چکیده
سوثل ّای ّز توذى ٍ ّز کطَر در ٍاقغ ًطاًِ ّایی ّستٌذ کِ ّز کس ًگاّی تِ آًْا تیاًدذاسد حقیقد
آى توذى را در هی یاتذ.یکی اس راُ ّای طزاحی آرم،آًالیش کزدى سوثل ّا ٍ آثار تاستاًی هی تاضذآرم ضزک
َّاپیوایی ّوا ٍ آرم داًطگاُ تْزاى ًوًَِ ّای هَفقی اس آًالیش ًقَش تاستاًی هی تاضٌذ.اگز هَفقی

ًسدثی

آرم ّایی تا استفادُ اس ًقطوایِ ّای تاستاًی طزاحی ضذُ اًذ ،رجَع تِ فزٌّگ تَهی تاضذ ،استفادُ ًاتجا اس
ًقطوایِ ّا ًتیجِ ای هؼکَس تِ تار خَاّذ آٍرد ٍ ّوچٌیي هَجة استفادُ اس ًوادّای غیز ایزاًی در آرم
خَاّذ ضذ ٍ اس جْ

دیگز کارتزد تذٍى ضاتطِ ًیش سثة هی ضَد ًقَضی کِ هؼزف فزٌّدگ ایدزاى سهدیي

اس  ،تثذیل تِ ػٌاصزی تشئیٌی ضَد ٍ تِ هزٍر سهاى َّی

تذّذ.اسدتفادُ اس ایدي ًقدَش

خَد را اس دس

سثة آضٌایی تیطتز جاهؼِ تا گذضتِ ػظین فزٌّگی هاى هی ضَد.تٌاتزایي ًکتِ قاتدل تَجدِ در طزاحدی آرم
ّایی کِ تا آًالیش کزدى(سادُ کزدى) سوثل ّای ایزاًی طزاحی هی ضًَذ ایٌس
فزٌّگ داضتِ تاضٌذ ٍ ػٌصز ایزاًی

کِ تایذ هَضَػی هزتثط تدا

در آًْا ٍجَد داضتِ تاضذ.لکي ًوی تَاى تزای ّز هَضدَع ًداهزتَطی

تِ تْاًِ ارسش گذاری تزای ایزاى اس سوثل ّای تاستاًی استفادُ ًوَد.ایي هَضدَع در تودام جْداى هزسدَم
تَدُ ٍ ّس
هوکي اس

ٍ ّز کطَری اس سوثل ّای خَد در ٌّز ٍ گزافیک استفادُ هی کٌذ تایدذ تَجدِ داضد

کدِ

اضیاء تاستاًی تسیاری ٍجَد داضتِ تاضذ کِ ًتَاًین آًْدا را در ردُ سدوثل ّدای ایدزاى تاسدتاى

تحساب آٍرین تٌاتزایي آضٌایی تا ًقطوایِ ّای ایزاًی اهزی ضزٍریس .تِ ػل

اّوید

ایدي هَضدَع ،در

فصل اٍل تِ هؼزفی ٍ تحلیل ًقطوایِ ّای ایزاى تاستاى تِ ٍیژُ دٍرُ ساساًی پزداختِ ضذُ اس .
آًچِ کِ در فصل دٍم هَرد تزرسی قزار هی گیزد ضزح تاریخی ٍ قذه
آرم هی تاضذ .ضٌاخ

اتؼاد ٍ اًَاع ًطاًِ ٍ آرم یک راتطِ درس

ایجاد هی کٌذ .سیزا ًثَدى اطالػات درس

ًطاًِ ٍ ضٌاخ

اتؼداد ٍ اًدَاع

ٍ هٌطقی تدیي سدفارش دٌّدذُ ٍ طدزاح

ٍ رٍضٌگز ،در ّز دٍ طزف  ،ایجاد هطکالتی در تفْین خَاس

ّا ٍ ًظزیاتطاى کزدُ ٍ ًا آضٌایی تِ جَاًة هَضَع سثة هی ضَد کدِ اکثدز طزحْدا تدذٍى سیثدایی السم،
تکزاری ٍ دارای کارتزدی ًاقص تاضٌذّوچٌیي تاػث ایجداد هحدذٍدی
گوزاّی دیذگاُ سفارش دٌّذ هی گزدد .در ایي فصل کَضدص ضدذُ اسد

در اتتکدارات ٌّزهٌذاًدِ طدزاح ٍ
اطالػدات السم ٍ هفیدذی ٍ در

اختیار ػوَهی گذاضتِ ضَد تا حذٍد ٍ هطخصات خَاستْا دقیق تز ٍ هٌطقی تز گدزدد ٍ اًتخداب درسد
طزح اهکاى پذیز ضَد.
درفصل سَم ًیش تِ تزرسی هَتیف ٍ کارتزد آى در آرم پزداختِ ضذُ اس

ًٍوًَدِ آرم ّدای تزگزفتدِ اس

هَتیف ایزاًی هؼزفی ضذُ اًذّ .وچٌیي تؼذادی آًالیش ًقَش ساساًی ٍ استفادُ اس آى در طزاحی ًطاًِ ّای
تصَیزی تَسط ایٌجاًة ارائِ ضذُ اس .

