
اعم از اساتيد بزرگوار و ارجمندى كه قبول زحمت  كرده اند و 
دانشجويانى كه با درك درستى از نيازمندى هايشان به جمع ما 
پيوسته اند ، امروز  را  سر آغاز  ميمونى  براى  آينده  مدرسه ويژه 
مى دانم. چرا كه به گونه اى به بخشى از  روياهاى چند ساله 
دست يافته ايم . روياهايى كه از سالها پيش در كنار عزيزانى 
همچون خانم اسفرجانى ، دكتر صدر محمدى ، افشين آشتى ، 
مجيد دوخته چى زاده و .... در انجمن صنفى كانونهاى تبليغاتى ، 
با عنوان مدرسه تبليغات در سر داشتيم و بيش از همه خوشحالم 
كه امروز توانسته ايم عالوه بر حاصل 70-60 ساله دانش و تجربه 
كارى خودمان ، عزيزان ديگرى را نيز به عنوان استاد مدرس به 
مدرسه ويژه دعوت كنيم تا از دانش و تجربيات حرفه اى به روز 

آنان بهره بگيريم.

به شما عالقه مندان پويا و مشتاق هم تبريك مى گويم ، چرا كه 
براى اولين بار اين شانس را داشته ايد تا از چنين دوره حرفه اى 
آكادميكى بهره مند شويد. از طرف ديگر غبطه مى خورم ، چرا كه 
در دوران و سن و سال ما هيچگاه چنين امكان و اعتبارى وجود 
نداشت . ماهمواره مانند تشنگان كوير طى اين  30  سال گذشته

 له له زديم و سعى كرديم از هر امكان دست نيافتنى و  دست 
يافتنى نصيبى ببريم تا بلكه كارهايمان حرفه اى تر و علمى تر 
شود. به هر تقدير امروز اينجائيم؛ با كوله بارى از تجربه ، دانش و 
معلوماتى در حد وسع مان ، اما مشتاق و دل سپرده به ياد دادن .

با تشكر بيكران از حمايت و حضور اساتيد گرانقدر وشور و شوق 
شما  دانشجويان  عزيز.

شهرزاد اسفرجانى: در خصوص اين دوره ،  برنامه ريزى كرديم تا 
پروژه هر مدرس به وسيله مدرس ديگر دنبال شود.  خانم صدرى 
دارند اين شيوه  را محقق مى كنند،  يعنى مورد مطالعاتى اى  كه در 
كالس اول به عنوان تحققيات بازاريابى انتخاب مى شود  در كالس هاى 

بعدى  هم  همان  موضوع   مورد  مطالعه  قرار خواهد گرفت.  
اجازه بدهيد اول توضيح بدهم كه چه كار كرده ايم و در اين مدت 
چه فعاليت هايى داشتيم ،  تمركز اصلى ما روى مطالب و محتوا، 
در آوردن و هماهنگ كردن آنها  با الگوهاى بين المللى بود. چون 
اين كار بيشترين وقت ما را گرفت ، كمى از نظر بازاريابى،  عقب 
مانديم و كمى هم دست تنها شديم اين چند موضوع باعث شد 
كه كالس گروه دوم ما با  كيفيتى كه هدفمان بود،  شكل نگيرد. 
به همين دليل، خواستيم كالسى با كيفيت خوب داشته باشيم. 
با پر كردن فرم هاى 1 و 2 و با مصاحبه از بين بيش از پنجاه 
نفر ، دانشجويان فعلى را انتخاب كرديم . االن بيست و چند 
نفر دانشجوى منتخب داريم. در صحبتهايى كه با آقاى فرهادى 
داشتيم و تصميم گرفتيم كه هدف ما كيفيت باشد نه منافع مالى.  
فكر مى كنيم در ايران براى اولين بار گروه مدرسان و محتوايى 
كه  ارائه مى كنيم،  داراى چنين كيفيتى باشد. براى آموزش ،  

ازمدرسه بازرگانى استفاده نكرديم بلكه خواستيم از يك مدرسه 
گرافيك  يك شاخه تبليغات جدا كنيم،  چاره ديگرى نداشتيم 
و آقاى فرهادى هم با  تمام توان شان از اين امر حمايت كردند. 
سعى كرديم از بهترين اساتيدى كه دارند كار مى كنند يا حرف 
تازه اى براى گفتن دارند، انتخاب كنيم . به هر صورت موانع براى 
شروع خيلى زياد بود . شايد به نظر نمى رسد ولى فكر مى كنم 
اگر مديريت  تبليغات  در اين مدرسه كوچك بخواهد پا بگيرد به 
حمايت واقعى دست اندركاران اين حرفه نياز دارد و ما مى توانيم 
اين مدرسه كوچك را تبديل به جايى بكنيم كه هم همكاران 

خودمان و هم مشتريان مان از آن بهترين بهره  را بگيرند.

پريسا پروشانى : ابتدا مى پرسم رسالت ما چيست؟ در اين 
آموزشگاه چه كسانى تربيت مى شوند؟ چه كاره خواهند شد؟ 
آيا در آژانس هاى تبليغاتى  كار خواهند كرد؟ از نظر مشتريان  
آنها باز هم مشترى ما خواهند بود منتها با ديد بازترى كه نسبت 

به تبلغات دارند؟ 

شهرزاد اسفرجانى: فكر مى كنم ، بين دو بخش مشترى و 
آژانس پخش خواهند شد. ولى به شرطى كه آدمهاى با كيفيت، 
موثر و متفكرى باشند  نه فقط مجرى. در حال حاضر  تعريفى 
كه از مديران پروژه  داريم ، غالبا" همان مسئوالن اجرايى هستند 
كه كار را اجرا مى كنند، فقط كمى هم انگليسى مى دانند و فكر 
مى كنند هيچ نيازى به اطالعات بيشتر ندارند. مطلوب ما اين 
نيست ، هدف ما  پرورش دادن يكسرى افراد است كه  مفيد تر 
از اينها باشند، شرط ما در كالس اول، دانستن انگليسى پيشرفته 
است. اميدواريم خروجى اين مدرسه، به هر گوشه اين صنعت كه 
برود كارش را درست انجام بدهد. اينها مى توانند خروجى هاى 
نهايى اين مجموعه باشند. مشترى در حال حاضر دارد تمايل 
پيدا مى كند كه استوديو درون سازمانى خودش را قوى كند . 
چرا؟ در آنجا چه مى گذرد ؟ خودش دارد تصميم مى گيرد. پس 
اگر كسى را مى فرستد يا كسى را مى گيرد بايد كسى باشد كه 
تعليم ديده باشد و درست عمل كند . فكر مى كنيم اينها نيازها 
و خال ء هايى هستند كه اگر بوسيله افراد حرفه ايى پر شود، 

درست تر عمل خواهد كرد.

اسفرجانى :  اميدواريم خروجى اين مدرسه،          
به هر گوشه  اين صنعت كه برود اعم از 
مشترى يا آژانس تبليغاتى، كارش را درست 

انجام بدهد.

اولين دوره پيوسته « مديريت تبليغات  » بر اساس برنامه 
درسى تدوين شده كه در خبرنامه شماره 10 آمده بود . در 
مهر ماه 1387  در يك كالس بيست نفره در مدرسه ويژه 

آغاز به كار كرد.
در اين دوره ، اساتيد مدرسه ويژه، عناوين درسى تخصصى 

را بشرح زير طى يكسال تدريس خواهند كرد:

  مبانى و اصول بازاريابى:  على قدس 
  مبانى و اصول تبليغات :  شهرزاد اسفرجانى - 

رضا رستم پيشه و احمد على افخمى 
  تحقيقات بازاريابى و مطالعات رفتار مصرف كننده: 
دكتر منصور احسان - پريسا پروشانى - شهرزاد اسفرجانى 

  نوشتن خالقانه براى تبليغات /  نشانه شناسى : 
پيام بهتاش -  احسان رضوانى 

  طراحى و برنامه ريزى تبليغ در رسانه ها / رسانه 
هاى نوين :   صفا صيرفى - على بخشى 

  مبانى و اصول طراحى:  امراله فرهادى - 
مهرداد محمد زاده - هومن مرتضوى - سيامك فيلى زاده 

- على رشيدى ( استاد  ميهمان ) 
يونس  - دكتر  فريور صدرى  يلدا    روابط عمومى: 

شكرخواه  ( استاد ميهمان ) 
  تبليغات نام تجارى و طراحى هويت سازمانى:  

نژده هوانسيان 
  ارتباطات منسجم ( يكپارچه ) بازاريابى: 

على قدس -   صبا كامكا ر  
 

دانشجويانى كه بعد از پاسخگويى و تكميل پرسشنامه هاى 
تخصصى و مصاحبه حضورى در اين دوره پذيرفته شده 

اند عبارتند از : 

  بهروز اصالحى   اميرمصطفى اعرابى پور  
  ايمان ايزديان   الهام بدل زاده    ساراپرنيان پور

  نجمه تسليمى    تيام تقوى پويا    وحيد رئيس زاده       
  شهرزاد روحانى    سيد جالل سيد صالحى  

  شهرام سيف هاشمى   ترالن شش بلوكى 
  ستاره شفيعى   سعاده عجمى نژاد    يونس فقيهى  

  آتوسا قريشى    نيكى كريمى     بابك معدندار
   احمد نوروزى مطلق    شيرين هاشمى ورجه 

چند روز پيش از شروع كالس ها اساتيد دوره به همراه 
دانشجويان پذيرفته شده در يك نشست شركت كرده و 
پس از معارفه هاى الزم به بحث و تبادل نظر پرداختند . 

بخشهايى از اين گفتگو ها بشرح زير است : 
-امراله فرهادى ضمن خوش آمد گويى به همع عزيزان، 

 مديريت   تبليغاتآغاز به كار دوره پيوسته يكساله تخصصى
جلسه معارفه  دانشجويان " دوره مديريت تبليغات"


