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 با محتوا تولید در آموزشی طراحی و فنی طراحی عناصر مفهومی نقشه ارائه

  افسوده واقعیت
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 چکیده

تَجِ تِ  یتراٍ طراحی آهَزضی هحتَا  یفٌ یساز ادُیپ یتراطِ هفَْهی عٌاغر طراحی فٌی ارائِ ًقپصٍّص حاضر تا ّذف 

تَدُ  یغَرت گرفتِ است. رٍش پصٍّص حاضر هرٍردر تَلیذ هحتَا تا ٍاقعیت افسٍدُ  یریادگیآهَزش ٍ  یاغَل ٍ استاًذاردّا

در فٌاٍری اًتخاب ضذًذ.  یٍاشُ اغل ذیتِ عٌَاى کل یآهَزض یافسٍدُ ٍ طراح تیٍاقع یعٌاغر فٌاٍر یّا کار ٍاشُ يیا یٍ ترا

 ی،ٍاقع یایدر دً ذُیپذ ک، یعٌی تِ یدگرد یاضافِ ه یتِ غَرت هجاز یگرید یّا یصگیاهکاًات ٍ ٍ ت،یافسٍدُ تِ ٍاقع تیٍاقع

هجازی تَجَد  ٍ یک ترکیثی از دًیای ٍاقعی ٍ ضَد یافسٍدُ ه یتِ غَرت هجاز رُیٍ غ ییذئَیٍ ،یذاریضٌ ،یذاریاطالعات د

 یهطخع ترا یّا ترًاهِ ٍ تاضذ هیخاظ  طیّا تر اساض اّذاف در ضرا  رٍش یٌیت  صیپ ٌذیفرآ یآهَزض یطراحآیذ.  هی

طراحی فٌی تِ هعٌی رعایت اغَل فٌی تَلیذ هحتَا تا فٌاٍری ٍاقعیت افسٍدُ، . گردد تْیِ هی یآهَزض یّا تِ ّذف یاتیدست

 هفاّین تیي هَضَعی تاـتثاطدرآٍردى ار َیرـتػ ِـت یارـت یارتسا هفَْهی ًقطِ هکول طراحی آهَزضی است. ّوچٌیي

افسٍدُ، عٌاغر  تیٍاقع یهحتَا تا فٌاٍر ذیکِ در تَل تَد يیپصٍّص ا یهسألِ اغلتاضذ.  هیٍ جاهع  یهراتث سلسلِ رتتػَ

در ًظر گرفتِ  یٍ آهَزض یفٌ یدر طراح ذیتا ییّا هؤلفِ ریّا ٍ ز هقَلِ ایچِ هؤلفِ ی چیست ٍ آهَزض یٍ طراح یفٌ یطراح

. ًتایج حاغل از ایي پصٍّص ارائِ دٍ ًقطِ هفَْهی است یتِ چِ ضکل یٍ تَال ةیترت ظراز ً یٍ آهَزض یراتطِ عٌاغر فٌ .ضَد

ذ. دّ ّا را ًطاى هی ّای طراحی فٌی ٍ آهَزضی، ترتیة ٍ تَالی آى ترای طراحی فٌی ٍ طراحی آهَزضی تَد کِ عٌاغر ٍ هؤلفِ

از  یافسٍدُ در ترخَردار تیتر ٍاقع یهثتٌ یٍ استفادُ کٌٌذُ هحتَاّا ذیهؤسسات ٍ هراکس تَل یهٌذ تْرُهَجة هسألِ  يیحل ا

 ذ.تاض هی َاهحت ذیتَل ٌذیفرآ لیتِ هٌظَر تسْ یًقطِ هفَْه کی

 

 افسٍدُ ٍاقعیت ٍ هحتَا تَلیذ آهَزضی، طراحی فٌی، طراحی هفَْهی، ًقطِهاي كلیدي:  واشه
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