
 

 تاسیس آموزشگاه چه سالی در ذهن شما شکل گرفت و چه مدت طول کشید تا تاسیس شود؟ ایده -1

 یه و تحلیلزبا تجزمان  شکل گرفت و به مرور 58 سالاز آموزشگاه تخصصی در زمینه هنر، گرافیک و تبلیغات ایده تاسیس 

 تاسیس شد. 58خرداد و کاربردی در  تخصصیگیری آموزشگاهی با مواد درسی موانع و مشکالت و راهکارهایی برای شکل

 

 هدف شما در ابتدا تاسیس چه بود؟ آیا این هدف امروز تغییر یافته است؟ -2

افق دید ما فراتر از  یابیم کهشویم در میمی کهدف به عنوان مقصدی برای رسیدن همواره مالک است، اما وقتی به آن نزدی

هنر، گرافیک  های تخصصی و کاربردی در حرفهجبران خالء فضای آموزشآموزشگاه تخصصی ایده تاسیس  هدفهدف است. 

 تر ببینیم.وسیعها را داریم این هدفسعی رسیدیم و امروز  اهدافو تبلیغات است که طی پنج سال اخیر به بسیاری از این 

 

 در حال حاضر شورای برنامه ریزی شما چه کسانی هستند؟ -3

است. در بخش هنر؛  فعالیتزمینه هنر و تبلیغات مشغول  2ریزی است. زیرا در شورای علمی و برنامه 2گالری ایده دارای  

دکتر محمد  ،دهقان کمالدر بخش تبلیغات  و علیرضا گلدوزیان ،بابک نکوئی ،آرش تنهایی ،سعید باباوند ،الهیاونیش امین

 دهند.ل مییشکتریزی آموزشی مدرسه ایده را شورای برنامه ،پیام بلوریان و فرزاد مقدم ،بلوریان

 

 کنید؟هایتان را چگونه و بر چه اساسی انتخاب میهای کالسمعلم -4

، رزومه و توانمندی، خود است حرفهزمینه در بودن و فعال یی پویا ،یجوانهای متعددی وجود دارد اما مهمترین آن مالک

 است. «ایده»های انتخاب اساتید از دیگر مالک به روز بودن و سابقه تدریس کردن، سابقه کار عملی

 

 های دانشگاه چیست؟های شما با کالستفاوت کالس -5

در زمینه آموزش تخصصی و آکادمیک ما مشکالت بسیار زیادی در دانشگاه داریم؛ چون سیستم آموزش عالی مدتهاست دچار 

 بر همین اساس ؛آیدعرصه به وجود میاین ی است و هر روز جریانات جدیدی در زایش ایعرصههنر  .تغییر نشده است

تبلیغات نیز علمی جدید و روزآمد است که باز  شوند. از سویی دیگر جهان جریانات روز هنری اند همگام باها نتوانستهدانشگاه

ترین سر بر همین اساس ما دست به طراحی سیستم آموزشی زدیم که عمده ،ن پیش روندآاند همگام با ها نتوانستههم دانشگاه

 توان اینگونه بر شمرد.های آن را میفصل



کاربرد محوری در  «ایده»در  است، اما  محتوای آموزشی در دانشگاه در چارچوب تئوری و مفاهیم صرفا آکادمیک -1

 شود.مطرح می کنار مفاهیم آکادمیک

هدف مدرک  اما «ایده»، در شودمی سبب افت کیفیت است و این موضوع گرائیشگاه مدرکمحتوای آموزشی در دان -2

 روز است. نیست هدف کسب معلومات و دانش

حرکت  به روزهمگام با جریانات پویا و  «ایده»در ولی ، است قدیمی و ناکارآمد، محتوای آموزشی در دانشگاه منسوخ -3

 کند.می

 .آیدبازدهی در کوتاه مدت به دست می «ایده»کند، در زیادی را صرف میمحتوای آموزشی در دانشگاه زمان  -4

دقت در کیفیت  «ایده»در اما نازل است، سطح و سابقه مدرسین اغلب  ،محتوای آموزشی در دانشگاهبرای ارائه  -8

 همگام با محتوای آموزشی است. انتخاب مدرسین

سبب افت کیفیت  شود که همین مسئلهارائه میدانشجویان از  یتعداد کثیربرای محتوای آموزشی در دانشگاه  -6

شود که استاد و دانشجو و به شکلی برگزار می کننده مناسبها با تعداد شرکتکالس «ایده»در اما ، شودمی آموزش

 فرصت تعامل با هم را داشته باشند.

 

 ترجیح می دهند؟ چرا؟های دانشگاه های شما را به کالسد امروز دانشجویان کالسنیکفکر می -6

نیز منتشر  «ایده»سالگی  8دریافت کردیم که بخشی از آنها در کتاب ایده  دانشجویانبسیاری را از  نقطه نظرات، زیرابله، 

 اند. نظم، ارائه دروس کامل کاربردی، تجیزات آموزشی مناسب و به روز، محیطی کارگاهی و گروهی، ارتباط مناسب میانشده

 است. «ایده»ترین نظرات دانشجویان در مورد مدرسه از عمده ؛تر از دانشگاهارائه دروس پویا استاد و هنرجو،

 

 هایتان موثر هستند؟تجهیزات سمعی بصری نوین چقدر در آموزش کالس -7

ممکن  ، زیرا ارائه محتویات آموزشی روزآمد و کارآمد بدون تجهیزات جدید غیرها هستندای کالسزتقریبا جزء الینفک از اج

 است.

 

 کنید چرا؟ترین کالس شما امسال کدام کالس است؟ فکر میپر مخاطب -8

 «ایده»این  هنرها در آموزشگاه  شناخت بیشتر و کاربردی . دلیل استقبال را همعکاسی و تصویرسازی، های گرافیککالس

 دانم.می

 

 کنید چرا؟ ترین کالس شما چطور؟ فکر میکم مخاطب -9



ترسیم نشده، پولساز این درس هنوز در جامعه اهمیت  باید جستجو کرد، زیرا در جامعه لیل این موضوع نیزد طراحی حروف.

 است. فنی و بسیار هم رشته نیست

 

 کنید؟هایتان را ارزیابی میچگونه بازخورد کالس -11

 شود.می رای برگزاکه به صورت دوره های نظرسنجی و ارزیابی فارغ التحصیالنفرم

 

 کنید؟ کنید و با چه کسانی مشورت میبرای تغییر در برنامه کالس، چگونه عمل می -11

کنیم. ریزی میداریم که در مورد تغییرات و رویکردها برنامهشورای آموزش  های آموزشی  با اعضایدر مدرسه ایده ما نشست

تر و تا از شرایط روز هنر، راهکارهای رسیدن به دروس کاربردی داریم نظرانصاحب هایی نیز به صورت تخصصی بانشست

 آکادمیک. ر کردن خالء آموزشپهای جدید درسی برای همچنین تعریف سرفصل

 

 های شما چیست؟ورود به کالسترین و بارزترین مشکل دانشجویان در بدو بزرگ -12

 .است ایهای حرفهعدم دریافت قبلی آموزهبارزترین مشکل 

 

کنید؟ یا به هر دانشجو با توجه به سطح او سازی دانشجویان به لحاظ سواد بصری میآیا تالشی برای یکسان -13

 تمریناتی رالحاظ می کنید؟

ها در است. اما با توجه به طراحی کالس های مختلف تئوری یا کارگاهیو رشته دروسمتناسب با سیستم آموزشی مدرسه ایده 

 ایم.تعامل استاد و هنرجو را برای جبران برخی از کمبودها فراهم کردهپذیرش دانشجو، زمینه 

 

 ترین ویژگی آموزشگاه شما در یک جمله چیست؟کنید مهمفکر می -14

 .های کاربردی و به روز جامعهارائه درس ،فضای صمیمی ،فروتنی ،پشتکار و تواضع ،تعهد و مسئولیت پذیری ،نظم

 

 سخن آخر؟ -15



های آموزش هنر و تبلیغات در کشور شکل گرفته و سعی در ایجاد فضایی آکادمیک برای با شناسایی گلوگاهآموزشگاه ایده 

 .هدف ما تربیت نسلی پویا است که بتوانند آینده کشور را رقم بزنند. دارد ها رااین رشته آموزشش تخصصی

 

        

 

 


