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« تقدیر و تشکر فراوان از همه استادانی که در این سالها من را یاری کرده اند »
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« تقدیم به همسر عزیزم و فرزند زیبایم »
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چکیده
توجه به زیبایی بصری در شهر های مختلف ایران ،من را بر آن داشت تا این موضوع را انتخاب کنم و به
بررسی آن در سالهای اخیر بپردازم .این پایان نامه شامل سه فصل می باشد ،در فصل اول بیشتر به معنا و
مفهوم گرافیک محیطی پرداخته شده ،به نقاط مشترک آن با دیگر هنر ها و همچنین تفاوت میان آن ها
نگاهی اجمالی داشته ،همینطور به اهمیت داشتن گرافیک محیطی در جامعه و دالیل لزوم آن نیز توجه
گردیده است .در فصل دوم به مشخصات گرافیک محیطی در کشورمان نگاه داشته و هدف اصلی از گرافیک
محیطی  ،اثرات آن در زندگی روزمره  ،نقش آن در روابط عمومی ،بیان گردیده است .به بررسی دالیل بی
توجهی به این امر که باعث شده همه ساله از طرق مختلف آلودگی های بصری فراوانی برای شهروندان ایجاد
شود و با آنکه هزینه های گزافی برای از بین بردن آن پرداخت می گردد ،باز هم جوابگوی آلودگی های
بصری در کالن شهر های ایران نیست پرداخته شده است .در فصل سوم نگاهی به دیوار های شهر تهران
داشته از جمله کارهای خانم الله اسکندری به سبک نقاشی و کاشی با موضوع طبیعت که در سالهای اخیر
در اتوبان های تهران بسیار به چشم می خورند و آثار آقای مهدی عباسی نژاد در زمینه مجسمه و سفال که
در هشت ایستگاه مترو تهران وجود دارد که تمامی موضوعات آنها برگرفته از نظر ایشان بوده و از هنر
مینیاتور ایرانی الهام گرفته شده است ،به سختی های کار ایشان و به مسائل موجود در این کار نیز نگاهی
داشته است ،سپس به بررسی بخش دیگری از دیوار نگاری های ایران که شامل عکس شهداست پرداخته
شده که عموما نقاشی رنگ روغن بوده و در مواردی حاوی نوشته می باشند .در آخر بدنبال راهی برای ایجاد
شهری زیباتر در آینده بوده و اینکه بدانیم چه چیز واقعا نیاز هست برای شهر زیباتر ؟ اصال زیبایی را در چه
می توان دید؟ این پایان نامه بدان پرداخته است.
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