چکیذُ :
ایي رسالِ تِ صَرت تحقیقی اًجام ضذُ است ٍ ضاهل  4فصل هی تاضذ  .فصل اٍل هقذهِ را تِ خَد
اختصاظ دادُ است ٍ فصل دٍم پیطیٌِ تحقیق هی تاضذ ٍ در ایي فصل تِ تررسی تصَیرسازی ٍ ایٌکِ
تصَیرسازی ًقاضی است یا گرافیک پرداختِ ضذُ است ٍ ّوچٌیي ًگاّی خَاّین داضت تِ تاریخچِ
تصَیرسازی در جْاى ٍ تصَیرسازی ایراى از دیر تاز تا کٌَى ٍ دٍراى هؼاصر در اداهِ کِ تِ فصل سَم
ایي رسالِ هی رسین تِ ارتثاطی کِ تیي تصَیرسازی ٍ هخاطة ٍجَد دارد ٍ ًیاز است کِ تِ ٍجَد آیذ
صحثت ضذُ است ٍ ّوچٌیي تؼاهالتی کِ تیي هتي ٍ تصَیر تایذ تِ ٍجَد آیذ ٍ داضتِ تاضذ پرداختِ
ضذُ است ٍ در هَرد آًچِ کِ یک تصَیرساز تایذ تذاًذ ٍ در تصَیرسازیْایص تِ خصَظ تصَیرسازی در
زهیٌِ ی کتاب کَدکاى استفادُ کٌذ ٍ ّوچٌیي در هَرد اّذاف ٍ رساالتی کِ یک تصَیرگر تِ ػْذُ اش
است ٍ ًیاز است کِ اًجام دّذ صحثت ضذُ ٍ هطالة جوغ آٍری ضذُ در اداهِ ی هثاحث ایي فصل تِ
تحث اّویت رًگ در تصَیرسازی پرداختِ ام کِ تسیار جایگاُ هْوی دارد ٍ ًقص اساسی تِ خصَظ در
تصَیرسازی کتاب کَدکاى ٍ در قسوت آخر فصل سَم ایي رسالِ سؼی ضذُ تا اًَاع تصَیرسازی را ًام
تثرم ٍ در هَرد تصَیرسازی کتاب کَدک کِ تیطتر هذ ًظر ایي تٌذُ تَد هرا هطرح کٌن ٍ سپس تکٌیک
ّای هَجَد را تا حذ اهکاى ًام تردُ ٍ سپس در هَرد تکٌیک ّای هَرد استفادُ ضذُ در پرٍشُ ػولی ام
را تَضیح دادُ ام ٍ ّوچٌیي هرٍری تر ًَضتِ ّا ٍ تصَیرّای جٌاب آقای استاد ًَرالذیي زریي کلک
ضذُ است ٍ سؼی کردُ ام کِ از تؼضی از تکٌیک ّایی کِ استاد در کارّایطاى استفادُ هی کٌٌذ را در
قسوت پرٍشُ ی ػولی ام استفادُ کٌن ٍ ّوچٌیي در آخر ایي فصل ًتیجِ گیری از اًجام ایي رسالِ را
قرار دادُ ام ٍ فصل چْارم کِ فصل آخر هی تاضذ ّن هرتَط هی ضَد تِ قسوت گسارش کار ػولی ٍ
قسوت ػولی پرٍشُ .
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