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 تِ ًام خذا

 جلسِ چْارم

 : اغَل اٍلیِ طزاحی تزٍضَر 
ٞز ساِٝ . تزٚضٛر، یىی اس رایح ززیٗ زثّیغاذ در تیٗ دار٘ذٌاٖ ٔطاغُ ٔخسّف اسر وٝ در لغغ ٞا ٚ ا٘ٛاع ٔخسّفی عزاحی ٚ چاج ٔی ضٛ٘ذ

ٔیّیٖٛ ٞا ػذد اس ایٗ ٘ٛع واالی زثّیغازی، در سزاسز خٟاٖ زِٛیذ ٔی ضٛد ٚ ایٗ در حاِیسر وٝ زٟٙا زؼذاد ا٘ذوی اس آٖ ٞا، ٔػزف وٙٙذٜ را 

 حاَ اٌز ٔی خٛاٞیذ تزٚضٛر  .تالی آٖ ٞا، سز٘ٛضسطاٖ وف خیاتاٖ ٚ سغُ ستاِٝ اسر. راغة ٔی وٙذ آٖ تزٚضٛر را خیص خٛدش ٍ٘ٝ دارد

 . زثّیغازی ضٕا، ٚظیفٝ اش را تٝ خٛتی ا٘داْ دٞذ ٚ تزای ضٕا ٔطسزی تساسد، ٘اٌشیز ٞسسیذ اغَٛ درسر عزاحی را تذا٘یذ

 

 هزٍری تز هحتَای تزٍضَر 
تٝ ٕٞیٗ دِیُ اسر وٝ تٝ آٖ، واالٕ٘ا . ٚسیّٝ ای اسر تزای تیاٖ زٛضیحاذ وأُ یه ٔحػَٛ ٚ ٘حٜٛ اسسفادٜ اس آٖ (Brochure )تزٚضٛر

سیزا یه واالی خاظ را تٝ غٛرذ وأُ زطزیح ٔی وٙذ ٚ یه وارتز خس اس خٛا٘ذٖ تزٚضٛر ٔحػَٛ، ٔی زٛا٘ذ اس آٖ . ٞٓ ٌفسٝ ٔی ضٛد

 . زِٛیذ وٙٙذٜ ی یه ٔحػَٛ، تایذ تزای ٔحػِٛص ضیٜٛ اسسفادٜ اس آٖ ٔحػَٛ را چاج وٙذ. ٔحػَٛ اسسفادٜ وٙذ

ضٕا در تزٚضٛر، در . ایٗ ٕٞاٖ زفاٚذ تزٚضٛر ٚ وازاِٛي اسر. ٔؼزفی ٚ درج اعالػاذ اسسفادٜ اس ٔحػَٛ، ٟٔٓ ززیٗ خارأسز یه تزٚضٛر اسر

اٌزچٝ أزٚس ا٘ٛاع . ٔٛرد یه ٔحػَٛ خاظ غحثر ٔی وٙیذ ِٚی در یه وازاِٛي، ٔدٕٛػٝ ٔحػٛالذ یه ضزور یا وٕدا٘ی، ٔؼزفی ٔی ضٛد

ٔحػٛالذ زثّیغی ٚ ٌزافیىی تٝ غٛرذ ایٙسز٘سی ٚ غیز چاخی ٘یش ٔٙسطز ٔی ضٛ٘ذ، أا چاج واغذی، ٔٛخة دسسزسی تیطسز ٚ سُٟ اِٛغِٛی 

. تزٚضٛرٞا تز خالف وازاِٛي ٞا حدٓ وٕسز ٚ ظاٞز سادٜ ززی دار٘ذ. آٖ ٔی ضٛد

آٟ٘ا اغّة ارساٖ ٞسسٙذ ٚ زیزاص تاالیی دار٘ذ، سیزا لزار . تزٚضٛرٞا در ا٘ذاسٜ ٞای ٔخسّف ٚ تا سّیمٝ سفارش دٞٙذٜ عزاحی ٚ چاج ٔی ضٛ٘ذ

اسر وٝ در ٔیاٖ ٔػزف وٙٙذٌاٖ تیطٕاری زٛسیغ ضٛ٘ذ ٚ ٔؼٕٛال تز رٚی واغذی تا ٌزْ خاییٗ چاج ٔی ضٛ٘ذ زا ٞٓ ارسا٘سز تاضٙذ ٚ ٞٓ 

درعزاحی تزٚضٛر دسر عزاح تزای زؼذاد غفحاذ تاس اسر ٚ اس ایٗ ٔٙظز اٚ ٔی زٛا٘ذ ا٘ٛاع . خٛا٘ذٖ آٖ ٞا تزای ٔػزف وٙٙذٜ سادٜ زز تاضذ

اس عزف دیٍز چٖٛ ٞز تزٚضٛر ٔخػٛظ یه ٔحػَٛ خاظ . اعالػاذ را تٝ ٕٞزاٜ زػٛیز در وٙار ٞٓ ٚ تذٖٚ ٍ٘زا٘ی اس ضّٛغی غفحٝ تیاٚرد

  . ، وٕسز در رلاتر تا تمیٝ عزاحی ٞا اسر ٔی تاضذ، تٝ ٕٞیٗ دِیُ اس ِحاػ عزاحی

 :ًقاط هثثت تزٍضَر تثلیغاتی چیست 
تزخالف خٛسسز یا تٙز وٝ  )، ایٗ اسر وٝ ٔخاعة ٔی زٛا٘ذ آٖ را ٕٞزاٜ خٛد تثزد ٚ در فزغسی ٔٙاسة تخٛا٘ذ اس ٘ىاذ ٔثثر ایٗ ضیٜٛ زثّیغاذ

اس آ٘دا وٝ تزٚضٛر در حىٓ یه ٘مطٝ رإٞٙا در ارزثاط تا یه ٔٛضٛع ٔطخع اسر، دلر ٔخاعة ٘سثر تٝ . (تایذ در یه ٔىاٖ ٘ػة ضٛد

در ػیٗ حاَ تا زٛخٝ تٝ وٓ حٛغٍّی ٔخاعثاٖ، تیطسز تزای واالٞای ٔػزفی ٚ ٔٛضٛػاذ . ٔغاِة ٔٙؼىس ضذٜ در آٖ ٘یش تیطسز خٛاٞذ تٛد

  . خذٔاذ ضزٚری ٔی زٛا٘ذ خاسخٍٛ تاضذ
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 : اتؼاد هتذاٍل در طزاحی تزٍضَر 

دِیُ اسسفادٜ سیاد اس ایٗ لغغ ٞا، دٚر ریش وٕسز واغذ یا ٔمٛای ٔػزفی اسر وٝ .  اسرA5 ٚ یا A4تٝ عٛر ٔؼَٕٛ  (حذالُ در ایزاٖ)لغغ ٔسذاَٚ تزٚضٛر 

، تا زٛخٝ تٝ ٔٛضٛع ٚ ٔخاعة ٚ حدٓ ٔحسٛای ٔسٙی ٚ زػٛیزی، ٔی زٛاٖ  اٌز دٚر ریش واغذ ٔٛضٛػیر ٘ذاضسٝ تاضذ.  در ٘سیدٝ تاػث افشایص ٞشیٙٝ ٔی ضٛد

  . اتؼاد ٚ ا٘ذاسٜ ٞای ٔسفاٚزی تزای آٖ در ٘ظز ٌزفر

 :اًَاع تزٍضَر اس هٌظز ظاّزی 
  . یىی اس دسسٝ تٙذی ٞای ػاْ تزٚضٛرٞا، ٍٔٙٙٝ دار ٚ زاضٛ اسر. اس ٔٙظز ظاٞزی ٚ غحافی، دسسٝ تٙذی ٞای ٔسفاٚزی ٚخٛد دارد

 تزٍضَر هٌگٌِ دار

تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ تزای چاج یه , زؼذاد غفحاذ آٖ را تایذ ػذدی سٚج در ٘ظز ٌزفر, تزای آ٘ىٝ تزٚضٛری تٝ غٛرذ دفسزچٝ تٝ چاج تزسذ

 رٚی ٞٓ لزار تٍیز٘ذ ٚ A4 خطر ٚ رٚی ا٘داْ ٔی ضٛد تٝ ایٗ غٛرذ وٝ دٚ ٚرق A4، عزاحی تز رٚی دٚ ٚرق واغذ A5 غفحٝ ای تزٚضٛر 

تزای چاج افسر تایذ . اِثسٝ ایٗ سثه عزاحی ، ٔٙاسة چاج دیدیساَ ٔی تاضذ). داریA5ٓ غفحٝ در ایٗ حاِر . ٕٞشٔاٖ اس ٚسظ زا ضٛ٘ذ

خس اس ایٗ زا وزدٖ ٞا، یه یا چٙذ ٍٔٙٙٝ تز رٚی خظ زا ٔی خٛرد ٚ  .(  ا٘داْ خذیزد در  ٚ یا  در عزاحی تز رٚی ضیر ٞای 

ٍٔٙٙٝ دار اغّة وٕسز اس تیسر غفحٝ ٞسسٙذ ٚ غفحاذ داخّی آٖ ٞا، ٚ وازاِٛي ٞای تزٚضٛرٞا. واالٕ٘ای ٔا تٝ غٛرذ یه وساتچٝ در ٔی آیذ

.  اس خٙس واغذ ٚ خّذ آٖ اس خٙس ٔمٛا یا واغذی تا ٌزْ تاال زٟیٝ ٔی ضٛد

 

 ًوًَِ تزٍضَر ٍ کاتالَگ  هٌگٌِ دار

تزٍضَر تاضَ

در عزاحی تٟسز اسر ا٘ذاسٜ . غفحاذ آٖ تٛسیّٝ ی خظ زای افمی ٚ ػٕٛدی اس یىذیٍز خذا ٔی ضٛد. ایٗ ٔذَ، فالذ غحافی ٚ ٍٔٙٙٝ اسر

ایٗ أز تاػث خٌّٛیزی اس دٚر ریش واغذ ضذٜ ٚ آٖ را تی ٘یاس اس , ٟ٘ایی ٚ زاضذٜ تزٚضٛر، در زٙاسة تا واغذٞای اسسا٘ذارد در ٘ظز ٌزفسٝ ضٛد

.  تزش لسٕر ٞای اضافٝ واغذ ٔی وٙذ

 ًوًَِ تزٍضَر ٍ کاتالَگ تاضَ



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتٌای درس ً یک صفحو برای 4حداقل : قابل تٌجو هدرسین هحترم 

 .خالصو درس ً نوٌنو سٌالت در نظر گرفتو شٌد

 

  ٍ خالقاًِاًَاع تزٍضَر سیثا

آ٘چٝ خیص اس ایٗ زٛضیح دادٜ ضذ در راتغٝ تا فزْ ٞای ػٕٛٔی ٚ ضٕایُ ٔؼَٕٛ در تاسار اسر؛ أا عزاح ٔی زٛا٘ذ تا زفىز خاللا٘ٝ ا٘ٛاع 

.  تیطٕاری اس خغٛط ٚ غحافی را عزاحی وزدٜ ٚ اس ایٗ ٔسیز زٛخٝ تیطسز ٔطسزیاٖ را خّة وٙذ

ٞزچٙذ تایذ در٘ظز داضر . در زػاٚیزی وٝ در ادأٝ ٔسٗ خٛاٞیذ دیذ، عزاح تا خاللیر در لسٕر زا ضذٌی، فزْ زاسٜ ای تٝ ٚخٛد آٚردٜ اسر

چاج تزخی اس ایٗ ا٘ٛاع خاللا٘ٝ، ٔسسّشْ تزش فزْ دار واغذ اسر ٚ تزای زٟیٝ ایٗ تزٚضٛرٞا در زیزاص تاال، تایذ ٞشیٙٝ تزش ٚ زا سدٖ را ٘یش در 

.  ٘ظز ٌزفر

 

 تزٍضَر تا فزم ضص ضلؼی

عزاح در زػٛیز تاال، تزٚضٛر را تٝ ضىُ ضص ضّؼی زىزار ضذٜ ای عزاحی وزدٜ وٝ در ٟ٘ایر تز رٚی ٞٓ زا ضذٜ ٚ زطىیُ ضص ضّؼی دیٍزی 

تزٚضٛرٞایی وٝ حاِسی . یه عزاح ٍٞٙاْ عزاحی ا٘ٛاع تزٚضٛر خاللا٘ٝ، تایذ تٝ ارزثاط فزْ ٚ ٔحسٛای تزٚضٛر زٛخٝ داضسٝ تاضذ . ٔی دٞذ

أا در عزاحی تزای یه . خذاب ٚ تزش ٚ زای سیثایی دار٘ذ، ٔٙاسة ٔحػٛالزی ٔا٘ٙذ تزٚضٛر ٔٛاد غذایی یا اسثاب تاسی ٞای وٛدواٖ ٞسسٙذ

، تٟسز اسر ظاٞزی سادٜ زز عزاحی ضٛد زا ٔخاعة وٕسز تا ضىُ درٌیز ضٛد ٚ تسٛا٘ذ تز ٔحسٛا ٚ خیاْ زثّیغازی ضٕا زٕزوش  دسسٍاٜ غٙؼسی

  .وٙذ

 کلیذ در طزاحی تزٍضَر : 

- در طزاحی تزٍضَر، قَاًیي را تطکٌیذ 

  .در عزاحی، ٞیچ چیش اِشأی ٘یسر. لٛا٘یٗ را تطىٙیذ. ٚ رٚ تٝ خاییٗ ضٛد (در ستاٖ فارسی)تٝ غٛرذ ٔؼَٕٛ عزاحی تزٚضٛر اس راسر تٝ چح 

- ٍٞٙاْ عزاحی تزٚضٛر، ػّٕىزد را در ٘ظز تٍیزیذ 

أا تٝ ٔحض ایٗ وٝ .  یه وساب رإٞٙای ضخیٓ خز اس اعالػاذ.   تاضذ  اسر ٕٔىٗ عزاحی تزٚضٛر، یه عزاحی تسیار سادٜ در در ٍ٘اٜ اَٚ

ایٗ وار تاػث ٔی ضٛد ٔخاعة . تاس ٔی ضٛد، یه خّذ زاضٛ دیذٜ ٔی ضٛد وٝ ٘مص ٌُ دارد ٚ تا رً٘ لزٔشِ ٔمذٔٝ وساب وأُ ضذٜ اسر

  .  ٔی زٛا٘ذ زاثیزاذ فٛق اِؼادٜ ای تٝ خای تٍذارد عزاحییه سٛرخزایش سادٜ در. سٛرخزایش ضٛد

- تا ایداد ضىُ ٞای سادٜ در عزاحی تزٚضٛر، زاثیزٌذاری تیطسزی ایداد وٙیذ. 

ٕٞچٙیٗ تزش ٞای رٚی تزٚضٛرٞا ٘یش خٙثٝ دیٍز سیثایی . ٔیىٙٙذ ، خذاتیر فٛق اِؼادٜ ای ایداد  در عزاحی تزٚضٛر، ضىُ ٞای ٞٙذسی

 . ٔی تاضذ وار در
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 -ضیَُ ّای تا ضذى، هی تَاًذ طزاحی تزٍضَر را هتفاٍت کٌذ 

در ایٗ زػٛیز، عزاحی . آٖ ٞا ٔی زٛا٘ٙذ تٝ ا٘ٛاع ٚ الساْ ٔخسّف، زا ضٛ٘ذ.  اِشأی ٘ذارد وٝ تزٚضٛر ٞا ٔا٘ٙذ وساب ٞای ٔؼِٕٛی، غحافی ضٛ٘ذ

را ٔی تیٙیذ تٝ عٛری وٝ اٌز خٛا٘ٙذٜ تخٛاٞذ، ػالٜٚ تز ایٗ وٝ ٔی زٛا٘ذ ٞز غفحٝ را تٝ غٛرذ ٔدشا تثیٙذ، ٔی زٛا٘ذ وُ « آواردئٛ٘ی»تزٚضٛر 

  . تزٚضٛر را در یه ٍ٘اٜ تثیٙذ

 

 -اس ضیَُ تا کزدى تِ ػٌَاى یک ػٌػز گزافیک استفادُ کٌیذ 

ٕٞاٖ عٛر وٝ ٔی تیٙیذ، ٔثّث ٞای وٛچه چاج ضذٜ . یىی وارٞای خاللا٘ٝ ای وٝ در عزاحی تزٚضٛر ا٘داْ ٔی ضٛد، ضیٜٛ زا وزدٖ آٖ اسر

ایٗ تاػث ٔی ضٛد وُ عزح یه دسر تٝ ٘ظز تیایذ ٚ در ػیٗ حاَ، ٞز وذاْ اخشا، وار خٛد را ا٘داْ . تا ضیٜٛ زا خٛردٖ تزٚضٛر ٕٞاٍٞٙی دار٘ذ

.  دٞٙذ

- تزای قزار دادى اجسام داخل تزٍضَر خالقاًِ ػول کٌیذ 

اِشأی ٘ذارد . در تزٚضٛر اسسفادٜ وٙیذ، یه ٕ٘ایص سیثا تزایص ایداد وٙیذ... ، فّص یا CD ،DVDاٌز لػذ داریذ یه ػٙػز فیشیىی ٔا٘ٙذ 

 تیزٖٚ را٘ذٜ ٔی ضٛد ٚ تاػث ٔی CDدر ایٗ زػٛیز، ٚلسی تزٚضٛر تاس ٔی ضٛد، . وٝ حسٕا یه ٔحفظٝ وّیطٝ ای در خطر تزٚضٛر ایداد وٙیذ

.  ضٛد ضٕا آٖ را تز داریذ

 

 -اس طزاحی تزٍضَر تِ فزم کتاب گًَِ خارج ضَیذ 

 -تزکیة کزدى ضکل ّای ٌّذسی طزاحی تزٍضَر را جذاب هی کٌذ 

آٖ ٞا ٔی زٛا٘ٙذ دایزٜ ای، ٔثّثی، تٝ ضىُ لّة ٚ ٞز چیش دیٍزی وٝ تزٚضٛر . اِشأی ٘ذارد غفحٝ ٞای تزٚضٛر ضٕا، ٔزتؼی یا ٔسسغیّی تاضٙذ

در ایٗ زػٛیز دایزٜ ٞا رٚی ٕٞذیٍز زا ٔی ضٛ٘ذ ٚ در ٍٞٙاْ تاس ضذٖ، یه ازفاق ٞیداٖ اٍ٘یش ایداد ٔی وٙٙذ ٚ ٔخاعة . را سیثا وٙذ، تاضٙذ

  . ٔٙسظز اسر تثیٙذ سیز آٖ ٞا چٝ خثز اسر
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 -در طزاحی تزٍضَر خَد، تزش ّای هٌاسة ایجاد کٌیذ 

 -می توانید از بافت به عنوان یک عنصر در طراحی بروشور استفاده کنید

-کَچک طزاحی کٌیذ 

 را در اتؼاد وٛچىسز ا٘داْ دٞیذ، چزا ایٗ وار را طزاحی تزٍضَراٌز أىاٖ ایٗ را داریذ وٝ . ٕٞیطٝ عزاحی سایش تشرٌسز، خذاب زز ٘یسر

آٖ ٞا تٝ راحسی در ویف خَٛ یا خیة ػمة افزاد خا ٔی . ٘ىٙیذ؟ ٔشیر تزٚضٛر ٞای وٛچىسز ایٗ اسر وٝ لاتُ حُٕ ٚ ٍٟ٘ذاری ٔی ضٛ٘ذ

  .ضٛ٘ذ
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 -ی طزاحی تزٍضَرّای کارتزد 

.  تزٚضٛر ٞا اِشأا ٘ثایذ حاٚی اعالػاذ ٔحػٛالذ یه ضزور تاضٙذ

 

 -استفادُ اس پزسپکتیَ در طزاحی تزٍضَر 

تزای ارائٝ یه وار ٔسفاٚذ اس سٚایای خذاب اسسفادٜ .  ایداد ػٕك در زػٛیز ، ٔی زٛا٘ذ چطٕاٖ ٔخاعة را تٝ سٕر ٔزوش زػٛیز ٞذایر وٙذ

  .فضای سٝ تؼذی خذاتیر خٛتی دارد. اِشأی ٘ذارد ٕٞیطٝ فضای زػٛیز وارٞایساٖ، ٔسغح تاضذ. وٙیذ

 

- استفادُ اس دای کات در طزاحی تزٍضَر 

در ایٗ زػٛیز، تخطی اس ػىس . دای واذ ٔی زٛا٘ذ رٚس٘ٝ ٞایی در عزاحی ضٕا ایداد وٙذ وٝ در سیز آٖ رٚس٘ٝ ٞا، تخطی اس وار ٕ٘ایاٖ ضٛد

، تٝ ا٘ذاسٜ ای ٘یسر وٝ ضٕا تٝ عٛر وأُ ٔفْٟٛ زػٛیز را درن وٙیذ، أا تٝ ا٘ذاسٜ  ایٗ ٕ٘ایص. سیز، تا اسسفادٜ اس دای واذ ٕ٘ایاٖ ضذٜ اسر

. ای ٞسر وٝ تزای ضٕا خذاتیر ایداد وٙذ

 

 -در طزاحی تزٍضَر هحل ًوایص آى را در ًظز تگیزیذ 

اٌز تذا٘یذ وٝ تزٚضٛر ضٕا دلیما در ودا ٚ تٝ چٝ غٛرزی ٚ در وٙار چٝ چیشٞایی ٕ٘ایص دادٜ خٛاٞذ ضذ، زاثیز خٛتی در عزاحی زاٖ ٔی 

ایٗ وٝ آیا رٚی یه ٔیش یا خیطخٛاٖ لزار ٔی ٌیزد؟تٝ دسر افزاد دادٜ ٔی ضٛد؟ در خاور لزار ٔی ٌیزد؟ . ٌذارد
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 -ایجاد سٍایای تزش خالقاًِ درست در طزاحی تزٍضَر جذاتیت را افشایص هی دّذ 

یه تزٚضٛر ػٕٛدی وطیذٜ وٝ تا زا وزدٖ آٖ، اعالػاذ دسسٝ . تزٚضٛری وٝ در ایٗ زػٛیز ٔی تیٙیذ، غذ در غذ اس ٕٞٝ ِحاػ اسسا٘ذارد اسر

، ضىُ یه خاور  زٟٙا چیشی وٝ آٖ را ٔٙحػز تٝ فزد وزدٜ اسر، فزْ تزش ٞای دٚرش ٔی تاضذ وٝ ٟ٘ایسا خس اس زا ضذٖ. تٙذی ٔی ضٛ٘ذ

.  ٘أٝ تٝ خٛد ٔی ٌیزد

 

 

- استفادُ اس تایپَگزافی خالقاًِ در طزاحی تزٍضَر 

، زا ا٘ذاسٜ خٛتی ػىس غفحٝ سیزی  در عزاحی ایٗ تزٚضٛر. اسسفادٜ اس زػٛیز ٚ ٌزافیه تزای ایداد زایدٌٛزافی ٔی زٛا٘ذ زاثیز خٛتی تٍذارد

 .، ٘ٛضسٝ رٚی ػىس ٞٓ ٔفْٟٛ را وأُ ٔٙسمُ ٔی وٙذ ٔطخع اسر ٚ در ػیٗ حاَ

 

 

 -سادُ فکز کٌیذ 

.  ، اثزاذ ضٍفر اٍ٘یشی تٝ خای ٔی ٌذارد ٚ خسسٝ وٙٙذٌی وار را اس تیٗ ٔی تزد ٌاٞی اٚلاذ یه عزاحی تزٚضٛر سادٜ
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 پزٍصُ ػولی 

 :هجوَػِ اٍل 

 هَضَػیت فزٌّگی

 .اًتخاب یک تاتز ٍ خَاًذى ًوایطٌاهِ آى ٍ طزاحی یک تزٍضَر ٍ یک کاتالَگ تِ غَرت جذاگاًِ 

 تاییذ اتَد طزاحی لَکَتایپ ًوایطٌاهِ ٍ اجزای آى تِ غَرت ًزم افشاری - 

 .تاییذ اتَد اٍلیِ گزیذ تزٍضَر ٍ تاییز اتَد اٍلیِ گزیذ کاتالَگ - 

 .هطخع ضذى قطغ اجزای ًْایی در گزیذ کاتالَگ ٍ تزٍضَر - 

 .هطخع ضذى تزش ّای خاظ ٍ خالقاًِ در غفحات ٍ یا قطغ تزٍضَر ٍ کاتالَگ در غَرت سلیقِ طزاح تزای داضتي تزضْای خاظ - 

 .تػوین گیزی ٍ هطَرت در راتطِ تا حجن اطالػاتی هطالة  تا تَجِ تِ قطغ ٍ اًذاسُ در تزٍضَر ٍ کاتالَگ - 

ٍ تاییذ تػاٍیز ٍ     (ػکاسی تَسط ضخع خَدتاى اس اکسسَار ًوایص  )تػوین گیزی ٍ هطَرت در راتطِ تا تػاٍیز اًتخاتی - 

 .تؼذاد تػاٍیز اًتخاتی در تزٍضَر ٍ کاتالَگ ٍ تاییذ تْتزیي ػکسْا ٍ تػاٍیزجْت استفادُ ٍ جایگشیٌی در تزٍضَر ٍ کاتالَگ 

 

 

 پایاى آهَسش جلسِ چْارم
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