
 
 

 

 به نام خدا
نهیم.سنگ بنای توسعه را می ،دهیم تا قابلیت یابندها را آموزش میزمانی که انسان    

 sts.seba.ir                             030 – 48048تماس:   تلفن                         23افروز، پالک )عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصرنشانی:     

 00002888324شناسه ملی:       800266762872کد اقتصادی:       0100808100کد پستی:         47847782نمابر :           302: آقای جلیلی، داخلی مسئولکارشناس 

 

 

 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 "اطالعات و هاداده سازيدیداري نوین هايروش انواع و اینفوگرافیک با آشنایی"

  
 ساعت 3 مدت:

 02الی  61؛ ساعت ماهبهمن 61 شنبهسه زمان:
 کارگزاران بورس و اوراق بهادار ، کانون30افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :کانم

   infographics.ir یفارس کینفوگرافیا مرجع نینخست موسس؛ منصور میرطاهریقای آ مدرس:
 مندان عالقه تمامی مخاطبین:

 نام نمایند.با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  32 :سمینارظرفیت 
 62/66/71چهارشنبه  تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 

 بیشتر را اطالعات و اشیا میان ارتباط حتی .دارد بصري صورت به اطالعات و هاداده تحلیل و ذخیره به زیادي بسیار عالقه هاانسان ما مغز     

 به ما مغز اطالعات براي و هاداده بصري و صورت فیزیکی درك و یادگیري واقع دیگر. در هايروش به تا کندمی ذخیره تصویري شکل به

 .است آنها نوشتاري شکل فهم و درك از ترآسان و ترسریع مراتب

 نقش و سهم و اطالعات هاداده تصویري نمایش و سازيبصري جهت ابزاري عنوان به رسان،اطالع هايگرافیک یا هااینفوگرافیک راستا این در

 و سادگی به را اطالعات و هااز داده ايمالحظه قابل حجم مخاطب شودمی باعث هااینفوگرافیک از داشت. استفاده خواهند را ايبرجسته بسیار

 روزافزون گسترش و تولید و اطالعات و هااز داده عظیمی حجم وجود و زمانی هايمحدودیت به باتوجه. نماید دریافت ممکن زمان حداقل در

 .شودمی نمایان پیش از بیش هااینفوگرافیک از استفاده اهمیت امروز، دنیاي در آن

 :شامل ها،اینفوگرافیک کاربردهاي مهمترین از برخی      

 ها کاربرگ -1افراد  سوابق یا روزمه -8رهگیري  ابزار -2آموزش  و یادگیري -3و...(  آماري مدیریتی، گزارشات )عملکرد، -0

 هنر و فرهنگ -4ارائه  و معرفی -8محصول  معرفی و تبلیغات -6

 :از عبارتند ها،اینفوگرافیک از استفاده مزایاي       

 ساده قالبی در پیچیده مفاهیم انتقال -8تاثیرگذار  شیوه یک  2-زمان ترینکوتاه در مفاهیم انتقال -3متفاوت  ارائه یک  0-

 :کارگاه برگزاري اهداف       

 محوله وظایف راستاي در اینفوگرافیک از استفاده و کاربردها شناسایی منظور به مخاطبان در توانایی ایجاد 

 هااینفوگرافیک از استفاده با باالدستی و ارشد مدیران براي سازيتصمیم امر در تسهیل 

 نوین هايو شیوه هااینفوگرافیک از گیريبهره و... با آماري مدیریتی، مالی، عملکرد، گزارشات ارائه هايتکنیک با مقدماتی آشنایی 

 مختلف بسترهاي در اطالعات و هاداده سازيدیداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-هایی از اینفوگرافیکارائه نمومنه - کاربردهاي اینفوگرافیک - مزایاي استفاده از اینفوگرافیک - اینفوگرافیک چیست مقدمه و تعاریف:

نقش خالقیت در اینفوگرافیک و  - هاي اصلی اینفوگرافیکمعرفی قسمت - ساختار اینفوگرافیک - هاي طراحی شده ایران و جهان

  هاي مفیدسایتارائه مراجع و وب -انواع اینفوگرافیک  -پرورش خوب دیدن 

 :تکنیک اصلی طراحی اینفوگرافیک( 8)آشنایی با هاي طراحی تکنیک

Typography , Timeline , Charts , Process , Road map , Big Picture, Conceptual Picture , Maps 
(Location, Metro, Geography, Genetics) , Cartoons(Symbol, Icons, Pictogram) , Hybrid (Complex) 

 تخصصی کارگاه 21 معرفی
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