشگاه دارا  دهیبرگز

واسطه شما را به دانشگاه   کیهمان استاد راهنما به عنوان    ا یو    زریسوپروا  د یباشد، در هر صورت با

 کند عبارتند از:   یم   دییتا  زریکه سوپروا  ی کند. مدارک  یمعرف

 ی سیبه زبان انگل  شیدر اتر  ی رشته عکاس  لیمطالعه و تحص   یبرا  ۷  لتسیآ •

  ان یدانشجو  یو در دانشگاه دارا  ش یدر اتر  یرشته عکاس  ل یتحص   یبرا  یارائه مدرک زبان آلمان •

 ست یزبان الزام  ی آلمان

 و مقاله   قیداشتن تحق •

 ی قو  ی لیداشتن رزومه خ •

 معتبر   اریارشد بس  ی داشتن مدرک کارشناس •

 نامه   هیتوص  داشتن •

 یل ینمرات مدارک تحص   زیر •

 ترجمه مدارک  •

 نمونه کار   داشتن •

 ی سیبه زبان انگل شیدر اتر یدر رشته عکاس لی تحص

باشند و مقاله حاضر را مورد   ی م  ش یدر اتر  یدر رشته عکاس  ل یکه طالب تحص   ی دانش آموختگان

اطالعاتشان را   ش،یبه اتر  یکه از قبل راجع به  موضوع اپال  یاند و دانش آموختگان  مطالعه قرار داده 

 ان یاز م  تند،ارتباط گرف  ش یاتر   MIEموسسه    نی که با مشاور  نینند بعد از اتوا  یاند، م   نموده  تیتقو



 

 

را  یخصوص ی. دانشگاه ها نندیبرگز لیتحص  یدانشگاه را برا کی یدولت ایو   یخصوص  یدانشگاه ها

دارند به   م یکه تصم   ندینما   ی انتخاب م  ش یدر اتر  ی در رشته عکاس  ل یتحص   ی برا  ی دانش آموختگان

  زانیعز  مارا بخوانند. ش  یمربوط به رشته عکاس  شیگرا  یسیبه زبان انگل  ی لیدوره تحص   کیمدت  

مورد   سانسیدر درجه ل  ۶  لتسیسال با ارائه مدرک زبان آ  ۴تا    ۳را به مدت    شیگرا  نیا  دیتوان  یم

به محض   دیتوان  ی م  اری. البته به اختدیشو  سانسیمطالعه قرار داده و بعد از آن وارد درجه فوق ل

 ی دانشگاه ها  ،یکل  الت . در حدیمشغول به کار شو  د،یکه دار  ی در رابطه با مدرک  سانسیاتمام درجه ل

 شیدر اتر  لیتحص   یبرا  مش یدهند که تصم   یقرار م  یشخص  اریدر اخت  یسی انگل  یدوره ها  ، یخصوص

 است و مدرک زبان ارائه داده است.  یقطع

 شیدر اتر یعکاس  هدر رشت لیکار پس از تحص بازار

 بی مانند ترک  یعکاس  دهی چیپ  یها  کیبه شما مهارت در تکن  شیدر اتر  ی در رشته عکاس  لیتحص 

 یعمل  ی مهارت ها  نیو همچن   ی بصر  ی و جلوه ها  یزی پردازش، رنگ آم  ش،یرایو  ، یدستکار   ،یبند

کرده و   ت یریخود را مد  ی که چگونه عکاس  دیریگ   ی م  اد یدهد. شما    ی مربوطه را م  یها   ی در فناور

. شما دیآن را توسعه ده   غیفروش و تبل  یبرا  ازیمورد ن  یابیبازار  یو مهارت ها   دیگذارب  شیبه نما

 ریو فروش تصاو  شیرایدر مورد گرفتن، و  یو فرهنگ  یاخالق  ،یحقوق  یدیدر مورد مسائل کل  نی همچن

 ر، یسازنده تصو  نی رابطه ب  جادیدهد در ا  یبه شما امکان م   ن یدوره همچن  نی. ادیریگ  ی م  اد ی  یعکاس

 یها را به دست م  از مهارت  یعیوس  فیط  ن،ی. عالوه بر ادیاعتماد به نفس کسب کن  یو مشتر  ژهسو

 شامل:  ن یارزشمند است. ا  اریبس  ان یکارفرما  یکه برا  دیآور

 مسئله   یو عمل  یلیتحل  ،یبحران  حل •

 و استفاده از شکست   یریپذ  سکیر •

 یو تأمل انتقاد  ق یدق  یابیارز  خود •

 زمان  تیریو مد یزیبرنامه ر  ، یسازمانده  •

 ارائه  •

 پروژه  تیریمد •

 نامه   انیگزارش، مقاله و پا  ،ی فن  حاتیتوض  ق یو ارتباط از طر  سواد •



 

 

 .  ردیگ  ی دارد مورد توجه کارفرما قرار م  یکه  تجربه کار   یشخص   ،یحالت کل  در •

را از   ن یا  دیتوان  ی . شما مدیدار  از یاز کار خود ن  یو سبک خود به مجموعه ا  یینشان دادن توانا  یبرا

کار   قیطر همچن  ای  ی تجربه  و  ها  نی داوطلبانه  پروژه  در  محل  ، ی دانشگاه   ی مشارکت   یمسابقات 

برا  ییها  ممکن است فرصت  ی لیتحص   ی ها   . دورهدیده   شیافزا از طر  ی را  تا   قیشما فراهم کند 

 ی برا  ات یتجرب  ن ی. از اد یزنده را انجام ده   ی ها  و خالصه  د یرا به دست آور  ی تجربه کار  ، ییجابجا

ا  جادیا مخاطب  ی شبکه  کن  نیاز  م   د یاستفاده  برا  یکه  مف  افتن ی  ی تواند  در   دیکار  باشد. شرکت 

فرصت   دیرا فراهم کند. ممکن است بتوان  ن یبه مخاطب  یواند دسترست  یم   ز یصنعت ن  ی گفتگوها

و مراکز توسعه عکس در داروخانه   یخدمات چاپ، خدمات کادربند   ر، یتصاو  و یمربوطه را در آرش  ی اه 

 ی اتی ح  ی حرفه عکاس یبرا  ی فرد  ن یب  ی ها  . مهارتدیابیبزرگ ب  ی ها، سوپر مارکت ها و فروشگاه ها

خواهد بود. مانند   دیرا ارتقا دهد، مف  ی خدمات مشتر  ی ها  که مهارت  یاهر تجربه  نیهستند، بنابرا

خود را   یساختار و سازمانده   دیتوان  یکه م  ییجا  ،یاجتماع  یدادهایرو  ژهیو  به  دادها،یتجربه در رو

وجود   ی ادیز  ن ینالآ  یها  ها و آموزش  . دورهدیکن  ن یخود را تمر  یعکاس  یها   و مهارت  دیمشاهده کن

کمک کند. در   ریوعکس و پردازش تص   شیرایو   ی ها  تواند به شما در توسعه مهارت  یدارد که م 

فراهم است که    تانیامکان برا  نیا  شیکار در اتر  افتن یآل بعد از مورد توجه قرار گرفتن و    دهیحالت ا

را پشت   ی به کار  یلیتحص   یزایو  ر ییخود مراحل تغ  ی کنون  ی بعد از انعقاد قرارداد به کمک کارفرما

که   نی. بعد از ادیاقامت دائم شو  تبه کار   ی کار  یزا یو  رییسال وارد مرحله تغ  ۵سر گذاشته و بعد از  

مکالمه به زبان   یالزم برا  در صورت داشتن مهارت  دیتوان  یم  د،یپشت سر گذاشت  زیمرحله را ن  نیا

. تمام مراحل دییکشور را اخذ نما  نیپاسپورت ا  ش، یاتر  ی بیو در صورت ادغام با جامع ترک  ی آلمان

سال در   ۵همراه به مدت    ست ین  از ی. البته ندتواند پشت سر بگذار  یم  زیذکر شده را همراه شما ن 

 ۵تواند اقامت دائم خود را بعد از    یکه همراه شما است، م   یبه عنوان شخص   ی و  د،یکار نما  شیاتر

را   نیا  ی . قبل از پرداختن به بخش بعددینما  افتیدر  اتیسال بدون کار کردن و بدون پرداخت مال

باشد. حال   ی کشور خوب م  نیدر ا  یدارد و بازار کار عکاس  ینییپا  یکارینرخ ب  شیکه، اتر  دیبدان

 . میمتمرکز شو  ش یاتر  ی کاریار نرخ بدر کنار هم، بر نمود  دییایب



 

 

 

 ش یدر اتر یدر رشته عکاس  لی تحصدر زمینه  متداول سواالت 

 وجود دارد؟   شیدر اتر   ی رشته عکاس  هیامکان استفاده از بورس  ایآ   

 . دیداشته باش  یبله، به شرط آن که رزومه عال   

 آماده شد؟   شیدر اتر ی رشته عکاس  گانیرا  لیتحص  یتوان برا  ی م  ایآ   

هستند. چرا که شما   بر  نه یهز  گر ید  ینسبت به رشته ها   یمربوط به هنر و عکاس  ی رشته ها  ی ول  بله،

 . دیینما  گریو موارد د  ن یدورب  دیرا صرف خر ی شتریب  یها   نه یهز  دیبا

 ن یدر ا  ل یتواند بعد از تحص   ی را مورد مطالعه قرار داده است، م  یکه رشته عکاس  ی شخص   ایآ   

 کند؟ کار    نهیزم

 مشغول به کار شود.  شیاتر  ی ها  ی از عکاس  ی کیدر    ایو    یاجازه دارد به صورت خصوص  یو  بله،

 ریبعد از چند سال امکان پذ  ش یدر اتر  یدر رشته عکاس  لیبا تحص   شیپاسپورت اتر  افت یدر  ایآ   

 است؟

 افت یکشور را در  ن یا  تیتابع  دیاجازه دار  د، ینمود  افت یکه کارت اقامت دائم را در  ن یبعد از ا  بله،

 .دیینما

 

 



 

 

 و سخن پایانی شیدر اتر یدر رشته عکاس لی تحص

جا آورده   نیرا ما در ا  ش ی در اتر  یدر رشته عکاس  ل یشده در مقاله تحص   ان یاز مطالب ب  ی ا  خالصه

از   یکل  یبند  جمع  کیقبل از اتمام مقاله    دیاست که بتوان  نیقسمت ا  نیو هدفمان از ارائه ا  میا

توان رشته   ی . به طور اختصار، با ارائه نمونه کار مدی در ذهن خود انجام ده   د،یا  که خوانده  ی مطالب

 ی رشته را م  ن یقرار داد. ا  ز یآن مورد آنال   اتیبه مدت چند ترم به همراه جزئ  ش یرا در اتر  یعکاس

 الت یتحص   ی ره هااز دو  یعیوس  ف یمورد توجه و بحث قرار داد. ط  یتوان در سه درجه خاص دانشگاه 

ها ممکن   دوره   نیاوجود دارد.    یالملل  نیو هم در سطح ب  ش یهم در اتر  ی مرتبط با عکاس  یلیتکم 

 ار یبس  ی ا  نهیاستخدام در زم  ت یبهبود قابل  ای  ی خود اشتغال  یبرا  از یمورد ن  یها   است به توسعه مهارت

برخ  یرقابت بر رو  ی کمک کند.  ها  از عکاس  کی  ی از دوره  م  ی حوزه خاص  مانند   یتمرکز  کنند، 

دهند.   یارائه م  ،یعکاس  به  یتر   قی نگاه عم   گرید  ی که برخ  یدر حال  ، یخبر  یعکاس  ا ی  ینیبال  یعکاس

 النیکه معموالً توسط فارغ التحص   ی لیتکم   الت یمطالعه و آموزش تحص   قات،یتحق  ی ها  نه یزم  ریسا

آموزش و کسب و   ،یروزنامه نگار  ن، یتدو  لم،یف  ،ی طراح  غات، یشود عبارتند از: تبل  یانجام م  یعکاس

در کشور خود   ایو    شیشما را در اتر  یعکاس حرفه ا  کیبه عنوان    د،یکار خالق. اگر دوست دار

 ش ی در اتر  یدر رشته عکاس  ل یتحص   ی را برا  ی حاال اقدامات  ن ی است که هم   ن یما ا  ه یبشناسند، توص

 افت یدر  شیاتر   MIEموسسه    نیاز مشاور  گانیشروع بهتر است که مشاوره را  یبرا  و  دیانجام ده 

به همراه نکات منحصر به   را  شی در اتر  ی در رشته عکاس  ل ی. آنان اطالعات مربوطه به تحص دیینما

 دهند.  ی آل ارائه م  دهیفرد و ا


