
 

ٞای اطالع رساٖ ٕ٘ایطٍزاٖ تػٛیزی اطالػات ٚ  ٞا یا ٌزافیه ایٙفٌٛزافیه 

ٜ  دادٜ ٞا در ٔٛاردی وٝ ٘یاس بٝ تٛضیح ساادٜ ٚ یاا سازیاغ              ٞا ٞستٙذ. ایٗ ٍ٘ار

ٞای اطاالع رسااٖ بااػا           ضٛ٘ذ. استفادٜ اس ٌزافیه ٞا است، استفادٜ ٔی دادٜ

ضٛد بیٙٙذٜ با ٍ٘اٞی وٛتاٜ حجٓ لابُ تٛجٟی اس اطالػات را واٝ ضاىاُ           ٔی

٘ٛضتاری آٖ ٕٔىٗ است ٔماِٝ بّٙذ باالیی را تطىیُ دٞذ، بٝ سادٌی اس طزیاك  

بػزی دریافت وٙذ ٚ حتی آٖ را بٝ خاطز بسپارد. اِٚیٗ ایٙفٌٛزافیاه ٞاا را        

ٔی تٛاٖ در ٍ٘ارٜ ٞای داخُ غارٞای ا٘ساٖ ٘خستیٗ یافت. با ٌذضت سٔااٖ ٚ     

پیطزفت بطز، ایٙفٌٛزافیه ٞا جٙبٝ ػّٕی تز ٚ واربزدی تزی بٝ خٛد ٌزفتٙاذ.  

 0011اٚاخز سااَ      بٝ ٌاٛ٘اٝ ای واٝ        

داٚیٙچی بزای بیااٖ  ٔیالدی ِاواٛ٘ااردٚ    

ٔسائُ ػّٕی خاٛد    ٞا ٚ تطازیاح        ایذٜ

استفادٜ ٕ٘ٛد. یىای   اس ایٙفٌٛازافایاه    

ایٙفٌٛزافیه ٞاای  اس ٘ااخااسااتاایااٗ        

در وتاا  اطاّا       ٔذرٖ ٚ واربزدی، 

ٚیّیاْ سایاّاٛساتاز        سیاسی ٚ تاجااری     

لاازارٌاازفاات. ایااٗ    ٔااٛرد اسااتاافااادٜ     

ْ  وااتااا  تااٛساا       ٞاا ٚ       ٞیستاٌٛازا

التػاد اٍ٘اّاساتااٖ     ای،  ٞای ٔیّٝ چارت

َ  01لزٖ  ایٙفٌٛزافایاه    چارِش صٚسف ٔیٙارد 01۸0را تٛضیح دادٜ بٛد. در سا

ابتذایی حّٕٝ ٘اپّوٛ٘ی فزا٘سٝ بٝ رٚسیٝ را طزاحی وزد وٝ یه ایٙفٌٛزافایاه   

   ٖ ٞاای     دٚ بؼذی ٚ چٟار ٔتغیزٜ بٛد. در ایٗ طزح ٔسیز حزوت سزباساٖ، ٔاىاا

ٞا، تؼذاد ٘یزٚٞای وطتٝ ضذٜ بز اثز سزٔا ٚ ٌزساٙاٍای ٚ درجاات          تٛلف آٖ

 ٔختّف دٔا در طَٛ ٔسیزضاٖ ٔطخع ضذٜ بٛد. 
 

در ایٗ لسٕت بز آ٘یٓ تا جذیذتزیٗ ایٙفٌٛزافیه ٞا را بٝ ضٕا ٔؼزفی واٙایآ.      

ِذا در غٛرتی وٝ ایٙفٌٛزافیىی طزاحی ٕ٘ٛدٜ ایذ ٚ دٚست داریاذ در ایاٗ         

 لسٕت ٔٙتطز ٌزدد ٔا را ٔطّغ ٕ٘اییذ. 
 

 آدرس پست اِىتزٚ٘یىی جٟت ارساَ آثار :

  infographics.ir@gmail.com  

 كالم نخست

وند  آفريننده  زيبائيها  هب   انم   خدا

 روي خط اينفوگرافيك

 
 

با ػزؼ غٕیٕا٘ٝ تزیٗ سالْ ٞا ٚ با احتزاْ، خٛضحاِیٓ ٚ خذاٚ٘ذ ٔاتاؼااَ را         
ضاوزیٓ وٝ در تاابساتااٖ ر٘اٍاار٘اً ٚ سازضاار اس                   

ٞای الیشاَ ٚ بی ٔٙتٟای ٕٞیطٝ بی ٕٞتا ٔاجااِای     ٘ؼٕت
بزای ٔا پیص آٔذ تا در خذٔت ضٕا ػشیشاٖ ٚ ٕٞزاٞااٖ  
ٕٞیطٍی خٛد باضیٓ وٝ ٔا را اس طزیك درٌاٜ دیجیاتااَ   
ایاااٙااافاااٌٛااازافااایاااىااا  ٘اااماااطاااٝ آی آر                   

(www.Infographics.ir)  ٜٔٛرد ٔزحٕت لزارداد
ٚ یا با ا٘تمادٞای سیبا ٚ ساس٘ذٜ خٛد ٘ٝ تٟٙا درٌاٜ ٔاٛرد  

اضارٜ را ٔتؼّك بٝ خٛد ٔی دا٘یذ بّىٝ ٔارا در ادأٝ راٜ ٕٞٛارٜ ٔطٛق ٚ ٞإازاٜ   
 ٔی باضیذ.

ٔختػز حاضز وٝ در پیص رٚی ضٕاست بزي سبشی است در ایٗ فػُ بزای 
اطالع رسا٘ی در خػٛظ رٚیذادٞای در جزیااٖ در خػاٛظ ٘اخاساتایاٗ              
جطاااٙاااٛارٜ ایاااٙااافاااٌٛااازافااایاااه باااٝ سبااااٖ فاااارسااای باااٝ آدرس                    

(www.Infographicfestival.com)      ایٗ جطٙٛارٜ ٔىا٘ی اسات بازای
حضٛر وّیٝ افزادی وٝ بٝ ٘ٛػی با ایٙفٌٛزافیه ٔا٘ٛس بٛدٜ ٚ یا ػاللٝ ٔٙذ باٝ  
دا٘ستٗ بیطتز در ایٗ خػٛظ ٔی باضٙذ. تا وٖٙٛ بٝ سباٖ فاارسای بازای ایاٗ          

، ٚاصٜ ای ٔؼادَ ساسی ٘طذٜ أا در ٌاٛضاٝ ٚ          »ایٙفٌٛزافیه «ٚاصٜ، یؼٙی:  
وٙار ٚاصٌاٖ ٔختّفی را در ایٗ خػٛظ ٔی بیٙیٓ ٚٔی ضٙٛیٓ وٝ تالش دار٘ذ 
خٛد را جایٍشیٗ، ایٙفٌٛزافیه ٕ٘ایٙذ! ٘ظز ضٕا چیست؟ ٚلت ارسضٕٙذ خاٛد   
را بٝ ٔا دادٜ ٚ دلایمی را بزای ایٗ ٔٙظٛر بزای ضزوت در ٘ظزسٙجی پیطاٙاٟااد    
ٔؼادَ وّٕٝ ایٙفٌٛزافیه وٝ در درٌاٜ جطٙٛارٜ طازاحای ٌازدیاذٜ اسات،          
غزف ٕ٘اییذ.٘ظزٞای ضٕا بازای ٔاا دارای ارسش ٚ اس اٞإایات بااالیای                       

 بزخٛردار٘ذ.
دستٕاٖ را بٝ سٛیی وّیٝ غاحب ٘ظزاٖ ٚ ٔتخػػیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ دٚستذاراٖ ٚ   
ػاللٕٙذاٖ بٝ ٔبح  ایٙفٌٛزافیه دراس ٔی وٙیٓ تا ٔطاِب خاٛد را در ایاٗ           
ٔختػز ٔٙتطز ٕ٘ایٙذ.ایٗ ٌأی است در راٜ اػاتاالی ایاٗ ٞاٙاز در وطاٛر                  

 ػشیشٔاٖ، ایزاٖ اسالٔی.
بیطتز اس ایٗ ٚلت ارسضٕٙذ ضٕا را ٕ٘ی ٌیزیٓ ٚ بزای اطالػات بیطتاز تاٛجاٝ      
ضٕا ػشیش فزٞیختٝ را بٝ ٔالحظٝ درٌاٜ دیجیتاَ جطٙٛارٜ جّب ٔی ٘إاایایآ،       

 أیذ وٝ ٔمبَٛ افتذ ٚ در ٘ظز آیذ. ٔٙتظزتاٖ ٞستیٓ.
 خذایا چٙاٖ وٗ سزا٘جاْ وار                  وٝ تٛ خطٙٛد باضی ٚ ٔا رستٍار

  سزدبیز

 واژگان كليذي و هفاهين

 خبرنامه جشنواره اينفوگرافيك فارسي

1931مردادماه  -1شماره  -سال اول  

 ماه    رمضان    هب    همراه    تمامي    زيبايي  اه يش     رب     وجىداتن     گىارا      باد
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ایٗ لسٕت ٔٙؼى  واٙاٙاذٜ ٘اظازات ارسضإاٙاذ             
غاحب ٘ظزاٖ ٚ ٔتخػػیٗ ٔبح  ایٙفٌٛزافایاه   

ٚ ٕٞچٙیٗ ػاللٝ ٔٙذاٖ بٝ ایٗ ٞٙز  ٔی باضاذ. ایاٗ      
ضخع ٔی تٛا٘ذ ضٕا بااضایاذ! بّاٝ ضإاا ػاشیاش                   
ا٘ذیطٕٙذ! ٔٙتظز ٔطاروت ضٕا ٞساتایآ. باا یاه            
تّفٗ، ٌزٜٚ ایٙفٌٛزافیه در خذٔت ضٕا خاٛاٞاذ   

 بٛد.
ٔاارواٛ   «در ٘خستیٗ ٌاْ، ٔػاحبٝ اختػاغی باا      

 اس ٘ظز ضٕا ٔی ٌذرد. »جیا٘یٙی

 ایاٙاجاا   جٟت ٔطاٞذٜ ٔتٗ وأُ ٔػاحباٝ ِاطافاا          
 وّیه ٕ٘اییذ.

 

 
 

 

ٔىا٘ی بزای ٔؼزفی تاسٜ ٞای ٔزتب  با ٔبح  ٚ ٞٙز          
ایٙفٌٛزافیه. در ایٗ لسٕت جٕالتی اس وتا             
دادٜ ٞای سیبا بزای ضٕا ا٘تخا  ضذٜ است وٝ               

 أیذٚاریٓ اس آٖ ِذت ببزیذ. 
 بزای آضٙایی بیطتز با ایٗ وتا  بٝ آدرس: 

 

http://www.infographics.ir/
index.php?newsid=121  

 

 ٕ٘اییذ.ٔزاجؼٝ 

Data processing is the important un-

derpinning of the personal data col-

lection system that users almost nev-

er see and usually are not interested 

in. They tend to be more interested 

in the results of the processing.  

(Beautiful Data, Seeing Your Life In 

Data, Chapter One, Page 6( 

 

تحّیُ دادٜ ٞا، بٝ ػبارتی غحٝ ٌذاضتٗ ٚ ٟٔز تاییذ 

سدٖ بز سیستٓ ٚ ٘ظااْ  

ٌزدآٚری دادٜ ٞاای    

ضخػی با درجٝ ای اس 

إٞیت باال ٔی بااضاذ     

وٝ واربزاٖ تامازیاباا       

ٞیچٍاٜ آٟ٘ا را ٘ذیاذٜ  

ٚ ٔااؼاإااٛال بااٝ آٖ         

ای ٘ذار٘ذ. آ٘اٟاا     ػاللٝ

بیطتز ػاللٝ ٔٙذ بٝ  پیأذٞا ٚ ٘تایج حاغُ اس تحّایاُ   

ٔی باضٙذ. ( دادٜ ٞای سیبا، دیذٖ س٘اذٌای تااٖ در          

 ( ۸دادٜ ٞا، فػُ یه، غفحٝ 
 
 
 

در ایٗ لسٕت لزار است تا ٔطااِابای در خػاٛظ         

ایٙىٝ اٌز ایٙفٌٛزافیه در ٌذضتٝ ٞای دٚر ٔاالاال        

چٙذ غذ ساَ ٌذضتٝ در اختیار ٔزدْ بٛد چٝ اتفالای  

 ٔی افتاد، بیاٖ ضٛد. 

 ٘ظزات خٛد را بزای ٔا ارساَ ٕ٘اییذ.

 

تطىیُ پا٘شدٕٞایاٗ جاّاساٝ رسإای ضاٛرای               *  

 0930تیزٔاٜ  52سیاستٍذاری جطٙٛارٜ در 
رٕٚ٘ایی اس لاِب جذیذ ساایات جطاٙاٛارٜ در         *  

  0930تیزٔاٜ  59تاریخ 

تاٟازاٖ ٚ ٔاٛساساٝ            ۸ٔؼزفی ضٟزداری ٔٙطمٝ *  

فزٍٞٙی ٚ اطالع رسا٘ی تبیاٖ، بٝ ػٙاٛاٖ حاأایااٖ       

 اغّی جطٙٛارٜ

٘ظز بٝ استمباَ ػاللٝ ٔٙذاٖ اس جطٙٛارٜ، با ٘اظاز     *  

ضٛرای سیاست ٌذاری ٚ ٞایاات داٚراٖ، سٔااٖ          

تاغایایاز      0930آباٖ  01بزٌشاری جطٙٛارٜ بٝ تاریخ 

یافت. جٟت ٔطاٞذٜ تمٛیٓ اجزایی جذیذ جطٙٛارٜ   

 وّیه ٕ٘اییذ. ایٙجا

تطىیُ جّسٝ ٔطتزن ضٛرای سیاستٍذاری باا    *  

ٞاتاُ      -0930تیزٔاٜ    1ٞیوت داٚراٖ جطٙٛارٜ در  

 ا٘مال  تٟزاٖ

 با جشنواره

 هصاحبه اختصاصي

 چهارگوش

 اينفوگرافيك در تونل زهان   

 عضويت در خبرنامه

ه
  ایٙفٌٛزافی

ی خ
ص رٚ

ادأٝ  بخ
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