
 
 

 

 تىرنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

 مالینیم یطراح
 

 ٍقتی یک گَشی آیفَن را در دست نی گیرید نتَجٌ طراحی نینیهالیسو نی شَید.
 

 
  

َگَی این برند گرفتٌ تا طراحی صنعتی بدنٌ، نتریال ٍ رنگ آن، نرم افزار يا ٍ سیستو نختص  از ل
 بٌ خَد این نحصَل يرکدام بٌ تنًایی نینیهالیسو را فریاد نیزنند.

طراحی نینیهال بٌ شیَى ای اطالق نی گردد کٌ در آن عناصر ٍ جزئیات اضافی شناسایی ، حذف 
 اندى طَری کٌ نخاطب بٌ راحتی پی بٌ نفًَم ٍ نَضَع کار ببرد.شدى ٍ عناصر اصلی باقی ن

چَن اکثر  نیالدی شرٍع شدى ٍ تا انرٍز ادانٌ داشتٌ است 02استارت این سبک ينری از قرن 
ٍ دلیل آن چیزی جزء  برنديای نطرح بٌ سبک نینیهالیسو بٌ جًان نصرف کنند نعرفی شدى اند

 سادگی، پَیایی ٍ شیک بَدنشان نیست.
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این شیَى در تهام زنینٌ يای ينری، گرافیک، طراحی سایت ٍ برنانٌ نَیسی، صنعتی، نعهاری، 
نًندسی ٍ ... فعالیت بشری رسَخ کردى ٍ جنبش ٍ دگرگَنی عظیو در جًان پیرانَن نا ایجاد 

 کردى است.

 سادى گرایی ٍ سادى پسندی در این سبک نَج نیزند.

َگَ ، کارت ٍیزیت، برٍشَر، ست اداری، بیلَرد، گرافیک نحیطی ٍ نا در تهام زنینٌ يای گرافیک از ل
... نینیهالیسو را درک نی کنیو چَن اکثر طراحان دنیا بٌ این سهت کشیدى شدى ٍ کاريای 
 گرافیکی رنگ ٍ بَی سادى زیستی انا نفًَم گرایی را نی ديند.

 
 

 
  

َگَ يایی کٌ این رٍزيا بٌ بازار نصرف کنندى ٍارد نی شَند بٌ جرأت نی تَان  َگرافی يا ٍ ل در تایپ
% بٌ تبعیت از این سبک ناشناختٌ یا کو شناختٌ شدى پیرٍی کردى اند، حتی رنگ يا 02 گفت کٌ 

تا  0یگر آثاری از چند رنگ نیست ٍ اکثر کاريا بٌ يو نینیهال شدى اند! چَن در کاريای حرفٌ ای د
 رنگ در کل کار ختو نی شَند. 3

تا اینجا از خَبی يای طراحی نینیهال گفتیو انا یک سَال در ذينو بَجَد آند ٍ آن سَال این 
َگَيای نینیهالی کٌ در اینترنت ٍجَد دارد آیا سبک نینیهال برای طراحی  است کٌ با تَجٌ بٌ ل

َگَ رٍش   درستی است یا نٌ؟ل

َگَ انتخاب نی کنند چَن کار را سادى تر نی  عهدتا اکثر طراحان رٍش نینیهالیسو را برای طراحی ل
کند ٍ راستش را يو بخَايیو از خالقیت کهتری در کار بًرى نی برند ) البتٌ بعضی از طراحان ٍ 
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ی ٍ رنگ نی تَان یک اشکال يندس  يهکاران نحترم(، چَن با یک چینش تقریبا درست بین نتن،
َگَ نینیهال ساخت، حال آیا این چینش يهان چیزی است کٌ نصرف کنندى نیاز دارد یا خیر! بنظر  ل

َگَ را َايیو اجرا کنیو باید اٍل ببینیو چٌ چیزی از   نن حتی اگر یک ل بٌ يهین رٍشی کٌ گفتو بخ
َگَ یکسری پارانتر باید  رعایت شَد ٍ اینکٌ تنًا با این پایان کار نی خَايیو چَن در طراحی ل

چینش نسبتا صحیح چند الهان ٍ با پیرٍی از یک رٍش طراحی، خرٍجی کار خَب شَد، چنین 
نعنی را نهی ديد. پس نی تَان در یک جهلٌ کَتاى گفت نینیهالسو برای يهٌ نَارد در طراحی 
 خَب نیست ٍ برای بعضی از پرٍژى يا باید خالقیت خرج کرد نٌ چینش صحیح.
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َگَی اپل ٍ نایک کٌ ٍاقعا  َگَ ٍجَد دارد نثل ل انا نهَنٌ يای خیلی خَبی از این سبک در طراحی ل
يو نفًَم را نی رسانند يو شیک ٍ ندرن يستند ٍ در آن ٍاحد با نخاطب ارتباط برقرار نی کنند 

 يان ثبت نی شَند.ٍ در اذ

در پایان نتیجٌ نیگیرم کٌ یک طراح خَب نباید نینیهال فکر کند بلکٌ باید نینیهالیسو را در کار 
خَد بصَرت نانحسَس بَجَد بیاٍرد طَری کٌ ارزش کارش بعد از سالیان سال حفظ ٍ سرلَحٌ 

 کار دیگر طراحان باشد.

 

َگَ،طراحی نینیهال،نینیهالیسو،گرافیک،سبک ينر  ی:کلمات کلید  یطراحی،طراحی ل

 
 


