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   شهريار خونساري :  مولف 
 مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهرانناشر: 
  فرنوش عبدالهي : آرايي صفحه

 داريوش فرسايي  طرح روي جلد:
   درج عقیقچاپ:

 سوم نوبت چاپ:
 ١٣٩٨ تاريخ نشر:

   جلد ٥٠ تيراژ:
  ريال ٥٠٠٠٠٠ قيمت:
 ٩٧٨-٦٠٠-١٢٤-٧١٩-٤ شابك:
 ميدان انقالب،  ،تهران واحد فروش: نشاني

 خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان،
 ١٢٥١پالك  
   ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 ١٣١٤٩٨٣١٨٥كد پستي:      
 فروشگاههاي اينترنتي :

www.mftbook.ir           
www.mftshop.com 

 
  Dibagaran_publishingنشانی اینستاگرام :                           mftbook@نشانی تلگرام:

 bookmarket@mftmail.comپست الكترونيكي: 
 
 

 -1355خونساري ،شهریار، :سرشناسه 

شهریار :تبلیغاتی /مولفعکاسی :عنوان و نام پدید آور 
 خونساري .

  1396-دیباگران تهران  -مشخصات نشر: تهران

 ص. مصور. 148مشخصات ظاهري:

 978-600-124-719-4شابک :

 وضعیت فهرستنویسی : فیپا

 148یادداشت : کتابنامه:ص.

 عکاسی تبلیغاتی  :موضوع

  Advertising photographyموضوع :

  عکاسی تجاري موضوع:

  Commercial photographyموضوع : 

 بازاریابی  -عکاسی هنريموضوع : 

  Photography,Artistic-Marketingموضوع : 

 TR 4/690خ / 9ع  8 1396رده بندي کنگره: 

 6/741 رده بندي دیویی :

 4912844شماره کتابشناسی ملی : 
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  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "جناب آقاي شهريار خونساري"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه

توان شوند که موفق می عکاسانی . در این زمانه،استکرده تغییرات بسیاري ها، در این سالعکاسی، 

ر پایه فیلم ) به عکاسی تغییر داشته باشند. تغییر تنها در فناوري ثبت تصاویر و تغییر عکاسی آنالوگ (ب

شود. بلکه شیوه استفاده از تصاویر، نحوه بازاریابی و میهاي رقومی) محدود نبر پایه فایل( دیجیتال

 تغییرات بسیاري به خود دیده است. نیز فروش عکس

اي در هاي مختلف و فعالیت حرفههاي عکاسی دانشگاهکتاب حاضر نتیجه تدریس نویسنده در کالس

 الزم وردن مهارتاین کتاب بر آن است که نکات کلیدي براي به دست آ زمینه عکاسی تبلیغات است.

کند تا دانش اي کمک میت را در اختیار خواننده قرار دهد و به عکاسان حرفهدر زمینه عکاسی تبلیغا

  خود در عکاسی تبلیغات را گسترش دهند.

شگر عکس، یهاي ویرافناوري عکاسی دیجیتال  باعث شده بسیاري به عکاسی بپردازند و با کمک برنامه

   که نحوهاي به فروش برسانند. در حالیتبلیغاتی حرفهچون یک عکسمتالش کنند عکس خود را ه

در به دست آوردن نتیجه قابل قبول، موثر  هاي وابسته به آن،کارگیري وسایل  نورپردازي و مهارتبه

ناگفته پیداست، عکاسی تنها محدود به کسب مهارت در استفاده از ابزار و وسایل عکاسی نیست و است. 

   تر از همه چیز باشد.دیجیتال، شاید مهم عصر ا بازار کار درآشنایی ب

فعالیت خود را آغاز خواهند در زمینه عکاسی تبلیغات، این کتاب، براي افرادي طراحی شده که می

کتاب  قسمتتواند هر . مخاطب کتاب میزمینه عکاسی تبلیغات را ارتقا دهند یا اطالعات خود در کنند

   نیاز خویش مطالعه نماید.  را جداگانه و بنا به

 ابتداي عکاسی تبلیغاتی از فرایند کل در تريوسیع خواننده، نگرش به که است کتاب این اصلی هدف

 توصیف ساختن اثر  براي مراحل از بسیاري کهحالی در. دهد ارائه نهایی اثر تحویل تا ایده، یک ایجاد

 از گامبهگام خاص، ژانر هر در عکس تبلیغاتی دهتولیدکنن یک عنوان در این کتاب عکاس به شده است،



 8                                                            عکاسی تبلیغاتی                    

 مخاطب به که است این نویسنده هدف. شودها آشنا میدوربین از برخی از استفاده نحوه و پایه عکاسی

 از انجام بسیاري از که تجربیاتی و دهد نشان پایان تا ابتدا از فرایند عکاسی تبلیغات از کلی تصویر یک

 دست آورده را با خواننده این کتاب شریک شود.، بهمختلف هايسبک اتی درعکاسی تبلیغ هاي پروژه

 خاص و یا کادربندي شناسی زیبایی آموزش هدف، که باشید داشته یاد به ،کتاب اینزمان مطالعه  در

 که را محصولی حتی یا استفاده مورد عکاسی سبک حتی است ممکن. نیست تبلیغاتعکاسی  براي

با خلق عکس  درگیر مراحل و روند با مخاطب میخواهمی عوض، در .بگیریم دیدهنا کنیم،می عکاسی

ی براي شروعنقطه  ،کتاب این بنابراین. دارد عکس تبلیغاتی به نیازبلیغات ت آشنا گردد. تبلیغاتی

  آموختن عکاسی تبلیغات است.

 چنینهم وبودند  که با صبوري، در تمامی لحظات، رفیق راهم شریک زندگیم و فرزندمجا دارد از 

  بخاطر بازخوانی کتاب تشکر نمایم دوست عزیزم، استاد پویا طالبی

  

  

  

  

  

  

  

  


