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 بیایید یکم فکر کنیم...  

 فرایند طراحی تجربه کاربری چیه؟ 

 تعریف کن و بعد دنبال راه حل بگرد.  واول مسئله ر 

 رو چطور میشناسی؟ پس سعی کن کاربرانت رو هم همونطور بشناسی.  اتدوست قدیمی 

 های قوی پیدا کن.حلتونی راهتا می 

 قبل از اینکه وایرفریم بسازی، فرضیه بساز و اون رو تست کن.  

 حل بهتری؟ از افراد بیشتری کمک بگیر.  بازم دنبال راه 

   صورت داستانی بنویس.کن البته به  از کارهایی که انجام میدی، مستند درست 

 آزمایش کن و باز آزمایش کن.  روی کاغذ آزمایش کن،  

 نوت روی دیوار بچسبون! اطالعاتی که جمع کردی رو با استیکی 

 ترش کن. اول پروتایپ رو ساده بساز و بعد پیشرفته 

 . مشورت، مشارکت و تیمی کار کردن رو یادت نره 

 

 

 

 

 

 بگیریم مطالبی که قراره یاد 
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چه درباره کتاب

 

 کاربری طراحی تجربه  اًسالم به همه دوستداران علم طراحی مخصوص

همراهتون  کاربری،  تر فرایند تجربه نکته درگوشی برای طراحی دقیق  10خوشحالیم که با کتابچه 

امیدواریم   از  چقدر کوچیک به علم و تجربه   بتونیم هر هستیم.  تون اضافه کنیم. اصل این کتاب 

های تیم  ما بچه شده که  گرفته  Pro Tips for Smarter UX Design Process 10  کتاب  

با تجربه  ترجمه کردیم، ساده نت  یوایکس  و  ترکیب سازی کردیم  به شکل    شخودمون  و  کردیم 

 کتابچه در آوردیم. 

 رو حتما بهمون اعالم کنید.  اشهاش رو به کار ببرید و نتیجه این کتابچه رو بخونید، نکته 

 uxnet.group@gmail.comایمیل ما: 

 09923893480  واتساپ ما:

 uxnet.irاینستاگرام ما:  

 از طرف تیم یوایکس نت 

 

 

 

 

 

https://www.uxpin.com/studio/ebooks/10-pro-tips-smarter-ux-design-process/
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 بیایید یکم فکر کنیم.... 

 

 دونی یا اثری هنری؟ فرایندی علمی می  و کاربری رطراحی تجربه 

ببینی و عاشق طرحت    و ای رپیش اومده که پروژه  ت تا حاال برا انجام بدی، اون رو مثل یک اثر هنری 

 بشی؟ 

 کنی؟ کاربری از فرایند طراحی استفاده می آیا در طراحی تجربه 

تونی در طراحی فراتر از حد معمول پیش  توی ذهنت درگیر بشی که تا چه حد می برات پیش اومده که  

 ها سفر کنی؟ های خالقانه و متفاوت ارائه بدی و به ناشناخته بری و طرح

 های دست و پاگیر ببینی؟های موجود رو به صورت محدودیت تا حاال شده چارچوب 

 ا هیچ کدوم؟ کاربری علمه، هنره، هر دو یاما واقعا طراحی تجربه 

 ای رو اینجا روشن کنیم. قبل از اینکه سراغ بحث اصلی بریم بهتره نکته  

تجربه بهتر طراحی  بگیم  طراحی  ه  بگم:  واضح  چرا؟  پرسی  می  هنر.  هم  و  علمه  هم  کاربری 

دنبال  تجربه  و یک مسیر رو  انتها داره  داره،  ابتدا  فرایند هم یک موضوع علمیه.  فراینده،  کاربری یک 

اندازی رو نشون میده که منجر به طراحی بهتر میشه. اصال فرایندها به وجود میان تا  کنه. بهمون چشم می 

 از طرح پشتیبانی کنند. همینطور که برایان گفته: 

 Brian Reed ".شود اما تعداد چیزهای کمی وجود دارد که به خوبی طراحی شده باشند همه چیز طراحی می "

طراحی   از طرفی  درست  تجربه اما  ارائه  هنر  طراحی کردن.  هنر درست  هنره.  یک  کاربری 

به روش متفاوت    ،دونی درسته اطالعات به مخاطب درست. هنر هم سرشار از خالقیته. وقتی چیزی رو می 

 انجام بدی، میشه خالقیت. 
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ایی گیر کردیم.  انگار که ج  یاد.مبست پیش  عنوان طراح بن ه ب ،  ما   اما خب گاهی پیش میاد که برای خالقیت

 تونه باشه؟ اما دلیلش چی می 

تونه داشته باشه اما مهمترین آنها اینه که ممکنه سرعت انجام کارمون زیاد باشه، یا اینکه  دالیل زیادی می 

کنیم غیرخالقانه است و مدام داریم با موانع زیادی  سخت کار کرده باشیم. شاید هم محیطی که کار می 

کارها رو  گیره. شاید ناخودآگاه تبدیل به مجری شدیم و که تمرکزمون رو می   کنیمدست و پنجه نرم می 

  !! ی نکرده)خدا  کنیمکپی می روکنیم. شاید اعتماد به نفسمون کمه و کارهای دیگران  بارها و بارها تکرار می 

  (.هاااااالبته شما نه 

تونیم تمرکز  اصال شاید تنها دلیلش خستگی باشه! دلیلش هر چیزی که باشه واقعیت اینه که ما االن نمی  

 . کنیم و از نیروهای درونمون استفاده کنیم

 گیری... حاال راهکار چیه؟ تا آخر مطالب بخون کلی ایده می 

 ه فرایند اشاره کردیم، اما این فرایند چیه؟ب
 

 

تعریف 
مسئله

ساخت 
نمونه اولیه 

ساده

تست

ساخت 
نمونه اولیه 

پیشرفته

تست مجدد

اجرا
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 !!! بله درسته میشه نوآوری!! ددددچه شود . هنر استفاده کنیم و هم از فرایند  هم از حاال تصور کن  

کنه که با اطمینان در کارمون نوآوری کنیم.  اگر یک فرایند برای طراحی داشته باشیم بهمون کمک می 

ی به توانایی قدم  ندن اون رو در دست داریم. نوآور وچرا که نقشه نحوه شروع ایده تا به سرانجام رس

 گذاشتن در خارج از محدوده عادی و نرمال نیاز داره. 

کمک    مون تیم اعضای  وقتی فرایندی وجود داشته باشه یک رویکرد جدید طراحی به وجود میاد که به   

در  شه توی یه روند فکری باشن که  کنه با همدیگه کار کنند. چون همه یه دیدگاه دارند و باعث می می 

 شه. احی بهتر میباعث طرنهایت  

کنه چون مدل ذهنی مشترکی بین اعضای  ارتباطات هر چه بهتر و موثرتر باشه خطر شکست رو کم می   

 تیم به وجود اومده.  

 . عواقب خطرناک کار کاهش پیدا می کنه چون فرایندی شفاهی ایجاد شده که برای اعتماد ضروریه 

سوختی برای تفکر خالقانه هست و به ما کمک  و مهمترین نکته اینه که وجود یک فرایندی شفاف مثل    

 کنه برنامه روزانه طراحی خودمون رو مثل یک بازی پیش ببریم. می 

مون با هم  از نظر تئوری، یه فرایند طراحی باید از ما حمایت کنه و کمک کنه که زندگی کاری و شخصی 

های  ای محدودیت هر پروژهچون  د.  آل باشه که نشه تغییرش دادرگیر نشه. البته فرایند نیاید خیلی ایده

خودش رو داره. گاهی هزینه، گاهی منابع، گاهی زمان و گاهی مهارت. تازه وقتی تازه کار هم باشیم چون  

کنه. یک فرایند طراحی  تر میمهارت کافی نداریم، این یک محدودیت میشه که اجرای پروژه را پیچیده 

 گیره. می   نظرها رو در خوب، همه این محدودیت 

طرحی که    اون   کنیم تارو بررسی می   تجربه کاربری  مرحله از فرایند طراحی  10  در ادامه با هم

 باشه.  ، هوشمندانه و بهینهدیم، پیشرفته تحویل می 
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 .حل بگردتعریف کن و بعد دنبال راه  واول مسئله ر -1
دقیقه آن را به    55ای را حل کنم،  اگر من یک ساعت فرصت داشته باشم تا مسئله   " انیشتین یکبار گفت

 انیشتین" دهم. دقیقه باقیمانده را به حل کردن آن اختصاص می  5فکر کردن درباره مسئله و  

کنند مشکالت واضح هستند. در صورتی که اغلب اوقات،  فکر مهلک طراحان اینه که فکر می  یکی از طرز 

هایی از وجود یک مشکل واقعا جدی و حتی خطرناکه نه خود  بینه، نشانه مشکالت واضحی را که طراح می 

 مشکل اصلی! 

حلش باشیم. چرا که در غیر این صورت مشکل  بشناسیم و دنبال راه  وعنوان طراح، باید مشکل اصلی رما به 

باعث به وجود اومدن مشکالت ریز و درشتی می  بازی کشتن موش    ازه. تاشه که دردسرس اصلی،  حاال 

( رو بازی کردی؟ داستان چهار موش خرمایی که در مزرعه خرابکاری  Whack A Moleخرماها در مزرعه )

ند. اما اگه بازیکن فقط در  اهکنند حاال بازیکن باید این موش خرماها را از بین ببرد تا خرابکاری نکردمی 

های بزرگی  رماها طفره بره، موش خرماها خرابکاری ها باشه و از کشتن موش خپی صاف کردن خرابکاری 

دن که ممکنه منجر به باخت بازیکن بشه. پس این بازی به خوبی بهمون نشون میده دنبال منبع  انجام می 

 بینیم. مشکل باشیم نه اون چیزایی که فقط می 
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های  نویسنده شرح داده که بهتره همه پروژه   "بهترین روشهای طراحی رابط کاربری"در کتابی به نام  

با رویکرد   رو  ما...."طراحی  با روش    "چطور ممکنه  رو  اینکه محصولت  از  قبل  باشه  یادت  بدیم.  انجام 

که در حال طراحی محصول درستی هستی!! یعنی قبل از شروع    بشیدرست طراحی کنی، اول باید مطمئن  

  مدرسه طراحی استندفورد تمرینات    یتونن باش. برای این منظور می کار، به درست بودن محصولت مطمئ

 . رو تمرین کنی

 

شناسی؟ پس سعی کن کاربرانت رو هم رو چطور می اتدوست قدیمی -2

 همونطور بشناسی. 
است.     "همه"سازیم که مورد استفاده  داریم می روزی یکی از دوستان دولوپرم به من گفت محصولی  

درست و منطقیه اما خیلی کلی هست. اگه برای    همهدرسته که اگر بازار هدف او رو در نظر بگیریم کلمه  

تونیم برای پروژه ارائه محصول نتونیم بازار هدف رو مشخص کنیم و کاربرانمون رو محدود کنیم، نمی

use case   دونی یوزکِیس یا همون مورد  کنی نمی اگه فکر می ری تعریف کنیم.  دا)مورد کاربری( معنی

https://uxnet.ir/wp-content/uploads/2021/02/uxpin_web_ui_design_best_practices.pdf
https://hbr.org/2012/09/the-secret-phrase-top-innovato
https://hbr.org/2012/09/the-secret-phrase-top-innovato
https://dschool.stanford.edu/resources
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از دید کاربر، قراره چه اتفاقاتی توی اون سیستم  کاربری چیه، به صورت خیلی ساده بخوام بگم، اینه که 

 یا محصولتون انجام بشه. 

دار و هدفمندی  موردکاربری معنی ما باید برنامه استراتژیک برای محصولمون داشته باشیم. وقتی نتونیم   

نمی کنیم،  چه  )حداقل  MVP  تونیمتعریف  هر  کنیم.  تهیه  رو  محصولمون  ماندگار(  محصول  برای  هایی 

نیم حیطه کاری خودمون رو گسترش بدیم و محصول  توبیشتر کاربرانمون رو بشناسیم، در آینده بیشتر می 

، به  مونخاص  انطراحان باید بدونیم که هر دسته از کاربر  بهتری مطابق با نیاز کاربرانمون ارائه بدیم. ما

های محصولمون!! محصولی عالی طراحی  ویژگی و قسمت خاصی از محصول نیاز دارند نه به همه ویژگی 

ای ارائه بده.  شه که بتونه تعداد انگشت شماری از مشکالت کاربران هدف رو حل کنه و راه حل سادهمی 

و همه چیز تموم نباش همیشه به این فکر کن محصولت میخواد چه    پس دنبال تولید محصولی پیچیده

 هر چه قدر کوچیک. مشکلی از کاربر رو حل کنه.  

 تونیم به این حد از درک از کاربران خودمون برسیم؟  اما واقعا چطور می 

جریانات  نگران نباش راه حل اینجاست. تحقیقات کاربری رو شروع کن، پرسونا بساز و سناریو و 

کن طراحی  رو  یک    .کاربری  درواقع  کنه،  نزدیک  کاربران  ذهن  به  عمیقاً  رو  شما  که  چیزی  هر 

 نه وقت هدر دادن!  ، ستگذاری برای موفقیت در طراحی شما سرمایه 
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 .های قوی پیدا کنحلتونی راهتا می -3
های  حلتونیم راه خالقیت میاین قسمت طراحی لذت بخشه... چرا که بدون محدودیت و تنها با ایده و  

 تونیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم و بزرگ فکر کنیم. متفاوتی پیدا کنیم. می 

بورد از  کنم اینکه چارچوب و مرزهای موجود رو بشکن و به فراتر حرکت کن. استوری یه توصیه می 

کاربر زندگی  از  کن  طراحی  داستان  یه  )یعنی  بکش.  کاربر  زندگی  روز  همه  یک  این صورت  در   )

ها رو بیرون بیار و شروع به  تمرین کن. انگار  اتفاقاتی که ممکنه بیفته رو ببین. بازی کن! مداد رنگی 

روی کن، ببین، بشنو و ایده بگیر.  ، همونطور فعال باش. پیاده ی کنکه داری توی یه تیم قوی کار می 

هم کلی خوش بگذرونید و هم کلی ایده    ،کردن کنن. خالصه با بازی  زده می ها شما رو هیجان این ایده 

 بگیرید. 

خیلی مرحله جذابیه ممکنه گول بخوری و   این مرحله حواست باشه که زیاد از حد وقت نگذاری چون  

آوری  اطالعات بگذار،  خیلی وقت بذاری و برای مراحل بعدی وقت کم بیاری. یک مدتی رو برای جمع

 برای رفع مشکالت برنامه بریز و خالق باش. 

که    یه یه برنامه آموزش   Duolingo،یعنی چی؟    ش خوام با یه مثال ساده، بگم اینقدر که میگم خالق بامی  

زبان رو خالقانه حل کرده.   های هوشمند درست  گوشی  شبیه پلتفرمی    Duolingoاومده مسئله آموزش 

خالف چیزیه که ممکنه تصور کرده باشی. آیکونی از عکس حیوانات و استفاده    اون کرده که طراحی بصری  

   از رنگهای زنده و جذاب بخشی از این طراحی جالبه. 

درون   پول  از  استفاده  با  رو  خودش  تعاملی  طراحی 

نام  برنامه  به  کاربران    lingotsای  توجه  جلب  برای 

ممکن کار  این  کرده.  سوال  ه  استفاده  یا  و  نامتعارف 

 اما گوگل امتیاز خوبی بهش داده.  هبرانگیز! باش 
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از صنعتی که هستی برو و به دنبال  شن. خارج های خالقانه در البه الی صنایع مختلف پنهان میحلراه 

 الهام توی شرایط مختلف باش. 

 بسازی، فرضیه بساز و اون رو تست کن. وایرفریمقبل از اینکه  -4
شتر و بهتر بشناسیم. برای ساختمان  بی کنند حقایق رو  ها خیلی خوبند چرا که بهمون کمک می فرضیه 

.  شنسوار می این پی    رویدیوار و سقف  سایر اجزا  مثل    چونمهمه که پی ریزی قوی داشته باشه،  

کاربرانمون از این طرح  ه  چرا که قرار  ه باشمثل پروپوزال دانشگاه، طراحی هم باید بنای محکمی داشته 

 استفاده کنند و با سایر اجزا ارتباط داشته باشند. پس وقت بذاریم برای پی ریزی محکمتر طرحمون.  

، توفان فکری برگزار کن، چرا که مثل نوشتن  یبه خوبی انجام داد  وبرای اینکه مطمئن بشی کار ر

کنه تا خالقانه  سناریو، بهت کمک می 

و برای این  فکر کنی. محل مناسبی ر

که   افرادی  از  بگیر،  نظر  در  کار 

کن می  کمک  محل    هتونند  در  بخواه 

  وبگ  اونهاحاضر بشن، موضوع رو به 

بخواهو   بگن.    ازشون  رو  نظرشون 

تونی بهترین نظراتی رو که  حاال می 

شه رو  می  یت باعث بهتر شدن طراح

 کنه.  انتخاب کنی و ببینی چطور نیاز کاربرانت رو برطرف می

 ای باشه که در طراحی انجام میدی. سازی یکی از کارهای اولیه فرضیه اشه یادت ب  
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 از افراد بیشتری کمک بگیر.  ؟بازم دنبال راه حل بهتری -5
  ت در برابر نظرات مختلف، افراد متفاوت و حتی انتقادها دفاع کنی، طراحی   از طرح خودت  یاگر بتون

تونی به  های مختلف دارند، استفاده کنی می دیگه در زمینه ای که افراد  . اگر از دانش و تجربه هقوی 

 طراحی قوی برسی. حاال میگم برای اینکه به نتیجه خوبی برسی باید چیکار کنی.  

به اشتراک بذار و به دنبال    اونها اتاق فکری درست کن از افراد و ذینفعان مختلف، طرح رو با  

ای.  صحبت کن تا مطمئن بشی همه نظرات و انتقادات رو شنیده حل عالی باش. البته حتما با مدیر هم  راه

،  تره نزدیکخواد از محصول استفاده کنه  دید کاربری که می   نسبت به شاید انتقادی که به طرح میشه،  

 !! ترهو منطقی  ترهدرست 
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از کارهایی که انجام میدی، مستند درست کن البته به صورت داستانی   -6

 بنویس.
به اصل فکر کن انجام میدی    همیشه  از مراحلی که  به حاشیه کشیده بشه.  تا طراحیت  و اجازه نده 

ها مستندات بخاطر اینکه متن مهمی ندارن  خیلی وقت مستند تهیه کن تا داستان طراحیت رو ثبت کنی.  

شن.  برای جلوگیری از این کار حتما محتوا رو به صورت ترکیبی از متن و تصویر  نادیده گرفته می 

ش کن.  )تهیه  کاربری  مورد  کاربران(،  )اطالعات  پرسونا  به  دید  ما  از  محصول  یا  سیستم  عملکرد 

حرکت کنه(، جریان فرایند و جریان کاربری )حرکات    اونا(، وایرفریم )مکانی که قراره کاربر  کاربران

 کاربران در آن صحنه( نیاز داری. 

    پ مثل: پرسونا 
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 مورد کاربری یا یوزکیس چه شکلیه؟  

 

 اینم از وایرفریم  
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 جریان کاری  

 

های خودت به عنوان قطعات پازل نگاه کن. هر قطعه به تنهایی  اینها دارائیهات هستن. پس به دارایی  

کنه.  سازه که داستانی رو روایت می ارزش کمی داره اما وقتی در کنار هم قرار بگیره، تصویری رو می 

باش که رابطه  نداشته باش. در عوض اطمینان داشته گونه  درمورد کامل کردن یک طرح، دید وسواس 

ای مثل شما قراره از این اسناد استفاده  بین همه مراحل طراحی، به راحتی قابل درکه. چرا که افراد دیگه 

کنه تا به سمت  کنن. این اسناد همگی به تیم طراحی و تولید محصول، سایت و اپلیکیشن، کمک می 

اما   باشه، گرد و خاک می محصول نهایی حرکت کنند.  خورن و اصال استفاده  اگه گزارشات سنگین 

 که وقت بذاری و اونها رو درست کنی.  هاسنادی قابل استفاده نیستن، دلیلی ندار هشن. اگ نمی

 

 . آزمایش کن و باز آزمایش کن روی کاغذ آزمایش کن، -7
زمانی رو در نظر بگیر و از افراد تیم بخواه که اطالعات رو روی کاغذ بیارن. اگه اسکچ و نمونه سازی  

اولیه رو روی کاغذ انجام بدی در واقع به ذهن خودت یاد میدی که به این طراحی به چشم احتماالت  
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هتر بکشی تا جایی که  نگاه کنه و مدام در پی بهبود باشه. وقتی مدام طرح رو بکشی و پاک کنی و باز ب

 تونی با ابزار دیجیتال طرح رو رسم کنی.  مطمئن بشی که این طرح دیگه بهترینشه، اونوقت می 

 حاال چطور انجامش بدیم؟  

می  رو  طرح  کاغذی  اسکچ  از  اول  می   5-3کشیم.  تیم  اعضای  از  تست  نفر  توی  که  خواهیم 

تونیم وایرفریم رو با ابزار دیجیتالی بکشیم و  کاربردپذیری اولیه شرکت کنند. وقتی تست کردیم می

 در مرحله بعدی پروتوتایپ کاربرپسند ایجاد کنیم.  

تر سمت ابزارهای دیجیتالی  به این صورت از نمونه کاغذی استفاده کردیم، تست کردیم و مطمئن 

تونند  می   چرا که روی این پروژه دید مشترکی دارند و     گیریمهم کمک می   مون رفتیم. از همکاران خود 

 توی پر کردن شکاف طرح، بهمون کمک کنند. 

 

 ! ونبا استیکی نوت روی دیوار بچسب واطالعاتی که جمع کردی ر -8
 ای نیست. به چند دلیل. این ایده اصال شوخی، مسخره و کلیشه 

کنه، دیوار میشه صحنه جرم!  ای کار می های کارآگاهی دیدی؟ کارآگاه روی پروندهحتما تا حاال فیلم 

کنه رو روی دیوار  نویس، عکس و همه شاهدان و مظنونانی که فکر میتکه روزنامه، اطالعات دست 

ای از اطالعات به دست  مونه، به نقشه کاربری هم درست مثل یک کارآگاه می طراح تجربه   چسبونه.می 

ها  نیاز داره که درواقع این   ،ها از همه مشکالت، جریانات کاربری و حرکت به سمت راه حل  اومده

تونیم به سایر اعضای تیم کمک کنیم تا مراحل را ببینند و  همون ابزار طراحی هستن. با این کار می 
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کمکمون کنند یا درک یکسانی نسبت به پروژه پیدا کنند. بهتره از استیکی نوتهای    موقع حل مسئله، 

 ویی، خالصه و مفید.  استفاده کنیم و هر ایده را روی یک برگه بنویسیم، بدون حاشیه و زیاده گ رنگی 

 

 

 .ترش کناول پروتایپ رو ساده بساز و بعد پیشرفته -9
، استوری بورد و حتی طراحی    HTMLترین چیزها، مثل پاورپوینت،  اول برو سمت استفاده از ساده

اجرای پروژه،اولیه روی کاغذ. چون مهمه که اطالعات جزئی  از نحوه  تعامل کاربران و    تری  نحوه 

کارایی طرحت به دست بیاری. وقتی اطالعاتت ناقص باشه و بخواهی از پروتوتایپ کامل و پیشرفته  

اضافه  بهش  ی رو که به دست میاری،  استفاده کنی، وقتت رو هدر میدی چون باید چندین بار جزئیات 

 کنی. 
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استفاده کنی، می  ابزارهای ساده  از  و یک  وقتی  بدی  قرار  کنار هم  وایرفریم رو  تونی چندین 

می  اینجوری  کنی.  درست  کاربری  فعالیت جریان  اثربخشی  و  کارایی  ر تونی  و    وها  بگیری  نظر  در 

بینه. توالی تعامالت،  بررسی کنی نه فقط به این فکر کنی که کاربر چه عنصرهایی رو توی صفحه می 

یه    مونن کهمثل پل می ها  بینی. این پروتایپ حرکات و رفتارهایی که برای کاربر مهم هستند رو می

ها  . وایرفریم اتتوسعه دهنده یا همون دولوپر پروژهیه سرش دیگش  که طراحی و    ئیشماسرش  

کنه و به صورت عملی نشون  ها بهترن چون دیگه جای تفسیرها رو کم می هستن اما پروتایپ خوب  

 میده.  

 

 . و یادت نرهرمشورت، مشارکت و تیمی کار کردن   -10
 های اقیانوس!!  ای هستی وسط آب یه موقع فکر نکنی یه جزیره

 

زدن دونفر باشن، خروجی  یک کالم خودت رو تنها نبین. تنهایی کار نکن. چرا؟ دیدی وقتی برای کد  

کار باگ کمتری داره؟ برای طراحی هم دقیقا همین اتفاق پیش میاد. وقتی حتی دو نفره روی پروژه  
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  راستی   . د، تجزیه و تحلیلتون بهتر میشه و با پیدا کردن راه بهتر، طراحی بهتری ارائه میدید کار کنی

بیشتر میشه و   ونت، انگیزهد گروهی کار کنیتر میشه. از طرفی وقتی  گسترده هم  بینید ای که می زاویه 

 وری باال میره. با تقسیم انرژی، بهره

پس هیچ وقت فکر نکن اگه یه میز کاری دور از همه داشته باشی به یک طراحی عالی  حرف آخر:  

 رسی. می 

 

بعدی  های  های به ظاهر کوچیکی که توی عمل خیلی مفیدند باز هم ادامه داره. منتظر کتابچه نکته 

ای دارید که با ما اشتراک بذارید؟  ما باشید. تا اینجا چطور بود؟ مفید بود؟ ارتباط گرفتید؟ تجربه 

 تونید با ما در میون بذارید. ای، اطالعاتی و حرفی داشتید می هر نکته 
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 comuxnet.group@gmail.اگه خواستید بهمون ایمیل بدید:  

 09923893480اگه خواستید توی واتساپ باهامون در ارتباط باشید:  

گذاشتیم:   سایتمون  دیجیتال  کتابخانه  توی  که  هست  هم  بیشتری  دیجیتال  کتکتابهای  ابخانه 

 یوایکس نت 

 

mailto:uxnet.group@gmail.com
https://uxnet.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://uxnet.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://uxnet.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://uxnet.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://uxnet.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://uxnet.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/

