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.باشندخوانابایداجزاهمهشیتیکدر-1
.ممنوعهدفمندگرافیکبدونشیتاجزایکردنکالژ-2

بابایدبانیمبچساصلیشیترویبعدوکنیمترسیمجداکاغذیرویبررامختلفاجزایبودیممجبورزمانیاگر
داشتبرراشیتاجزایازهیچیکنتوانکهدادنمایشپیوستههمبهجوریراشیتاجزایخاصهایتکنیک

.کردجابجایا
فنیهاینقشهایشیتمانند)بندیکادرمعماریشیتدرداردامکانکهجاییتا-3

!!نشوداستفادهشیتدور(شهرداری
راندورنگباراشیتکلدرصددهتنهاواستکارپرزنتهمعنایبهخودبندیشیت-4

.بپوشانیم
.کرداستفادهنوشتهاززیادشیتیکدرنباید-5
تابایدنیممیکتحلیلراکاریاگر.باشدگویابایدمعماریخود.دادتوضیحزیادنوشتهبارامعماریحقیقتدر

.کنیماستفادهگویاگرافیکیبیانازداردامکانکهجایی
هادسترسیچگونگیوسوارهوپیادهمسیرحددربایدشیتپرسپکتیوهایاطراف-6

.بماندخالینبایدهاپرسپکتیواطراف.شودطراحی



فاوت متتحلیل داشته باشیم مگر در شرایطی که روی یک جزء بخواهیم چند اجزای تکراری در شیت نباید -7
.داشته باشیم

.داشته باشیم ، نباید آنها را نزدیک هم ترسیم کنیمچند تا پالن اگر در شیت -8
توان آنها را از اگر پالن ها را نزدیک هم ترسیم کنیم و به اندازه کافی فضا بین آنها نباشد ممکن است به راحتی ن

.میتوان در فاصله بین پالن ها یک نما یا یک مقطع مرتبط با پالن قرار داد . هم تفکیک کرد 
.دهیم قرار و مرتب در شیت نظمی خاص داشته باشیم باید آنها را با نما اگر در شیت چند مقطع و -9

.مثال همه مقطع ها و نماها در یک ستون زیر هم و یا همگی بر روی یک خط برش زمین قرار گیرند
.از ایجاد تقارن در شیت بپرهیزید .باشد پویاداشته باشد و تعادلشیت باید -10
.کنیم راندو سپس با رنگ را ترسیم کنیم و اول کل اجزا اگر قصد راندو کردن اجزای شیت را داریم ، -11

بودنابا ترسیم همزمان اجزای شیت و راندوی آن ممکن است همه اجزا را رنگ پر کرده و نهایتا شیت زیر رنگ ها 
!شود



.شوندترسیمموربنبایدشیتاجزای–12
بایدشیتنپرکردمنظوربهوشانسینیندیشیدهصورتبه…ومتن،ماشین،فیگور،درختترسیماز–13

.کردخودداری
.باشیمداشتهتکراریاطالعاتواجزانبایدشیتدر–14
.باشدسفیدرنگبههمیشهاستبهتروباشدطالییمستطیلبایدشیتابعاد–15
.کنیدایجادشیتدربصریتعادل-16
.کنیدسنگینراشیتآگاهانهبصورت-17
اننشاصلیهدفومیدهدقرارالشعاعتحترابنااستشدهپرداختخیلیکهفیگوریازاستفاده-18

.بیایدچشمبهبناخودازبیشتردیگر،عناصرینبایدوبناستخوددادن
ممکنهاوقتبعضیالبته.باشندهمباکاملهماهنگیدرکهطوریکنیدانتخابمناسبطوربهراخطوط-19

کوهترسیمردمثالا .ببریدکاربهرامتفاوتیخطوطعنصرهاسایربهنسبتعنصریبرتاکیدبرایکهاست
.باشدشدهانتخابمنحنیخطوطجاهابقیهکهحالیدرکنید؛استفادهشکستهخطوط



برای . نده شودتقسیم بندی مطالب؛ می بایست به گونه ای باشد که موضوعات اصلی با تاکید بیشتری نمایا-20
نقاط بیشتری دارند و مطلب اصلی شیت را در اینانرژی بصریاینکار باید نقاطی از کادر را انتخاب کنید که 

.بگذارید
.کنید تا کل اجزای شیت با هم هماهنگ شوندمتصلرا به هم …گاهی اوقات؛ خطوط افق و توپوگرافی و-21
هم به کروکی.به دلیل خط کلفت پائین به کادربندی کمک میکندمقطعباید خود اجزاء، کادر شیت را ببندند -22

.بستن کادر کمک میکند
.راست شیت باشدعکس سمت چپ و نوشته سمت از لحاظ بصری بهتر است -23
.کندحرکتچشم فقط به یک سمت جلب نشود و روی شیت-24
حل پرسپکتیو اندازه و م. دید پرسپکتیوی خوبی داشته باشد. در پرسپکتیو انتخاب کنید دید مناسبی زاویه -25

.اصلی خیلی مهم است



اطالعات یادداشت. مناسب و گویایی برای طرحتان و شیت که معموال باالی شیت قرار میگیرد عنوانانتخاب (26
.در فضاهای خالی شیت نقد و بررسی و تحلیل قرار گیرد. مختصری از موضوع ار جمله تاریخچه 

اندازه ی دانشگاه ، دانشکده ، گروه ، استاد ، دانشجو ، ترم ، طرح ، عنوان شیت و مقیاس بامشخصاتمعموالا (27
.مناسب در یک گوشه و یا گوشه های شیت قرار می گیرد 

و این برای ما یک نتونه تصویر دقیقی از نتیجه رو ببینهچشم کارفرما شیت بندی با اصول گرافیک باعث میشه (28
..برد محسوب میشه


