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روابــط  ســاختار  و  کاســتلو  یــد  ر ینــا  )روو طراحــی  عناصــر  کتــاب 
گریــت هانــا و ترجمــه شــعبانعلی قربانــی را  گیــل  بصــری( نوشــته 
کــرد. آثــار هنــری )متــن( منتشــر  تألیــف، ترجمــه و نشــر  مؤسســه 

او«،  زمانــه  و  »زندگــی  عناویــن  بــا  فصــل  هفــت  در  کتــاب  ایــن 
دربــاره  »مطالعــات  فــرم«،  در  پیشــرفته  »مطالعــات  »مبانــی«، 
»پروژه هــای  و  حرفــه ای«  »کارهــای  توســعه«،  و  »پیشــرفت  فضــا«، 

اســت. رســیده  چــاپ  بــه  دانشــجویی« 

کتاب آمده است:  در پشت جلد این 

کتابــی اســت موجــز، آموزنــده و بســیار ارزشــمند  »عناصــر طراحــی 
دربــاره  کتابــی  به عنــوان  دانشــجویان.  و  اســاتید  طراحــان،  بــرای 
از مباحــث و تمرینــات  اثــر دربردارنــده مجموعــه ای  ایــن  مبانــی، 
فرم هــای ســاده  بــا  کار  ابتدایــی  از مراحــل  را  کــه خواننــده  اســت 
طراحــی  مشــکِل  مســائل  بــرای  پیچیــده  راه حل هــای  خلــق  تــا 
و  بصــری  ارتباطــات  بــر  تفســیری  به عنــوان  می کنــد.  راهنمایــی 
کتــاب درس هــای الزم را بــرای درک  فرمــی موجــود در طراحــی، ایــن 
ــه  ــی ارتباطــات بصــری طراحــی ســه بعدی ب ــرم و فضــا و مبان ــر ف بهت

. می آمــوزد...  خواننــده 

عناصــر  یــس  تدر بــه  ســال  ســی  مــدت  بــه  کاســتلو  یــد  ر ینــا  روو
نیویــورک  پــرات  دانشــگاه  در  بصــری  روابــط  ســاختار  و  طراحــی 
کــرد  اشــتغال داشــت. او در آنجــا برنامــه ای آموزشــی تهیــه و تدویــن 
کالس هــای طراحــی در  از  به عنــوان درس مبانــی در بســیاری  کــه 

شــد.« گرفتــه  کار  بــه  دنیــا  سراســر  دانشــگاه های 

کتــاب عناصــر طراحــی را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

عناصر طراحی 

)متــن( در 272 صفحــه و بــا شــمارگان 1000 نســخه و بهــای 69هــزار 
کــرده اســت.  کتــاب  تومــان، روانــه بــازار 

کتاب فروشــی  کتــاب می تواننــد بــه  عالقه منــدان بــرای تهیــه ایــن 
ــه تقاطــع  ــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، نرســیده ب فرهنگســتان هنــر، ب
مؤسســه  اینترنتــی  نشــانی  یــا  و   ،1550 شــماره  طالقانــی،  خیابــان 

کننــد. متــن، بــه نشــانی matn.honar.ac.ir، مراجعــه 


