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قبــل از هــر چیــز ،بــر خــود الزم میدانــم از تمامــی اســتادان عزیــزی کــه در طــول دوره
تحصیــل ،مجدانــه و بیمنــت در پــی آگاهیبخشــی و ارتقــای ســطح فکــری و هنــری
دانشــجویان ،از هیــچ تالشــی دریــغ ننمودنــد صمیمانــه تشــکر و قدردانــی نمایــم.
افتخــار آشــنایی و تحصیــل در محضــر بزرگانــی چــون اســتاد شــهریار آریافر،اســتاد
ادریــس مســتقیم و همســر مهربانشــان اســتاد نگیــن حســینزاده ،اســتاد رضــا فقیهــی
و علیالخصــوص اســتاد نــدا رســولی ارســی خاطــره زیبایــی اســت کــه بــرای همیشــه
درحافظــه بلندمــدت مــن بــه یــادگار خواهــد مانــد.
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صفحه درج نمره
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چکیده

مدتهــا بــود کــه لــزوم فراگیــری و پرداختــن بــه مقولــه رنــگ و اهمیــت آن در تبلیغــات بــه

گونـهای «متفــاوت» بــا آنچــه کــه ســایر منابــع ،از آن بــه عنــوان یــک تکنیــک موثــر یــا عنصــری
پیشپــا افتــاده ،یــاد کردهانــد ،برایــم ضــرورت یافتــه بــود.

تفــاوت ایــن نــگاه در نگرشــی اســت کــه دریافتــم رنــگ در دنیــای تبلیغــات نــه تنهــا یــک عنصــر
تاثیرگــذار اســت بلکــه آگاهــی از ابعــاد مختلــف آن در تمــام عرصههــای تبلیغــات ،حکــم بقــای

مــن و محصــوالت تولیــدی شــرکت طــرف قــراردادم را خواهــد داشــت.

امــروز یــک طــراح گرافیــک بایــد یــک همــه فنحریــف باشــد .نــه تنهــا از عهــده پیــچ و خــم فــرم

برآیــد کــه اصــول پیچیــده و تخصصــی رنــگ را نیــز بشناســد .لــذا ســعی نمــودم در ایــن پــروژه،

تمــام هــم و غــم خــود را بــرای آگاهــی از نقــش رنــگ در اغلــب عرصههــای تبلیغاتــی از پوســتر

گرفتــه تــا بیلبــورد ،از بســتهبندی تــا طراحــی وبســایت و طراحــی لوگــو تــا ...بــکار گیــرم.

برقــراری نوعــی ارتبــاط صحیــح و مناســب رنگــی بــا پیــچ و تــاب فــرم یــا بــه عبــارت ســادهتر
همنشــینی رنــگ بــا طــرح ،مانــدگاری در ذهــن مخاطــب بــه عنــوان یــک اثــر ایــدهآل و حتــی

بــدل شــدن بــه یــک مثــال کاربــردی و تاثیرگــذار؛ همگــی دغدغههایــی هســتند کــه امیــد دارم
پرداختــن بــه آنهــا گامــی باشــد بــرای درک و شــناخت هــر چــه بیشــتر و نیــز تلنگــری باشــد

بــرای جلــب توجــه طراحــان بــه اهمیــت بیــش از پیــش رنــگ در تبلیغــات.
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