
 



 استاى قن آشٌایی بِ پتاًسیل هٌطقِ –الف 

ایي هرکس ًوًَِ ای است از صذّا هرکس تْذاضت ٍ درهاى در سغح استاى قن ٍ خاصِ ضْر قن هی تاضذ کِ اکثرا 

 از هٌظر عراحی ٍ عولکرد فاقذ هعیارّای عراحی هحیغی ّستٌذ.

  :دیجیتال پیٌتیٌگ در هراکس درهاى ًابارٍریطراحی کاراکتر ٍ  اّن دالیل اًتخاب هَضَع رٍیذاد شتاب –ب 

هراکس درهاًی هکاى ّایی ّستٌذ کِ تیوار جْت تطخیص ٍ درهاى خَد تِ آًجا هراجعِ هی کٌذ. عَاهلی چَى 

اًتظار، صف ّای عَالًی، هَقعیت هادر، ضرایظ فرزًذ در راُ، ّوِ ٍ ّوِ دست در دست ّن هی دٌّذ ٍ تِ 

ایي هراکس، ارتثاط هستقین تا سالهت ٍ تْثَد . ٍ  تیوار هراجع کٌٌذُ هی افسایذاسترس ٍ اضغراب هادر تاردار 

رٍاًطٌاسی رًگ ّا ٍ سثک ّا ترای ایجاد فضایی هٌاسة ٍ آراهص در عراحی، تیواراى دارًذ ٍ رعایت اصَل 

 .تخص، تسیار حائس اّویت است ٍ تر رًٍذ تْثَد تیواراى تاثیر تسسایی دارد

  :طراحی کاراکتر ٍ دیجیتال پیٌتیٌگ در هراکس درهاى ًابارٍری تابحاهیاى رٍیذاد ش –ج 

ٍ  ٍاحذ قن صی درهاى ًاتارٍری جْاد داًطگاّیهعاًٍت پژٍّص جْاد داًطگاّی قن در هرکس فَق تخص

 داًطگاُ جاهع علوی کارتردی استاى قن

 : درهاى ًابارٍریطراحی کاراکتر ٍ دیجیتال پیٌتیٌگ در هراکس  شتابجذٍل هٌتَرّای رٍیذاد  -د

 تلفي
 - لی تحصیهقطع 

 رشتِ
  ًام ٍ ًام خاًَادگی هحل کار

 ردیف

کارضٌاسی ارضذ  47244600390

 اًیویطي

هذرس داًطگاُ، استَدیَ 

 ضخصی، عرح کاراکتر

 0 سعیذ گاییٌی

کارضٌاسی ارضذ  47030707349

 ارتثاط تصَیری

، عراح هذرس داًطگاُ

 گرافیک

 3 علیرضا قرُ گَزلَ

کارضٌاسی ارضذ  47030039094

 پژٍّص ٌّر

 هرکس آهَزش علوی

کارتردی جْاد 

 داًطگاّی قن

 2 هرین کرین زادُ

 

طراحی کاراکتر ٍ دیجیتال پیٌتیٌگ در هراکس درهاى  شتاب جذٍل ایذُ ّای برتر ارائِ شذُ در رٍیذاد -ّـ 

  : ًابارٍری

 ردیف فرد ارائِ دٌّذُ ایذُ عٌَاى ایذُ  شوارُ تواس

 0 هعصَهِ هحوذی توام ٍجَدت را حس هیکٌن 47043906920

 3 الِْ صادقیاى تْار اهیذ 47077906206



4292409030-

47040660907 
 2 سواًِ جاهع -ًیرُ هْری الواى ّای هادر ٍ فرزًذی

 0 سحر رضائیِ زاد در اًتظار فرضتِ 47039020322

47070907992 
 هرکس ًواد ًَزادی لثاس

 ًاتارٍری
 0 صادقیهجتثی 

 
 صاحباى سِ ایذُ برتر : هعرفی

 سواًِ جاهع –ًیرُ هْری   -0

 الِْ صادقیاى -3

 ِسحر رضائی -2

 

 تصاٍیری از پیش رٍیذاد                                                               
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 تصاٍیری از رٍیذاد ًْایی              

 

 

 

 

 

 



 

 

 تصاٍیری از رٍیذاد ًْایی            

                         

 


