
 UXو  UI مقدماتی  دوره آموزش

 یبخش مقدمات 

 !می* بهتر است بدان

 آموخت؟  میخواه یزیچه چ -

 ست؟یچ یتجربه کاربر ،یواسط کاربر ،یرابط کاربر-

 شدن ییحرفه ا یبرا ینقشه راه -

 UI , UX یطراح ندیفرآ -

 داشت . دیخواه ازیهر آنچه که شما به آن ن -

 میکسب کن دیکه با هایی مهارت –* مقدمه 

 UI , UXطراح  کی یمهارت ها -

 یرفتار یمهارت ها -

 Wireframing یمعرف -

 

 کاربر شناخت –* بخش اول 

 در رابطه با روش انجام کار یمختصر -

 یکاربران در تجربه کاربر گاهیجا -

 یطراح یها هیفرض -

 تیفیک شیافزا یبرا ییدستور العمل ها -

 شناخت کاربر -

 راجع به کاربر یقاتیتحق -

 نرم افزار؛ تفاوت ها و روش ها یوب، طراح یطراح شن،یکیاپل یطراح -

 

 یتخصص روانشناسی –* بخش دوم 

 یروابط بصر -



 یبصر تهدای –کنترل چشم کاربر  -

 محصول یست رنگ در طراح حیرنگ و انتخاب صح یروانشناس -

 محصول یطراح یانتخاب رنگ برا یروش ها -

 انتخاب و ست کردن رنگ ها یبرا یجانب یها تینرم افزارها و سا -

 و استفاده از آنها جادیا ی( و نحوه Gradientرنگ ) بی( ، شSolidجامد ) یانواع رنگ ها -

 محصول یکار یفضا یروانشناس -

 یو استفاده در طراح یاشکال هندس یروانشناس -

 یسلسله مراتب بصر یبرا ییا هیثان ۵تست  -

 

 محصول یدر طراح رتصوی –* بخش سوم 

  ریسبک تصاو انواع

  قیتفر قیاز طر یو مجسم ساز ییفضا یطراح

 کند  یکه به انتخاب بهتر کمک م آنچه

 بخش اول  ریتصاو شیرایو و تیریمد یبا ابزار ها کار

 بخش دوم  ریتصاو شیرایو و تیریمد یبا ابزار ها کار

 استفاده در وب  یبرا ریتصاو یساز نهیو به یساز رهیذخ حیصح ی نحوه

  شنیکیاستفاده در وب و اپل یبرا ریتصو یساز رهیذخ یپسوندها انواع

  تیوب سا یکیقالب گراف ی نهی، پترن ها و رنگ ها بعنوان پس زم ریاستفاده از تصاو حیصح نحوه

 ( مفهوم شفاف بودن Transparent) یشفاف در طراح ریاستفاده از تصاو و

  ریدر استفاده از تصاو جیرا اشتباهات

UI یطراح ازیمورد ن یاستفاده بهتر از ابزار ها یبرا ییترفند ها  

 

 محصول طراحی در متن –* بخش چهارم 

 آن  شیو نما پیتا یمبان



  یمناسب در رابط کاربر یاز فونت ها حیصح استفاده

 )شنیکاپلی –وب ( یکیمناسب و استاندارد متون در قالب گراف زیسا

 متون یمناسب برا یو افکت ها ژهیو یها جلوه


