
 عاللیت ػؿ ٌُـ

عاللیت یؼٌی عْػ ؿا ػؿ چاؿچْب ًگؾاىتي -  

هتفاّت تْػى -  

ػاىتي اػتواػ تَ ًفل تاال -  

مـچ کٌین عاللیت ؿا ػؿ هکاتة ٌُـی هغلتف -  

ؿینک هؼمْل ػاىتي ّ رناؿت ُوـاٍ تا پؾیـه امتاًؼاؿػ ُای ٌُـی  -  

اًزام کاؿ ًْ ُوـاٍ تا مالهت اعاللی ّ ؿّاًی -  

اًزام ىؼى کاؿُاآماى تـ  -  

.عاللیت ّاژٍ ای ًنثی ّاکتاتی امت -  

.کپی کـػی فمظ هِاؿت ؿا تاال هی تـػ. کاؿ ٌُـی ًیاف تَ ػیؼٍ ىؼى ػاؿػ -  

.ٌُـهٌؼ کینت کَ ٍاصة مثک هٌضَـ تَ فـػ عْػه تاىؼ -  

:عاللیت ػؿ ٌُـ  

تکاؿگیـی تْاى ؽٌُی تـای ایزاػ یک فکـ رؼیؼ ، یک هفِْم رؼیؼ، یک تفکـ رؼیؼ ، 

( ًْ)ًياى ػاػى ؿاٍ تَ طـیك ػیگـی   

(ایي ػّ تـػکل ُن ػیگـًؼ)تفکـ ُوگـا  –تفکـ ّاگـا : ًْع تفکـ ػاؿین 2  



هخل هزوْػَ ؿاٍ صل ُایی کَ ػؿ . ؿاٍ ُای رؼیؼ تَ ؽُي هاى هی ؿمؼ : تفکـ ّاگـا 

تفکـ ّاگـا تاػج ایزاػ ًْآّؿی ّ عاللیت . تا یک هنألَ تَ ؽُي ها هی ؿمؼ  تـعْؿػ

.هی ىْػ  

.هخل تنت ؿیاضی ّ ُْه کَ ُوَ ؿاٍ صل ُا تَ یک رْاب هی ؿمٌؼ: تفکـ ُوگـا   

 

 

یژگی ُای فـػ عالقّ  

مالهت ؿّاًی ّ اػؿاکی -1  

(ؽٌُیتْاًایی ػمت کيیؼى اف ارثاؿ ّ چاؿچْب ُای )اًؼطاف پؾیـی اػؿاکی -2  

(تکـاؿی ًثْػى)اتتکاؿ  -3  

تـریش پیچیؼگی تَ ماػگی -4  

ؿینک پؾیـی -5  

امتمالل ؿأی -6  

کٌزکاّی -7  

ػلت ػؿ رقئیات -8  



اػتواػ تَ ًفل -9  

ىِاهت-10  

ػاللوٌؼ تَ آفهایو کـػى-11  

ىْط طثؼی ّ مغت ًگـفتي -12  

تْاًایی اؿتثاط هْحـ تا ػیگـاى-13  

: هْاًغ عاللیت   

.هٌطمی تـای صل هنألَ ّرْػ ػاؿػ فمظ یک ؿاٍ صل-1  

هٌطمی تْػى تیو اف صؼ  -2  

اطالػات تی چْى ّ چـا  -3  

ًؼاىتي اّلات فـاغت -4  

تـك اف اصوك رلٍْ ػاػى -5  

تـك اف ىکنت -6  

تـك اف اتِاهات -7  

تغََی کاؿ کـػى -8  

 



:ؿاٍ ُای پـّؿه عاللیت   

تزاؿب رؼیؼ هخل هنافـت ّ  /تنتگی تَ تزاؿب فـػ ػاؿػ / مي هِن ًینت ) تزـتَ -1

.(ػاؿػ... ؿماًَ ُا ّ   

(پافل/ ىطـًذ )تافی ُای فکـی -2  

ػلت ػؿ /عْب ػیؼى /فیاػ ػیؼى ) ػاىتي ؿّصیَ پـمو گـی ّ کٌزکاّی -3

(ػیؼى تـکیة تٌؼی هٌاظـ ّ اىیاء اطـافواى/رقئیات  

:هـاصل فـآیٌؼ عاللیت  

ّ پـػافه آىصمیمت یاتی هنألَ -1  

تؼـیف-  

فـضیَ-  

آهاػٍ مافی-  

.اطالػات تَ ػؿػ ًغْؿ ػّؿ ؿیغتَ ىْػ:پاالیو -2  

اًتغاب اف اطالػات پاالیو ىؼٍ امتفاػٍ هی کٌین ّ تـای صل هنألَ : تزقیَ ّ تضلیل -3

.هی کٌین  

ایؼٍ عاللاًَ تَ ػمت هی آیؼ: ایؼٍ یاتی -4  



 اف هـصلَ اّل تا مْم ػؿ ایي لنوت ؽُي ًتیزَ گیـی هی کٌؼ

 

: کٌیک ُای عاللیت ت  

فـػی -1  

گـُّی-2  

 

 

فردی

توهم 
خالق

DOIT

define (تعریف کردن)

opening (باز کردن فکر و ذهن)

identify

(شناسایی بهترین راه حل )

trans form

(تبدیل به عمل/محسوس کردن-تبدیل کردن )



 

ػؿ ؿّه طْفاى فکـی اػضاء یک گـٍّ یک را روغ هی ىًْؼ ّ : طْفاى فکـی 

ایؼٍ ُای عْػىاى ؿا تَ اىتـاک هی گؾاؿًؼ هيکل ایي تکٌیک ػؿ ایي امت کَ ایؼٍ ُای 

ُا  اها چْى ایي ایؼٍ. طْفاى فکـی فـػی کَ اف اًتماػ تـك ّ ىـم ػاؿػ هطـس ًوی ىْػ

تَ ٍْؿت گـُّی ّ تَ طْؿ عْػ تَ عْػ اؿائَ هی ىْػ هوکي امت ؿاٍ صلی کَ تَ 

 ؽُي فـػ عطْؿ پیؼا ًوی کٌؼ ػؿ گـٍّ صاٍل ىْػ

مْال تـای ُـ چیق تاػج هی ىْػ هْلؼیت ّ ّضؼیت ؿا تِتـ :تکٌیک ُای چـایی

.هی ؿّػ  ػؿک کٌین ّ تَ هْضْع اصاطَ پیؼا کٌین ّ تـای ایؼٍ یاتی ّ ایؼٍ پـػافی تکاؿ  

آفاػ ىؼى اف لالة ُای ؽٌُی ّ ىـایظ هْرْػ ّ پیو فـُ ُا ّ : چَ هی ىْػ اگـ

.یک ًْع تفـیش ّ ىْعی ُن هضنْب هی ىْػ. ػاػات ّ امتاًؼاؿػُا   

گروهی

طوفان فکری

کنجکاو بودن و سوال کردن :چرایی
مانند بچه ها

چه می شود اگر

کاله تفکر6



ّ عیلی اف هفـّضات اػتثاؿ عْػ ؿا اف ػمت ػاػٍ : ػؿُن ىکنتي هفـّضات

عْاِب . ّت هی کٌؼتاؿیظ هَـف آًِا گؾىتَ امت ّلی ىغٌ تا ُواى هفـّضات لضا

.تَاػف ػّچـعَ لقّهاً عطـًاک تْػى ػّچـعَ ًینت  

ؿًگ ُـ یک اف ایي کالٍ ُا ػؿ ایي تکٌیک ًواػ ًْػی تفکـ ّ اؿائَ ًظـ :کالٍ تفکـ6

.امت  

/ ًواػ تفکـ، ًظن ػُی ، لضاّت ّ ایٌکَ روغ کـػى ُوَ عٍَْیات یکزا : کالٍ آتی -

 اصاطَ ّ مافهاًؼُی 

تی . ػعالت ػْاطف ّ اصناك هاًٌؼ یک کاهپیْتـ لضاّت هی کٌؼتؼّى :کالٍ مفیؼ-

اؿائَ اؿلام ّ اطالػات هلوْك ّ ّالؼی هاًٌؼ آهاؿُای عـیؼ ّ /هٌفؼل تْػى /طـفی

اطالػات ىغَی /ًمل ّ لْل/فـّه   

ػیؼگاٍ اصنامی اًیاى ؿا تیاى هی /تیاى اصنامات ّ ػْاطف ّ ُیزاى ّعين : کالٍ لـهق-

.ایي آػم عْىن ًوی آیؼ کٌؼ تـای هخال هي اف  

ّرْػ /هٌطمِی هٌفی  هٌفی ّ ًاهوکي تْػى ّ ػؿ ػیي صال هٌطمی تْػى: کالٍ میاٍ-

هيکالت ؿا تیاى هی کٌؼ تؼّى اؿائَ ؿاٍ صل هخال ػاىتي توة ُنتَ ای تـای کيْؿ 

.عطـًاک امت  

هخال  عْه تیٌاًَ ّ رٌثَ ُای اهیؼّاؿاًَ ّ تفکـ هخثت هٌطمی ؿا تیاى هی کٌؼ:کالٍ فؿػ-

.ؿػ ىؼى ػؿ اهتضاى امتغؼاهی تِتـیي اتفاق تـای هي تْػ  



اًگیقه ّ صـکت هخال ًاتیٌایاى اف کاهپیْتـ /عاللیت ّ اؿائَ ًظـیات ًْ:کالٍ مثق-

.ىغَی امتفاػٍ کٌٌؼ  

:هـاصل آفـیٌو ٌُـی    

آفـیٌو -3تضلیل -2ػؿیافت -1  

/ لول کـػى /هياُؼٍاماك تفکـ اًناى ػؿیافت صّنی امت کَ اف طـیك : ػؿیافت -

هخال ٌُـهٌؼ ًماه تا هياُؼٍ . ىٌیؼى ّ مایـ صْاك عْػ تا رِاى اؿتثاط تـلـاؿ هی کٌؼ

ػًیای اطـاف عْػ ّ رِاى مـىاؿ اف ىکلِا ّ ؿًگ ُا ّ ًْؿ ُا ّ ًمْه ؿّتـّ امت 

ّ ٌُگام تیاى ػمیؼٍ عْػه ػمت تَ اًتغاب هی فًؼ کَ کؼام یک اف ایي ػؿیافت ُا ؿا ػؿ 

ًواػ ُا ّ ػٌاٍـ ّ هْتیف ُا ؿا اف اطـافواى )هضنْك ّ هاؿی تیاى کٌؼ لی لالة ىک

(هیگیـین  

ػؿ رـیاى آفـیٌو ُای ٌُـی . امت  تضلیل هِن تـیي هـصلَ ػؿ تضج عاللیت :تضلیل -

ٌُـهٌؼ تؼؼ اف ػؿیافت صنی عْیو اف رِاى پیـاهْى اه تَ هٌظْؿ تیاى اًؼیيَ ؽٌُی 

هی فًؼ ّ اف ؿاٍ ىِْػ ّ الِام ّ تا تأحیـ پؾیـی اف ػمت تَ اًتغاب ىکل ُای ًواػیي 

ػؿ هـصلَ تضلیل . ّیژگی ُای فـٌُگ فـػی ػؿ اًؼیيَ عْػ تغییـاتی تَ ّرْػ هی آّؿػ

.ؿّیا ّ تغیل ًمو امامی ػاؿًؼ  

ُـ پٌؼاؿ ّ اًؼیيَ ای کَ تَ هـصلَ تضلیل تـمؼ تَ ٍْؿت ُای تغیلی تثؼیل هی 

ػگـگْى ماعتَ ّ ٍْؿت ُای تغیل ٍْؿت ُای یؼٌی طثیؼت ؿا ٌُـهٌؼ تَ یاؿی .ىْػ



ؿّس هٌيأ فیثایی ُای " ُگل"اف ًمطَ ًظـ فیلنْف آلواًی . تافٍ ای تَ آى هی تغيؼ

فیثایی ٌُـ اف فیثایی طثیؼی ّالؼی تـ امت فیـا فیثایی ٌُـ تاف آفـیٌی . ٌُـی امت

اػی تفکـ ٌُـهٌؼ ُواى طثك ًظـ ُگل آىتی هیاى طثیؼت ّ ّالؼیت ّ آف. طثیؼت امت

.گؾؿ اف هـصلَ ػؿیافت تَ هـصلَ تضلیل امت  

ىیٍْ ّ ؿّه ّ مثک هـتْط تَ هضتْای احـ امت / هْاػ ّ هَالش ّ اتقاؿ : آفـیٌو 

ٌُـهٌؼ تَ هْاػ ّ ػؿ هـصلَ آفـیٌو ٌُـی )آگاُی ُای ٌُـی ّ تکٌیک ّ مْاػ ٌُـی /

(اتقاؿ تیاى ػاؿػ  

.(اعتَاً تَ ٍلیغَ ٌُـهٌؼ ػاؿػ ًضٍْ آفـیٌو هغتٌ ٌُـهٌؼ امت ّ)  

ٌُـ تـاًگیغتَ ىؼى اصناك آفـیٌو،هـصلَ هلوْك کـػى ایؼٍ ٌُـی امت تَ طْؿ کلی 

ػؿ ىغٌ ّ تـاًگیغتي اصنامات هغاطة امت ّ ها ایي ػْاطف ّ اصنامات ؿا اف 

:الهنَ تـ ػّ ًْع امت.طثیؼت هی گیـین ّ طثیؼت آى ؿا ػؿ ها ىکْفا هی کٌؼ  

الهنَ صّنی -2الهنَ تَـی  -1   

ٌُـهفِْهی تایؼ تا امتاًؼاؿػ ُای ٌُـی . الثتَ ُـ تغلیَ ُیزاًی ؿا کاؿ ٌُـی ًوی ًاهین 

.تاىؼ   

یؼٌی عطای ػوؼی ّطْؿ ػیگـی تَ / اف اموو هيغََ :تُْن عالق  1توـیي 

ّالؼیت تْمظ صْاك پٌذ گاًَ ػؿک هی ىْػ اها ػؿ تُْن عالق . هنائل ًگاٍ کـػى 

هخال تا ًگاٍ کـػى تَ . کَ ًتیزَ آى ػؿ طثیؼت ّرْػ ًؼاؿػراػ هی ىْػ کؼُایی ػؿ ؽُي ای



/ چِـٍ /ىاعَ ُای ػؿعت یک ىکل اًتقاػی ػاعل آى کيف کٌین هخال ىکل یک صیْاى 

...ػمت ّ  

تا تـه ّ تـیؼى ّ را تَ را کـػى لنوت ُای هغتلف یک تَْیـ : کالژ  2توـیي 

اعتـاع ىکل ُای )ّ اف ًْ ماعتي آى یک ىکل رؼیؼ ؿا ایزاػ کٌین کَ هؼٌی ػاىتَ تاىؼ 

(رؼیؼ اف یک تَْیـ تا تـه ّ راتَ رایی ارقای تَْیـ  

ىو کالٍ تفکـ  3توـیي   

 

  کیفیت تَْیـی -الفثای تَْیـی : هثاًی ٌُـ ُای تزنوی 

ًمطَ ، عظ ، مطش ، صزن : الفثای تَْیـی  

ًْؿ ، تافت ، ؿًگ(:تـکیة تٌؼی)الفثای تَْیـی   

اصنامی  –ماعتواًی : عظ   

غیـ ٌُؼمی –ٌُؼمی (:ػّ تؼؼی ات)مطش   

اؿتفاع  –ػـُ  –طْل (:مَ تؼؼی ات)صزن   

.صزن تَ عطای ػیؼ تـای عاللیت کوک هی کٌؼ  



: ًمو ًمطَ ػؿ تَْیـ   

تزوغ ّ پـاکٌؼگی -1  

تیـگی ّ ؿّىٌایی -2  

ایزاػ تماؿى تْمظ ًمطَ -3  

عطْط هٌضٌی اصناك آؿاهو ّ . عظ اف کٌاؿ ُن لـاؿ گـفتي چٌؼ ًمطَ تَ ّرْػ هی آیؼ

.ّط ىکنتَ اصناك امتـك هی ػُؼعظ  

هخال عظ ػوْػی ًياًگـ .ُـ کؼام اف عطْط صاالت ّیژٍ ّ رلٍْ تَـی عاٍی ػاؿًؼ

، عظ افمی ًياًگـ آؿاهو ّ گنتـػگی ، عظ هایل ًياًگـ تضـک ّ اینتایی ّ امتماهت 

ػؼم اینتایی ،عظ هٌضٌی ًياًگـ پْیایی ّ هالیوت ّ آؿاهو ، عظ ىکنتَ ًياًگـ 

 تضـک ّ فؼالیت ّ رٌثو 

ٌُؼمی ، غیـ ٌُؼمی یا ٌُؼمی تـکیثی :  مطش   

ًواػی اف / هؼـف فهیي امت/هٌطك/ مکْى /هـػاًگی / ًوْػی اف امتْاؿی : هـتغ

چِاؿ رِت /چِاؿ هـصلَ تکاهلی/چِاؿ هـصلَ فًؼگی/ چِاؿ فَل مال/ رِاى هغلْق 

افالطْى ىکل چِاؿ ضلؼی هـتغ ؿا فیثا تَ هؼٌای هطلك آى هی .اٍلی هی تْاًؼ تاىؼ

.ػاًؼ  

/فًاًگی/صـکت/ًواػی اف صـکت فهیي ّآمواى: ػایـٍ   



  آمواى ّرِاى هؼٌْی/اصناك

تَ ػلیل ػاىتي ًمطَ ػؿ ؿأك آى ًیـّ ّ اًـژی ؿا /تْافى/اضطـاؿ/ ػلِـٍ/ عطـ:هخلج 

.تَ تیـّى هٌتمل هی کٌؼ  

:تؼـیف طـاصی  

طـاصی ػثاؿت امت اف تافتاب ؽُي عالق اًناى تـای تیاى هؼاًی ّ هفاُین ّایزاػ 

اؿتثاط کَ تْمظ عظ تـ ؿّی مطش ٍْؿت هی گیـػ پل ماػٍ تـیي ػٌَـ ػؿ تیاى 

.هی تاىؼتَْیـی تَ ّیژٍ ػؿ طـاصی عظ   

 

ًنتـاکتیْک-2اکنپـمیْ -1:ػولکـػ عظ ػؿ طـاصی   

(Constructive) 

عظ تا تیاى صالت تَ هؼٌی تظاُـ تیـًّی ىغَیت ّ ؿفتاؿُای فـػی اًناى :اکنپـمیْ

عظ ُای ػؿُن ّ آفاػ ّ ٍـیش تـای تیاى ُـچَ هْحـتـ )اکنپـمیْ ًاهیؼٍ هی ىْػ

(اصناك تکاؿ هی ؿّػ  

اًضثاطی هٌطمی ّ ماعتواًی امت ّتاتغ ًظن ّ لأػؼٍ ّیژٍ ای تیاى کٌٌؼٍ :کٌنتـاکتیْ

.امت  



: تَ طْؿ کلی   

ها ًیاف تَ مْاػ تَـی ّ ٌُـی ػاؿین هخل عظ ّ ًمطَ ّ مطشپل ػؿ تضج آفـیٌو   

.تؼؼی امت اها ىکل ػّتؼؼی امت3فـم : تفاّت ىکل ّ فـم  

ماػٍ-3ؽٌُی ّ اًتقاػی -2ّالؼی -1: اًْاع فـم   

پیچیؼٍ -4   

(لاتل لول ًینت)هزافی  –تـمي پـى  -مغت  -ىفاف : اًْاع صزن   

.ػیؼ امت ّ تا صزن هزافی هتفاّت امتصزن تَـی ُواى عطای   

ُواى گًَْ اف صـکت عظ ػؿ فضا مطش تْرْػ هی آیؼ اف صـکت مطش ػؿ فضا صزن 

ّیا غیـ  هغـّط ّ امتْاًَ/کَ ػثاؿتٌؼ اف کـٍاایزاػ هی گـػػ تَ ٍْؿت ٌُؼمی 

.صزن ىفاف هخل یک تکَ اتـ/ٌُؼمی هخل تکَ مٌگ  

اف صـکت مـیغ ّ چـعيی یکنـی ًمطَ ّ عظ یا مطش صزن ُای تَـی ّ هزافی تَ 

.ّرْػ هی آیٌؼ کَ لاتل لول ًینتٌؼ ّلی تا چين لاتل ؿّیتٌؼ  

.تؼـیف هی ىْػ کَ پاؿاهـ ُای هِن صزن ُنتٌؼ فضا ّ  ًْؿصزن تْمظ   

 

 



 

:تَـیػگـگًْی ػٌاٍـ   

تـاکن–رِت  –هْلؼیت  –ىکل  -اًؼافٍ  

پل اًْاع فـم ؿا هی تْاى تَ چِاؿ صالت ػمتَ تٌؼی کـػ کَ گفتَ ىؼ ّ گفتین کَ تفاّت 

ىکل ّ فـم ػؿ ایي امت کَ ىکل یک ػٌَـ چَ ػؿ مطش چَ ػؿ صزن ػثاؿتنت اف 

 عطْط ّ پیـاهْى آى ػٌَـ 

 -2الهنَ -1تافت ( هؼواؿی هِوَتافت تـای ػکْؿامیْى ػاعلی ّ )رٌنیت :تافت 

. تـمیوی ّ تَـی   

تا فػى ّ هچالَ کـػى کاغؾ هیيَ تافت / لکَ رُْـ/ هخال تا امتفاػٍ اف لکَ ُای ىوغ 

.ایزاػ کـػ  

:ؿکیة تٌؼی ت  

ػٌاٍـ تَـی ػؿ رـیاى تـکیة تا یکؼیگـ ػؿ یک هزوْػَ : کیفیت ُای تَـی

ایي کیفیت .تَـی تَ ّرْػ هی آّؿًؼتَْیـی کیفیت ُاای ّیژٍ تا اؿفىی ؿا اف ًظـ 

ىکل ّ / تٌامة / تؼاػل / ؿیتن: ُا کَ یک تـکیة تٌؼی عْب ؿا هینافػ ػثاؿتٌؼ اف

.فضای هخثت ّ هٌفی / فهیٌَ   



کَ یکی اف ػْاهل هِن ػؿ ىٌاعت ّ تـؿمی ػٌاٍـ  کاػؿلثل اف ُـ چیق ػؿ هْؿػ 

.تَـی ای تایؼ تؼـیف ىْػ  

ی گفتَ هی ىْػ کَ ػؿ ػاعل عْػ کلیَ ػٌاٍـ تَ هضؼّػٍ ُـ ػٌَـ ّ ٌُـ: کاػؿ

.تَـی ؿا روغ کـػٍ ّ ىکل هی تغيؼ  

صـکتی ىثیَ تَ ُن طثك  ػثاؿتنت اف تکـاؿ ُـگًَْ ىکل ّ ؿًگ ّ هْلؼیت ّ: ؿیتن

. ًظوی هؼیي  

اف اٍْل تٌیاػی ؿیتن اًؼ/تٌاّب /ؿىؼ / رٌثَ تکـاؿ 3  

:ؿىؼ   

  :تکـاؿ

  :تٌاّب

(اف تـکیة ىکل ، اف تکـاؿ ىکل: آفـیٌو ىکل ُای رؼیؼ تا تکٌیک ُای هغتلف )  

 

چٌاًچَ صل . ؿیيَ ّ اماك ُوَ تْاًایی ُای ها تنتگی تَ صل تؼاػل ػاؿػ :تؼاػل

ػؿ یک احـ ٌُـی . تؼاػل ػؿ اًناى کاُو یاتؼ تَ ُیچ ّرَ لاػؿ تَ صـکت ًغْاُؼ تْػ



ّاکٌو توام ًیـّی تَـی هٌزـ تَ یک تؼاػل فهاًی اصناك هی ىْػ کَ کٌو ّ 

.هْتقًَ ىْػ ّ ًتْاى ُیچ گًَْ تغییـی ػؿ تـکیة آى تْرْػ آّؿػ  

:ًْاع تؼاػلا  

تؼاػل لـیٌَ یا غیـ فؼال -1  

کَ اف ّفى ّ مٌگیٌی تـاتـًؼ اها ػٌاٍـ هْرْػ اف لضاظ :تؼاػل غیـ لـیٌَ یا فؼال -2

.صـکت یکناى ًینتٌؼ/ؿًگ/ىکل  

یک ػٌَـ کَ گاُی اف / تطَ ًنثی ّ لیامی تیي ارقای هغتلف ػثاؿتنت اف ؿا:تٌامة

.طـیك کيف ّ ىِْػ ّ گاُی اف ؿاٍ اػوال ًنثت ُای ؿیاضی تْرْػ هی آیؼ  

ّ فـم  اًناى تواهی ػاًو ّ تزـتَ عْػ ػؿ رِاى ُنتی ؿا تَ ّمیلَ ػّ ػٌَـ:ؿًگ

اف طـیك اىیاء هْرْػ ػؿ طثیؼت اتتؼا ؿًگ ّ مپل فـم آًِا کَ . کنة هی کٌؼ ؿًگ

.چين تَ هغق اًتمال یافتَ لاتل ػؿک هی ىْػ  

گـٍّ ؿًگ تَ ًام ؿًگِای َُلی ّرْػ ػاؿػ کَ ػثاؿتٌؼ اف فؿػ ،لـهق ّ آتی کَ ػؿ 3

ؿًگ ًاؿًزی ،تٌفو ّ  3ؿًگِای ػؿرَ ػّم . طثیؼت تَ ٍْؿت عالٌ ّرْػ ػاؿػ

ًگِای ػؿرَ ؿ. ػّ ؿًگ اٍلی تْرْػ هی آیٌؼمثق ُنتٌؼ کَ ُـ کؼام اف تـکیة هتؼاػل 

.مْم اف تـکیة یک ؿًگ اٍلی ّ یک ؿًگ ػؿرَ ػّم تؼمت هی آیٌؼ  



ؿًگ ُای هکول ؿًگ ُایی ُنتٌؼ کَ اگـ آًِا ؿا تاُن تـکیة کٌین ؿًگ عاکنتـی 

.تْرْػ هی آیؼ  

. ُـگاٍ ؿًگِای هکول ؿا کٌاؿ ُن لـاؿ ػُین ُـ یک ؿّىي تـ ّ لْی تـ تٌظـ هی آیؼ

( ػّکـّهاتیک)ّ ؿًگِای ؿًگی ؿا(آکـّهاتیک)ؿا  ؿًگِای میاٍ ، مفیؼ ّ عاکنتـی

.هی گْیٌؼ  

فؿػ -آتی -لـهق:ًام ؿًگ ( الف  

تاؿیکی ّ ؿّىٌی هخال تٌفو تیـٍ ّ فؿػ ؿّىي :اؿفه ؿًگ( ب  

ؿًگی کَ اٍال تا میاٍ یا مفیؼ تـکیة ًيؼٍ هخل لـهق عالٌ : علًْ یا اىثاع ؿًگی(د

.ػؿ هماینَ تا لـهق ؿّىي  

:ؿًگ تَ ػّ ػاهل تنتگی ػاؿػاف لضاظ تَـی لؼؿت -  

هیقاى ػؿعيٌؼگی ؿًگ -1  

ّمؼت ؿًگ  -2  

تَ هٌظْؿ ایزاػ ُواٌُگی ّ تؼاػل تایؼ ُـ ؿًگ ؿا تَ هیقاى ػؿعيٌؼگی ّ ّمؼت 

اؿلاهی ؿا مَش آى تکاؿ گـفت هخال گْتَ فیلنْف آلواًی تـای ًنثت ُای ؿًگی 

.ػـضَ کـػٍ امت  

9:تٌفو     8:آتی      6:لـهق ّ مثق      4:ًاؿًزی    3: فؿػ   



تٌفو ّ آتی       مطش تیيتـ: ؿًگِای مـػ   

تطثیك فـم ّ ؿًگ یکی اف هثاصج تا )ػؿ مطش ّمیؼی تکاؿ ًوی ؿّػ : ؿًگ فؿػ 

(اؿفه ٌُـُای تَـی امت   

ًواػی اف هاػیّت امت لؾا فـم هـتغ تا لـهق / مٌگیي / هضکن / ىکلی فیثا : هـتغ 

  .هٌطثك امت

.طغیاى ّ متیقٍ رْیی ػاىتَ ّ تا ؿًگ هياتَ امتصالت : هخلج   

.گـػه ػّؿاًی ّ اتؼیت ػاىتَ ّ تا ؿًگ آتی تطثیك هی کٌؼ/ ػّؿ ّ تنلنل : ػایـٍ   

ُـ یک اف مطْس تـکیثی ؿا هی تْاى تا اًطثاق ؿًگ ُای اٍلی ّ اًطثاق ؿًگ ُای 

.ػؿرَ ػّم تا ىکل ُای ٌُؼمی ػیگـ تؼمت آّؿػ  

ؽّفًمَ : هخال   

 

:ًمؼ آحاؿ ٌُـی   

ُـ آحاؿ ٌُـی تَ ًضْی ػؿ تـگیـًؼٍ . ػؿ ًمؼ غالثا تٍْیف ّ لضاّت هطـس امت

کَ ػؿ لالثی هؼیي تیاى ىؼٍ امت ّ اتؼاػ . اًؼیيَ ّ اصناك ّ ػاطفَ ّ تغیَل ٌُـهٌؼ امت

راهؼَ / ایي اتؼاػ تَ همْلَ ُای فیثا ىٌامی . هغتلفی ؿا تـای اؿفیاتی هوکي هی کٌؼ

.هـتْط تنتگی ػاؿًؼرِاى تیٌی / ؿّاًيٌامی / ىٌامی   



گاُی هوکي . آًچَ کَ هنلن امت ًمؼ ٌُـی لثل اف ُـ چیقی هفِْم فیثا ىٌاعتی ػاؿػ

تٌاتـایي ًمؼ . امت تٍْیف یا اؿفیاتی تـ رٌثَ ُای عاً فیثا ىٌامی لاتل لثْل ًثاىؼ

.ٌُـی ػؿ ایي ٍْؿت الؼاهی رؼل آهیق ّ تضج اًگیق امت  

:ػثاؿتٌؼ افُا ّ ؿّه ُای تفنیـ احـ ٌُـی  تؼضی اف ًظام  

اًؼیيَ یا ػیؼگاٍ ًْ  –ػیؼگاٍ اؿمطْیی  –ػیؼگاٍ هاؿکینتی  –ػیؼگاٍ ؿهاًتیک 

ًظـیَ ًمؼ ًْ –ؿّاًکاّی فـّیؼ  –ؿّه هتکی تـ الِیات  -اؿمطْیی  

تَ پیام ّ کاؿکـػ احـ ٌُـی تْرَ هی کٌؼ ّ تـعْؿػ فیثا ىٌاماًَ اف طـیك عْػ احـ )

(ػؿیافت هنتمین اف احـ تَ ّمیلَ اػؿاک صنییؼٌی   

 اٍطالصاتی کَ ػؿ ًمؼ ٌُـی هْؿػ تْرَ لـاؿ هیگیـػ 

ایویذ()تن)هضوْى  -2هْضْع ٌُـی -1  

هضتْا -3 ( image  

هْضْع                  هضوْى                    هضتْا:هخال   

ًی ّ ػاؿفاًَىام آعـ ػاّیٌچی           هؾُثی                  ؿّصا      

ىام آعـ کاؿاّارْ           هؾُثی                     ػًیْی     

.هیٌیاتْؿ هضتْا ػاؿفاًَ ّ ؿّصاًی ػاؿػ  

 لالة یا فـم 



الثتَ ًماىاى اًتقاع گـ . ُـ احـ ًماىی ػاؿای یک هْضْع امت : هْضْع ٌُـی

ؿّیؼاػ ُا ّ هْضْع ٌُـی اف هیاى پؼیؼٍ ُا ّ . هْضْع ؿا اف عْػ صؾف هی کٌٌؼ

هْلؼیت ُا تـای ًماه اًتغاب هی ىْػ هخل یک هٌظـٍ طثیؼی ّ چِـٍ یا ؽٌُی ّ 

.هزافی هخل ٍفضَ ًثـػ ّ ّالؼَ تاؿیغی  

کیفیت ُا ّ ایؼٍ ُا کَ لاتل تکـاؿ ّ تٌْع / هزوْػَ ای اف تَاّیـ ؽٌُی: هضوْى 

.ػُنتٌؼ هخال هضوْى هؾُثی کَ تَ ٍْؿت ُای گًْاگْى هی تْاًٌؼ ارـا ىْى  

ػثاؿتٌؼ اف آى چیقی کَ ًماه ػؿّى عْػ کيف هی کٌؼ ّ هْؿػ تاییؼ لـاؿ هی : هضتْا 

هفِْم یا هفاُین عاٍی اف ّالؼیت کَ ٌُـهٌؼ تَ کوک اصناك ّ چٌاى عْػ آى ؿا . ػُؼ

.هضتْا تَ ػثاؿتی یک رْؿ طـف تلمی ٌُـهٌؼ اف ّالؼیت امت. ؿّیت هینافػ  

ٌُـی امت کَ تَ ّامطَ آى هضتْا لاتل ؿّیت  هثیي ماعتاؿ ّ مافهاًؼُی احـ: لالة 

(لالة ّ هضتْا. )الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ.هی ىْػ  

 

: تؼـیف ٌُـ هفِْهی   

هؼوْال  ًضٍْ ای اف اؿائَ احـ ٌُـی هؼاٍـ امت کَ ػؿ آى اًؼیيَ ّ هفِْم عاٍی کَ

فـػی ّ پیچیؼٍ ّ کلی امت تَ طْؿ اًتقاػی ّ غیـلاػؼٍ هٌؼ ّ تـ اماك ًفی فیثایی 

.ىٌامی ىکل تَ ّرْػ هی آیؼ  



ٌُـ هفِْهی هتٌامة تا ػولکـػ کلی ّ ؿّاتظ هیاى ارقایو عٍَْیاتی تغییـ پؾیـ 

ّ ػاؿػ تَ ُویي ػلیل ًقػ ٌُـهٌؼاى ایي رٌثو هؼٌای احـ ٌُـی ّ ؿّاتظ آى تا اًناى 

.طثیؼت ّ فیثایی ىٌاعتی اف هٌظـی غیـ اف هؼؿًینن هْؿػ تْرَ لـؿ هیگیـػ  

ٌُـ هفِْهی تملیؼ طثیؼت ّ ٍْؿت ُای گًْاگْى آى ًینت گاُی امتفاػٍ اف عْػ اىیا، 

ّالؼیت ُای میامی ّ ارتواػی ، تکٌْلْژی هْضْع کاؿ ّ صتی گاُی عْػ ٌُـهٌؼ 

آیؼ ّ ماعتاؿُای مٌتی ّ ػیـیٌَ لثلی  تغيی اف ىکل احـ ٌُـی ّ هفِْم آى تيواؿ هی

.ؿا ػؿ فهیٌَ ٌُـ هیيکٌؼ ّ تَ تکٌیک ماعت ّ هؼواؿی ماعت تْرِی ًؼاؿػ  

ػمتاّؿػ ُای تکٌْلْژی اهکاًات ضثظ هغٌاطینی تَْیـ ّ    ؿا ّاؿػ  -1960

(art video)ٌُـُای تزنوی  ٍؼا ّ پغو آى ؿا ؿّی هًْیتْؿ   

.کـػ  

لـاؿ  ػؿ ًِایت ماػگی هْؿػ امتفاػٍ هیٌی هالینن/ ی ٌُؼك/ ًماىی ُای آتنتـٍ  -1965

.گـفت  

 (ralletion art) .ٌُـ چیؼهاى اف لـى تینتن پیؼا ىؼ  

.فضای کاؿ ّ آحاؿ ػؿ اتؼاػ تقؿگ ّ هتٌامة تا فضا ّ ػولکـػ آى ىکل گـفت  

.ػؿ عاللیت ٌُـی ىکل گـفت  (art language) ٌُـ ّ فتاى-1968   

تَ ُویي ػلیل ػؿ .هفِْم ػؿ ٌُـُای تزنوی هیؼاًنتٌؼ ایي گـٍّ ٌُـی فتاى ؿا مـچيوَ

آحاؿ عْػ اف کلوات ّ تٍْیف ًْىتاؿی تِـٍ گـفتَ اًؼ هاًٌؼ احـ رْفف کاػّ کَ تا 



امتفاػٍ اف ٌٍؼلی ّ تَْیـ آى تَ اًؼافٍ ّالؼی ّ هؼٌای آى امتفاػٍ کـػ ّ تؼیي تـتیة 

.ّالؼیت ّ هضوْى ىکل ّ احـ ٌُـی ؿا هْؿػ تْرَ لـاؿ ػاػ  

کاؿ هنتمین ػؿ / ارـای آحاؿ تا امتفاػٍ اف فضاُای تقؿگ   -Art land 

.ى ُای ػّؿ اف ػمتـكتیاتاى ّ هکا/ هقاؿع /طثیؼت   

. ارـای آحاؿ ًاپایؼاؿ ّ هیـا کَ ًياًگـ ُیزاى ػّ راًثَ هیاى اًناى ّ طثیؼت امت

.تافگيت تَ عاطـات افناًَ ای ّ امطْؿٍ ای اف اُؼاف ٌُـ آؿت لٌؼ هی تاىؼ  

----------------------------                       

گاُی ٌُـهٌؼ تا امتفاػٍ اف لاتلیت ُای اًؼام اًناى ّ صاالت آى تَ ػٌْاى اتقاؿ تـای 

آحاؿ ایي      ّ تاػی آؿت .  اؿتثاط تا هغاطثیي هفِْم ّیژٍ ای ؿا ایزاػ هی کٌؼ 

happiening ٌُـهٌؼاى تٌام پـفْؿهٌل یا ٌُـ ارـا یا   

.ًاهیؼٍ هی ىْػ   Boody art 

:فیثایی ىٌامی ّ ػؿک تَْیـ   

ُـ تزـتَ ای ػؿ ػًیای تَْیـ هنتمل اف . ػیؼى تَْیـ ّ ػؿک آى ػول عالق امت

آًچَ کَ ىغٌ هیثیٌؼ ػولی مافهاى ػٌُؼٍ ّ فـآیٌؼی ػؿ رِت یکپاؿچگی ّ تزلی ّاژٍ 

.تزنن امت  

:عالك احـ ّ هغاطة احـ   



تَ ػثاؿت ػیگـ . لاتل ػیؼى هی مافػ ّ ػیؼًی ُا ؿا تیاى ًوی کٌؼٌُـهٌؼ ًاػیؼًی ُا ؿا 

تـای ػؿک ّ فِن احـ ٌُـهٌؼ ُن . هْضْػاتی چْى طثیؼت ػؿػل ٌُـهٌؼ تفنیـ هی ىْػ

چْى عالك احـ تایؼ تَ تؼوك پـػاعتَ ّ تا پـّؿه ؽُي تمْیت لٍْ عاللیت تَ ػؿک ّ فِن 

.احـ ػمت پیؼا کٌؼ  

ّ تا تکاؿ تنتي ی ػؿک کیفیت ُای تَْیـی امت تَْیـ عْاًی یکی اف ؿّه ُا

اطالػات ػؿ ایي ؿامتا ػؿ رِت تمْیت ىٌاعت اف هفاُین تَْیـی هی تْاى تَ لؼؿت 

.عاللیت تَْیـی کوک کـػ  

:فیثایی ىٌامی تَْیـی  

تَْیـ عْاًی ػؿ میٌوا ّ تلْیقیْى هاًٌؼ ًضٍْ ًْىتاؿی ػؿ ػمتْؿ فتاى ُای هغتلف 

اف ؿامت تَ چپ یا اف تاال تَ پاییي ػاؿای لاػؼٍ ّ ًضٍْ عاً هخال اف چپ تَ ؿامت یا 

.عْػه امت  

                      هخال 

 4ؿّػعاًَ کْچکتـ تَ ّرْػ آهؼٍ یا  4ػؿ ایي تَْیـ یک ؿّػعاًَ اف تِن پیْمتي 

تَ  4ؿّػعاًَ تِن پیْمتَ ّ یک ؿّػعاًَ ًتیزَ ىؼٍ یؼٌی تـػاىت ػؼٍ ای اف ایي تَْیـ



امت اها ػؿ تکٌیک تَْیـ عْاًی میٌوا ّ تلْیقیْى  4تَ  1ّ تـػاىت ػؼٍ ای ػیگـ  1

ػؿ ّالغ تَْیـ ػؿمت ؿامت ًتیزَ گیـی هی تَْیـ عْاًی اف چپ تَ ؿامت امت ّ 

.ىْػ  

ػؿ ٌُـُای تزنوی یا تَْیـ . ػؿ میٌوا امکْپ لاًْى تَْیـ عْاًی ّرْػ ًؼاؿػ 

ؿژی تیيتـی تـای ؿّیت تِتـ ّ مـیؼتـ عْاًی ًماط طالیی ػؿ یک کاػؿ ػاؿای اى

. تیٌٌؼٍ ّرْػ ػاؿػ   

:ًماط طالیی ػؿ تَْیـ تَ تـتیة فیـ  

 

 



ػؿ تَْیـ عْاًی فضایی کَ ػؿ رلْی هْضْع اٍلی لـاؿ هیگیـػ تاػج هی ىؼ کَ تَ 

 طْؿ عْػ تَ عْػ هْضْع تِتـ ػیؼٍ هی ىْػ 

(    فضای ػهاغی )  

 

ًظـ ؿا  تیٌٌؼٍ کوک هی کٌؼ کَ مْژٍ ی هْؿػاف طـفی عطْط ػؿ تَْیـ مافی تَ 

تـای ایزاػ صل صـکتی ػؿ تَْیـ هْضْع تَْیـ ػؿ کؼام . رلْتـ یا ًقػیکتـ تثیٌیؼ

.موت لـاؿ گـفتَ تاىؼ لاتل تْرَ امت  

 

 



 

مَ ًْع . ُؼایت ًمطَ ػیؼ تیٌٌؼٍ اف یک ًمطَ تَ ًمطَ ػیگـ ؿا اٍطالصا رِت هی گْیٌؼ

 رِت ػؿ ایي را تـؿمی هیيْػ

رِات صـکتی-1  

رِات حاتت -2  

رِات گـافیکی-3  

رِات صـکت یؼٌی ایٌکَ ها تَ طْؿ هنتمین هخال تْمظ ػمت تَ ًمطَ اىاؿٍ / صـکت

.کٌین  

رِت حاتت یؼٌی ایٌکَ تـای هخال تَْیـ ىغٌ کَ تَ مْی مْژٍ ّ تَ موت / ؿامت

.پاییي عن ىؼٍ امت  

رِاتی ُنتٌؼ کَ طـاصی ىؼٍ اًؼ هاًٌؼ تَْیـ یک پیکاى یا یک ػالهت / گـافیکی

 گـافیکی 

 

:ؿًگ ُای مـػ ّ گـم   

 

فضا                   فهاى               ّفى                         



مـػ              کْچک               طْالًی             مثکتـ      

کْتاُتـ            مٌگیي تـ           گـم               تقؿگ          

 

فّػتـتَ چين تیٌٌؼٍ هی ؿمؼ                                                  

فهاى کوتـی ًیاف امت تا تَ چين تـمؼ                                        

:تـای ایزاػ یکپاؿچگی تَْیـ  

تَْیـ ّاصؼ هخل پیـّفى ّ فى رْاى ّ تضلیل چٌؼ تَْیـ هغتلف اف یک : ىثاُت -1

 عـگْه

ّ ایزاػ یک تَْیـ ( ًماط ّ عطْط)لـاؿگیـی لکَ ُای ؿًگ کٌاؿُن : هزاّؿت-2

 رؼیؼ

:تؼاّم  -3   

 

(تَْیـی )ػالین گـافیک ًْ   



ىکل تَ ٍْؿت -تَْیـی -عثـی  Pictograme 1-پیکتْگـام:  

تیي الوللی –عالٍَ ىؼٍ   

عیلی / یک صـف یا صـّف       Monograme 2-هًْْگـام  

ًْىتَ ای کَ طـاصی ىؼٍ هخل تـًؼ      logo type لْگْ تایپ-3  

Sony 

هخل آؿم ىـکت ُای عٍَْی هخل آؿم ىِـ کتاب: آؿم یا ًياًَ عاً -4  

توام کيْؿُا ایي ؿا ػاؿًؼ ّ ُوَ گیـ امت هوکي ًْىتَ : آؿم یا ًياًَ ػام -5

هوکي امت تیي الوللی تاىؼ یا . ػاىتَ تاىَ یا ًثاىَ هخل آؿم پنت یا ػاػگنتـی 

.ًثاىؼ  

:پیکتْ گـام   

ػؿ صیطَ فًؼگی تَ طْؿ هنتمین ّ غیـ هنتمین ًياًَ ُای تَْیـی ُنتٌؼ کَ 

ًْىتاؿ ّ تا صؼ هوکي ّظیفَ پیام ؿماًی ّ اطالع ؿماًی عثـی تا صؼالل 

تـای اُؼاف فـٌُگی ّ  اًناًی/ گیاُی / هغتَـ ّ تیيتـ اف اىکال صیْاًی 

ٌُـی ّ اػتی ّ میامی ّ التَاػی ّ یا صْاػث امتفاػٍ هی ىْػ هاًٌؼ پـچن ُا 

 ّ ػالین ؿاٌُوایی ؿاًٌؼگی

:لْگْ تایپ   



یؼٌی ًْػی ًْىتَ عطی ّ ًْىتاؿی کَ ُؼف آى هؼـفی ّ ًياى ػاػى یک  

هؤمنَ کَ فمظ تا تکیَ تـ ػٌَـ ًْىتاؿ ّ /اؿگاى /مافهاى / کاال/ هضَْل 

.صتی الومؼّؿ اف تَْیـ امتفاػٍ ًوی ىْػ  

:هًْْگـام  

صـف ّ یا اّلیي صـف چٌؼ کلوَ کَ  2هًْْگـام ُا یک صـف اف یک کلوَ ّ یا 

تَ ٍْؿت هؼـف هْضْع هيغَی ًینت ًياى ػاػٍ هی ىًْؼ ّ  ػؿ ُّلَ اّل

.ػؿ تغو آؿم ُای عاً ًیق امتفاػٍ هی ىْػ  

:آؿم عاً  

هاًٌؼ پیکتْگـام ُا رٌثَ تیي الوللی ّ ُوَ گیـ ًؼاؿًؼ ّ تْمظ ىغٌ تـای را 

ّ هکاى عاٍی ،اػاؿٍ یا هؤمنَ ىغَی ، ػفتـ یا ىـکت تْلیؼی طـاصی هی 

صتی ػؿ راهؼَ فؼلی ػؿ ُـ کيْؿ عیلی اف الياؿ . ًؼّ رٌثَ ػوْهی ًؼاؿ.ىًْؼ

.تا آى ًياًَ ُا تیگاًَ ُنتٌؼ  

:آؿم ػام  

تا . ػؿ آفهْى ُای عاللیت تَْیـی امت ًياًَ ُای ػام ؿاصت تـیي ًياًَ ُا

ؿرْع تا هْؿػ لثلی ّ صضْؿ ؽُي ّ تا کوی ػلت هْضْع ؿا هی تْاى ػؿیافت 

.ایـاى ّ یا ٍؼا میوای ایـاى هاًٌؼ ًياًَ ىـکت پنت ػؿ روِْؿی امالهی  


