
 سرفصل های دوره آموزشی متریال دیزاین

 کیگراف یفصل اول: ابزارها 

 گمایآموزش ف اول: بخش

 گمایبا ف ییآشنا

 طرح ساده کی انجام

 اشتراک تیاز قابل استفاده

 کنیاز آ استفاده

 کامپوننت جادیا

 هاshapeبا  کار

 pentoolsبا  کار

 maskاز  استفاده

 png هیال کیدادن به  ماسک

 یعمل نیتمر کی انجام

 constraintبا  کار

 گرفتن از طرح یخروج

 گمایدر ف یسینو یفارس

 

 توریستریلیدوم: اموزش فتوشاپ و ا بخش

 بخش در فتوشاپ کی انتخاب

 توریستریلیا یلهایاز فا استفاده

 در فتوشاپ تیفیک یب ریبا تصاو کار

 و ماسک در فتوشاپ artboardبا  کار

 

 کیدوم: منابع گراف فصل 



 کنیآ یجستجو

 وکتور بخش اول یجستجو

 وکتور بخش دوم یجستجو

 وکتور بخش سوم یجستجو

 تیفیبا ک یعکسها یجستجو

 کیعکس بخش  یعموم یجستجو

 عکس بخش دو یعموم یجستجو

 آن دیو خر یمنابع حرفه ا یجستجو

 

 کیسوم: اصول گراف فصل 

 کیاول: اصول گراف بخش

 کیگراف یبا اصطالحات عموم ییآشنا

 بخش اول یطراح اصول

 بخش دوم یطراح اصول

 یمهارت در اصول طراح یاول برا نیتمر

 یمهارت در اصول طراح یدوم برا نیتمر

 مناسب یاوردن رنگها بدست

 

 رنگها دوم: بخش

 با چرخه رنگ ییآشنا

 انتخاب رنگ اصول

 

 چهارم:  فصلui  وux 

 یاول: مراحل طراح بخش



 wireframeاپ و  یطراح مراحل

 mockupبا  ییآشنا

 prototypeبا  ییآشنا

 

 uxو  uiبا اصول  ییدوم: آشنا بخش

 uxو  ui تفاوت

 کنیمربوط به آ نکات

 کاربر در برنامه یتهایفعال بازخورد

 هدف برنامه یبر رو تمرکز

 ها با انگشت کیکل تناسب

 متعادل در برنامه یرنگها

 گریو چند نکته د انسجام

 

 یحرفه ا یبند هیپنجم: ال فصل 

 اول: بخش

 بخش نیا یمعرف -۱

 کد؟ ای نریزاید -۲

 اندازه ها اریمع -۳

 در وسط ویو کیقراردادن  -۴

 با پنل یبخش بند -۵

 وهایگرد کردن دور و -۶

 نسبت طول و عرض عکس ها تیرعا -۷

 حجم عکسها -۸

 



 دوم: بخش

 طرح جادیا هیو مراحل اول انتخاب

 طرح یقسمت باال یطراح

 ویاسکرول و یتمهایا جادیا

 ویاسکرول و یتمهایکردن ا لود

 نییپا شنیگینو ساخت

 جلسه ناقص است که قرار خواهم داد چند

 

 ها مشنیششم: کار با ان فصل 

 ها شنیمیبا ان ییآشنا

 رنگ ریی: تغ کیسیب توابع

 یی: جابجا کیسیب توابع

 viewanimation کتابخانه

 بخش اول - NOA کتابخانه

 بخش دوم - NOA کتابخانه

 یساخت باز یبا برنامه ها ییآشنا

 یتیدو اکتو نیب شنیترنز

 

 

 نیزاید الیهفتم: اصول متر فصل 

 و رنگ یریاول: اصول اندازه گ بخش

 بخش اول الیمتر یها رنگ

 بخش دوم الیمتر یها رنگ

 بخش سوم الیمتر یها رنگ



 الیمتر کنیآ

 از عکس استفاده

 یپوگرافیتا

 یریاندازه گ یاسهایمق

 الیها درمتر اندازه

 ها نسبت

 تولبار

 

 دوم: کامپوننت ها بخش

 نییپا شنیگینو

 نییاز پا صفحه

 ها دکمه

 معلق دکمه

 کارد الیمتر

 ستیل

 ستیل دیگر

 یریگ جهینت

 

 نیزاید الیمتر یهشتم: اجزا فصل 

 

 یاول: عموم بخش

 appcompatبا  ییآشنا

 مثال یبررس

 مثال یبررس



 تولبار یدست ساخت

 فونت ثابت زیسا

 

 الوگید الیدوم: متر بخش

 مثال یو بررس مقدمه

 دلخواه الوگید کی ساخت

 دکمه ها کیدلخواه و کل فونت

 ساده ستیل ساخت

 ستیدر ل تمیانتخاب ا تیقابل

 ستیکردن ل یانتخاب چند

 یچند انتخاب یمحدوده برا قراردادن

 

 تب الیسوم: متر بخش

 با دوره ییآشنا -۱

 تب الیمتر یاوت برا یساخت ل-۲

 تب الیمتر یبرا فستیمن رییتغ -۳

 تب الیمتر یرنگها میتنظ -۴

 تب الیمتر یکنهایآ نییتغ -۵

 تب الیمتر یکنهایآ -۶

 تب الیاوت متر یل -۷

 عنوان-تب الیمتر -۸

 اسکرول تبها-تب الیمتر -۹

 

 هم جدا گذاشت( شهیکرد وم پیز لیفا کیمثالها رو  یلهایتمام فا شهی)شماره مثالها بر اساس درسهاست. م مثالها



 تب الیمثال متر-۲

 مثال –تب  الیمتر-۳

 مثال-تب الیمتر-۱۱

 تبها یفونت فارس یبرا مثال

 

 دراور الیمتر چهارم: بخش

 پروژه  یآماده ساز -۱

 دراور  یو باال لیاطالعات بخش پروفا-۲

 و رنگ آن  کنیآ نییتع -۳

  یفونت فارس میتنظ -۴

 شده کیکل نهیگز نییتع -۵

 تم دراور  رییتغ -۶

 دراور الیدوره متر مثال

 

 

 نیزاید الیمتر ینهم: پروژه عمل فصل 

 اسپلش   ساخت

 تولبار   جادیا

   تیمیآلت یانداز راه

 دراور   الیمتر جادیا

 بخش درباره ما   ساخت

 ها   یعالقه مند بخش

 جستجو   بخش

 ماتیتنظ بخش


