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ارائه نقشه مفهومی عناصر طراحی فنی و طراحی آموزشی در تولید محتوا با
واقعیت افسوده
محمد رضا نیلی ،1حامد عباسی
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داًطیار گرٍُ تکٌَلَشی آهَزضی داًطگاُ عالهِ طثاطثائی

 2داًطجَی دکتری تکٌَلَشی آهَزضی داًطگاُ عالهِ طثاطثائی

چکیده
پصٍّص حاضر تا ّذف ارائِ ًقطِ هفَْهی عٌاغر طراحی فٌی ترای پیادُ سازی فٌی هحتَا ٍ طراحی آهَزضی ترای تَجِ تِ
اغَل ٍ استاًذاردّای آهَزش ٍ یادگیری در تَلیذ هحتَا تا ٍاقعیت افسٍدُ غَرت گرفتِ است .رٍش پصٍّص حاضر هرٍری تَدُ
ٍ ترای ایي کار ٍاشُّای عٌاغر فٌاٍری ٍاقعیت افسٍدُ ٍ طراحی آهَزضی تِ عٌَاى کلیذ ٍاشُ اغلی اًتخاب ضذًذ .در فٌاٍری
ٍاقعیت افسٍدُ تِ ٍاقعیت ،اهکاًات ٍ ٍیصگیّای دیگری تِ غَرت هجازی اضافِ هیگردد ،یعٌی تِ ی ک پذیذُ در دًیای ٍاقعی،
اطالعات دیذاری ،ضٌیذاریٍ ،یذئَیی ٍ غیرُ تِ غَرت هجازی افسٍدُ هیضَد ٍ یک ترکیثی از دًیای ٍاقعی ٍ هجازی تَجَد
هیآیذ .طراحی آهَزضی فرآیٌذ پیصتیٌی رٍشّا تر اساض اّذاف در ضرایط خاظ هیتاضذ ٍ ترًاهِّای هطخع ترای
دستیاتی تِ ّذفّای آهَزضی تْیِ هیگردد .طراحی فٌی تِ هعٌی رعایت اغَل فٌی تَلیذ هحتَا تا فٌاٍری ٍاقعیت افسٍدُ،
هکول طراحی آهَزضی استّ .وچٌیي ًقطِ هفَْهی اتس اری تـر ای تـِ تػـَیر درآٍردى ارتثاطـات هَضَعی تیي هفاّین
تػَرت سلسلِ هراتثی ٍ جاهع هیتاضذ .هسألِ اغلی پصٍّص ایي تَد کِ در تَلیذ هحتَا تا فٌاٍری ٍاقعیت افسٍدُ ،عٌاغر
طراحی فٌی ٍ طراحی آهَزضی چیست ٍ چِ هؤلفِ یا هقَلِّا ٍ زیر هؤلفِّایی تایذ در طراحی فٌ ی ٍ آهَزض ی در ًظر گرفتِ
ضَد .راتطِ عٌاغر فٌی ٍ آهَزضی از ًظر ترتیة ٍ تَالی تِ چِ ضکلی استً .تایج حاغل از ایي پصٍّص ارائِ دٍ ًقطِ هفَْهی
ترای طراحی فٌی ٍ طراحی آهَزضی تَد کِ عٌاغر ٍ هؤلفِ ّای طراحی فٌی ٍ آهَزضی ،ترتیة ٍ تَالی آىّا را ًطاى هیدّذ.
حل ایي هسألِ هَجة تْرُهٌذی هؤسسات ٍ هراکس تَلی ذ ٍ استفادُ کٌٌذُ هحتَاّای هثتٌی تر ٍاقعیت افسٍدُ در ترخَرداری از
یک ًقطِ هفَْهی تِ هٌظَر تسْی ل فرآیٌذ تَلیذ هحتَا هیتاضذ.
واشههاي كلیديً :قطِ هفَْهی ،طراحی فٌی ،طراحی آهَزضی ،تَلیذ هحتَا ٍ ٍاقعیت افسٍدُ
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