هشکض آهَصؽ عالی علوی کاستشدی – ٍاحذ  45تْشاى
گشٍُ ;
گشافیک
پایاى ًاهِ تشای دسیافت دسجِ کاسؿٌاػی
گشایؾ عٌَاى ;
(تشسػی تطثیقی آسم ّای ؿثکِ ّای اػتاًی تا فشٌّگ آى هٌطقِ)
اػتاد ساٌّوا ;
ػشکاس خاًن هحوَدی تَتکاتٌی
ًگاسؽ ;
طاّشُ هحوذی
تْوي 24:3

تقذین ٍ تـکش
پیـکؾ تِ کؼاًی کِ دس تعالی ٌّش هیکَؿٌذ تٍِیظُ اػتاد اسجوٌذ ٍ عضیضم ػشکاس خاًن هحوَدی
تتکاتٌی کِ ّوَاسُ تا تجشتیات اسصؿوٌذؿاى ،دس کٌاس ها تَدًذ ٍ تا ساٌّواییّای تیدسیغـاى ها سا یاسی
ًوَدًذُاًذ.

دسج ًوشُ

چکیذُ
آًجا کِ صتاى قاصش اص تشقشاسی استثاط اػت ،عالئنً ،ـاًِ ّا ٍ عٌاصش تصشی تِ کوک اًؼاى هی آیذّ .ذف
اصلی ًـاًِ ،اًتقال ػشیع هفاّین تشای ّش ًَع تیٌٌذُ اػت .تا آًکِ ّضاساى ػال اص توذى تـش گزؿتِ اػت
ٍ صتاًْا ،فشٌّگ ّا ،خط ٍ  ...تؼیاسی دس ػشاػش دًیا پذیذ آهذُ اًذ ،اها صهاًی کِ صحثت اص صتاى هـتشک ٍ
ٍاحذ تِ هیاى هی آیذ ،تٌْا ًـاًِ ّا ٍ صتاى تصَیش اػت کِ کاسگـا هی گشدد.
ًواد ّای گشافیکی ٍ ػادُ سا “تصَیش ًـاًِ” هی ًاهٌذً“.ـاًِ” ًَعی ًواد گشافیکی اػت کِ داػتاًی سا تِ
ؿیَُ ی تؼیاس ػادُ ٍ ّوا فْن ٍ فاسغ اص هحذٍدیت ّای صتاًی سٍایت هی کٌذ .اص ًـاًِ ّا دس ّوِ جا
اػتفادُ هی کٌٌذ .اص عالئن ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی گشفتِ تا عالئن ٍ ًـاًِ ّای فشٍدگاُ ،ساُ آّي ،هتشٍ،
ػاختواًْای عوَهی ٍ ّ ٍ ...شجایی کِ الصم تاؿذ اطالعاتی سا تِ صَست ػشیع ٍ صشیح تِ اطالع هشدم
تشػاًٌذ.
دس ایي سػالِ دس هَسد اػتاى ّا صحثت کشدُ این .کِ ّذف اص آى آؿٌایی تا آداب ٍ سػَم اػتاى ّا اػت
کِ تشخی اص ایي آداب ٍ سػَم ؿاهل ; چْاسؿٌثِ ػَسی ،هشاػن ًَسٍص ،هشاػن ًاهضدی ،عقذ ٍ عشٍػی،
هشاػن ّای ٍیظُ اعیاد هلی ٍ هزّثی ،ؿة یلذا ،ػَگ ّا ٍ عضاّا ٍ  . ...آؿٌایی تا هکاى ّای دیذًی ٍ
گشدؿگشی اػتاى ّا ٍ آؿٌایی تا صتاى ّا ٍ گَیؾ ّاً ،ظاد ٍ گشٍُ ّای هختلف دس اػتاى ّا.
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