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 Conceptual – مفهًمی عکاسی

 ٍ هیذّذ تشٍص خَد عکسِ طشیك اص سا داسد رّي دس کِ هفَْهی عکاس کِ هیطَد گفسِ عکسْایی سثک آى تِ دسسِ ایي خیذاسر ًاهص اص کِ ّواًطَس

 ٌّشّایی صهشُ دس سا عکاسی کِ اسر ٌّشهٌذاًِ احساساذ اتشاص اص زش خیطشفسِ فشم یک هفَْهی عکاسی.داسد تیٌٌذُ رّي کطیذى چالص تِ دس سعی

 .آٍسد هی دس … ٍ هَسیمی ، ضعش ، ًماضی هاًٌذ

 

 Cubism – کًبیسم عکاسی

 جْاى تِ خشدگشایاًِ ًگشش حاغلِ سثک ایي. داًسر ًماضی دس سثک ایي خیطگاهاىِ اص هیسَاى سا خیکاسَ ٍ هیثاضذ گشایی هکعة هعٌای تِ لغر دس

 دلر تا کِ آیذ هی ًظش تِ کٌٌذُ گیج ضلَغیِ یک اٍل ًگاُ دس هعوَال  عکاسی سثک ایي دس. هیثاضذ دیذى هسفاٍذ حاغلِ ًَعی تِ ٍ اسر ّسسی

 .تشد خی عکس آى اص عکاس همػَدِ تِ هیسَاى

 

 Abstract – اوتزاعی عکاسی

 ًامِ تِ کِ عکسی. ًویثیٌین تیشٍى جْاى ٍ طثیعر دس خالع غَسذ تِ کِ اسر چیضی عثاسزی تِ ٍ داسد هسسمیوی ساتطِ عکاس زخیلِ تا عکس ایي

 تٌذیِ کادس تا یا اضافی اِلِواًْایِ حزف تا عکاس اها تاضذ داضسِ ٍجَد ٍالعیر دس سَطُ یا ، تاضذ خیالی کاهال اسر هوکي هیثیٌین اًسضاعی عکس

 داسد هسسمیوی ساتطِ عکاس دیذِ ٍ زخیل تا گفسن زش خیص کِ ّواًطَس کِ کٌذ اسائِ ٍالعیر اص هسفاٍذ زػَیشی هخػَظ
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 Macro – ماکري عکاسی

 هخػَغی لٌضّای هاکشٍ عکاسیِ تشایِ. ًثاضین آًْا دیذى تِ لادس هسلح غیشِ چطنِ تا ضایذ کِ سَطّایی کطیذىِ زػَیش تِ اص اسر عثاسذ هاکشٍ عکسْای

 .هیذٌّذ عکاسی تِ سا سَطُ سٍیِ تش تاال تسیاس صٍمِ اجاصُ کِ داسًذ ٍجَد

 

 Architecture – معماری عکاسی

 .اسر چیضی ّش اص هْوسش عکسْا ثثرِ دس عکاس رٍقِ ٍ دیذ الثسِ کِ تٌاّاسر ٍ ّا ساصُ اص عکاسی ضاهلِ اسر هطخع آى ًامِ اص کِ ّواًطَس سثک ایي

 

 

 Industrial – صىعتی عکاسی

 .هیطَد ثثر سَطُ اغلِ دس زغییشی یا اغشاق تذٍى کِ هیثاضذ اسگاى یا ضخع یک خذهاذِ ٍ هحػَالذ اص عکس ثثر هعٌیِ تِ عکاسی سثک ایي

 

 Commercial – تبلیغاتی عکاسی

 کِ زشزیة تذیي. اسر تاصاسیاتی هشسَمِ ّایِ ضیَُ اص یکی زثلیغازی عکاسی. هیگیشًذ اضسثاُ غٌعسی عکاسی سثک تا سا سثک ایي کِ ام دیذُ تسیاس

 ! سساًی اطالع غشفا ًِ اسر هطسشی جزبِ تش عکس زوشکضِ ٍ اسر هحػَل یک حالرِ تْسشیي ٍ اغشاق ضاهلِ عکس
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 Fine art – آرت فایه عکاسی

 عکس ایي دستاسُ زَضیح. اسر هخاطة تِ ٌّشهٌذ خاظ اسسایل ٍ ضخػی دیذ اًسمالِ ّذف عکس سثک ایي دس. هیگَییٌذ ّن ٌُّشی عکاسیِ آى تِ

 .داسد جذاگاًِ ی همالِ یک تِ ًیاص ٍ اسر هفػل

 

 

 Still life – جان بی طبیعت عکاسی

 تٌذیِ زشکیة ٍ تٌذی کادس ٍ دلیك ًَسسٌجیِ تِ ًیاص عکاسی سثک ایي. حشکر تی یا ٍ خاهَش ٍ جاى تی اضیاء اص عکاسی یعٌی ، الیف اسسیل عکاسی

 .داسد خاللاًِ

 

 Portrait – پرترٌ عکاسی

 خشزشُ عکاسی. اسر خشزشُ عکاسی صهیٌِ دس زاثیشگزاس فاکسَسّایِ هْوسشیي اص ًَسخشداصی ٍ تٌذی کادس. اًساًْاسر چْشُِ اص عکاسی هعٌیِ تِ خشزشُ عکاسیِ

..  ٍ سایِ ًین ، ای خشٍاًِ ، ساهثشاًذ هاًٌذ خشزشُ عکاسی تشایِ هعشٍفی ٍ هخسلف ًَسخشداصیْای. تاضذ آسذ فایي عکاسیِ ٍ سَطُ ی چْشُ اص زشکیثی هیسَاًذ

 هیطًَذ هحسَب ًَسخشداصی اص خاغی سثک کذام ّش کِ داسًذ ٍجَد
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 Fashion – مـُد عکاسی

 خش سثکْایِ اص هذ عکاسی. اسر اًساى تػشیِ ّای صیثایی ٍ لثاس ٍ هُذ آى هحَسیر کِ داًسر زثلیغازی عکاسیِ اص دیگشی زعشیفِ هیسَاى سا سثک ایي

 .هیطَد اسسفادُ زِلِِ لٌضّایِ اص هعوَال عکاسی سثک ایي دس. داسد ًیاص آى هسعلماذ ٍ ای حشفِ ّای هُذل ٍ زجْیضاذ تِ کِ چشا هیثاضذ ّضیٌِ

 

 Wild life – Nature يحش حیات عکاسی

 .هیٌاهٌذ ٍحص حیاذ عکاسی سا صًذُ هَجَداذِ ٍ طثیعر اص عکاسی خیذاسر آى ًامِ اص کِ ّواًطَس

 

 Street – خیاباوی عکاسی

 ایي گفر هیسَاى کل طَس تِ اها. داًسر جذا سثکْا تمیِ اص ًویسَاى سا سثک ایي! تاضذ خیاتاًی عکاسی تِ هسعلك ، سثک اص زعشیف هطکلسشیي ضایذ

 .اسر کشدُ جلة خَد تِ سا عکاس ًظشِ کِ دسضسی ٍ سیض ازفالاذ ٍ جاهعِ ّایِ سٍصهشگی اص عکاسی اص اسر عثاسذ عکاسی سثک
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 Photojournalism – خبری عکاسی

 یا عکس زک تػَسذ اسر هوکي عکسْا ایي. اسر سساًی خثش آًْا اغلی ّذف ٍ خثام کِ ضَد هی گفسِ ّایی عکس تِ فسَطٍسًالیسن یا خثشی عکاسی

 .ضًَذ هٌسطش عکس هجَعِ یک

 

 Landscape – اسکیپ لىد عکاسی

 هٌظشُ یا طثیعر اص عکاسی هیسَاًذ هٌاظش ایي. ضَد هی عکسثشداسی ٍایذ لٌضّای تا هعوَالً کِ تاضذ هی هٌاظش عکسثشداسی ّواى لٌذاسکیح اص هٌظَس

 .تاضذ دیگشی ًَاصِ چطن هٌظشُ ّش یا ضْش خاسج اص ضة دس ضْش هاًٌذ ای

 

 Astro – وجًمی عکاسی

 ثثر عکس دس ضذُ صٍم تػَسذِ یا ، ضة آسواىِ دس ًَساًی ٍ ضفاف تػَسذ آسواًی اجشامِ زا هیطًَذ گشفسِ زلسکَج یا دٍستیي تَسیلِ عکسْا سثک ایي

 اص دٍس تِ ٍ تضسگ ضْشّایِ اص دٍس فَاغلِ دس ّا ضة ّن ، تیاٍسیذ دس سش فلکی غَسزْای جایگاُ ٍ ًجَم علن اص تایذ ّن عکسْا ایي ثثرِ تشایِ. ضًَذ

 عوَها کِ داًسر ًجَهی عکاسیِ صیشضاخِ هیسَاى سا ّا سساسُ سد اص عکاسی. تدشداصیذ عکس صیادی زعذادِ ثثر تِ ساعسْا ٍ کٌیذ اُزشاق ًَسی ّایِ آلَدگی

 .اسر یکذیگش اص کن صهاًی فَاغلِ تِ عکس صیادی زعذادِ زشکیةِ حاغلِ

 

 

 


