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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ
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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـالمي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب ها، آموزش و ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجام کار واقعي بطور اسـتاندارد 
و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگـرش مي شـود. در رشـته تحصیلي حرفـه اي شـما، چهار دسـته 

شایسـتگي در نظر گرفته شـده اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي صفحه آرایي کتاب، طراحي جلد
2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامه ریـزي درسـي فنـي و حرفـه اي و خبـرگان دنیـاي کار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفـه اي را 

تدویـن نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تألیـف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
ایـن کتـاب ششـمین کتـاب کارگاهـي اسـت که ویژه رشـته فتو-گرافیک تألیف شـده اسـت  شـما در طول دورۀ سـه سـاله شـش 
کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آموزش خواهید دید. کسـب شایسـتگي هاي این کتـاب براي موفقیت در شـغل و 
حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضـروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نمایید؛ تمـام شایسـتگي هاي آموزش داده شـده در ایـن کتاب را 

کسـب و در فرآیند ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي گرافیـک نشـر و مطبوعـات شـامل پنـج پودمـان اسـت و هـر پودمـان داراي یـک یـا چنـد واحـد یادگیري اسـت و 
هـر واحـد یادگیـري از چنـد مرحلـه کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویـان عزیـز پـس از یادگیـري هـر پودمـان مي توانیـد 
شایسـتگي هاي مربـوط بـه آن را کسـب نماییـد. هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان یـک نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور 

مي نمایـد و نمـره قبولـي در هـر پودمـان حداقـل 12 مي باشـد.
همچنیـن عـالوه بـر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزاء بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تالیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
بایـد اسـتفاده نماییـد. کتـاب همـراه خـود را مي توانیـد هنـگام آزمـون و فراینـد ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي 
 www.tvoccd.oerp.ir بسـته آموزشـي دیگـري نیـز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت که با مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني

مي توانیـد از عناوین آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخالق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطالعات و ارتباطـات همراه با شایسـتگي هاي فني طراحي و در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجـام فعالیت هاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعایـت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارهـا جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـالش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقالل 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت شایسـته جوانان برومند میهن اسـالمي برداشـته شـود. 

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـالمي ایـران و نیازهاي متغیر 
دنیـاي کار و مشـاغل، برنامه درسـي رشـته فتو-گرافیـک طراحـي و بر اسـاس آن محتواي آموزشـي نیز تالیف گردیـد. کتاب حاضر 
از مجموعـه کتاب هـاي کارگاهـي مـي باشـد که براي سـال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده اسـت این کتاب داراي 5 پودمان اسـت 
کـه هـر پودمـان از یـک یا چند واحد یادگیري تشـکیل شـده اسـت. همچنیـن ارزشـیابي مبتني بـر شایسـتگي از ویژگي هاي این 
کتـاب مي باشـد کـه در پایـان هر پودمان شـیوه ارزشـیابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بایسـت براي هـر پودمان یک 
نمـره در سـامانه ثبـت نمـرات بـراي هـر هنرجـو ثبت کننـد. نمره قبولـي در هـر پودمان حداقـل 12 مي باشـد و نمره هـر پودمان 
از دو بخـش تشـکیل مي گـردد کـه شـامل ارزشـیابي پایاني در هر پودمان و ارزشـیابي مسـتمر براي هریـک از پودمان ها اسـت. از 
ویژگي هـاي دیگـر ایـن کتـاب طراحـي فعالیت هاي یادگیـري سـاخت یافته در ارتباط بـا شایسـتگي هاي فني و غیرفنـي از جمله 
مدیریـت منابـع، اخـالق حرفـه اي و مباحـث زیسـت محیطي اسـت. ایـن کتاب جزئي از بسـته آموزشـي تـدارك دیده شـده براي 
هنرجویـان اسـت کـه الزم اسـت از سـایر اجـزاء بسـتۀ آموزشـي مانند کتـاب همراه هنرجـو، نرم افـزار و فیلـم آموزشـي در فرایند 
یادگیـري اسـتفاده شـود. کتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام یادگیـري، ارزشـیابي و انجـام کار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 
شـما می توانیـد برای آشـنایی بیشـتر بـا اجزای بسـته یادگیری، روش هـای تدریس کتاب، شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی، 
مشـکالت رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب، بودجه بنـدی زمانـی، نـکات آموزشـی شایسـتگی های غیرفنـی، آمـوزش ایمنـی و 

بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیت هـای یادگیـری و تمرین هـا به کتـاب راهنمای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: عنوان "طراحي گرافیک صفحات وب"   
پودمان دوم:با عنوان " نرم افزار صفحه آرایي)این دیزاین( " 

پودمان سوم: عنوان " صفحه آرایي کتاب " 
پودمان چهارم: عنوان" طراحي جلد کتاب " 

پودمان پنجم: عنوان " طراحي گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب" 

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





قرن بیست و یکم میالدی شاهد آمیختگي روزافزون زندگي انسان با تکنولوژي، فناوري و دسترسي به 
انواع منابع آنالین  و استفاده از فضاي سایبري براي کلیه فعالیت هاي فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و... 
است. این وابستگي، جامعۀ جهاني را بر آن داشته است که تمرکز و توجه ویژه اي به فضاي مجازي از 

خود نشان دهد و طراحي وب نقش مهمي در آن دارد.
طراحي وب در حال حاضر یکي از گرایش هاي پرطرفدار در حوزۀ هنر گرافیک مي باشد. 

نشانه گذاري هایپرتکست  زبان  از  استفاده  با  وب  طراحي  مباني  با  آموختگان  دانش  پودمان،  این  در 
)Hypertext Markup language( HTML و CSS )Cascading Style Sheet( با بیاني بسیار 
وب، تایپوگرافي،  صفحات  سودمند  طراحي  اصول  و  برنامه ریزي  با  مچنین  ه مي شوند.  آشنا  ساده 

آشنا مي شوند. مجازي  فضاي  در  تصویر  فرمت هاي  و  رنگ  مباني  صفحه آرایي، 

پودمان 1

مقدمه ای بر طراحی وب

https://www.roshd.ir/212595-1
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شایستگی طراحی صفحات وب

آموزش طراحی صفحات وب و کاربرد گسترده آن

 هنرجویان در این پودمان مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
 تحلیل و بررسی ساختار صفحات وب
 طراحی صفحه وب سایت در نرم افزار

 بارگذاری در اینترنت

1

استاندارد عملکرد

اجرای طرح در نرم افزار HTML5 یا نرم افزارهاي کدنویسي براي وب و همچنین آپلود وب سایت در فضاي 
مجازي اینترنت
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مقدمه ای بر طراحی وب پودمان 1     

1ـ1ـ فرايند طراحي وب

زماني که دو رایانه به اینترنت متصل مي شوند، فرایندي ارتباطي بین داده هاي اطالعاتي آغاز مي شود. به تصویر 
برگیرندۀ  در  که  است  رایانه  از  خاصي  نوع  تصویر،  در  آبي رنگ  جعبۀ   )Server( سرور  کنید.  توجه   1 شمارۀ 
فایل هاي صفحات وب مي باشد. رایانۀ شخصي شما در خانه، مدرسه و یا حتي رایانه هاي پیشرفته در یک مرکز 
آموزش رایانه هیچ کدام سرور نیستند؛ زیرا قادر نیستند به طور مستقیم و بدون واسطه به اینترنت متصل شوند. 
اتصال به اینترنت توسط »سرویس خدمات اینترنت« )Internet Service Provider( یا به اختصار ISP انجام 

مي شود )تصویر شمارۀ 1(.

ISP تصویر1-جعبۀ آبی باال نمایندۀ سرور و ارتباط آن با اینترنت
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»طراحي وب« فرایندي است در امتداد نمایش بصري محتوا و داده هاي اطالعاتي بر روي صفحات الکترونیکي 
وب که کاربر به یاري اینترنت و مرورگر )Browser( از آن بهره مي گیرد.

محتویات سایت و عوامل تشکیل دهندۀ هر صفحۀ وب به گونه اي سازمان داده شده اند که براي رایانه قابل فهم 
می باشند. این عمل، توسط زبان کدگذاري شده که در صفحات بعد با آن بیشتر آشنا مي شوید.

همان طور که در تصویر 1 مالحظه مي کنید، مرورگر جهت نمایش صفحات، به دنبال یافتن ارتباط با فایل هاي 
سایت است که در سرور، ذخیره و نگهداري مي شوند. سرور، فایل ها را به مرورگر مي فرستد و مرورگر نیز به نوبۀ 
خود، اطالعات دریافتي را جهت نمایش سایت www.roshd.ir به روي صفحۀ اسکرین، ترجمۀ بصري و پردازش 
می نماید. منظور از ترجمۀ بصري این است که داده هاي اطالعاتي تبدیل به عوامل بصري از جمله تصویر، متن، 

فرم، تیتر، خط و ... مي شوند. این فرایند بسیار سریع و در چند ثانیۀ کوتاه انجام مي گیرد.

تصویر2- طراحی در فضای مجازی و زیر مجموعه های آن
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مقدمه ای بر طراحی وب پودمان 1     

به بیان ساده تر، سایتي که طراح، آن را خلق و بر روي رایانۀ شخصي اش ذخیره مي کند، در رایانه هاي دیگر توسط 
کاربران قابل دیدن نیست. اما زماني که طراح، فایل ها را به سرور انتقال مي دهد، سایت، قابلیت دیدن بر روي 
فناوري  از جمله  ویژه اي  برنامه ریزي و خلق صفحات وب، مهارت هاي تخصصي  پیدا مي کند1.  را  کاربران  رایانۀ 
 ،)Information Architecture( اطالعات  معماري   ،IT  )Information Technology( اطالعات 
ناوبري )Navigation(، صفحه بندي، تایپوگرافي را در بر مي گیرد. این عوامل در زیر چتري وسیع به نام »طراحي 
در فضاي مجازي« قرار مي گیرند. طراحي در فضاي مجازي حامل مباني، اصول و استانداردهاي ویژه اي است که در 
راستاي هدف خلق سایت در درجۀ اول و سپس پیام مورد نظر سفارش دهنده یا مالک سایت، حرکت مي کند. در 

تصویر 2 با ارکان مباني طراحي در فضاي مجازي آشنا مي شوید)تصویر شمارۀ 2(.

1. در صفحات بعد با مرورگر و سرور بهتر آشنا مي شوید.

مناسب،  ایدۀ  به  دستیابي  فرایند  »طراحي«  کلي  به طور  چیست؟   )Design( طراحي  مي دانید  آیا 
سامان دهي و پیاده سازي )اجرا( آن با رعایت اصول زیبایي شناسي هنري و در راستاي هدف و پیام 

مشخص است. طراحي در فضاي مجازي وب نیز همین ویژگي کلي را داراست.

نكته

2ـ1ـ آناتومي يك صفحۀ وب

غالباً تصویر عوامل تشکیل دهندۀ یک صفحۀ وب براي کاربر امري ساده به نظر نمي رسد. به بیان دیگر، یک صفحۀ 
وب عالوه بر نماي ظاهري و شکل بصري منعکس شده بر روي پردۀ نمایش، اجزاي تکنیکي پیچیده اي جهت 
پویا نمایي و تعامل در پشت پردۀ خود دارد که کاربر امکان مشاهدۀ آنها را ندارد. یک طراح وب ملزم است به 
تمامي عوامل تشکیل دهندۀ یک صفحه و نحوۀ ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر اشراف کامل داشته باشد. آناتومي 
یک صفحۀ وب با آناتومي بدن انسان بسیار شباهت دارد. هر صفحۀ وب همانند انسان از سه بخش سر، بدن و پا 

تشکیل مي گردد. با این تفاوت که صفحۀ وب داراي سر و بدن بزرگ و پاهایي کوتاه مي باشد )شکل 3(.
همچنین، همانند هر انسان که داراي شکل ظاهري، رفتارهاي ویژه و هویت منحصر به فرد مي باشد، هر صفحۀ 
نمایانگر  که  دارد  اطالعاتي  فرادادۀ  یا   )meta ـ   data( دي تا«  »ِمتا  شکل  به  مخصوصي  ویژگي هاي  نیز  وب 

است. آن  ویژۀ  خصوصیات 
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این داده هاي اطالعاتي در َسر )Head( جاي مي گیرند به گونه اي که قابل مشاهده براي کاربر نیستند )تصویر 4(. به 
 )Interactive( و تعاملي  )Visual( غیر نوشتاري ،)Textual( طور کلي هر صفحۀ وب داراي ارکان نوشتاري
مي باشد )تصویر 5(.این عوامل توسط » زبان برنامه نویسي وب« که قابل درك و خواندن براي رایانه است، انجام 

فعالیت هاي گوناگون را به سیستم دیکته مي کند.

تصویر3- مقایسه بدن انسان با آناتومي یک صفحه وب بدنۀ بزرگ تر و پاهاي کوتاه تر است
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جست وجو در فضاي وب و شناخت آناتومي صفحۀ وب: سایت سازمان آموزش و پرورش، سایت رشد و 
سایت سازمان سنجش را جست وجو کنید و سپس آناتومي هر صفحه را مشخص نمایید.

3ـ1 ـ زبان وب 

زبان وب، ابزار برنامه نویسي در فضاي مجازي است. این زبان، ابتدا دستورالعمل ها را به صورت کد هاي نوشتاري، 
تفسیري و استداللي تبدیل می کند به گونه ای که رایانه قابلیت درك و پیروي از آنها را داشته باشد و سپس آنها 

را به صورت منظم و مرحله به مرحله )پلکاني( به اجرا در مي آورد.

کدهاي وب غالباً به طور پلکاني به اجرا در مي آیند و به گونه اي هستند که همیشه آخرین دستورالعمل 
)قانون( بر دیگر دستورالعمل ها ارجح مي شود.

انواع تکنولوژي XML ،JSP ،CSS ،XHTML ،HTML در خدمت برنامه نویسي وب هستند.
 )browser( پردازش و با مرورگر )Server( وب سایت هاي بزرگ غالباً از زباني بهره مي گیرند که از سوي سرور

مبادله مي گردند. از میان زبان هاي رایج وب مي توان از JSP ،Ruby ،ASP ،NET ،PHP یاد کرد.

آیا مي دانید ِسرِور )Server( و مرورگر )Browser(  در فضاي وب چه نقشي بازي مي کنند؟
ِسرِور )Server( متشکل از یک سیستم رایانه ای است که میزباني وب سایت هاي خاصی را به عهده 
مي گیرد. این سیستم با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص مانند آپاچي )Apache( یا »ماکروسافت 
 )Hosting( به یاري اینترنت قابلیت دسترسي به صفحات وب را میزباني ،)Microsoft IIS( »IIS

مي  نماید. 

مررورگر )Browser(، متشکل از اپلیکیشني براي دسترسي و مشاهدۀ وب سایت هاست. کاربري 
اصلي مرورگر ها بر اساس پردازش کردن کدهاي HTML و تبدیل آن  به تصویر، متن، شکل، خط 
اکسپلورر«  از »اینترنت  رایج مرورگر ها مي توان  انواع  از  رایانه است.  نمایش  بر روي صفحۀ   ... و 
)Internet Explorer(، گوگل کروم )Google Chrome(، سافاري )Safari(، موزیال فایرفاکس 

)Mozilla Firefox( و اُپرا )Opra( نام برد.

نكته

نكته

نكته

تمرین
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آشنایي با مرورگر هاي متفاوت: تارنمای www.roshd.ir را بر روي مرورگرهاي مختلف که در رایانۀ 
خود دارید، باز کنید و به تفاوت هاي بین مرورگر ها توجه کنید.

1ـ مشخصات ویژۀ هر مرورگر را بیابید.
2ـ یافته هاي خود را در جدولي دسته بندي و یادداشت نمایید.

تمرین

4ـ1ـ HTML ركن اصلي صفحة وب

این شناسه، ساختار اصلي یک صفحۀ وب را همانند بلوك هاي سازندۀ یک ساختمان تشکیل مي دهد. صفحات 
و  عدد ها  حروف،  شامل    ASCH( دارند.  نام   ASCH که  مي شوند  تشکیل  نوشتاري  سند هاي  نوعي  از  وب 

مي باشد(. ویژه  کاراکترهاي  از  مجموعه اي 
نشانه گذاري هایپرتکست«  »زبان  عالمت گذاري  سیستم  نوعي   )Hypertext Markup language(  HTML
است. هر فایل HTML از مجموعه اي عوامل پویانمایي و متحرك تشکیل مي گردد که قابلیت تعیین عناصر 
موجود در صفحه از جمله تصویر، پاراگراف، متن، لینک، تیتر و نیز محل قرارگیري این عناصر در صفحه را دارد. 
 HTML براي نمایش و طبقه بندي مطالب یک صفحۀ وب به کار مي روند. مؤلفه هاي HTML در واقع کدهاي
در میان دو عالمت> <  )عالمت کوچک تر و بزرگ تر در ریاضي( که اصطالحاً تَگ > tag < نامیده مي شود، قرار 
مي گیرند. هر عنصر از دو تگ آغازین و پایاني تشکیل مي شود که واسطۀ انتقال دادۀ اطالعاتي به مرورگر است. 

هر صفحه وب از 3 تگ اصلي به ترتیب زیر تشکیل مي شود:

>Head < 1ـ
    >title < 2ـ
 >body < 3ـ

HTML مانند محفظه اي براي نگهداري داده ها میان تگ آغازین و پایاني عمل مي کند. 

>HTML< ... >  HTML<
                                                      کد پایاني           کد آغازین

دقت کنید که کد پایاني و کد آغازین همانند هم هستند، با این تفاوت که کد پایاني در ابتدا یک ممیز 
دارد.

نكته
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در حال حاضر آخرین گونۀ HTML همان است که از سال 2014 میالدي وارد بازار وب گردید. HTML، نوعي 
زبان نشانه گذاري است که امکانات بیشتري را براي طراح و نیز امکان تجربه کاربري مناسب در اختیار کاربر قرار مي دهد. 

در جدول زیر با تعدادي > tag< اصلي HTML آشنا مي شویم:

توضیح   <tag >

>  doctype! <نمایندۀ نوع سند مي باشد. 

>html <بیان کنندۀ اینکه سند از نوع HTML است. 

> head<بیان کنندۀ اطالعات در مورد سند است.

>title <نمایندۀ عنوان صفحه است.

>body <نمایندۀ بدنۀ اصلي سند است.

>h6<  تا >h1<نمایندۀ تیتر و سوتیتر )h1 بزرگ ترین تیتر و H6 کوچک ترین سوتیتر مي باشد(.

>p <نمایندۀ پاراگراف مي باشد.

>br <به وجودآورندۀ یک خط صاف در بین مطلب یا پاراگراف است.

>hr <نمایندۀ تغییر مشخص در متن و محتوا مي باشد.

> ........!<کاربر آن را نمی بیند و فقط براي شخص طراح و به عنوان توضیح قابل دید و استفاده است.

با توجه به کادر زیر، تگ هاي »HTML« را مي توانید 
نشانه گذاري  زبان  نوعي  به صورت  که  کنید  مالحظه 
عناصر صفحه عمل  میان  تفاوت  نمایش  و  بیان  براي 
مي کنند. در اینجا به کاربرد و محل قرارگیري تگ هاي 

آغازین و پایاني توجه کنید!

  
> HTML<

> Body<

> H1<  .اینجا محل تیتر اصلي است >/H1<  

> p< .این پاراگراف اول و متن کاربردي صفحه است >/p<

> H2<  .اینجا محل سوتیتر است > /H2<  

> p<  .اینجا پاراگراف دوم قرار مي گیرد > /p<  

>/Body<

>/ HTML<

HTML تصویر7- نمایي ازکدهاي نشانه گذاري
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 HTML طی مراحل زیر یک صفحۀ وب ساده توسط کد هاي
بسازید:

کنید.  باز  را   )Note pad( پَد  نُت  اپلیکیشن  ابتدا  1ـ 
دهید. انجام  زیر  جداول  مانند  را  مراحل 

تصوير9

تصوير8- براي باز كردن Notpad به ترتيب باال عمل كنيد

تمرین
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2ـ کدهاي زیر را روي آن تایپ کنید:

5 ـ دقت کنید که منوي Save as type → All files  را انتخاب کنید.
6 ـ اکنون مي توانید فایل مورد نظر را در مرورگر خود ببینید، ابتدا روي فایل مورد نظر خود کلیک کنید. 
)فایل مورد نظر با پسوند .html دیده مي شود( تا سند به طور خودکار بر روي مرورگر رایانۀ شما باز گردد. 
7ـ اولین صفحه وب شما بر روي مرورگر ظاهر مي شود همانند آنچه که در تصویر 11 مي توانید مالحظه نمایید.

توجه : به تغییر اندازۀ مطالب دقت کنید که توسط تگ هاي مختلف مشخص شده است.

3ـ سپس منوي File را باز کنید و Save as را انتخاب کنید، سند را ذخیره نمایید.
4ـ سند خود را با نام firstpage.html ذخیره )Save( کنید.

 توجه : دقت کنید که حتماً فایل را با پسوند .html ذخیره کنید.

تصویر10

HTML تصویر11-خلق یک صفحه وب توسط
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طراحي اتودهاي اوليه

آموزش طراحی صفحات وب و کاربرد گسترده آن

1 ـ قدم اول در طراحي یک صفحۀ وب؛
2 ـ آماده سازي وایرفریم؛

3 ـ انتقال عناصر بصري و ارکان نوشتاري به صفحه وب؛
4 ـ انواع تصویر در فضاي مجازي؛

5 ـ رزولوشن تصویر؛
6 ـ ابعاد تصویر؛

7 ـ  تایپوگرافی در فضای مجازی
8 ـ انتخاب و کاربرد رنگ؛

یادآوري: رنگ هاي RGB؛

9ـ رنگ هاي ِهگز Hex؛
10ـ پالت رنگي وب؛

11ـ طراحي صفحۀ وب توسط نرم افزار فتوشاپ؛
12ـ مراحل اسالیس کردن صفحۀ وب

1ـ قدم اول در طراحي يك صفحۀ وب

جهت طراحي یک صفحۀ وب همانند خلق هر اثر گرافیکي دیگري که تاکنون خلق کرده اید، نیازمند به طراحی 
نام  به  و وب سایت شامل طرح هایي  اپلیکیشن  از  مجازي  فضاي  در  اولیه  اتود هاي  اولیه هستند. طراحي  اتود 
»وایرفریم« )wireframe( است. »وایرفریم« مرحلۀ بسیار مهمي در فرایند طراحي را به خود اختصاص مي دهد؛ 
زیرا قادر است امکان دسته بندي و درجه بندي اطالعات را بر اساس اهمیت موضوع و نیز خلق صفحه آرایي بهینه 

جهت استفاده آسان کاربر فراهم کند. به بیان دیگر وایرفریم گرید صفحه را مشخص می کند.
»وایرفریم« غالباً طرح خطي ساده همانند نقشۀ یک ساختمان و به رنگ سیاه و سفید است. در حال حاضر 
طراحان وب بدون تهیۀ »وایرفریم« وارد مراحل بعدي طراحي از جمله طراحي نرم افزاري )همانند فتوشاپ و 

.)12 )تصویر  نمي شوند  کدنویسي  یا  و   ))Dreamweaver(»ویور »دریم 
در تصویر 12 شما با انواع نمونه هاي وایرفریم صفحات وب اپلیکیشن آشنا مي شوید.
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تصویر12- دو نمونه »وایرفریم« در باال نمونه »وایرفریم« یک صفحه وب سایت و تصویر پایین »وایرفریم« اپلیکیشن
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2ـ آماده سازي وايرفريم

براي تهیۀ »وایرفریم« مي توان از نرم افزار فتوشاپ استفاده کرد. نرم افزار فتوشاپ را باز کرده و به ترتیب زیر 
مي کنیم:  عمل 

1ـ به منوي فایل رفته و سند جدیدي را باز مي کنیم.
2ـ زماني که پنجره »new« باز مي شود، ابعاد صفحه را بر اساس اندازه هاي زیر تنظیم مي کنیم:

براي اطالعات بیشتر به تصویر 13 مراجعه کنید.

ابعاد صفحه: 768ـ 1024

رزولوشن: 150

RGB :مد رنگ

تصویر13
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اندازه هاي استاندارد صفحۀ وب

1024ـ1280 پیکسل800-600 پیکسل   

768ـ1366 پیکسل768ـ1024 پیکسل

1080ـ1920 پیکسل800-1280 پیکسل   

طراح، ابعاد صفحۀ وب را بر اساس نیاز و در نظر گرفتن قوانین کنسرسیوم جهاني وب باید از میان 
اندازه هاي استاندارد انتخاب کند.

انتخاب اندازه هاي استاندارد بزرگ تر، امکان تغییر ابعاد را در هنگام استفاده از ابزار الکترونیکي مختلف 
مانند: موبایل، تبلت، رایانۀ میزي و لب تاپ بدون به هم ریختگي طرح فراهم مي کند.

3ـ موقعیت ابعاد Header – Body – Footer را مشخص مي کنیم.

نكته

نكته

ابعاد طولي  انتخاب  اما  است،  استاندارد  اندازه  هاي  با  و مطابق  ثابت   )width( ابعاد عرضي  انتخاب 
تغییر کند. از لحاظ میزان محتوا،  نیاز صفحۀ وب  و  بر اساس میل طراح  )height( مي تواند 

نكته

تصویر14
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4- در این مرحله، طراحي اولیۀ صفحه را بر روي »وایرفریم« مشخص مي کنیم. ارکاني که باید بر روي صفحه 
مشخص شوند عبارت اند از: 

تمامي این عوامل بصري فقط به صورت خط ساده دیده مي شوند مثاًل لوگو یا تصویر به صورت کادر ساده با یک 
ضربدر در میان آن دیده مي شود. 

5- در اینجا وارد مرحلۀ آخر یعني بررسي و آزمایش جایگیري عناصر مي شویم. در این مرحله امکان تغییر و 
تصحیح طراحي وجود دارد.

6- پس از آزمایش و تأیید جاي گیري عناصر در صفحه، بر اساس استانداردهاي کنسرسیوم جهاني وب )w3( و 
 JPG وایرفریم« خود را به صورت یک صفحۀ یکپارچه« ،)user friendly( »در ارتباط با »استفادۀ آسان کاربر

یا  PNG ذخیره مي کنیم.

راحتي  به  که  به گونه ای  کنید  انتخاب  موجود  مونیتور هاي  استانداردهاي  با  مطابق  را  سایت  اندازۀ صفحۀ  1ـ 
قابلیت کوچک و بزرگ شدن درصفحۀ نمایش سایر وسایل الکترونیکي را به راحتي داشته باشد. در این حالت 
آن  نام  از  که  همان طور  مي کنیم.  انتخاب  صفحات  لي آوت  براي  را   )Fluid layout( شناور«  »صفحه آرایي 
را  نوع طراحي  این  مي شوند.  تبدیل  یکدیگر  به  راحتي  به  و  سیال هستند  شناور،  به حالت  پیداست، صفحات 

مي گویند.  )Responsive( »واکنش گرا« 

1ـ لوگو )نشانه(؛
2ـ هویت سایت – نام سایت؛

.)Navigation( 3ـ منو صفحه یا ناوبري
Header

Bodyمحل قرارگیري متن و تصویر )کلیۀ عناصر نوشتاري و تصویري(.

ـ نقشۀ سایت، مالکیت، کپي رایت؛
سایت هاي  همانند  شخص«  سوم  »سایت هاي  با  ارتباطي  نشانه هاي  ـ 
شبکه هاي اجتماعي که مالکیت آن متفاوت بوده اما امکان لینک و ارتباط        
)widget(  »با آنها از طریق سایت دیگر مهیا است که به آنها »ویدجت

گفته مي شود. 

Footer

در اینجا چکیده اي کوتاه از این استاندارد ها را با هم مرور مي کنیم:

 دقت داشته باشیم که »وایرفریم« فقط یک الگو و یا گرید سادۀ بصري نیست، بلکه وظیفه اي فراتر از آن 
بر عهده دارد و آن مطابقت طراحي با استانداردهاي جهاني W3 است.

نكته

تاکنون چندین بار در مورد کنسرسیوم سازمان جهاني وب )W3(، صحبت به میان آمد. این ارگان، استانداردهایي 
را براي طراحي و اجرا در فضاي مجازي تعیین کرده است و از طراحان خواسته تا از آنها پیروي کنند.
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2ـ در زمان جایگیري عناصر بصري، از باالي صفحه شروع مي کنیم، ابتدا مهم ترین رکن صفحه یعني نشانه، نام 
و هویت سایت را در باال ترین نقطۀ صفحه قرار مي دهیم، سپس شعار تبلیغاتي و در مرحلۀ سوم، منوی صفحه. 

به طور کلي توصیه شده است که این سه بخش در 400 پیکسل باالي صفحه قرار گیرند. 
3ـ استفاده از فضاي منفي مناسب: در زمان طراحي بین ارکان بصري صفحه، الزم است از فضاي منفي به خوبی 
استفاده نماییم. رعایت نکردن این نکته باعث مي شود که کاربر تمرکز خود را بر روي محتواي صفحه تا حدود 

20 درصد از دست بدهد.

3ـ انتقال عناصر بصري و اركان نوشتاري به صفحه وب 

در این مرحله، »وایرفریم« را به صورت یک الیه و گرید در زیر دست خود داریم. به کمک این الیه مي توانیم 
عوامل بصري را با دقت کامل در صفحه جاي گذاري کنیم.

ارکان نوشتاري شامل متن، تایپوگرافي، تیتر، سوتیتر و اعداد می باشد.

عناصر  شویم.  آشنا  مجازي  فضاي  در  نوشتاري  ارکان  و  بصري  عوامل  انواع  با  است  الزم  اینجا  در 
نشانه، عکس،  لوگوتایپ، مونوگرام،  از:  عبارت اند  مي گیرند،  قرار  تصویر  زیرمجموعۀ  در  که  تصویري 

تصویري.  آیکون هاي  انواع  و  جدول  نمودار،  دیاگرام،  تصویرسازي، 

تصویر15- در این شکل 400 پیکسل باالي صفحه شامل ارکان لوگو نماد تبلیغاتي و منو صفحه مي باشد.

نكته
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4ـ انواع تصوير در فضاي مجازي

تصویر در فضاي مجازي به دو گونه اصلي دیده مي شود:
1ـ تصویرهاي بیت مپ )Bitmap( که از کنار هم قرار گرفتن اجزاي بسیار ریزي به پیکسل نام )pixel( تشکیل 
مي شود. تصاویر در فضاي مجازي با 3 فرمت JPEG و GIF و PNG ذخیره و استفاده مي شوند. استفاده از این 

فرمت ها، زمان بارگذاري )Download( را کوتاه کرده و قابلیت نمایش بر روي مرورگر را آسان مي کند. 
2ـ تصویرهاي رّسامي شدۀ وکتور )Vector( غالباً در نرم افزارهایي مانند ایالستریتور )Illustrator( یا کورل 
ِدراو )Corel Draw( ترسیم مي شوند. تصاویر ِوکتور، شکل هاي هندسي تشکیل شده از خط، سطح، بعد، رنگ و 
فرم هستند و وابسته به رزولوشن )وضوح تصویري( نیستند. انواع لوگوتایپ، نشانه، دیاگرام و جدول از این دسته 
 JPEG هستند. هنگام استفاده از فایل وکتور در وب، ابتدا باید از آن، یک خروجي با فرمت هاي بیت مپ از جمله

و GIF و PNG، گرفته شود.

5 ـ  رزولوشن تصوير

نمایندۀ وضوح تصویري مي باشد و یکي دیگر از شاخص هایي است که براي استفادۀ تصویر در فضاي وب باید در 
نظر گرفته شود. وضوح تصویري یا رزولوشن نمایانگر تعداد پیکسلي است که بر روي صفحۀ نمایش به تصویر در 
مي آید. تصاویري که براي رسانه هاي چاپي استفاده مي شوند، باید داراي رزولوشن dpi 300 باشند؛ اما در فضاي 
مجازي، با توجه به سرعت بارگیري صفحات، نیاز است که وزن صفحه و عناصر بصري تا حد امکان کم باشد. لذا 

وضوح تصویر بین 72 تا dpi 150 تنظیم مي شود.

6 ـ  ابعاد تصوير 

انتخاب تصویر با اندازۀ مناسب یکي از عواملي است که باید توسط طراح به دقت در نظر گرفته شود. زماني که 

AS ذخیره مي گردد،  یا  و   AI به صورت  غالباً  و  ایالستریتور خلق مي شود  دقت کنید، سندي که در   
از فرمت هاي بیت مپ در وب مورد استفاده قرار گیرد. نمي تواند بدون خروجي و تبدیل شدن به یکي 

ـ رسانه هاي چاپي شامل انواع جراید، نشریات، کتاب ها و به طور کلي هرآنچه که از طریق چاپ بر روي 
صفحه به نمایش درآید، می باشد.

ـ Dpi واحد اندازه گیري وضوح تصویر در فضاي مجازي است.

نكته

نكته
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در »وایر فریم«، کادري براي تصویر با اندازۀ مشخص در نظر گرفته مي شود، باید ابعاد طولي و عرضي تصویر 
انتخاب  بر عکس،  و  تصویر  باعث کشیدگي  کادر،  از  تصویر کوچک تر  انتخاب  داده شود.  آن مطابقت  با  دقیقاً 
تصویر بزرگ تر باعث فشردگي آن مي شود. بنابراین، تصویر از حالت اصلي خود خارج مي شود. همچنین استفاده 
از تصاویر بزرگ تر از اندازۀ مورد نیاز، باعث ازدیاد وزن بصري صفحه شده و در بارگیري و انتقال، مشکل ایجاد 

مي کند )تصویر 16(. 

7ـ  تايپوگرافي در فضاي مجازي 

یکي از مهم ترین ارکان طراحي در فضاي مجازي، تایپوگرافي است. انتخاب فونت باید بر اساس محتواي سایت 
باشد و از فونت هایي باید استفاده کرد که قابلیت نمایش مناسب بر روي صفحۀ مانیتور را داشته باشند. همچنین 
توصیه مي شود که از فونت هاي تزئیني با ظرافت زیاد )همانند خط نستعلیق استفاده نشود و بلکه بر عکس از 
فونت هاي ضخیم )یا اصطالحاً گوشتدار(( همانند یکان و ترافیک و .... استفاده کنیم. در زبان التین »تایمز رومن« 
)Times Roman( ـ هلِوتیکا )Helvetica( ـ اِریال )Arial(ـ ورِدنا )Verdana( از جمله فونت هایي هستند که 

استفاده از آنها توصیه مي شود.

1- در حال حاضر گوگل ،حدود 600 نوع فونت جدید جهت استفاده در فضای مجازی ایجاد کرده 
است که در اختیار طراحان وب قرار دارد. برای اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید : 

www.googlefonts.com

2- الزم است در استفاده از فونت به کنتراست الزم بین زمینه و نوشته و همچنین اندازۀ مناسب فونت 
توجه شود تا فرایندخواندن براي کاربران آسان تر شود.

تصویر16-  این تصویر ابعادي کوچکتر از کادر در نظر گرفته شده دارد، به همین دلیل دچار کشیدگي شده است.

نكته
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8 ـ  انتخاب و كاربرد رنگ

کاربرد رنگ در طراحي وب بسیار حائز اهمیت است. عالوه بر آنچه که تاکنون در حوزۀ مباني رنگ فرا گرفته اید،
علم  در  عمیقي  ریشۀ  مجازي  فضاي  در  رنگ  رنگي(  اشباع  و  متضاد  و  مکمل  رنگ هاي  خلوص،  )کنتراست، 
نهفته اي مي باشد  ارزش هاي  تبلیغاتي دارد. رنگ در ذات خود داراي  برندسازي  روان شناسي و هویت سازي و 
که قادر است بر روي بینندۀ خود به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه تأثیر گذاشته و نیز احساسات گوناگوني را در وي 
برانگیزد. همچنین رنگ مي تواند فرد را مشتاق یا بي نیاز به واکنش ها و عملکرد هاي مختلف نماید. براي مثال 
او را مشتاق و یا بي تفاوت نسبت به خرید محصولي نماید. طراحان وب از این توانایي منحصر به فرد رنگ، در 
راستاي هدف و پیام سایت به خوبي بهره مي گیرند. براي مثال بازدید از وب سایت مواد غذایي با رنگ هاي اشتها 
برانگیز مي تواند کاربر را دعوت به خرید و سفارش بیشتر نماید. عالوه بر ده ها مثال دیگر، استفاده از رنگ نارنجي 
به کاربر حس آشنایي و خرید با صرفه را مي دهد؛ بدین معنا که اگر کاربر، از سایتي قصد خرید آنالین را داشته 
نارنجي در آن سایت ارجح باشد، ناخودآگاه احساس مي نماید که خرید مناسب و با صرفه اي را  باشد و رنگ 
انجام مي دهد و در نتیجه احساس رضایت مندي و اطمینان مي نماید. یکي از نرم افزارهایي که مي تواند شما را در 

انتخاب رنگ کمک نماید، اَُدبي کالِر سي سي )Adobe color cc( مي باشد.

تصویر17- نرم افزار ادوبي کالر سي سي که ابزاري مناسب براي انتخاب رنگ است.
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جدول زیر مي تواند تا حدي شما را در انتخاب رنگ یاري نماید.

مفهومرنگ

هیجان، عشق، اشتیاق، نفرت، خون، طعم، حرارت، تحرك، جنبش، تحریک ذائقه؛قرمز

دوستي، آشنایي، انرژي، باصرفه، فعال، شادي، خورشید، خالقیت، مهرباني، تحریک ذائقه؛نارنجي

انرژي، شادي، اعالم خطر، ورزش؛زرد

طبیعت، محیط زیست، رشد و نمو، ثروت، علم، رفاه؛سبز

آسمان، دریا، رشد عقلي، هوش، ارتباط و پیام رساني، اطمینان، آرامش؛آبي
رنگ آبي طبق آمار هاي جهاني وب، مورد پسند عامۀ مردم جهان مي باشد و با هیچ فرهنگي مغایرت ندارد.

گل، عطر، تجمل، رنگ سلطنتي، رمانتیک، راز و نیاز؛بنفش

پاکي، نور، سبکي، خلوص، تقوا. همچنین رنگ سفید بهترین رنگ براي پس زمینه مي باشد.سفید

قدرت، جالل، شکوه، توانایي، جامعیت.سیاه

تصویر18
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این رنگ که اصطالحاً رنگ مادر نامیده مي شود باید در طراحي سایت استفاده شده و مباني روان شناسي رنگ 
در آن به دقت مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که انتخاب رنگ باید متناسب با مفاهیمي که منتقل مي کند 
صورت گیرد. براي مثال رنگ سبز، رنگ مناسبي براي بانک، بیمه و منابع طبیعي است و رنگ آبي براي حوزۀ 
ارتباطات مناسب است، چنانچه  در بیشتر سایت هاي اجتماعي از رنگ آبي استفاده مي شود. همچنین بهتر است 
براي طراحي سایت، رنگ هاي دیگري به عنوان رنگ دوم و سوم در نظر گرفته شود. بیشتر کردن تعداد رنگ 
مي تواند براي کاربر گیج کننده باشد و در شناخت و تشخیص وي در ارتباط با هویت سایت مشکل ایجاد کند.

دقت داشته باشید، هر سایت یا اپلیکیشني غالباً یک رنگ اصلي )primary( دارد که متناسب با رنگ 
هویت سازماني )corporate Identity( و برندینگ )Branding( آن است.

طبق استانداردهاي جهاني وب، رنگ سفید و به طور کلي رنگ هاي بسیار روشن براي پس زمینۀ سایت 
به چشم، فضاي تنفس  توصیه شده است؛ زیرا خوانایي متن را براي کاربر افزایش داده و اصطالحاً 

مي دهد.

نكته

نكته

RGB رنگ هاي
افزایشي  از گروه رنگ هاي  الکترونیک دیده مي شوند،  رنگ هایي که بر روي صفحۀ نمایش وسایل 
)Additive Color( هستند که براساس درصد رنگي میان نورهاي قرمز، سبز و آبي تشکیل مي شوند. به 
این گروه رنگي، رنگ هاي RGB مي گویند. این گروه رنگي در نرم افزارهایي مانند فتوشاپ، ایالستریتور، 

اَفتر اِفکت )after Effect( و فلش )Flash( که تصاویر به صورت پیکسل است، دیده مي شود. 

یادآوري
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)Hex( 9ـ  رنگ هاي هگز

»هگزا دسیمال« )Hexa Decimal( یا اصطالحاً هگز )Hex( واحد سنجش رنگ در وب است که توسط کدهاي 
رنگي مشخص مي شود. رنگ هاي »هگز« از 6 عدد یا حرف تشکیل مي شوند و با عالمت # آغاز مي شوند. هر 
جفت از این اعداد یا حروف، به ترتیب از چپ به راست نمایانگر میزان شدت رنگ )Intensity( قرمز، سبز و 

آبي مي باشد. 
ارزش درجۀ رنگي در واحد »هگز« از »OO« که نمایندۀ کمترین شدت رنگي است تا »FF« که نمایانگر 
باالترین شدت رنگي است، دیده مي شود؛ براي مثال رنگ سفید از ترکیب سه رنگ اصلي با باالترین 

شدت خود به وجود مي آید. 
برعکس، رنگ سیاه از ترکیب این سه رنگ با پایین ترین درجۀ خود، ساخته مي شود.

تصویر19
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# OO OO OO
رنگ سیاه

# FF FF FF
رنگ سفید

# XX XX XX
کدهاي رنگي هگز به ترتیب از 
چپ به راست قرمز، سبز، آبي

تصویر20

تصویر21- رنگ هگز که با حروف اعداد نمایش داده مي شود.
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10ـ پالت رنگي وب

پالت رنگي وب مجموعاً داراي 216 رنگ است. این ها رنگ هایي هستند که بر روي تمامي مرورگرها، قابلیت 
نمایش یکساني دارند؛ به همین دلیل به آنها رنگ هاي اَمن وب )Web Safe Colors( مي گویند. توصیه مي شود 
انتخاب نمایید تا دچار ناهماهنگي رنگي در  رنگ انتخابي براي سایت خود را از میان پالت رنگ هاي اَمن وب 

مرورگر هاي مختلف نشوید زیرا ناهماهنگي رنگي، تأثیر منفي بر هویت سازي سایت دارد. 

تصویر22-رنگ هگز که با حروف اعداد نمایش داده مي شود.



39

مقدمه ای بر طراحی وب پودمان 1     

11ـ طراحي صفحۀ وب توسط نرم افزار فتوشاپ

حال که با فرمت عناصر بصري، انتخاب رنگ و فونت مناسب و به طور کلي مباني طراحي در فضاي مجازي تا 
حدي آشنا شده اید، مي توانید اولین صفحۀ وب را در فتوشاپ ایجاد کنید.

1ـ ابتدا به »وایرفریم« خود برگردید و آن را به عنوان یک الیه با وضوح )opacity( حدود 10% تا 
20% در فتوشاپ باز کنید. این عمل کمک مي کند که عناصر بصري را بدون خطا در جایگاه مناسب 

خود قرار دهید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر23

تصویر24
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2ـ در مرحلۀ بعد، عناصر بصري انتخابي خود شامل لوگو )نشانه(، متن، تصویر، جدول، لینک 
یا دکمه هاي منو )Menu Button( را با فرمت مناسب وارد صفحه نمایید. 

انجام  به  را در »فتوشاپ«  مادر  یا صفحۀ   )Home page( اینجا شما طراحي یک صفحه  3ـ در 
رسانده اید. صفحۀ مادر یا صفحۀ خانه )Home page(، صفحه اي است که تمام صفحات داخلي 

لینک متصل مي شوند. به آن  سایت 
4ـ مرحلۀ بعدي کار شما، در ارتباط با بریدن قطعات صفحه و تبدیل آنها به HTML است. ما براي 

این کار از ابزار اِسالیس )Slice( استفاده مي کنیم.

در زماني که از ابزار اِسالیس )چاقو( براي تهیۀ صفحۀ وب استفاده مي شود، صفحه، ساختاري مانند 
جدول پیدا مي کند و هر قسمت بریده شدۀ صفحه، تبدیل به یک خانه از آن جدول مي گردد؛ بنابراین 

صفحه باید بسیار ساده و خالصه باشد و از افزودن عناصر بصري بیهوده جداً پرهیز شود.

تصویر25

نكته
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12ـ  مراحل ِاساليس كردن صفحۀ وب

1ـ در جعبۀ ابزار فتوشاپ )Tool box(، اِسالیس )چاقو( را انتخاب کنید.
2ـ در منوي view حتماً »اِسنپ« )snap( و سپس »Snap to Layers« را انتخاب کنید.

3ـ حال تمام اجزاي صفحه شامل Header و Body و Footer را با ابزار اِسالیس )چاقو( با دقت کامل 
دور بري کنید. 

4ـ ذخیره کردن قطعات بریده شده و اکسپورت کردن آنها به فایل هاي HTML مرحلۀ بعد را تشکیل مي دهد 
که باید به این ترتیب انجام گیرد: 

File → Save For Web

تصویر26
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5ـ در پنجرۀ ذخیره سازي فایل، در باالي صفحۀ سمت راست این گونه تغییرات را باید ایجاد نماییم:

Preset → JPEG High

تصویر27
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6ـ مثلث کوچک گوشۀ سمت راست 
 Optimized را کلیک کرده و گزینۀ
انتخاب  را  مایزومنو(  )اُپتي   Menu

کنید.

باز  نهایي  ذخیره سازي  پنجرۀ  وقتي  7ـ 
صفحه،  پایین  در  که  کنید  دقت  شد، 
را   HTML & Images فرمت   حتماً 
در  را  فایل ها  نهایت   در  و  دهید  تغییر 

کنید. ذخیره  مناسب  جاي 

Optimized Menu

تصویر28

تصویر29- فرمت تصویر را باید همانند تصویر مشخص کنید.
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9ـ وقتي فایل HTML را باز مي کنید صفحۀ شما در مرورگر باز خواهد شد. در اینجا اولین صفحۀ وب 
شما به صورت زنده و آنالین بر روي مرورگر رایانه قابل مالحظه است. در اینجا صفحۀ وب بر روي مرورگر 

»سافاري« )Safari( دیده مي شود.

8ـ فایل ذخیره شده به صورت یک صفحۀ HTML ذخیره مي گردد. 

تصویر30

تصویر31- صفحه HTML که در مرورگر سافاري باز شده است.
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همان طور که قباًل گفته شد، صفحۀ بوجود آمده صفحۀ )Home page( است. اگر بخواهید یک سایت 
را به طور کامل طراحي کنید، براي هر صفحه باید جداگانه مراحل یاد شده را از ابتدا تا انتها انجام 

دهید و سپس فایل ها را در یک پوشۀ اصلي )root folder( ذخیره کنید.

طراحي صفحات داخلي وب سایت
در اینجا با استفاده از »وایرفریم« و الگوبرداري از شیوۀ طراحي صفحۀ خانه )Home page(، صفحات 
داخلي سایت از جمله دربارۀ ما، ارتباط کاري را طراحي کنید. )روش اجرایي کار دقیقاً همانند صفحۀ 

خانه است و فقط محتواي صفحات داخلي متفاوت خواهد بود(..

1ـ بخش باالي صفحۀ وب که شامل لوگو، منوي صفحه و شمارۀ صفحه مي باشد، عیناً کپي )Copy( و در 
صفحات دیگر Paste مي شود. فقط هر صفحه را جداگانه در منو مشخص کنید.

2ـ به گرید و صفحه آرایي صفحۀ خود )Home page( دقت کنید و مطابق با آن، صفحات بعد را طراحي 
کنید.

3ـ پالت رنگي را که براي صفحۀ )Home page( انتخاب کرده اید در تمام صفحات داخلي نیز عیناً رعایت 
کنید.

پذيرش سفارش

 هنرجویان در این فصل مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
1ـ3ـ هدف سایت؛

2ـ3ـ شناخت مخاطب هدف؛ 
3ـ3ـ شناخت رقبا و سایت هاي مشابه؛

تمرین: شناخت هدف، مخاطب و رقباي چند سایت موفق
4ـ3ـ تهیۀ طرح اولیه )پروپوزال(؛

5ـ3ـ عقد قرارداد؛
6ـ3ـ ارائه طرح به مشتري و شروع مراحل اجرایي کار.

نكته

راهنمایی

تمرین
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حال که طراحي و ساخت اولیۀ یک صفحۀ وب را فرا گرفته اید، براي پذیرش سفارش از مشتري آماده شده اید. 
الزم به یادآوري است که طراحي وب، فرایند بسیار گسترده اي بوده و از جمع آوري اطالعات، طراحي و راه اندازي 
بر روي شبکه، بسیار فراتر است. طراحي وب، چند بعدي و چند رسانه اي است که از همکاري و تعامل میان هنر، 

تکنولوژي و فناوري اطالعات در کنار یکدیگر تولید مي شود.

1ـ  هدف سايت

2ـ  شناخت مخاطب هدف

3ـ  شناخت رقبا و سايت هاي مشابه

هنگامي که از طرف مشتري، سفارشي به شما پیشنهاد مي شود، شناخت شاخصه هاي اصلي طراحي وب الزامي 
است. این شاخصه ها همانند یک هرم است که در رأس آن، هدف سایت قرار مي گیرد. منظور از هدف سایت، 
دریافتن دلیل و قصد تولید آن است. طراح باید براي همۀ پرسش ها و سواالت پاسخ روشني داشته باشد؛ از جمله 
اینکه این سایت چرا و با چه قصدي تولید شده است؟ آیا سایت، تجاري و جهت فروش کاال ایجاد شده است؟ 
آیا سایتي آموزشي است؟ مخاطبین سایت چه ویژگي هاي دارند؟ یافتن جواب پرسش هایي از این نوع، روشنگر 

هدف سایت و مسیر کار طراح بوده و نحوۀ بیان بصري و کاربرد تکنولوژي الزم را روشن مي کند.
در این مرحله، طراح موظف است خط مشي و نقطه نظرات سفارش دهنده )مشتري( را کاماًل رعایت نماید.

نکتۀ دیگري که الزم است در مورد آن اطالعات کاملي داشته باشید، شناخت مخاطب هدف است. مخاطبین 
فضاي مجازي به طور کلي در دو گروه جاي مي گیرند: 

1ـ مخاطبین متخصص: مخاطبیني هستند که با فناوري و رایانه آشنا بوده و تخصص هاي الزم جهت کار با 
آن را دارند.

2ـ مخاطبین غیرحرفه اي: مخاطبیني هستند که با فناوري وب  غریبه بوده و براي اولین بار با سیستم، ارتباط 
برقرار مي کنند. )کودکان و سالمندان غالباً در این گروه قرار مي گیرند.(

 )User Center Design( »این تقسیم بندي عامل مهمي براي طراح به منظور کاربري و »طراحي کاربر محور
است. عالوه بر دسته بندي کلي باال، مي توان مخاطبین سایت را مطابق با شاخصه هاي دیگري، در گروه هاي فرعي 
کوچک تر قرار داد. مجموع این عوامل را شناخت »دموگرافي« )Demography( مخاطب مي نامند که شامل 

گروه سني، نژاد، مذهب، جنسیت، تحصیالت، موقعیت جغرافیایي، اقتصادي و ... مي باشد.

یکي دیگر از فاکتورهایي که طراح باید آن را مد نظر بگیرد، آشنایي با رقبا و سایت هاي مشابه است. این شناسایي 
کمک مي کند که طراح با انتخاب بیاني خالق و متفاوت و غیر تکراري نسبت به رقبا، تأثیر ویژۀ خود را بر روي 

مخاطب هدف بگذارد و به این ترتیب سفارش  دهنده را در ارائۀ پیام به مخاطبین خود یاري کند.
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چند سایت موفق را انتخاب کنید و سعي کنید هدف، مخاطب و رقباي آن را تشخیص دهید.
فعالیت 
کارگاهی

4ـ تهيۀ پروپوزال

هدف از تهیه پروپوزال )پیشنهاد کار( بیان ابعاد کّمي و کیفي پروژه، تکنولوژي کاربردي، زمان بندي و هزینۀ 
طراحي و اجراست. براي تهیۀ یک پیشنهاد باید کلیۀ اطالعات در مورد هدف، مخاطب،  رقبا، سهم بازار )به معناي 
وضعیت و موقعیت تبلیغاتي( و همچنین زمان بندي اجرایي کار )طراحي و اجرا( را مشخص نموده و پس از تحلیل 
و نتیجه گیري از این داده ها، براي سفارش دهنده، یک طرح اولیه )پروپوزال( آماده مي کنیم. در ارتباط با یافتن 
قیمت مناسب براي طراحي و اجراي یک پروژه، مي توان به سایت »انجمن طراحان گرافیک ایران« مراجعه کرده 

و تعرفۀ قیمت ها را رعایت نمود1.

1. آدرس سایت انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران: www.graphiciran.com . الزم به ذکر است که این قیمت ها براي طراحان حرفه اي و 
با سابقه مي باشد. این تعرفه راهنمایي است جهت آشنایي با دستمزد هاي طراحان باسابقۀ وب و گرافیک که در آیندۀ نزدیک شما هم عضوي از 

آن جامعه خواهید شد.

 5 ـ  عقد قرارداد

پس از توافق اولیه با مشتري، فرم قراردادي که نمایانگر تعهدات متقابل سفارش دهنده و سفارش گیرنده شامل 
مبلغ مورد توافق، زمان بندي پروژه و ... است، بین طراح و مشتري به امضا مي رسد. این قرارداد طرفین را متعهد 
به پیروي از مفاد آن مي کند. غالباً مبلغي به عنوان پیش پرداخت )تا حدود 30% از کل هزینه( در زمان عقد 
قرارداد توسط سفارش دهنده به طراح پرداخت مي شود. در تصویر شمارۀ 30 مي توانید با یک نمونه از قرارداد هاي 
نمونۀ  قرارداد،  این  به  توجه  با  آشنا شوید. )شما مي توانید  ایران«  گرافیک  »انجمن طراحان  توسط  ارائه شده 

ساده اي از آن را براي خود تهیه کنید.(

در نهایت توجه داشته باشید که رضایت مشتري بسیار مهم است. بنابراین تمام توان خود را در ارائۀ 
کار هنرمندانه در زمان بندي مشخص به کار گیرید.

نكته
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تصویر32
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6 ـ ارائه طرح به مشتري و مراحل اجرايي كار

ارائۀ طرح به مشتري غالباً طبق زمان بندي مورد توافق در قرارداد انجام مي شود. زماني که طراح، دیزاین یک 
وب سایت را سفارش مي گیرد، باید پروژه را بر اساس یک پالن بندي دقیق راهبري نماید و طرح را طي چندین 

مرحله به مشتري ارائه دهد.
)Mock up( »1ـ فاز 1 تهیۀ » ماك آپ

» ماکاپ« شبیه سازي کامل طرح اولیه است به کار نهایي و آنچه که در نهایت توسط کاربر بر روي شبکه دیده 
مي شود؛ با این تفاوت که هیچ یک از عوامل تعاملي صفحه فعال نیستند و صفحه فقط جنبۀ نمایشي دارد. براي 

مثال لینک ها و دکمه هاي منو فعال نبوده و همانند یک تصویر دو بعدي عمل مي کنند.

براي اینکه سفارش دهنده حق انتخاب بیشتري داشته باشد، حداقل 3 و حداکثر 5 » ماك آپ« با طرح و نقوش 
متفاوت تهیه کنید. دقت داشته باشید که ارائۀ طرح در تعداد زیاد باعث سردرگمي و گیجي مشتري شده و 

انتخاب را براي او دشوار مي کند.
1ـ توضیح نوشتاري طرح 

در زمان ارائۀ هر طرح، بهتر است یک صفحۀ مکتوب شامل توضیح کامل طرح و علت انتخاب عناصر بصري 
کاربردي را ارائه کنید. از آنجا که کارهاي مشتري با طرح برخورد مي نماید و علت رد یا قبول طرح را به طور 
اصولي مشخص نمي کند، ارائه صفحۀ توضیحي به مشتري آگاهي بیشتري مي دهد و او را در انتخاب اثر مورد نظر 

یاري نموده و از این طریق، امکان رد یا قبول بدون استدالل طرح تا حد زیادي از بین مي رود.
2ـ مرحلۀ دوم: » ماك آپ« صفحات داخلي

پس از ارائۀ طرح مرحلۀ یک به مشتري و اصالح طرح  بر اساس نقطه نظرات او، صفحات داخلي را هماهنگ با 
طرح تأیید شده، طراحي و » ماك آپ« مرحلۀ دوم تهیه مي شود.

سایر صفحات  زیرا  مي شود؛  تهیه   )Home page( خانه  از صفحۀ  فقط  »ماك آپ«  مرحله  این  در 
وب سایت، پس از انتخاب صفحۀ مادر به پیروي از آن به طور مشابه در نحوۀ به کارگیري عوامل بصري 
طراحي مي شوند. این همگوني و مشابهت که به آن کانسیستنسي )consistency( گفته مي شود، 
شامل شباهت در پالت رنگي، گرید، تایپوگرافي و ... است، که موجب خلق یک یونیفورم مشترك میان 
صفحات مي گردد. یکي از  مهم ترین ارکان مباني طراحي وب، هم خانواده کردن صفحات  با یکدیگر 
است که باعث مي شود کاربر احساس کند صفحات یک سایت، پیوندي همانند والدین و فرزند دارند. 
اصطالح والدین )parent( و فرزند )child( در وب و کد نویسي رایج بوده و نمایانگر ارتباط و پیروي 

اجزاي کوچک تر از اجزاي بزرگ تر و یا صفحات داخلي از صفحۀ اصلي است.

نكته
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3ـ مرحلۀ سوم: اجراي نهایي
در این مرحله طرح هاي فاز دوم را در صورت نیاز و بر اساس نقطه نظرات مشتري و اصول علمي طراحي وب 

اصالح کرده و سپس وارد مرحلۀ اجراي نهایي مي شویم.
4ـ مرحلۀ چهارم: تست و آزمایش

پس از اجراي نهایي، صفحات باید مورد آزمایش قرار گیرند )به خصوص در زمینۀ عوامل تعاملي صفحه، همانند 
لینک ها و دکمه هاي منو و ارتباط صفحات با یکدیگر و با صفحۀ مادر( و در صورت وجود هر مشکلي، رفع نقص 

گردد.
5  ـ مرحلۀ پنجم: انتقال بر روي شبکه 

انتقال و جاي گیري طرح در فضاي میزبان )Hosting( و راه اندازي بر روي شبکه، بخش پایاني پروژه محسوب 
مي شود. 

در این مرحله و پس از اتمام کار، تسویه حساب و درخواست مابقي دستمزد از مشتري انجام مي شود.

هر طرح را به طور جداگانه بر روي کاغذ مناسب با کیفیت باال پرینت گرفته و مرحلۀ دوم »ماك آپ« را به 
مشتري ارائه مي دهیم.

نكته



      شرح كار:                                                                                                                                                                                                   
     طراحي صفحه اصلي براي سایت به منظور بارگذاري به صورت آنالین با رعایت اصول فني طراحي وب سایت  

 

      استاندارد عملکرد: 
     اجرای طرح در نرم افزار HTML 5 یا نرم افزارهاي کدنویسي براي وب و همچنین آپلود وب سایت در فضاي مجازي اینترنت               

      شاخص ها:
     1- شناخت نرم افزار هاي مرتبط 

)RGB( 2- شناخت سواد بصري و رنگ شناسي     
     3- آشنایي با صفحه آرایي 

     4- مهارت در انتقال طرح به رایانه و اجراي طرح مورد نظر
     5- ارائه طرح به صورت پرینت یا CD با توجه به فرمت نهایي

       شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 75 دقیقه

مکان: سایت گرافیک
ابزار و تجهیزات: قلم و کاغذ ، رایانه و نرم افزار هاي گرافیکي و اینترنت

      ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار: 
1-  مداد، کاغذ، پاك کن، قلم، رنگ

2- رایانه و نرم افزار هاي مرتبط
3- اسکنر، پرینتر

4- میز کار و صندلي مناسب 

    معيار شايستگی:

 

ارزشيابی شايستگی طراحي صفحات وب 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                 1پذیرش سفارش1

                 1آماده سازي و مقدمات پروژه2

                 2طراحی اتود هاي اولیه3

 1ارائه طرح به مشتری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت منابع، صرفه جویي، تفکیک ضایعات، استفاده از ابزار و وسایل ایمن

شایستگی های تفکر، داشتن درك درستی از سیستم سازمانی

2 

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.



با توجه به تغییرات فناوری و تأثیر آنها در اجرای صفحه آرایی کتاب ها و سایر نشریات، کار در محیط 
ـ  گرافیک است. در راستای این هدف، هنرجویان رشته  نرم افزارهای مرتبط از مهارت های مهم در رشته فتو  

ـ   گرافیک، باید به آموزش و کسب تجربه در این حوزه کاری بپردازند. فتو  

پودمان ٢

نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين (

https://www.roshd.ir/212595-2
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 هنرجویان در این پودمان مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
 اجرای صفحات کتاب در برنامه این دیزاین

 گرفتن خروجی و تحویل کار برای چاپ

1

استاندارد عملکرد

)ID(اجرای صفحه بندي با توجه به ماکت طراحي شده و بر اساس استانداردهاي نرم افزار

نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين (

کاربرد نرم افزار اين ديزاين در نشر و مطبوعات
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مقدمه

توانایی  به کمک آن طراح  آرایی است که  برای صفحه  )Vector( پرکاربرد  برداری  افزار  نرم  این دیزاین یک 
طراحی و اجرای لی اوت صفحات کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ، مجالت و انواع پوستر را دارد.

 Word این نرم افزار با فراهم نمودن تمامی امکانات جهت انتقال متون از سایر نرم افزارهای واژه پرداز همچون
به محیط نرم افزار و ویرایش آنها، فراخوانی تصاویر، ابزار و امکانات رسم و افزودن طرح های پیش ساخته، ابزار 

ایجاد جدول و ... نیاز طراح را به عنوان یک صفحه آرا در نهایی کردن فایل برآورده خواهد کرد.

این نرم افزار در اکثر اوقات به عنوان برنامه تکمیلی همراه با فتوشاپ یا کورل دراو مورد استفاده قرار 
می گیرد.

تصوير1

تصوير3تصوير2

توجه
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بر روی دکمه Start که در نوار پایین صفحة ویندوز قرار دارد کلیک کرده و از آنجا 
برنامه Adobe Indesign را انتخاب و اجرا می کنید و برای بستن برنامه از منوی 

File، گزینه Exit را کلیک کنید.

باز و بسته کردن نرم افزار

برای بستن برنامه می توان روی عالمت x باالی صفحه نیز کلیک کرد.

آشنایی با محیط نرم افزار

تصوير4

جعبه ابزار
پانل کنترل

پانل ها

پنجره سند

نوار اجرا

تصوير5

توجه
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)New Document( باز کردن صفحه کار جدید

New Document کلیک کنید. پنجره ای به نام Document انتخاب و روی File را از منوی New گزینه
 باز می شود که شامل موارد زیر است.

تصوير6

تصوير7
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Intent               Print-1
 Web                         

 چنانچه فایل را برای چاپ آماده سازی می کنید از گزینه Print و چنانچه برای ارسال در فضای اینترنت 
Web را انتخاب کنید. آماده سازی می کنید، گزینه 

Number of Page -2                تعداد صفحات سند

Start Page -3                شروع شماره گذاری صفحات
Facing Page -4              نمایش صفحات سند به صورت صفحات روبرو

Page Size -5                تعیین سایز سند

Width -6                 پهنا
Height -7                ارتفاع

Orientation -8               جهت قرارگیری کاغذ به صورت عمودی و افقی
Binding -9               از راست یا چپ شروع شدن سند برای صفحه آرایی فارسی یا التین

Column -10               ستون ها
Number              تعداد ستون ها

Gutter               فاصله بین ستون ها

Margins -11               تنظیم حاشیه ها
Bleed -12               فضایی خارج از صفحه می باشد که محدوده برش را ایجاد می کند و برای سفیدی نزدن 

کنار عکس هایی که تا لبه کار امتداد یافته اند کاربرد دارد.
Slug -13                فضایی خارج از Bleed که برای گذاشتن مواردی همچون رجیستر مارک ها1 و کالر بار2 

و توضیحات چاپی و گذاشتن خطوط تا و برش استفاده می شود. این قسمت پس از برش دور ریخته می شود.

1. Register Mark 
2.Color bar 
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Bleed

 GutterMargins
slug

به انتخاب خود دو صفحه روبروی هم از یک مجله را اندازه گیری کنید و سند خود را متناسب با 
آن آماده سازی کنید.

فعالیت 
کارگاهی

برای اینکه بتوانید سندی را که بر روی آن کار کرده اید را در کامپیوتر خود ذخیره کنید از منوی File گزینه 
را  خود  فایل  نام   File Name قسمت  در  می شود.  ظاهر  صفحه  روی  بر  پنجره ای  انتخاب کنید.  را   Save

بنویسید.
دقت کنید در قسمت Save as Type پسوند .indd که همان پسوند مناسب برای ذخیره فایل های این دیزاینی 

است انتخاب شده باشد. سپس در پایین پنجره ، گزینه Save را کلیک کنید.

فرمت ذخیره سازی فایل

تصوير8
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تصوير9

تصوير10
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نام  با  نامی مناسب در یک پوشه  با  را  اید  انجام داده  را که در صفحات قبل  فعالیت هایی  همة 
خودتان ذخیره کنید.

فعالیت 
کارگاهی

بعد از ایجاد فایل جدید می توانید، اندازه و ابعاد کاغذ و همچنین جهت صفحه را مجدداً تغییر دهید. برای این کار 
از منوی  File گزینه  document setup را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن ظاهر شود. از طریق گزینه 

عرض  width و ارتفاع heigh و جهت  orientation می توان )جهت عمودی- افقی( را تغییر داد.

تصوير11
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- یک فایل به ابعاد20 در 20 سانتی متر ایجاد کنید. اندازه حاشیه)margin( را از باال 2سانتی متر، 
از پایین 1/5 سانتی متر ، از چپ 2 سانتی متر ، از راست 1/5 سانتی متر، تعداد ستون ها 3 ستونی و 

فاصله بین ستون ها را 0/5  سانتی متر تعیین کنید.
- سند مورد نظر را ذخیره کنید.

- سپس سند را باز کرده و ابعاد آن را به x  21/7 20   تغییر دهید.
-  از سند یک  save as گرفته و با نام جدید ذخیره نمایید.

فعالیت 
کارگاهی

از طریق منوی View گزینه Show Rulers و یا Hide Rulers را انتخاب کنید. روی محل تقاطع دو 
خط کش رفته کلید موس را پایین نگه داشته و به محل دلخواه می کشید. صفر، به محل جدید منتقل می شود.
برای نمایش خط راهنما، با ابزار انتخاب یا  selection tool           روی خط کش رفته درحالتی که کلید موس 

را پایین نگه داشته اید، خط را به داخل صفحه بکشید.

کار با خط کش ها

برای صرفه جویی در وقت، می توانید از کلیدهای میانبر برای اعمال فرمان ها استفاده کنید.
 Ctrl + N              باز کردن سند جدید

 Ctrl + O              باز کردن فایل

Ctrl +  R              نمایش و عدم نمایش خط کش ها
Ctrl + W              بستن سند

 Ctrl + Z               حرکت را به عقب بر می گرداند

نكته
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

)Tool Box(  جعبه ابزار

A

A

B
B

C

C

D
D

ابزارهای انتخاب

ابزارهای چرخش

ابزارهای تغییر و اصالح

 ابزارهای ترسیم و متن

ابزار انتخاب

ابزار قیچی

ابزار یادداشت

ابزار قطره چکان انتخاب رنگ

ابزار خط کش

ابزار قطره چکان

ابزار دست

ابزار بزرگنمایي

ابزارتغییر شکل آزاد

ابزار چرخش

ابزار تغییر اندازه

ابزار تغییر شکل

ابزار شیب رنگ

ابزار محو شیب رنگ

ابزار متن

ابزار متن

ابزار متن روی مسیر 

ابزار متن روی مسیر 

ابزار انتخاب مستقیم

ابزار ترسیم خط

ابزارصفحه

ابزارقلم

ابزار اضافه کردن نقطه

ابزارکم کردن نقطه

ابزارجهت نقطه

ابزارشکاف

ابزارمداد

ابزارنرم کننده

ابزارپاک کن

ابزار انتخاب محتوا

ابزارجای گذاری محتوا

ابزار کادر مستطیل

ابزار کادربیضی

ابزار کادر چند ضلعی

ابزار مستطیل

ابزار بیضی

ابزار چند ضلعی

تصوير12
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تصوير13- نمايش کاربرد ابزار 
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

هر دو ابزار Selection             و Direct Selection            ، برای انتخاب و حرکت دادن اشکال و تصاویر 
استفاده می شوند، با این تفاوت که ابزار Selection برای جابه جایی، کوچک و بزرگ کردن، چرخاندن یا حذف 
اشکال و تصاویر مورد استفاده قرار می گیرد و ابزار Direct Selection قابلیت حرکت دادن تصویر، در داخل 
قاب اطرافش را دارد و همچنین به وسیله این ابزار می توان گره های اشکال ترسیم شده را )که در صفحات بعدی 

با آن آشنا می شوید( ویرایش نمود.

ابزارهای انتخاب

Direct Selection تصوير14-تغییرات پس از استفاده از ابزار
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اگر بخواهید به وسیلة ابزار selection  تصویری را بچرخانید کافی است به گوشه های قاب دور تصویر نزدیک 
شده تا selection tool  به شکل         تبدیل شود . در این حالت می توانید تصویر مورد نظر را به هر میزان 

که بخواهید بچرخانید.

تصوير15

تصوير16
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

برای وارد کردن تصویر به فضای این دیزاین از منوی File گزینه Place را انتخاب کرده یا کلید میانبر 
Ctrl + D را بزنید.

یک تصویر را از آرشیو کامپیوتر خود انتخاب کنید و آن را به نرم افزار وارد کرده سپس با ابزار 
مناسب آن را در قاب اطرافش حرکت دهید. تا فقط بخشی از آن دیده شود.

فعالیت 
کالسی

با این ابزار می توان مستطیل و مربع ترسیم کرد. برای ترسیم مربع باید کلید Shift را پایین نگه داشت و شکل را 
ترسیم نمود. 

باز  پنجره ای  کرده،  کلیک  کار  روی صفحه  ابزار  این  با  بکشید  مشخص  اندازة  با  را  چهار گوشی  بخواهید  اگر 
بزنید. را   ok کلید  و  کرده  وارد  را  مورد نظر  اندازه  می شود، 

Rectangle ابزار چهار گوش

فلش   عالمت  آن  کنار  در  که  ابزارهایی  کلیه 
قرار دارد، ابزارهایی با یک کرکرة پنهانی هستند. 
یعنی اگر کلیک موس را بر روی فلش ، نگه 
دارید، کرکره ای در کنارش باز می شود و بقیه 
می شود. داده  نمایش  خانواده اش  هم  ابزارهای 

تصوير17

تصوير18

نكته

نكته
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با این ابزار می توان انواع بیضی و دایره را ترسیم نمود. برای ترسیم دایره باید کلید Shift را پایین نگه داشت و 
شکل را ترسیم کرد.

برای اینکه اشکال از مرکز ترسیم شوند کلید Shift + Alt را پایین نگه دارید و شکل را ترسیم کنید.

Elipse ابزار دایره

یک صفحه A4 باز کنید. در آن به وسیله ابزار مربع و دایره و چند ضلعی اشکال مختلفی را ترسیم 
کنید و سپس آنها را به وسیله ابزارهای انتخاب در صفحه حرکت دهید.

فعالیت 
کارگاهی

برای رنگ دادن به اشکالی که در فضای نرم افزار این دیزاین ترسیم می کنید به روش زیر عمل کنید.
1ـ ابتدا با ابزار انتخاب         ، شکل را انتخاب کنید.

2- در جعبه ابزار بر روی A )رنگ زمینه ( دوبار کلیک کنید. پنجره color picker    نمایش داده می شود. در 
قسمت نمایش رنگ ها، رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و بر روی گزینه ok  کلیک کنید تا رنگ به درون 

شکل مورد نظر انتقال یابد.

رنگ دادن به اشکال

A رنگ زمینه 
B رنگ خط دور 

تصوير19

تصوير20
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

3- چنانچه بخواهید، خط دور یا stroke  شکل را رنگ دهید در جعبه ابزار بر روی B )رنگ خط دور( کلیک 
کنید تا مجدداً پنجره Color Picker ظاهر شود. مراحل انتخاب رنگ را انجام دهید و بر روی گزینه ok  کلیک 

کنید.

به وسیله ابزار مستطیل و دایره شکل زیر را ترسیم 
کنید و به آن رنگ دهید.

فعالیت 
کالسی

تصوير21

تصوير22
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هنگام کشیدن یک شکل یا وارد کردن تصویر در سند، باید به این نکته توجه داشته باشید که هریک از این 
تصاویر و اشیا در حقیقت در سطوحی متفاوت نسبت به صفحه قرار می گیرند. یعنی تصویر دوم در باالی تصویر 

اول قرار می گیرد. چنانچه چند تصویر یا شکل در صفحه داشته باشید به روش زیر عمل می کنید.

)Arrange(نحوه چیدمان و قراردهی اشکال یا تصاویر

1ـ تصویر یا شکل مورد نظر را با ابزار selection انتخاب کنید.
2ـ در منوی object گزینه arrange را انتخاب کنید. موارد زیر را مشاهده کنید.

Bring to front شکل را روی تمامی اشکال می آورد.

Bring forward شکل موردنظر را پله پله باال می برد.
Send to back شکل را یکباره به زیر تمامی اشکال می برد.

Send backward شکل را پله پله پایین می برد.

1 2 43

تصوير23

فعالیت    ابتدا شکل را در چهار مرحله ترسیم کنید و به وسیله فرمان  Arrange  روي یکدیگر قرار دهید.
کارگاهی
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

برای شکلی که در فعالیت کالسی قبلی ترسیم کرده اید، یک پس زمینه بسازید و در زیر آن قرار دهید. فعالیت 
کارگاهی

چنانچه بخواهید اشکال ترسیمی را به صورت یک شکل واحد در بیاورید از منوی object گزینه 
group  را انتخاب کنید، یا کلید میانبر  ctrl+ G را بزنید، و حال اگر بخواهید از این حالت خارج 
شوید، اشکال یکی شده را انتخاب کرده و از منوی object  گزینه  Un group را بزنید یا کلید 

میانبر  ctrl+shift+ G استفاده کنید.

 type tool استفاده می شود. مطابق شکل ابزار type  در نرم افزار این دیزاین، برای نوشتن متن از ابزار
را از جعبه ابزار انتخاب کنید.

 )drag( درگ کردن )روی محل دلخواه از صفحه کلیک کرده و یا با )کشیدن  type tool   با ابزار
موس، یک کادر با ابعاد دلخواه ایجاد نمایید. با کلیک کردن درون کادر متنی، یک عالمت چشمک زن 

در کادر متنی ظاهر می شود. حال متن خود را در کادر تایپ کنید.

type tool ابزار

تصوير24

نكته
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در صورتی که بخواهید متنی را از  word به محیط ایندیزاین وارد کنید باید از دستور  place استفاده نمایید.
درون  به  را  وارد شده  متن  که  را می دهد  امکان  این  به شما  نرم افزار  اجرا شود،   place که دستور  هنگامی 
کادرهای متنی جدید جای دهید. بنابراین از طریق منوی file  روی گزینه place  کلیک کنید. سپس فایل  

word مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمة open  کلیک کنید.

پیش نمایشی از یک پاراگراف متنی کنار مکان نمای موس ظاهر می شود سپس روی مکان دلخواه از صفحه مثل 
ستون ها یا کادرهای متنی کلیک کرده تا متن وارد شده در آن جای گیرد. برای اینکه متن به صورت خودکار 
در همة صفحات جاری گردد، قبل از کلیک کردن در کادر متنی یا مکان مورد نظر خود کلید shift را پایین 

نگه دارید  سپس کلیک کنید.

وارد کردن متن از نرم افزار word به این دیزاین

صفحه ای از یک مجله را انتخاب کنید و تیترها و سو تیترهای آن را تایپ کنید. فعالیت 
کارگاهی

تصوير25
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تصوير26
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برای وارد کردن متن از نرم افزار word به این دیزاین از کلید میان بر ctrl+d نیز می توان استفاده کرد.

5 صفحه از یک مجله هنری را انتخاب کنید.متن آن را در فایل word تایپ کرده و آن را به محیط 
این دیزاین وارد نمایید.) سند خود را به صورت دو ستونه آماده کنید(.

فعالیت 
کارگاهی

اگر متن تایپ شده یا متنی که از طریق دستور place  از یک فایل به سند منتقل شده از گنجایش کادر متنی 
بیشتر باشد، عالمت مثبت قرمز رنگ )سرریز متن( در پایین کادر ظاهر می شود در این صورت یا باید اندازة کادر 
را افزایش داد که مربع قرمز رنگ از بین برود و یا اینکه با ایجاد یک ریسمان )+( اضافات متن را به یک کادر جدید 

انتقال داد.

تصوير27

نكته
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

بر روی مربع قرمز رنگ کلیک کرد تا عالمت        ظاهر شود و سپس در صفحه بعد در گوشه باالیی کادر جدید 
کلیک کرد تا نوشته ها به آن منتقل شود.

توجه داشته باشید که کلیه کادرهای نوشتاری در این نرم افزار به یکدیگر مرتبط هستند و تغییر در یک 
کادر موجب تغییر کادرهاي دیگر مي شود.

می توان از طریق دستور show text thread از منوی view اتصال کادرهای مذکور را مشاهده کنید. 
کلید میانبر این دستور Alt + ctrl + y است.

تصوير28

تصوير29

نكته
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به کمک ابزار  type on path می توانید در امتداد لبه های یک مسیر برداری نوشته هایتان را تایپ 
نمایید.

نوشتن روی یک مسیر 

 با کمک ابزار  pen یک مسیر برداری مانند شکل زیر رسم کنید و سپس ابزار  type on path  را 
از جعبه ابزار انتخاب نمایید. و روی لبة مسیر موجود در سند کلیک کرده تا عالمت چشمک زن تایپ 
ظاهر شود و پس از آن شروع به نوشتن کنید. اما اجازه رفتن به خط جدید و فشردن دکمه enter را 
ندارید. باید توجه داشته باشید که طول نوشته شما باید به اندازه مسیر ترسیم شده باشد. اگر طول 
سطر نوشته شده از مسیر بیشتر باشد.عالمت سرریز ظاهر می شود و شما می توانید با انتخاب ابزار 

افزایش دهید.  اندازه آن را  direct selection tool ، گوشه های مسیرترسیم شده را گرفته و 

تصوير30
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

با استفاده از ابزار elips شکلی ترسیم کنید و سپس با انتخاب ابزار type on path متن زیر را دور 
شکل تایپ کنید.

فعالیت 
کارگاهی

برای اعمال هرگونه تغییر در متن ها، ابتدا باید متن موردنظر انتخاب شود. از جعبه ابزار، ابزار type را انتخاب 
کرده و با درگ کردن، بخش موردنظر را انتخاب کنید.

تنظیمات متنی

تصوير31

تصوير32
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- برای انتخاب کل متن از منوی  edit  گزینه  select all را انتخاب نمایید یا از کلید میانبر  
نمایید. استفاده   ctrl+a

- برای تغییر دادن فونت از منوی type گزینه charecter  انتخاب نمایید در کنار صفحه، پالت1 
charecterظاهر می شود.این پالت امکان انتخاب و تغییر نوع فونت، سبک، اندازه، فاصله میان 

سطرها و زبان متن و ... را می دهد.

1.پالت ها ، پنجره های کوچک شناوری هستند که در سمت راست صفحه قرار دارد و با توجه به نوع ابزاری که انتخاب می کنید کاربردهای 
خاصی برای آن ها تعریف شده است. پالت ها را می توانید از منوی window  فعال کنید.

تصوير33

نكته
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نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

1- یک بروشور1 2 لتی را با مشخصات زیر طراحی کنید.

 10x20 : قطع -
- اندازه فونت : 12 پوینت 

- کاراکتر فونت : نازنین یا میترا
  - فاصله بین خطوط نوشتاری : 14پوینت

1. بروشورهای مجموعه اطالعات جزئی و خاص در مورد خاصیت یک نوع محصول، فواید،عملکرد، نحوه مصرف ، نوع خدمات و... در اختیار مخاطب 
می گذارند. بروشورها در اندازه های مختلف و در تعداد زیاد چاپ می شوند و می توانند به حالت های مختلفی تا شده و دولتی ، سه لتی و... باشند. 

  .

فعالیت 
کارگاهی

تصوير34

تصوير36تصوير35
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برای اعمال هرگونه تغییر در پاراگراف از منوی type گزینه paragraph  را انتخاب کنید. در کنار صفحه، پالت   
paragraph  ظاهر می شود. امکانات موجود در پالت   چپ چین ، راست چین ، وسط ، هم تراز کردن و ... 

خطوط یک پاراگراف است.

تنظیمات پاراگراف

پاراگراف های فارسی بروشوری که در فعالیت کارگاهی قبل طراحی کرده اید را راست چین کرده و کلیه 
تیترها را وسط چین کنید.

فعالیت 
کارگاهی

از پالت  text wrap، برای چیدن متن در اطراف تصویر استفاده میشود. چیدن متن در اطراف تصویر 
اگر به صورت مناسب انجام گیرد می تواند جلوه ای هنری و زیبا به کار ببخشد. عالوه بر زیباسازی چینش 
متن در صفحه ، گاهی در بعضی از کارها برای استفاده حداکثر از فضا از چینش متن دور تصاویر استفاده 

می شود.از منوی window پالت text wrap  را فعال کنید.

 )text wrap( چیدن متن در اطراف تصویر

تصوير37
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تصوير38

تصوير39
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تصوير40

تصوير41
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در پالت text wrap گزینه های زیر را مشاهده می کنید.
1ـ No text wrap: متن روی تصویر ریخته شده و تصویر پس زمینه متن قرار دارد و هنوز هیچ فرمانی اعمال 

نشده است.
2ـ Bounding box: متن در اطراف کادر تصویر چیده می شود.

3ـ Object shape: متن در پیرامون شکل قرار می گیرد.
4ـ Jump object: متن به فضای خالی زیر شئ منتقل می شود.

5ـ Jump object to next column : متن به ستون یا کادر متنی بعدی منتقل می شود.
6ـ با انتخاب گزینه Inverse متن به جای اطراف شئ در داخل شئ چیده می شود.

تصوير42

1

2 3 4 5

6
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بروشوری را که در فعالیت های کالسی قبل طراحی و کامل کرده اید را باز کنید و دو تصویر را با 
فرمان text wrap به آن اضافه کنید.

فعالیت 
کارگاهی

تصوير43

A

 A با عدد دادن به گزینه های قسمت 
فاصله  می توانیم   ، تصویر روبرو  مطابق 

بین متن و تصویر را مدیریت کنیم.
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در حین کار با نوشته و تصویر، احتیاج به تراز بندی یعنی هم خط سازی آنها امری اجتناب ناپذیر است. برای این 
منظور از منوی  window گزینه object and layout گزینه align را انتخاب کنید. پالتی باز می شود. در 

این پالت حالت ها مختلفی قابل مشاهده است.

 )Align( تراز بندی

ابتدا متن و شکل را انتخاب کرده، سپس یکی از حالت های باال را انتخاب کنید. 

تصوير44

تصوير45
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پالت Page یا صفحات، یکی از مهمترین پالت ها در نرم افزار این دیزاین می باشد. برای اضافه و کم کردن 
پالت استفاده کرد. این  از  صفحه، می توان 

پالت شامل دو قسمت  این  انتخاب کنید.  را   Page Window، گزینة  از منوی  پالت،  این  فعال کردن  برای 
می باشد. قسمت باالیی آن، مربوط به Master page می باشد و قسمت پایینی آن صفحات کاری را نشان 

می دهد.
برای اضافه کردن صفحه کافی است بر روی عالمت          در پایین پالت کلیک کنید. با هر بار کلیک کردن، 
صفحه جدیدی به صفحات قبلی اضافه می شود. و برای حذف کردن صفحه، صفحة مورد نظر را در قسمت دوم 

پالت Page انتخاب کرده و در پایین پالت بر روی عالمت        کلیک کنید.
 

Page پالت

تصوير align-46 راست چین
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Masster page

صفحات کار

سندی با 10 صفحه و در قطع A4 باز کنید. سپس 5 صفحه به آن اضافه نمایید.
فعالیت 
کالسی

تصوير 47

اگر شما سفارش یک بروشور 3 یا 4 لتی را دریافت کرده باشید چگونه صفحات مورد نظر را آماده می کنید؟ 
چگونه این 3 یا 4 لت را در کنار هم قرار می دهید؟ 

برای این کار پالت صفحات را انتخاب کرده و به قسمت    option  پالت رفته،  عالمت تیک کنار 
گزینه Allow document pages to shuff  که امکان جابجایی صفحات سند را ایجاد می کند 

را بر دارید.
 سپس صفحه مورد نظر را انتخاب کرده و آن را به مکان دلخواه درگ می کنید.

جابه جایی صفحات از طریق درگ کردن
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یک بروشور 3 لتی با موضوع معرفی هنرستان خود طراحی کنید.
فعالیت 
کارگاهی

منظور از مستر ، صفحات  مرجعی است که تمام عناصر و نشانه ها  تکرار شونده و ثابت طرح که شامل شماره 
صفحه، شماره فصل، لوگوی صفحات و ... می باشد را در خود جای می دهد.

پالت page  را باز کنید و بر روی قسمت باالیی پالت که مربوط به مستر پیج )master page( می باشد، دوبار 
کلیک کنید. حال عناصرهای مورد نظر خود را در مکان مناسب در این صفحات جاگذاری نمایید. به قسمت 
پایینی پالت صفحه که صفحات کاری را نشان می دهد رفته و بر روی یکی از آنها  دوبار کلیک کنید تا تغییرات 

را مشاهده نمایید.

 Master page پالت

تصوير48
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تصوير49

برای یک شرکت تبلیغاتی کاتالوگی1  با ابعاد 20x20 سانتیمتر و در12 صفحه آماده کنید.
طوری برنامه ریزی کنید که در تمامی صفحات سمت راست لوگوی این شرکت تکرار شود.

1. کاتالوگ به مجموعه ای گردآوری شده )به صورت کتابچه( از محصوالت یا خدمات یک شرکت یا موسسه بارزترین اطالعات مورد نیاز گفته می شود. 
معموال کاتالوگ ها به تعداد محدودی چاپ می شوند و گران تر هستند. 

فعالیت 
کارگاهی

تصوير50

تصوير51
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1- ابتدا پالت صفحه )page( را انتخاب کنید و در قسمت باالیی این پالت ، بر روی مستر پیج دوبار کلیک کنید 
تا صفحه مستر مورد نظر فعال شود.

2- با ابزارtype tool یک کادر متنی کوچک در پایین صفحه برای درج شماره صفحه ترسیم کنید.
  Marker را  انتخاب کرده و سپس در قسمت  insert special character رفته و گزینه  type 3- به منوی
کرده اید  ترسیم  که  ای  متنی  کادر  در  حالت  این  کنید.در  کلیک   Current Page Number گزینه  روی 
کاراکتری نمایش داده می شود و در باقی صفحات فایل  که می توانید آنها را با کلیک کردن بر روی قسمت 

صفحات کادری در پالت page مشاهده نمایید.

 )master page( شماره گذاری صفحات از طریق  مستر پیج

تصوير52
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الیه ها همانند طلق های شفافی هستند که تصاویر 
و نوشته ها، روی آن ها قرار می گیرند و این امکان 
را به کاربر می دهند که جای آن ها را تغییر دهند. 

این پالت را از منوی window فعال کنید.

 Layers پالت

تصوير54

تصوير 53

تصوير55
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برای ساختن الیه جدید در پایین پالت الیه ها، بر روی گزینه        کلیک کنید. الیه های جدید، با رنگ هایی 
متفاوت در پالت الیه ها نمایان می شوند.

برای حذف این الیه ها نیز می توانید روی گزینه       کلیک کنید.

سندی 5 صفحه ای با ابعاد دلخواه از یک مجله باز کنید. طوری برنامه ریزی کنید که نوشته ها، تیترها 
و تصاویر هر کدام در الیه های جداگانه قرار گیرند.

فعالیت 
کارگاهی

در هنگام کار بر روی فایل خود، در پایان هر مرحله کاری کلید میانبر Ctrl + S را کلیک کنید. این 
کلید همان کار ذخیره سازی را انجام می دهد و باعث می شود پروژه در هر مرحله ذخیره شود.

در این نرم افزار ذخیره کردن فایل با نسخه های )version( پایین تر نیز امکان پذیر می باشد.

فایل های PDF جزء دسته فایل هایی هستند که برای باز شدن نیاز به یک نرم افزار خاص گرافیکی ندارند و 
برروی همه سیستم ها قابل مشاهده و اجرا می باشند برای همین یکی از فرمت های خروجی و پرکاربرد می باشد.

1ـ از منوی file روی گزینه export کلیک کنید یا کلید میانبر ctrl + E را انتخاب کنید پنجره ای بر روی صفحه 
ظاهر می شود. در قسمت File name نام دلخواه خود را وارد نمایید.
2ـ در قسمت save as type فرمت Adobe PDF را انتخاب کنید.

3ـ روی گزینه save کلیک نمایید.
4ـ پنجره export adobe pdf ظاهر می شود.

5ـ روی گزینه export کلیک کنید.

PDF گرفتن خروجی از یک سند در قالب یک فایل

نكته

نكته



95

نرم افزار صفحه آرايي ) اين ديزاين ( پودمان 2

تصوير 56

فایل بروشوری را که در تمرین قبل طراحی کردید را با فرمت pdf ذخیره کرده و آن را print بگیرید.
فعالیت 
کارگاهی

بهتر است بعد از اتمام طر احی و  قبل از چاپ سند  فایل خود را از نظر خطاهای احتمالی بررسی کنید. برای 
preflight را انتخاب کرده تا  out put  گزینه  window گزینه  اطالع از خطاها و رفع آن ها از منوی 

باز شود. این عملیات  با  پنجره ی مرتبط 
سپس در قسمت error  این پنجره، روی خطاهای مورد نظر دوبار کلیک کرده تا شمارا به صفحه ای که خطا 

در آن رخ داده منتقل کند.
به روز رسانی  برای  پالت  این  از  باشد.  link می  پالت  بررسی  از مواردی که کنترل آن مهم است  یکی دیگر 
اطالعات تصویری ای که از نرم افزار فتوشاپ به ایندیزاین آمده، استفاده می شود.از منوی window گزینه 

انتخاب کنید.تصاویر در سایز کوچک به صورت نوارهای موازی در این پالت قرار دارد. link  را 

کنترل نهایی فایل
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تصوير57

در صورتی که در نرم افزار فتوشاپ تغییراتی رو ی تصویر اعمال شده باشد، مثل تغییر در  مود رنگی یا اعمال 
فیلتری خاص بر روی تصویر یا حذف یا ادیت بخشی از تصویر و....که بعد از آن تغییرات تصویر در نرم افزار 
ایندیزاین به روز نشده باشد، در سمت راست نوار تصویر آیکون           دیده می شود.با دوبار کلیک کردن بر روی 

آن، این خطا به صورت خودکار بر داشته شده و به روز رسانی می شود.

تصوير 58
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تصوير59

اگر محل ذخیره تصویر نسبت به زمانی که آن را در صفحه کار آورده اید تغییر کرده باشد و یا اگر تصویر مورد 
نظر در سیستم شما ذخیره نشده باشد، در مقابل نوار تصویر در پالت لینک، آیکون         دیده می شود اگر روی 
نوار آن کلیک کنید همه اطالعات تصویر در پایین پالت ظاهر می شود. چنانچه دوبار روی آیکون        کلیک 
کنید، پنجره ای ظاهر می شود مطابق نشانی پایین پالت لینک محل ذخیره تصویر را یافته و روی آن کلیک 

کرده گزینه open انتخاب کنید، آیکون        حذف شود.

ابتدا فایل مورد نظر را ذخیره کنید.آنگاه از منوی file گزینه package  را انتخاب کرده تا پنجره ای باز شود. 
اطالعات کل فایل شامل انواع فونت ها و تصاویر داخل آن قرار دارد.اطالعات سمت چپ این پنجره را با دقت  
بررسی کنید و در صورت تایید، گزینه package  را انتخاب کنید. پنجره printing  instruction باز می شود.
  package publication را انتخاب کنید.در ادامه پنجره continue مشخصات الزم فایل را وارد کرده گزینه
باز می شود. در قسمت folder name نامی برای پوشه خود انتخاب کرده و پس از تعیین  محل آن، کلید 
package  را انتخاب کنید.پنجره دیگری باز می شود که هشدارهای ایمنی را می دهد.آن را نیز ok کنید.تمام 
لینک ها به همراه فونت هایی که در کار استفاده شده در این پوشه ذخیره می شوند. اکنون این فایل برای انجام 

مراحل چاپ آماده می باشد.

آماده سازی فایل برای خروجی نهایی
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تصوير60

تصوير61
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تصوير62

تصوير63
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خروجی نهایی فایل های مجله و بروشوری که طراحی کرده اید را بگیرید و به تأیید هنرآموز خود برسانید.
فعالیت 
کارگاهی

تصوير64
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
      اجراي صفحات یک کتاب در محیط نرم افزار این دیزاین و تهیه خروجي براي چاپ. 

 

      استاندارد عملکرد: 
)Id(اجرای صفحه بندي با توجه به ماکت طراحي شده و بر اساس استانداردهاي نرم افزار      

      شاخص ها:
1- انتخاب رنگ و فرم                  

2- انتخاب عکس و فونت 
3- انتخاب سایز و گرید               

4- خروجي گرفتن 

      شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 2 ساعت )خروجي نهایي(

مکان:کارگاه  گرافیک
     ابزار و تجهیزات: رایانه- میز-  اسکنر

       ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: 
     1- رایانه و نرم افزار هاي مربوطه                                

     2- اسکنر- پرینتر         
     3 - میز و صندلي و نور مناسب 

    معیار شايستگی:

 

 Id ارزشیابی شايستگی کاربري نرم افزار نشر و مطبوعات

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1پذیرش سفارش1

                1پیاده سازي طرح و اتود اولیه در نرم افزار2

                2آماده سازي نهایي طرح در نرم افزار3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت منابع، صرفه جویي، تفکیک ضایعات، استفاده از ابزار و وسایل ایمن

شایستگی های تفکر، داشتن درک درستی از سیستم سازمانی

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.



آنها مطالبی چاپ شده  برگ های کاغذی که روی  از  یعنی مجموعه ای  امروزی کتاب  و  »مفهوم عینی 
است و در یک طرف به نام عطف به یکدیگر متصل شده اند و پوشش یا جلدی نیز دارند«. صفحه آرایی 
ـ  گرافیک  کتاب های دارای نوشتار و تصویر، یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هنرجویان رشته فتو  

آن را می آموزند.

پودمان 3

صفحه آرایی

https://www.roshd.ir/212595-3
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در صفحه آرایی کتاب به چه نکات مهمی باید توجه کرد؟

 هنرجویان در این پودمان مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
 طراحی » پایه کار« یا » گرید« در صفحه آرایی کتاب براساس موضوع و مخاطب

 صفحه آرایی کتاب
 تحلیل تفاوت صفحه آرایی کتاب های تمام متن و کتاب های متن و تصویر

1

استاندارد عملکرد

طراحی و اجرای کتاب با استفاده از عناصر صفحه آرایی )طراحی گرید اصلی، چیدمان متن و تصویر، شناخت 
فونت و تیتر...( بنابر سفارش مشتری در جهت محتوای کتاب متناسب با گروه سنی مخاطب و استانداردهای 

طراحی و چاپ کتاب

صفحه آرایی
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مقدمه

صفحه آرایی کتاب های » غیر مصور« یا » تمام متن«

ماهیت طراحی گرافیک عبارت است از: نظم بخشیدن به اطالعات، شکل دادن به ایده ها و بیان و احساس نسبت 
به مصنوعاتی که تجربۀ بشری است. همچنین ارائۀ راه حل های مناسب بصری برای تسهیل در ارتباطات مورد 

نیاز جامعه، کار طراحان گرافیک است.
با تحوالت ایجاد شده در نشر روی میزی، عکاسی و فن آوری های مرتبط با صنعت چاپ، امروزه تصاویر نقش 
بسیار مهمی دارند، به گونه ای که می توان گفت؛ انسان از جهان کلمات و واژه ها، به جهانی تصویر محور وارد شده  
است. آشنایی با فرایند » دیدن« و » دقیق دیدن« و دریافت صحیح از پیام های بصری و تصویر، به طور کلی فن 
و مهارتي است که مانند یادگیری یک زبان جدید، باید قدم به قدم فرا گرفته شود، بنابراین » سواد بصری« به 

این مهارت انسانی در فهم و ترجمۀ تصویري یک اثر گفته می شود. 
همان گونه که طراحان گرافیک براي انجام فرایند » صفحه آرایي1« به سواد بصري نیاز دارند؛ مخاطبان و خوانندگان 

نیز براي  دریافت پیام یا محتواي یک اثر نوشتاري یا تصویري باید الفباي سواد بصري را بشناسند. 

 ) mise en page ( و گاهي واژة فرانسوي میزانپاژ ) Layout ( 1. در زبان فارسي محاوره اي امروز کشورمان معادل واژة صفحه آرایي ، واژة انگلیسي لي اوت
 را نیز به کار مي برند.

مراحل صفحه آرایي:

به  دایر هستند،  اکنون  ایران که  در  دانشگاهی  از رشته های مصوب  بررسی کنید که کدام یک 
داشتن سواد بصری احتماالً نیاز بیشتری دارند؟ )ذهن خود را فقط معطوف به رشته های هنری 

نکنید(.

انتخاب قطع مناسب

اندازه های رایج کتابعملکرد کتاب و مخاطب

پرسش 
كالسي



قطع کتاب:

اندازۀ بعد از برش بر نام قطع
حسب سانتی متر

طول سطر مناسب بر 
حسب سانتی متر

اندازۀ کاغذ مناسب بر 
حسب سانتی متر

کاربرد مناسب

ادبیات داستانی نوجوانان)سه ورقی( 60 × 10/890 تا 9/9)14/5تا 14(×21رقعی

)16/8تا 16/5( × 24وزیری تمام کتاب های بزرگساالن)چهار و نیم ورقی( 70 × 12/6100 تا 11/7 

8 برای دو ستونی و 13 تا )28/5تا 28( × 21رحلی
13/5 برای یک ستونی

فرهنگ های لغت و دایره المعارف ها و )سه ورقی( 60 × 90
کتاب های هنری

رحلی 
بزرگ

9/2 برای دو ستونی و 14 تا )34تا 33/5( × 24
14/5 برای یک ستونی

کتاب های هنری و آلبوم های مصور)چهار و نیم ورقی( 70 × 100

عالوه بر این چهار قطع، دو حالت نیز برای کتاب رایج است: یکی حالت خشتی یا قطع خشتی تصاویر 1 و 2 که 
به تمام کتاب هایی گفته می شود که یا طول و عرض آنها دقیقاً برابرند و یا اختالف اندازة اندکی دارند. 

تصویر2تصویر1
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صفحه آراییپودمان 3

دیگر حالت بیاضی که به کل کتاب هایی گفته می شود که شیرازه و عطف آنها در عرض کتاب واقع شده است و 
کاربرد آن در مواردی است که جداولی در کتاب وجود دارد که به علت تعداد زیاد ستون ها در حالت بیاضی این 
جداول استقرار مناسب تری در صفحه می یابند و یا در کتاب های مصوری که تصاویر آنها غالباً افقی هستند و 

ضرورت دارد که کوچک ارائه نشود )تصاویر 3 و 4(.

تصویر3

تصویر4
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طراحی گرید 1

در صفحه آرایی کتاب، » گرید« براي سامان دادن به عواملی مانند طول سطر ها و فاصلۀ آنها از یکدیگر)لدینگ(2، 
فاصلۀ بخشی از صفحه که واژگان در آن قرار گرفته اند از لبه های کاغذ )مارژین(3، فاصلۀ ستون های حروف چینی 
شده از هم در کتاب های دو ستونی و بیشتر محل قرارگیری شماره صفحه و عنوان کتاب یا فصل به کار مي رود. 
طراحي گرید برای رایانه تعریف شده و به عنوان پایۀ کار مورد استفاده قرار مي گیرد. تمام صفحه های یک کتاب 
غیر مصور، از گرید  ثابتی پیروی می کند به جز در برخی صفحات پس از متن، مانند: واژه نامه که با حفظ و ثابت 

نگاه داشتن اندازة حاشیه ها، ممکن است از گرید متفاوتی استفاده شود.

1ـ چند نمونه کتاب درسي، آموزشي، داستاني و مانند آن را از نظر طول سطر، فاصله سطر ها، 
فاصله متن از لبۀ کاغذ و ... را بررسی و جدول زیر را کامل کنید.

فعالیت 
كارگاهي

1.grid
2. Leading
3. margin

فاصله متن از لبة فاصله سطر هاطول سطر
کاغذ

فاصلة بين 
ستون ها

محل قرارگيري 
شماره صفحه

عنوان 
کتاب

قطع 
کتاب

کتاب مصور

کتاب تمام متن

روزنامه

مجله

2ـ چرا شمارة صفحات نزدیک عطف نیستند؟
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صفحه آراییپودمان 3

در طراحی گرید صفحه های کتاب های غیر مصور، باید به این نکته ها توجه کرد:
ـ از چهار حاشیۀ هر صفحه، حاشیۀ طرف عطف باید به طور محسوسی از سه حاشیۀ دیگر کمتر باشد، 
زیرا تنها حاشیه ای است که با فضای اطراف صفحات کتاب، تماس ندارد و در صفحۀ مقابل و در کنار 

خودش تکرار می شود )تصویر 5 (.

ـ شمارة صفحه های کتاب، نباید در نیمۀ طرف عطف قرار گیرد و همین طور اطالعاتی مانند نام کتاب 
یا عنوان فصل؛ زیرا در این صورت برای پیدا کردن صفحه ای مشخص، باید صفحات را به طور کامل 
ورق زد. در حالی که وقتی شماره صفحه در نیمۀ عمودی صفحه ـ سمت مخالف عطف ـ  قرار بگیرد، 
با حرکتی سریع و شبیه بُر زدن، می توان صفحۀ مورد نظر را یافت. در تصویر 7، بخش هاشور خورده 
برای استقرار شماره صفحه و اطالعاتی چون عنوان کتاب و فصل مناسب است. موضوع کلی ترـ   به طور 
مثال نام کتابـ  در صفحۀ سمت راست یعنی صفحات زوج باید قرار گیرد و موضوع زیرمجموعۀ آن در 
صفحۀ سمت چپ یعنی صفحات فرد واقع شود و در گرید باید طول خطی مناسب و به اندازة حداکثر 

این واژگان رسم شده باشد. 

تصویر5

نكته
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فاصلۀ سطر ها باید کم باشند در حدی که پایین حروف داسی شکل )ج، چ، ح، خ، ع، غ( به بلند ترین 
بخش الفبای فارسی یعنی سرکش های کاف و گاف تماس یا تقاطع نداشته باشد. لزوم این کمی فاصلۀ 
سطر ها به این دلیل است که  چهار حاشیۀ صفحه، اهمیت و جلوة بصری الزم را دارا باشد و وقتی 

فاصلۀ سطر ها زیاد می گردد، این ارزش و اهمیت کمتر می شود )تصویر 6(.

پاراگراف سمت راست عالوه بر اهمیت انتخاب فاصله سطر مناسب، فاصلۀ کلمات در یک سطر و نیز 
فاصلۀ اجزاي تشکیل دهندة یک کلمه از یکدیگر هم باید متناسب باشد که به آن کرنینگ1 گفته 

مي شود .

1. Kerning 

یادآوری

تصویر6
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پنج سطر از یک متن انتخابي را )کتاب کودك، کتاب تاریخي، روزنامه، مجله و ...( با چند نوع فونت و 
با فاصلۀ سطر های متفاوت تایپ کنید، تغییرات را بررسی کرده، از نظر بصری کدام یک از فونت ها براي 

متن انتخابي مناسب تر است و کدام یک راحت تر خوانده می شود؟ نتایج خود را در کارگاه ارائه کنید.

غیر از حاشیۀ طرف عطف که قرار شد از سه حاشیۀ دیگر مقدار کمتری انتخاب شود، سه حاشیۀ دیگر 
می توانند به یک اندازه انتخاب شوند و یا حاشیه ای بیشتر انتخاب شود که شماره صفحه و اطالعاتی 

مانند عنوان کتاب و فصل در آن قرار می گیرند  )تصویر 7(.

غیر از خطوط کرسی1 یعنی خطی که از زیر دندانه های حروف فارسی می گذرد )تصویر 8 و 9( و خطوطی 
که اندازة صفحه قبل از برش و بعد از آن را مشخص می کنند و خطوط مشخص کنندة جای شماره صفحه 
به سلیقۀ طراح می توان خطوط دیگری را به گرید اضافه کرد؛ مانند خط عمودی تقارن صفحه یا خطی 

که به صورت عمودی، مقدار تو رفتگی سر سطر ها را مشخص می کند )تصویر 10 (.

1. دربارة خط کرسی در کتاب پایه دهم توضیح داده شده است.

فعالیت 
كارگاهي

نكته

تصویر7
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تصویر8

تصویر9
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ویژگي هاي خط فارسي

به طور کلی ویژگی های عمدة خط فارسی عبارت  است از:
ـ چشمگیر بودن در راستای افقی و برتری آن نسبت به راستاهای دیگر

ـ پیوستگی در نوشتن
ـ تنوع منحنی ها و نرمش خطوط

ـ حرکت و ریتم
ـ هماهنگی در ترکیب بندی

ـ کمک کردن نقطه های حروف به ترکیب بندی

تصویر10
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حروف ضخیم را اصطالحاً »  سیاه1« و حروف کم ضخامت را »  نازك2« می نامند. حروف سیاه و نازك، هم ارتفاع 
آزاد کمتری وجود دارد و  اما در داخل حروف سیاه، فضای  اشغال می کنند،  را  یک مساحت  تقریباً  هستند و 
حفره های حروف هم کوچک ترند و وزن حروف به صورت محسوسی افزایش یافته است. برعکس در حروف نازك، 

فضای بیشتری در درون و اطراف حروف حس می شود و وزن حروف هم سبک تر است )تصویر 11 و 12(.

1. bold
2. light 

حروف نازک

حروف نازک

حروف نازک

حروف نازک

حروف نازک

حروف سياه

حروف سیاه

حروف سیاه

حروف سیاه

حروف سیاه

حروف زبان های مختلف از نظر چگونگی سنگین شدن و سبکی و تأثیر بصری تفاوت دارند و هر نوع حروفی 
را نمی توان بسیار ریز یا بسیار درشت استفاده کرد. به بیان واضح تر قلم های چاپی در حدود مشخصی بهترین 

کارایی را دارند.
چشم خواننده، وقتی حروف را تا حدی از دور نگاه می کند یا به آنها دقیق نمی شود، یک بافت خاکستری می بیند؛ 
اما اگر چشم به آنها نزدیک و دقیق شود، از نظر بصری فرآیند های دیگری شکل می گیرد؛ برای مثال، هنگام 
تقاطع دو یا چند خط در یک نقطه، چشم به نقطۀ تالقی آنها بیشتر دقت مي کند و به همین علت در هنگام 
نگاه کردن به شکل هایی مانند مربع و مثلث، چشم از یک رأس به رأس دیگر توجه می یابد و مکث می کند؛ ولی 
در نگاه به شکلی مانند دایره نقطۀ تقاطع یا زاویه اي در آن دیده نمي شود و نقطه ای  به نقطۀ دیگر ارجحیت 
ندارد، دچار احساس متفاوتی می شود. با این توضیح؛ شخصیت بصری حروف زاویه دار با حروف منحنی و بدون 
زاویه ـ به طور مثال نستعلیق ـ بسیار متفاوت است. البته طراحی اغلب فونت ها در زبان های مختلف، ترکیبی از 

منحنی ها و زوایای حاصل از تقاطع خطوط راست یا منحنی است )تصویر 13(. 

تصویر12تصویر11
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سیستم بینایی یکی از حیوانات را مطالعه و تفاوت های آن را با بینایی انسان توضیح دهید.نتیجه این 
پژوهش و یافته هاي خود را بیان کنید.

پژوهش

از یک روزنامه چند نوع از قلم هاي حروف را انتخاب کنید و در دو صفحه روبه روي هم ستوني از نوشته ها 
را بچسبانید، براي فاصلۀ ستون ها از یکدیگر و فاصلۀ ستون ها از حاشیه ها و همچنین فاصلۀ سطر ها نظم 

مشخصي را در نظر بگیرید. )این کارها را در نرم افزار این دیزاین نیز مي توانید انجام دهید.(

تصویر13

تمرین
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آشنایی با فرم بندی
در صنعت نشر، »  فرم 1« به مجموعۀ صفحاتی از کتاب یا مجله که در دستگاه چاپ هم زمان تکثیر 
اندازۀ کاغذ و دستگاه چاپ )که  می یابد، گفته می شود. تعداد صفحات هر فرم، به قطع صفحات و 
ماشین چاپ دو ورقی است یا سه ورقی یا ... (2 مربوط می شود. فرم در کتاب، می تواند 32 صفحه ای، 
16 صفحه ای، 8 صفحه ای باشد ولی اغلب 16 صفحه ای است. این واژه در مورد سایر کارهای چاپی 
هم به کار می رود. به طور مثال اگر یک برچسب 3 کوچک بیضی شکل برای روی گلویی بطری سس 
مایونز مورد نیاز است، تعداد زیادی از آن در کنار یکدیگر روی یک فرم چاپی 70×50 یا 70 ×100 

و یا 60×90 سانتی متر چاپ می شود و پس از آن برش بیضی ها صورت می پذیرد.

1. form

2. در سال گذشته به طور مفصل با این مباحث و انواع دستگاه هاي چاپ آشنا شده اید . 
3. برچسب یا لیبل )label( غالباً از جنس کاغذ و گاهي مواد نایلوني ، در ابعاد معموالً کوچک روي انواع بطري ها و گاهي بسته بندي هاي دیگر چسبانده مي شود 
که محتویات بسته را با تصویر و واژگان و به ندرت فقط واژگان معرفي مي کند . براي مثال، برچسب روي بطري اسیدسولفوریک ، فقط با واژگان محتوي را معرفي 

مي کند و برچسب روي شیشۀ مرباي آلبالو ، هم تصویر آلبالو دارد و هم واژگان .

اجرا کنید  را  فرم بندي  ) حدود 20×30 (   A4 بر روي کاغذ دایره اي شکل  برچسب  براي طرح یک 
باشد. کاغذ شده  از  استفاده  بیشترین  که  به طوري 

فعالیت 
كارگاهي

به صورت سری سازی  به صورت تک جلدی، صحافی  از صحافی کتاب  ایران، غیر  به  از ورود صنعت چاپ  پس 
با  تولید کتاب  ادامه دارد و ضرورت  امروز  تا  ابزار و ماشین های صحافی،  تکامل  با  نیز مرسوم شد.که  صنعتي 

است. سری سازی  به صورت  از صحافی  منتج  فرم بندی،  از  استفاده 
صحافی، شامل مراحل: تا زدن، ترتیب کردن، اتصال صفحات ) به روش های مفتول وسط، مفتول از بغل، ته چسب، 

ته چسب با پرفراژ، ته دوخت (، برش کناره ها و جلد کردن است. 
در صحافی، فرم چاپی باید نخست با دستگاه تازنی، تا بخورد. تصویر 14، دو نمونه فرم 16 صفحه ای ) 8 صفحه رو 

و 8 صفحه پشت( و یک فرم 32 صفحه ای ) 16 صفحه رو و 16 صفحه پشت ( را نشان می دهد.

یادآوری
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در فرم بندی کتاب، غیر از مواردي ویژه و خاص مانند کتاب های بسیار کم صفحه و نازك، معموالً صفحات قبل 
از متن را در نیم یا یک فرم جداگانه تنظیم و چاپ می کنند و پس از صفحات قبل از متن، متن کتاب از شماره 
صفحۀ 1 به بعد شماره می خورد و با صفحات پس از متن، مضرب عدد صحیحی از 16 یا 8 می شود و اگر فرم ها 
هر کدام 8 صفحه رو و 8 صفحه پشت باشد، شانزده صفحۀ اول فرم و شانزده صفحۀ دوم؛ فرم دوم و شانزده 

صفحۀ سوم، فرم سوم می شود و همین طور تا صفحۀ آخر کتاب و این فرایند را » فرم بندی « می گویند. 
اکنون برایتان مشخص و روشن شده است که چرا در بعضی کتاب ها سه چهار صفحه در پایان کتاب را جا برای 
یادداشت می گذارند؛ این ها صفحاتی است که نتوانسته اند برای پر کردن فرم آخر کتاب از واژه نامه و کتاب نامه و 

... به گونه ای استفاده کنند که صفحه ای اضافی باقی نماند.

1ـ اگر فرم های کتابی شانزده صفحه ای باشد، هم در پایان کتاب در صورت لزوم و هم در صفحات 
قبل از متن، ممکن است از » نیم فرم« یعنی چهار صفحه رو و چهار صفحه پشت هم استفاده شود. 
در زمان صحافي، کتاب هایي که داراي نیم  فرم هستند، این نیم فرم، در زمان ترتیب کتاب باید اول 

و یا آخر کتاب قرار  گیرد.
2ـ در کتاب های غیر مصور، تمام فرم های چاپی از یک نوع کاغذ هستند و تفاوتی در جنس و وزن 
کاغذی که فرم ها روی آن چاپ شده اند، وجود ندارد. ولی چنان که کتاب تعداد اندکی تصویر هم 
داشته باشد ـ به ویژه تصاویر رنگی ـ ممکن است نیم فرم یا یک فرم یا دو فرم روی کاغذی مرغوب تر 
)به طور مثال انواع گالسه( چاپ تمام تصاویر صورت پذیرد و با فرم های دیگر به صورت یکجا صحافی شود.

تصویر14

نكته
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1ـ شمارة صفحه تعدادي از کتاب ها را به دست آورید و سپس تقسیم بر 16 کنید و فرم و نیم فرم را 
محاسبه کنید.

2ـ با توجه به ابعاد کاغذ های رایج در ایران که 70×100 و 60×90 است و یک سانت اطراف فرم که 
سطح قابل استفادة چاپ نیست، غیر از قطع های نوشته شده در این کتاب، چه قطع دیگری را می توانید 

محاسبه کنید که منطقی باشد؟ دالیل خود را در کالس ارائه کنید.

در نشر روی میزی پس از اجرای کامل صفحات کتاب، نخست یک نسخه توسط چاپگر )پرینتر1( از کل صفحات 
پرینت گرفته می شود تا مؤلف، تمام صفحه های کتاب را کنترل کند و اگر جابجایی یا غلطی تایپی وجود داشته 

باشد، روی این نسخۀ پرینت شده، اعمال کند.
پس از انجام این اصالحات نهایی، صفحات کتاب با فلش یا ارسال از طریق اینترنت به صورت PDF ذخیره شده 

به لیتوگرافی ارسال می شود.
پس از مونتاژ صفحات کتاب و قرار گرفتن هر صفحه در محل مربوط به خودش در فرم، لیتوگرافی یک ماکت 
نهایی آماده می کند که مؤلف کتاب و نیز ناشر، باید آن را تأیید کنند در ماکت نهایی هیچ تغییر جدیدی مجاز 
نیست و به طور کلی در تولید کتاب، مؤلف نباید نسبت به متنی که تألیف کرده است، در جریان تولید کتاب 

تغییری را اعمال کند.

1. printer

گرفتن پرینت و ساخت ماکت و ارائه به کارفرما

چنانچه به هر دلیلي پس از تهیه ماکت، مؤلف یا ناشر بخواهد تغییري ایجاد کند باید هزینه هاي این 
تغییرات را نیز بپذیرد.

فعالیت 
گروهي

درباره انواع قطع هاي دیگري که نام آن را شنیده اید مانند : جیبي، پالتویي و ... پژوهش کرده و نتایج 
را همراه با  تصویر در کارگاه ارائه کنید.

پژوهش

نكته
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صفحه آرایی کتاب های مصور

انتخاب قطع مناسب
قطع کتاب هاي مصور همانند کتاب هاي غیرمصور است. کتاب های مصور را می توان به گروه هایی مانند: کتاب های 
کودکان، کتاب های درسی دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی، آلبوم های معرفی آثار یک هنرمند، آلبوم عکس هایی 
با موضوع مشخص)جاذبه های گردشگری یک منطقه یا کشور خاص، تصاویر غروب آفتاب، پرندگان یک منطقۀ 
خاص، صنایع دستی یک منطقه، ...(، اطلس های جغرافیایی، معرفی یک معمار یا نقاش یا مجسمه ساز با تصاویر 

آثارش و مانند آن تقسیم کرد.
در مورد کتاب های کودکان که مصور بودن آنها بدیهی است، قطع بزرگ وقتی مناسب است که صفحات کتاب 
اندك باشد؛ در غیر اینصورت جابجا کردن کتاب هاي بزرگ برای کودکان آسان نیست. منطق خاصی وجود ندارد 

که قطع کتاب های کودکان خشتی باشد، یعنی مربع یا حدوداً مربع 1 )تصویر 15 (. 

1. در ایران کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان که در دهۀ چهل شمسي تاسیس شد، از آغاز براي آنکه  از سایر ناشران کودك متمایز باشد، قطع خشتي را 
براي کتاب هایش به کاربرد و چون ناشر موفقي بود، بسیاري از تولیدکنندگان کتاب کودك، قطع خشتي را براي کتاب هاي خود انتخاب کردند که این عملکرد تا 

امروز ادامه دارد.

تصویر15
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آلبوم های معرفی یک هنرمند عکاس یا جاذبه های گردشگری یا تصاویری با موضوع مشخص معموالً 
در قطع رحلی یا رحلی بزرگ و به ندرت قطع های خشتی بزرگ و همه روی کاغذ گالسه منتشر 

می شوند و در هر حال به علت گرانی قیمت کاغذ های گالسه، دورریز نباید داشته باشند.

1ـ مناسب ترین قطع در کتاب هاي تصویري که اندازة تصاویر در آنها بزرگ است ) معرفي آثار هنرمندان، 
پیشکسوتان هنري و ... ( قطع رحلي، رحلي بزرگ و خشتي است اما در مواردی که لزومی بر ارائۀ 

تصاویر در اندازه های بزرگ نیست، قطع های رقعی و وزیری هم منطقی و مناسب هستند. 
2ـ قطع و نوع کاغذ مصرفي ارتباط مستقیم با سرمایه گذاري ناشر و نویسندة آثار دارد.

در اطلس های جغرافیایی هم قطع های بزرگ به کار گرفته می شود و از قطع رحلی کوچک تر نیستند که در دو 
صفحۀ مقابل هم بتوان نقشه را به گونه ای ارائه کرد که کلمات داخل آن خوانا باشند.

برای کتابی که راهنمای عملی پخت غذاهای مختلف است، چه قطع یا قطع هایی مناسب تر است؟ 
)توضیح دهید.( صحافی و جنس جلد و صفحات این کتاب چگونه باشد ) برای پاسخ دادن، توجه 

داشته باشید که آنچه تاکنون برای این منظور در ایران انجام شده، لزوماً درست ترین نبوده است(.

فعالیت 
كارگاهی

در گرید یک متن بدون تصویر یا کم تصویر، فقط رسم خطوط افقی کرسی و خطوط عمودی ابتدا و انتهای 
در  اما  نمی آید؛  پیش  نکنند، مشکلی  گرید مشخص  در  اگر  را  و حتی ضخامت حاشیه ها  است  کافی  سطر ها 
صفحه آرایی یک کتاب درسی مصور ـ مثاًل فارسی اول دبستان ـ غیر از خطوط افقی، به تعدادی خطوط عمودی 
نیاز است که تصاویر کوچکی که در یک صفحه قرار می گیرند، روابط منظم و ارتباطات الزم بصری را داشته 
باشند. در این مثال گرید می تواند یک شبکۀ شطرنجی باشد که هر واحد آن به طور مثال 1/5 سانتی متر در 1/5 
سانتی متر است که بتوان تصاویر کوچک هر صفحه و کلمات خطاطی شده را در وضعیت مناسب قرار داد و در 

جای خود چسبانید )تصویر 16(.
گرید آلبوم های عکس حتماً به صورت دو صفحۀ مقابل هم باید طراحی شود که هنگام صفحه آرایی بتوان روابط 
خطوط و رنگ ها را در دو صفحه با هم دید و مانند یک تابلو نقاشی، تمام دو صفحۀ مقابل را با هم طراحی کرد 

و در مورد اندازة تصاویر و چگونگی استقرار آنها تصمیم گرفت.

طراحی گرید

نكته

نكته
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از شیوه های طراحی گرید که برای صفحه آرایی آلبوم های عکس می توان از آن استفاده کرد، روش تقسیم صفحه 
به واحد های یک اندازه و حتی االمکان مربع شکل است تصویر 17. در این روش پس از در نظر گرفتن حاشیه های 
الزم برای صفحه، بقیۀ صفحه باید به تعدادی مربع تقسیم شود که سطح شطرنجی حاصل، اساس صفحه آرایی 
می شود و هر عکس هنگام صفحه آرایی باید تعدادی از این مربع ها را به طور کامل اشغال کند. تصویر18، نمونه ای 
از این نوع گرید را نشان می دهد. به این دلیل تقسیمات با دو خط موازی رسم شده است که فاصلۀ این دو خط 
موازی، فاصلۀ مطلوب ذهن طراح برای تصاویر از یکدیگر است و البته اگر آلبوم عکس، مطالبی به صورت متن هم 

تصویر16

تصویر17
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تصویر18

تصویر19
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داشته باشد، در طول تعداد مشخصی از این واحد ها باید طول سطر داشته باشد؛ به بیان دیگر، طول سطر مطلب، 
مضرب عدد صحیحی از هر واحد باشد. در این شکل، عالوه بر گرید دو صفحۀ مقابل هم، صفحه آرایی طراح بر 

اساس آن هم در دو صفحۀ مقابل هم نشان داده می شود.
در این روش تعداد مربع ها در حد امکان زیاد گرفته نمی شود؛ اما اگر بیشتر تصاویر آلبوم عکس به گونه ای باشد 
که حذف قسمتي از هر تصویر امکان پذیر نباشد، در این صورت باید تعداد تقسیمات صفحه را زیاد کرد تا امکان 

انتخاب سطح مناسب برای هر تصویر بدون آنکه قسمتی از آن حذف شود، افزایش یابد.
تصویر 19 نمونۀ دیگری از این نوع گرید و دو صفحۀ مقابل هم را که با آن صفحه آرایی شده است، نشان می دهد. 
برای  مناسب تری  امکانات  باشند،  مربع  به شکل  تقسیم شده  واحد های  اگر  البته  گرید،  طراحی  روش  این  در 
صفحه آرایی حاصل می شود. مربع در ترکیب بندی صفحه به سهولت جا می افتد و مشکلی ایجاد نمی کند و حالت 
واحد سطح را دارد. اما در این روش اگر واحد های تقسیم شده مستطیل افقی یا مستطیل عمودی هم باشند، 

عملکرد الزم را دارند و حتی در مواردی این واحد ها ممکن است متوازی االضالع یا لوزی باشند )تصویر 20(.

تصویر20
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تصویر 21 و تصویر 22، نمونه هایی از گرید آلبوم عکس یا کتاب های مصور با واحد های مستطیل شکل را نشان 
می دهد که در آنها یک صفحۀ آرایش یافته با گرید مربوط به آن، نمایش داده شده است.

تصویر21

تصویر22
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تعیین حاشیه ها یعنی فاصلۀ سطح  تمام روش ها،  در 
مفید صفحه از عطف معموالً و منطقاً باید از سه فاصلۀ 
دیگر کمتر باشد، زیرا از این چهار فاصله، فقط همین 
فاصله کنار خودش در صفحۀ مقابل تکرار می شود و 
غیر از آن ضروری است که تصاویر و نوشته ها ـ وقتی 
از محیط  ـ  به دو صفحۀ مقابل هم می نگرد  خواننده 

اطراف کتاب به اندازة کافی جدا باشد.
روش های  از  دیگر  یکی  حاشیه،  چهار  تعیین  از  پس 
تصاویر  که  کتاب هایی  یا  عکس  آلبوم  گرید  طراحی 
بسیار دارند، تقسیم سطح )غیر از حاشیه های صفحه( 
می توان  و   )23 )تصویر  است  مساوی  فاصله  چهار  به 
در  هم  را  از یکدیگر  تصاویر  قبل، فاصله  روش  مانند 
نظر گرفت و خطوط عمود را به صورت دو خط موازی 
با فاصلۀ نیم میلی متر تا حدود چهار یا پنج میلی متر 

رسم کرد. 
در این شیوه دو خط راست و چپ تصاویر، حتماً باید 
روی یکی از خطوط گرید قرار گیرد و باال و پایین آنها 
محدودیتی ندارد. البته طراح، عالوه بر آن که پهلو های 
تصاویر را روی یکی از خطوط گرید قرار می دهد، سعی 
می کند ترکیب بندی کلی صفحه موزون و مناسب باشد. 

روش های دیگری هم برای صفحه آرایي آلبوم عکس وجود دارد و در هر حال نباید آن را بدون گرید 
صفحه آرایی کرد؛ زیرا گرید ـ حتی اگر بسیار آزادانه و خالقانه باشد ـ وحدت و هماهنگی صفحات را 

سبب می شود و یکپارچگی کل مجموعه را حفظ می کند.

تصویر23
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در این نوع گرید، اگر ضروری باشد، می توان عالمت های دیگری نیز با گرید ترکیب کرد که کارایی مشخصی 
داشته باشد؛ مانند تصویر 24 که یک شبکۀ مربع شکل به تقسیمات اضافه شده است. 

اگر تقسیمات تصویر 23 به صورت افقی صورت پذیرد، یعنی ارتفاع صفحه به چهار قسمت تقسیم شود )تصویر25( 
به گریدی می توان رسید که همان امکانات را دارد؛ با این تفاوت که باال و پایین تصاویر روی خطوط گرید قرار 

می گیرد و پهلو ها آزاد است )تصویر 25(.
در واقع می توان گفت که گرید مدوالر1 که در آن خانه ها مربع یا مستطیل است، حاصل ترکیب این دو روش 

طراحی گرید است و از هر سه روش برای صفحه آرایی صفحات مصور می توان استفاده کرد. 
انتخاب  اتفاقی  به صورت  یا  عمودی  آن خطوط  در  که  داده شده  نشان  روش چهارمی  تصویر 26  در 
می شوند و یا می توانند روابط ریاضی داشته باشند؛ به طور مثال همه مضرب صحیح عدد مشخصی انتخاب 

شوند. هنگام صفحه آرایی راست و چپ تصاویر باید روی خطوط گرید قرار بگیرند.
 

1. گرید مدوالر که در آن خانه ها مربع یا مستطیل است، حاصل ترکیب ستون هاي عمودي و افقي گرید بوده و براي صفحه آرایي صفحات مصور مي توان 
کرد.  استفاده 

تصویر24
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بدیهی است که این روش را می توان به صورت رسم خطوط افقی در گرید هم انجام داد که باال و پایین تصاویر 
روی خطوط گرید واقع شوند و طراح با چپ و راست تصاویر، آزادانه تصمیم بگیرد.

کتاب های علمي مصور که تصاویر زیادی داشته باشند، معموالً گریدی مشابه تصویر 27 دارند که در 
آن ستون بزرگ تر به حروف متن اختصاص دارد و ستون باریک برای تصاویر کوچک و شرحی است که 
ممکن است در زیر این تصاویر کوچک قرار داده شود. در صفحه آرایی این نوع کتاب ها، در مواردی که 
تصویر بزرگ باشد، از قسمت حروف هم برای استقرار تصاویر استفاده می توان کرد ولی توضیح مرتبط 
با تصویر در حد امکان در ستون باریک بیاید. ستون پهن مربوط به متن در تمام صفحات کتاب، غیر از 
صفحۀ پایان هر فصل پر می شود ولی ستون باریک که تصاویر و شرح آنها را شامل می شود، لزومی نیست 

که پر شود و در برخی صفحات ممکن است خالی و بدون تصویر باشد.

با آنچه گفته شد، اکنون می توانید گرید های متنوعی که در این صفحات به آنها اشاره نشده است، برای 
یک کتاب مصور یا آلبوم عکس پیشنهاد کنید. طرح گرید خود را بر روي تابلو یا دیوار کارگاه به نمایش 

گذاشته و دربارة آن توضیح دهید.

فعالیت 
كالسي

تصویر26تصویر25
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شیوة » تعامل بصری« یکی از روش هایی است که در چیدمان تصاویر از آن استفاده می شود. چشم انسان تمایل 
دارد وقتی یک راستا که از یک نقطه شروع شده و در نقطۀ دیگری به پایان رسیده است، دوباره در همان راستا 
ادامه یابد. این ویژگي در چیدمان تصاویر مؤثر است. پنجره های یک ساختمان بر همین مبنا، پایین و باالیشان 
در یک امتداد قرار دارد، تکمه های کیبورد یا گوشی تلفن همراه و مانند اینها بر مبنای همین خاصیت استقرار 
دارند و در طراحی شکل ظاهری لوازم منزل و تجهیزات اداری و به طور کلی لوازم زندگی این پدیده قابل رؤیت 
است، که راستایی قطع می شود و دوباره در همان جهت ادامه می یابد. در تصویر 28 که نمونه ای از تعامل بصری 
را نشان می دهد، پایین و باالی تصویر سمت راست و تصویر سمت چپ در باالی صفحه، در یک امتداد هستند 
و محل قرارگیری هر تصویر بر تصویر دیگر، عملکرد مناسبی دارد و به همین جهت به این فرایند، تعامل بصری 

گفته می شود.
بدیهی هست که تعامل بصری را هم می توان در جهت افقی برقرار کرد و هم در جهت عمودی و هم در راستا های 
مایل؛ ولی در صفحه آرایی کتاب های مصور، چون یک هدف مهم ارتباط دو صفحه مقابل از نظر بصری با یکدیگر 

است، جهت افقی کاربرد بیشتری دارد.

شیوه های قرار دادن تصاویر

تصویر27-2تصویر1-27
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شیوة دیگری که در کتاب های مصور و نیز مجالت برای استقرار عکس ها می توان به کاربرد، ایجاد بلوك1، یعنی 
مجموعه ای از تصاویر که بر روی هم مربع یا مستطیلی را به وجود آورده اند، است. تصویر های 28، 29 و 30 
نمونه هایی از این شیوه را نشان می دهد. در این شیوه هم در صورت تمایل، بخشی از بلوك را می توان در صفحۀ 

سمت چپ قرار داد که سبب اتصال دو صفحه به یکدیگر شود.

1. block 

1ـ نمونه هاي تصویري از مدل هاي متفاوت لي آوت کتاب ها و مجالت پیدا کنید و در کالس یا 
کارگاه آنها را ارائه کرده و دربارة هر یک گفت و گو کنید.

2ـ نمونه های دیگری از ایجاد بلوك توسط تصاویر یا عناصر بصری را در آثار گرافیک جمع  آوری 
کنید . در کالس به مشاهده و بحث با حضور هنرآموز بگذارید.

فعالیت 
كارگاهي

در بلوك هایی که در یک کتاب مصور استفاده می شود، ترجیح دارد که فاصلۀ تصاویر، یکسان باشد و 
معموالً این فاصله حدود یک یا پنج میلی متر است.

تصویر28

تصویر30تصویر29

نكته
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روش دیگری که برای چیدمان تصاویر می توان نام برد، استفاده از محور افقی و عمودی عمود بر هم می باشد. 
در تصویر 31، راستای افقی حاصل شده از تصاویر با ستون های حروف که راستای عمودی را تداعی می کنند، 

نمونه ای از این روش مشاهده می شود و همین طور تصویرهاي 32 و 33.

در هنر نگارگری ایران هم از این شیوة ترکیب بندی بسیار استفاده شده 
است و به ویژه در نقاشی های درباری زمان فتحعلی شاه قاجار که به مکتب 
زند و قاجار یا نگارگري درباري شهرت دارند، در غالب نگاره ها یک شکل 
عمودی ـ به طور مثال اندام ایستادة یک شاهزاده ـ مشاهده می شود که 
نقاش در پشت او در زمینه، یک نردة افقی قرار داده که در این مثال، اندام 

ایستاده، محور افقی است )تصویر 34(.
راستاهای اصلی و مهم داخل تصاویر، به ویژه تصاویری که در اندازة بزرگی 
ارائه شده اند هم در استقرار تصاویر و چگونگی تصمیم گیری صفحه آرا در 
تعیین جا برای آنها دخالت دارند. به طور مثال در تصویر 35، خط باالی 
سه تصویر سمت چپ با خط باالی بام ساختمان در سمت راست در یک 

راستاست و تعامل بصری چشم نوازی را ایجاد کرده است.

تصویر31

تصویر33تصویر32

تصویر34
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در قرار دادن عکس ها، گاهی برای دستیابی به انسجام بیشتر، بخشی از یک عکس روی عکسی دیگر قرار داده 
می شود، مشروط بر آن که در قسمتی از عکس زیری که روی آن بخشی از عکس رویی قرار گرفته است، سوژه 

مهمی نباشد و از دست دادن آن قسمت از عکس، صدمه نزند و اهمیتی نداشته باشد. )تصویرهاي 36 و 37(.

تصویر36تصویر35

تصویر37
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در کتاب های مصور، به ویژه کتاب های کودکان، گاهی عکس یا تصویر نقاشی شده، اصطالحاً با حروف متن بافته 
می شوند؛ یعنی بخشی از عکس یا تصویر داخل متن می آید که در این حالت اوالً باید به حروف بچسبد و ثانیاً 

بخشی از ستون متن که در کنار عکس یا تصویر باقی می ماند، در هر سطر کمتر از چهار کلمه1 نداشته باشد.
شکل ظاهری و تصویر سازی و صفحه آرایی کتاب کودك در زمینۀ ادبیات کودکان نقش بسیار مهمی ایفا می کند. 
زیرا کودك باید کتاب را حس کند و با آن ارتباط برقرار کند و کتاب را مانند عروسک یا اسباب بازی خود بداند 

و با آن احساس آشنایی و صمیمیت داشته باشد.

1. در این معیار که بر اثر تجربه به دست آمده و در منابع مختلفی درج شده است، تا، و، از، با، که و مانند این ها کلمه محسوب نمی شوند؛ بلکه از 
سه حرف به باال کلمه است: بود، شود، رفت و ... .

دنیای کودك، دنیای خیال و قصه است و راه حل های کودك برای کارهایش بر مبنای تخیل شکل 
می گیرد. شناخت این دنیا برای طراح و تصویر گر نویسندة کتاب کودك، ضروری است.

بافته شدن عکس یا تصویر نقاشی شده با متن در کتاب های ویژة کودکان، با این هدف است که از خشکی و بیش 
از حد جدی بودن بیان بصری، کاسته شود و برای مخاطب خردسال مناسب باشد )تصویر 38 تا 41 (. 

نكته

تصویر38
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تصویر39

تصویر40

تصویر41
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براي دو صفحه روبه روي هم یک کتاب کودك ، صفحه آرایي کنید به طوریکه عکس یا تصاویر نقاشي 
شده بامتن داستان تلفیق شده باشد.  

گرفتن پرینت و ساخت ماکت و ارائه به کارفرما

آنچه در بخش اول در قسمتی با همین عنوان ارائه شد، در مورد کتاب های مصور هم صدق می کند، با این تفاوت 
که در کتاب های مصور ـ در نسخه ای که بعد از صفحه آرایی به عنوان ماکت ساخته می شود ـ نکته هایی مانند: 
قرارگیری صحیح تصاویر نسبت به متن و صفحه ای که در آن قرار گرفته اند، فاصلۀ یکسان تصاویر از یکدیگر در 

سراسر کتاب، ویرایش مناسب عکس ها، فاصلۀ ثابت شماره و شرح عکس ها، ... هم باید کنترل شود.
اکنون این ماکت را طراح گرافیک بعد از پایان کامل صفحه آرایی باید آماده کند و همراه فایل کل صفحه آرایی 
کتاب به لیتوگرافی بفرستد. البته قبل از ارسال به لیتوگرافی، مؤلف و مدیر تولید در مؤسسه نشر هم با این ماکت 
حاصل کار طراح گرافیک کتاب را مشاهده و کنترل می کنند و مرسوم است که تایید خود را کتباً روی این ماکت 

بنویسند و امضا کنند.
اگر در این نسخۀ ماکت کتاب که توسط طراح گرافیک آماده شده، اشکاالت یا خطاهایی موجود باشد، در این 
کنترل مشخص می شود و طراح گرافیک نخست با دقت این نواقص را برطرف می کند و سپس یک ماکت بدون 

نقص و تایید نهایی شده را به لیتوگرافی می فرستد. 
طراح گرافیک برای ساخت ماکت یا باید از پرینت پشت و روی کاغذ استفاده کند و یا یک روی کاغذ پرینت شود 
و با چسب مناسب ـ ترجیحاً چسب های موسوم به ماتیکی ـ دو پرینت جداگانه پشت و رو را به یکدیگر بچسباند. 
پس از اتصال صفحات به یکدیگر، غیر از شیرازه یا عطف، کنارة سه طرف دیگر ماکت با دستگاه برش کاغذ )در 

صورتی که در دسترس باشد( و یا تیغ برش و خط کش فلزی بریده شود که شکل ظاهری ماکت، موزون باشد. 
اگر طرح جلد کتاب، آماده شده باشد، پرینت آن نیز روی مجموعۀ صفحات چسبانده می شود؛ وگرنه یک کاغذ 
سفید سراسری را باید روی جلد و عطف و پشت جلد چسبانید و دقت کرد که این کاغذ در منطقۀ عطف، دو 
زاویۀ قائمه شکیل و مرتب ایجاد کند و حالت مدور یا چروك خورده نداشته باشد که به کمک یک خط کش یا 

گونیا، ایجاد یک خط تای مناسب و دو زاویۀ قائمه در عطف میسر می شود.

انعقاد قرارداد انجام کار و جنبه های حقوقی

در امور طراحی و آماده سازی کتاب، یک طرف توافق یا قرارداد، طراح گرافیک است که مواردی کل امور گرافیک 
کتاب شامل طرح جلد و صفحه آرایی و طراحی شکل ها و نمودارها و تصویر سازی ) اگر داشته باشد(، توسط یک 

فرد صورت می گیرد و در موارد دیگری ممکن است هر یک از این خدمات توسط فرد جداگانه ای انجام شود.
در هر حال شک نیست که اگر حجم کار، کم باشد، ممکن است قبل از انجام کار، حق الزحمه به صورت توافقی 

تعیین شود و قراردادی انعقاد نیابد؛ ولی در حجم کارهایی که اندك نیست، انعقاد قرارداد ضرورت دارد.
تعرفۀ انجمن صنفی طراحان گرافیک در مورد کارهای مربوط به گرافیک یک کتاب، هر ساله حق الزحمه هایی 

تمرین
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را پیش بینی کرده است. در زمان انتشار این کتاب، آخرین تعرفه که مربوط به سال 1396 است، برای هر یک 
از خدمات گرافیک مرتبط با کتاب، حق الزحمه هایی پیش بینی کرده که بدیهی است حق الزحمۀ تمام کارهای 
هنری، بین مجری و کارفرما به صورت توافقی تعیین می شود ولی این تعرفه در هر حال برای هر دو طرف یعنی 

هم مجری و هم کارفرما ـ می تواند یاری دهنده و موثر در اتخاذ تصمیم مقتضی برای حق الزحمه باشد.

در نخستین جلسه و مالقاتی که بین کارفرما و طراح رخ می دهد ـ غیر از حالتی که کارفرما آشنایی کافی از 
گذشته با طراح و کیفیت کار او دارد ـ طراح باید توانایی های طراحی خود را به کارفرما معرفی کند و نشان دهد. 
یعنی در مورد گرافیک کتاب و کارهای گوناگون و تجربیات مختلفی که داشته است، منتخبی از موفق ترین آنها 
را در این دیدار نخست، به کارفرما ارائه کند که اعتماد او جلب شود. در شرایطی که طراح حس  می کند تجربه و 
توان انجام سفارش را داراست ولی نمونه کار موفقی در آن مورد ندارد، ارجح است از نمونه کارها و آثار گرافیکی 

خود که تا حدودی به موضوع مربوط می شود را در این جلسه همراه داشته باشد و کارفرما رؤیت کند.
نمونه های کار، ترجیحاً چاپ شده و به صورت کتاب صحافی شدة منتشر شده باشند، مگر آنکه طراح تشخیص 
دهد که چون کیفیت کاغذ و چاپ و صحافی، مناسب نبوده، بهتر است که طراحی جلد و صفحات قبل از متن و 

بعد از متن، به صورت نمایش روی پرده، یا مشاهده در لب تاب و تبلت صورت گیرد.1
در همین جلسه، ویژگی های کار توسط کارفرما توضیح داده می شود و در مورد حق الزحمه نیز مذاکره و توافق 
طرفین صورت می پذیرد و اگر سفارش فقط بخشی از گرافیک کل کتاب، به طور مثال فقط همان طرح جلد کتاب 
باشد، همین یک جلسه کافی است و در آن نوع کار و زمان انجام آن و حق الزحمه مشخص می شود و نیازی به 
جلسات دیگر نیست. مگر آن که ضرورت داشته باشد طراح با مؤلف یا مؤلفین کتاب هم مالقات و گفت و گو کند. 

در هر حال روابط مالی و حق الزحمه فقط با ناشر است مگر در مواردی نادر که ناشر مؤلف کتاب باشد.
در کتاب های لوکس که با چاپی نفیس روی کاغذ های گالسه و مرغوب به تشخیص ناشر، انتشار می یابد و سرمایه 
بسیار زیادی برای تولید کتاب هزینه می شود، معموالً یک جلسه برای گفت و گو کافی نیست و پس از آنکه در 
جلسۀ اول طراح با موضوع سفارش آشنایی یافت، در جلسه یا جلسات بعد، نمونه هایی از کارهای مشابه ـ اعم از 
چاپ ایران یا نمونه های خارجی ـ را با خود به جلسه می آورد که با مشاهده آنها، گفت و گویش با کارفرما شفاف تر 

شود و هر دو طرف برایشان روشن باشد که چه کاری در چه زمانی با چه هزینه هایی قرار است صورت پذیرد.
در پروژه های بزرگ انتشار یک کتاب گرانبها، این جلسات ممکن است با حضور افراد دیگری عالوه بر کارفرما و طراح 
تشکیل شود که تجربیات و تخصصی در امور فنی یا آگاهی از هزینه ها ) قیمت کاغذ و مقوا و هزینه های مرتبط 
با چاپ، صحافی، ...( داشته باشند و با حضور این جمع متخصص، تصمیمات الزم اتخاذ گردد و صورت جلسه شده 
به امضای اعضای شرکت کننده برسد و بر اساس این صورت جلسه و تصمیمات مورد توافق، قرار یا قراردادهای 

الزم با افراد یا مؤسساتی که ضرورت دارد، منعقد شود.

1. به نمونه کارهای قبلی طراح که یا به صورت آلبوم و یا روی لوح فشرده ارائه می شود اصطالحًت »پرتفولیو« )portfolio( گفته می شود.

آشنایی با شرکت در جلسات کارفرما و طراح
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جلسۀ نهایی و امضای قرارداد بین کارفرما و طراح

با آنچه ذکر شد در صورتی که چند جلسه برای دستیابی به توافق نهایی برای شرایط قرارداد بین طراح و ناشر 
کتاب برگزار شده باشد، در جلسۀ نهایی ضرورت دارد که صورت جلسه ای تنظیم شود که پس از آن، نکات مصوب 
جلسه در تنظیم قرارداد لحاظ شود. صورت جلسه، به همین یادداشت برداری از نقطه نظرات و خواسته های ناشر 

و مؤلف و نکته هایی که طراح گرافیک توضیح می دهد و شرایط توافق گفته می شود.
اگر برای مذاکرات، فقط یک جلسه برگزار شود، که نوشتن صورت جلسه کاماًل ضرورت دارد که قرارداد با توجه 
به آن نوشته شود و اگر چندین جلسه برای دستیابی به نتیجۀ نهایی برپا شده است، یا هر جلسه برای خود 

صورت جلسه ای دارد و یا در جلسۀ نهایی، صورت جلسه تنظیم و ارائه می گردد.
واژة » قرارداد« که معادل واژه های » عهدنامه « و » پیمان« است، به توافق مکتوبی گفته می شود که بین دو یا 
چند نفر ) اشخاص حقیقی و حقوقی ( برای انجام کاری یا دستیابی به اهداف مشخصی در قالب بودجه ای معین 

یا شرایطی مشخص و در زمانی تعیین شده منعقد شده باشد.
بنابراین در هر قرارداد، درج موضوع و مبلغ و زمان، الزامی است. در قرارداد، مشخص می شود که کارفرما در قبال 
انتظاراتی از طرف دیگر قرارداد، یعنی » مجری« داشته باشد و مجری چه  پرداخت مبلغ معینی می تواند چه 

خدماتی را در چه زمانی موظف است که انجام دهد.
نام  و  نام  آن،  گرافیک  امور  انجام  و  کتاب  فنی  و  هنری  مشاورة  و  قراردادهای طراحی  نخستین سطر های  در 
خانوادگی و آدرس کامل طرفین قرارداد نوشته می شود و نخستین مادة قرارداد، معموالً به موضوع آن اختصاص 
دارد که خود شامل چند زیرمجموعه می تواند باشد که به طور دقیق، در بندهای آن وظایف طراح تعیین گردد. 

هر یک از مواد قرارداد، ممکن است یک یا چند تبصره داشته باشند.
مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت آن در مراحل مختلف، زمان قرارداد، تعهدات ویژة هر یک از طرفین قرارداد، 
حوادث  پیش بینی  قرارداد(،  طرفین  رضایت  و  قبول  )مورد  مرضی الطرفین  داور  پیش بینی  قانونی،  کسورات 
غیرمترقبه )سیل، زلزله، آتش سوزی( از مواد دیگری هست که در قرارداد ها از جمله قراردادهای طراحی کتاب 

می شود. نوشته 
قراردادها به طور معمول، در چند نسخه تنظیم می شوند که تعداد این نسخه ها در آخرین قسمت قرارداد درج 
می گردد و یکی از این نسخه ها به طراح گرافیک تعلق دارد که طرف دیگر قرارداد بوده و به او تحویل می شود. 

تصویر42 یک نمونه قرارداد مرتبط با طراحی کتاب را نشان می دهند.

یک  است،  مصور  که  » صنیع الملک«  عنوان  با  رحلی  قطع  در  صفحه ای   320 کتاب  یک  برای 
قرارداد انجام تمام کارهای گرافیک شامل طرح جلد، طراحی صفحات و اجرای نسخۀ آماده برای 

لیتوگرافی و نظارت بر چاپ را بنویسید که در آن نکته های الزم درج شده باشد.

فعالیت 
كارگاهی
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صفحه آراییپودمان 3

تصویر42



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
      صفحه آرایي چند صفحه از یک کتاب )متن و تصویر(بر اساس گرید، با رعایت نکات واصول فني و متناسب با موضوع و مخاطب 

 

       استاندارد عملکرد: 

طراحــي و اجــراي کتــاب بــا اســتفاده از عناصــر صفحه آرایي)طراحــي گریــد اصلــي، چیدمــان متــن و تصویــر، شــناخت فونــت و تیتــر..( بنابر ســفارش مشــتري در جهــت محتواي 
کتــاب متناســب بــا گــروه ســني مخاطــب و اســتانداردهاي طراحي و چــاپ کتاب

      شاخص ها:
1- انتخاب فونت، رنگ و فرم                                                                  

2- طراحي یونیفرم
3- صفحه بندي )تناسب نوشته، تصاویر(                                                    

4- اجراي طرح درنرم افزار مربوطه و خروجي

      شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان : 2 ساعت )تحویل فایل دیجیتال(

مکان: کارگاه گرافیک
ابزار و تجهیزات: رایانه- میز- صندلي

     ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام کار: 
1- رایانه با نرم افزار هاي مربوطه  

2- مداد پاك کن ، قلم ، رنگ
3- پرینتر و اسکنر، دوربین عکاسي                
4- میزکار و صندلي و نور مناسب                  

      معيار شایستگی:

 

ارزشيابی شایستگی صفحه آرایي کتاب 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1 پذیرش سفارش1

                1 طراحی یونیفرم اولیه2

                2 صفحه بندي و اجراي صفحات3

1 ارائه کردن نهایي فایل4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت منابع، صرفه جویي، تفکیک ضایعات، استفاده از ابزار و وسایل ایمن

ارتباط مؤثر و کار تیمی و کل مواردش، مدیریت و کلیه مواردش،  اخالق حرفه ای و 
کلیه مواردش

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.



طراحي جلد كتاب، مجله، بروشور و ساير محصوالت گرافيكی يكي از مهم ترين بخش هاي طراحي گرافيك 
است. 

جلد كتاب مي تواند مخاطب را به خواندن تشويق كند و يا بر اساس طرح جلد، موضوع و محتواي يك 
آن  آموزش  و  جلد  طراحي  در  فني  نكات  رعايت  و  بصري  جذابيت  بنابراين  معرفي شود،  نوشتاري  اثر 

است .  پودمان  اين  اهداف  از  فتو-گرافيك  رشته  به هنرجويان 

پودمان 4

طراحی جلد

https://www.roshd.ir/212595-4
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در طراحی جلد کتاب به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 هنرجويان در اين پودمان مهارت های زير را كسب خواهند كرد:
 تحليل و بررسی ساختار جلد كتاب و تناسب آن با موضوع و مخاطب 

   طراحی جلد كتاب بر اساس سفارش 

1

استاندارد عملکرد

طراحي روي جلد متناسب با متن مورد نظر و بر اساس يونيفرم و شخصيت كتاب يا نشريه يا ناشر سفارش دهنده.

طراحی جلد
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طراحی جلدپودمان 4

 مقدمه

از  بسياری از محصوالت گرافيك مانند مجله، كتاب، كارنما يا كاتالوگ، دفترک يا بروشور و مانند آن معموالً 
تعدادی برگ های كاغذی تشكيل شده اند كه برای نگهداری و محافظت اين برگ های كاغذی از پوشش يا پوشه ای 
استفاده می شود كه جنسی محكم تر از كاغذ دارند مانند مقوا، پالستيك، چرم، ورقه های چوب و در موارد بسيار 

محدودي ورقه هاي فلز نيز كاربرد دارند.
اين پوشه يا كاور، غير از اين كه ورقه ها را نگهداري مي كند بايد زيبا بوده و نيز بيانگر موضوع ، حال و هوا، روحية 

مطالب و تصاوير صفحات داخل آن باشد.
در اين پودمان، ما طرح جلد و چگونگی توليد آن را تجربه می كنيم. اگرچه تنوع در جلد محصوالت گرافيكی 
زياد است اما طراحي جلد هر يك از اين محصوالت، شكل متنوع و خاص خود را دارند كه در اينجا به موضوع 

طراحي جلد كتاب مي پردازيم.

طراحی جلد کتاب

به چند نمونه طرح جلد كتاب توجه كنيد كه طراح چگونه روحية اطالعات و محتويات كتاب را در يك قاب 
است: بازنمايی كرده  )جلد( 

تصویر1
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تصویر2



143

طراحی جلدپودمان 4

در بيشتر طراحي جلد كتاب ها سه عنصر مهم وجود دارد كه عبارت اند از: 
1ـ نوشتار

2ـ تصوير )فرم و رنگ(
3ـ تكنيك اجرا

با دقت در تصاوير صفحة پيش، متوجه می شويم كه در گام نخست، همة آنها دارای عنوانی هستند كه بيانگر 
موضوع يا محتوای كتاب است. در گام بعد تصاوير كتاب ها را می بينيم كه از طيف گسترده اي از انتزاعی ترين تا 
طبيعت گرايانه ترين تصاوير هستند. اين تصاوير با تكنيك هاي متنوعي خلق شده اند و اساس اين تنوع و تفاوت ها 

به دليل موضوع و محتواي گوناگون كتاب هاست.
ترجمه  هر  در  تصويری.  ترجمة  است:  ترجمه  نوعی  گرافيك،  ديگر تخصص های  مانند  نيز  كتاب  طراحی جلد 
سه عنصر بنيادين وجود دارد: زبان مبدأ، زبان مقصد و مسير ترجمه.بنابراين برای ترجمه الزم است كه مترجم 
)مسير  ترجمه  مورد  علم  زبان  و  باشد؛ واژگان تخصصی  داشته  آشنايی  مقصد  و  مبدأ  زبان های  با متن  )طراح( 

بشناسند. نيز  ترجمه( را 

 در مبانی هنرهای تجسمی و دروس و كارگاه هايی كه تاكنون گذرانيده ايد با زبان مقصد و نيز بخشی از 
مسير ترجمه آشنا شده ايد چنانچه قرار باشد با همة زبان های مبدأ نيز آشنا شويد بايد همة علوم و فنون و 
نيز تمامی تجارب بشری را بدانيد كه تقريباً غيرممكن است. گستردگی زبان های مبدأ به اندازة گستردگی 
همة موضوع های كتاب هاست: از آشپزی گرفته تا جامعه شناسی، از فوتبال گرفته تا مدارهای برق فشار 

قوی و ...
بنابراين برای درک درست موضوع، بهتر است كه هم كتاب را ورق بزنيد و بخوانيد و هم با پديدآورندة 
كتاب )نويسنده، شاعر، گردآورنده، مترجم و...( صحبت كنيد و تا حدودی به مضمون و محتوای كتاب 

نزديك شده و با  زبان مبدأ نيز آشنا شويد.

با مراجعه به كتابخانة هنرستان و يا كتابخانة منزل، 3 كتاب را كه قبال خوانده ايد و از محتوای آن خبر 
داريد، با خود به كالس بياوريد. دربارة يكی از آنها از نظر ارتباط محتوا با طرح جلد با يكديگر گفت وگو 

كنيد.

فعالیت 
كالسي

نام طراح جلد هر كتاب را روی تخته نوشته و در گروه های 3يا 4 نفره در بارة برخی از اين طراحان جلد 
و سوابق كارشان گفت و گو كنيد و با گروه های ديگر اين نظرات را به اشتراک بگذاريد.

كارگروهي

نكته



تصویر4تصویر3- ساختار کلی جلد کتاب

 آشنایی با فیزیک جلد کتاب

همچنان كه خانه های ما دارای نقشه ای بوده كه مهندس مجری براساس آن خانه را ساخته است، آثار گرافيك 
نيز نقشة اوليه ای دارند كه گريد1  ناميده می شود. در گريد طراحی جلد كتاب بخش هايی كه حتماً بايد رعايت 
شوند عبارتند از: اندازة گستردة كتاب قبل و بعد از برش، شامل اندازه های پشت و روی كتاب و عطف آن. در 
برخی از كتاب ها امتداد رو و پشت جلد نيز به نوارهايی ختم می شود كه به جای برش تا می خوردكه به آنها لبة 

برگردان می گويند.

1.Grid

1ـ ويژگي هاي الزم براي طراحي يونيفرم جلد كتاب چيست؟
يك  كتاب هاي  به سري  كنيم؟  رعايت  بايد  را  نكاتي  چه  بسازيم  يونيفرم  يك  بتوانيم  اينكه  براي  2ـ 
آن  ثابت  عناصر  كنيد  و سعي  كرده  مراجعه  تحصيلي  پايه  يك  در  درسي  كتاب هاي  انتشارات، سري 

)يونيفرم( را رسم كرده و به كالس بياوريد.

پرسش 
كالسي

ممكن است هر ناشری برای مجموعه كتاب هايش گريد ثابتی داشته باشد كه جای نوشته ها و تصاوير و نيز جای 
نشانة ناشر، باركد و شابك2 و ... مشخص شود كه به اين طرح كلی يونيفرم3 می گويند. بسياری از محصوالت 
ديگر گرافيكی كه برای يك سازمان، نهاد، ناشر يا ... طراحی می شوند، ممكن است يونيفرم داشته باشند، مانند 
پوسترها، كارت ها، روی جلد مجالت و كارنماها و مانند آن. نمونه هايی از يونيفرم جلد كتاب چند ناشر را در 

صفحة بعد می بينيم.

2. شمارة استاندارد بين المللي
3.Uniform
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طراحی جلدپودمان 4

تصویر7تصویر6تصویر5

تصویر8

از چهارچوبی تشكيل  اين يونيفرم  باال سه طرح جلد كتاب را می بينيد كه يونيفرم مشتركی دارند.  در رديف 
شده كه در مركز آن تصوير قرار می گيرد و در باال فضايی با الهام از معماری ايرانی و متشكل از چند پله، جايی 
برای عنوان كتاب به اضافة نام پديدآورنده و مترجم را به وجود آورده است. نشانة ناشر نيز در سمت راست باالی 

يونيفرم جای می گيرد.
در پايين هم دو طرح جلد كتاب را می بينيد كه يونيفرم مشتركی دارند و با الهام از لچك كه در هنر ايرانی بسيار 
به كار گرفته شده، ساخته شده است. نشانة ناشر در سمت راست باال و همة نوشته ها داخل مربعی كه در نيمة 

باالی كادر جای دارد، قرار می گيرند و تصاوير هم در نيمة پايين يونيفرم جای می گيرند.
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يكی از كتاب هايی را كه با خود به كالس آورده ايد، مانند كتاب درسي، اندازه گيری كنيد، و روی مقوا، 
ماكت جلد آن را بسازيد. حدود جلد را بريده و عطف اش را تا بزنيد.

با توجه به متن كتاب، چند پيش طرح خطی براي جلد كتاب آماده كنيد.

فعالیت 
كالسي

با راهنمايي هنرآموز و همفكري با هم كالسي هايتان يكی از پيش طرح ها را انتخاب كرده و بر روی ماكت 
انتقال دهيد با توجه به موضوع نماد و نشانه و روحية فونت ها كه در سال هاي گذشته با آن آشنا شده ايد 

دربارة تكنيك تصويرسازی يا عكاسی و نوشتار برای طرح نهايی آن تبادل نظر كنيد.

كارگروهي

نوشتار در طراحی جلد کتاب

با مروری بر طرح جلد كتاب ها در می يابيم كه تقريباً در همة آنها، نوشتار، عنصر جدايی ناپذير جلد كتاب است. 
افراد  نوشتار در روی جلد شامل عنوان های اصلی و فرعی، پديدآورنده و مترجم است. همچنين ممكن است 
متخصص ديگري در پديدآوردن كتاب نقش مهمي داشته باشند مانند مترجم، نگارندة مقدمه، ويراستار، طراح 
گرافيك، تصويرگر، عكاس، خوشنويس و... كه اسامي آنها بنابر كيفيت و كميت همكاريشان در روي جلد و يا در 

صفحة شناسنامه خواهد آمد.
گرفته  فونت  با  ساده  نوشتة  از  می رود:  به كار  بسياری  تمهيدات  و  تكنيك ها  كتاب،  اصلی  عنوان  نوشتار  در 
اين  در  شود،  تايپوگرافی  و  برود  شدن  تصويری  سمت  به  نوشتار  است  ممكن  گاهی   .  ... و  دست نوشته ها  تا 
موارد چنانچه عنوان كتاب به راحتی قابل خواندن نباشد، آن را  به صورت خوانا در كنار تايپوگرافی مي گذارند كه 

نيايد. پيش  ناخوانايی  مشكل 
در عطف كتاب اگر فضاي كافي باشد مثل روی جلد می توان همة اطالعات را نوشت و در صورتي كه فضاي كافي 

وجود نداشته باشد اطالعات اصلي آورده مي شود . 
در پشت جلد نيز ممكن است همان اطالعات روی جلد به زبان ديگری آورده شود. برخی از ناشرين ممكن است 
از پشت جلدكتاب برای درج اطالعات بيشتر استفاده كنند؛شامل: نوشته ای دربارة پديدآورنده و عكس او به همراه 

باركد، شابك، نشانه و نشانی ناشر. 
به چند نمونه طرح جلد كتاب كه فقط با نوشتار، سامان يافته اند نگاه كنيد:
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تصویر26تصویر25

ممكن است روی برخي جلد كتاب ها، تصويری غير از نوشتار نباشد و با همين نوشتار طراح بايد جذابيت و انرژی 
تصويری الزم را ايجاد كند. 

با حال و هوای  ايجاد نوشتار  اين است كه روش و شيوة  ايجاد نوشتار روش های زيادی وجود دارد  مهم  برای 
كتاب هماهنگ بوده و شيوة تصويری نوشتار به نوعی بيانگر محتوای كتاب باشد. ناگفته پيداست كه بسياری از 

موضوع های معنوی ، فلسفی يا موضوع هايی كه تصويری عينی ندارند بهتر است با نوشتار كار شوند.

كتابي را انتخاب كنيد كه جلد آن فقط با نوشتار كار شده باشد سپس آن را با 3 نوع نوشته ای كه به نظر 
شما می تواند به جای نوشتة اصلی كتاب پيشنهاد شود، بازآفرينی كنيد.

فعالیت 
كالسي

طرح جلدهايی را كه كار كرده ايد، در گروه های 4ـ3 نفره بررسی و تجزيه و تحليل كنيد.
كارگروهي
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تصاویر در طراحی جلد کتاب

در بسياری كتاب های توليد شده در ايران و بسياری كشورها، 
محتوا  بهتر  توضيح  برای  يا  بيشتر  بصری  ايجاد جذابيت  برای 
انتزاعی اند  گاه  كه  است. تصاويری  همراه  تصوير  با  جلد  روی 
تصاوير  آن  و گاه  و مانند  لچك  شمسه ،  نقوش تزئينی،  مانند 
طبيعت گرايانه مثل عكس نويسنده يا يك واقعه . همچنين ممكن 
است اين تصاوير نيمه انتزاعی باشند مثل تصويرسازی هايی كه 

انجام می شود. برای كتاب های كودكان 
به اين تصاوير دقت كنيد.

تصویر27

تصویر30تصویر29تصویر28
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با دقت در اين تصاوير متوجه می شويم كه تنوع و گستردگی تصاوير در طرح جلد كتاب مانند ديگر محصوالت 
گرافيكی از عكس طبيعی گرفته تا فرم های انتزاعی، گوناگون هستند و به موضوع كتاب بستگی دارند.

به طرح جلدی كه با نوشتار ساخته ايد، نقش ماية انتزاعی و تزئينی اضافه كنيد و آن را با نمونة طرح 
كنيد. مقايسه  نقش مايه  بدون 

فعالیت 
كالسي

طرح جلدهايی را كه با نقش مايه و بدون آن كار كرده ايد در گروه های 4ـ3 نفره بررسی و تجزيه و تحليل 
كنيد.

كارگروهي

تصویرسازی در طراحی جلد کتاب

تصاوير بسياری از موضوع ها را نه در عالم واقع می توان 
به  را  نتوان آنها  كه  هستند  انتزاعی  آنچنان  نه  و  ديد 
تصوير كشيد. در واقع برخي از كتاب ها داراي موضوعاتي 
در طرح جلد  آن  تصوير كشيدن  به  براي  كه  هستند 
متن  در  جست وجوي  و  بيشتر  تفكر  نيازمند  كتاب 
موارد  برخي  در  است كه  دليل  همين  به  هستيم 
مي توان براي كتاب هاي تاريخی، رمان و داستان، شعر 
از  استفاده  با  و  كرد  تصويرسازی  فنی  موضوع های  و 
مدد  به  و  تصويرسازی  شيوه های  و  تكنيك ها  گسترة 
رايانه كه امروزه كابرد بسيار وسيع تر دارد جلد كتاب را 
سامان بخشيد. اما شما می توانيد از تكنيك هايی كه در 
برای آفريدن يك طرح  درس تصويرسازی آموخته ايد 

ببريد. بهره  جلدكتاب 

 تصویر 35
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تصویر41تصویر40

و سپس  كرده  مطالعه  حتماً  را  آن  است،  شده  كار  تصويرسازی  با  كه  كنيد  انتخاب  رمان  كتاب  يك 
يا  كلمه  يك  در حد  می رسد  ذهن تان  به  كه  هرآن چيزی  ذهن  توفان  روش  به  ابتدا  كنيد.  بازآفرينی 
يك جمله روی كاغذ بنويسيد و سپس معادل های تصويری آن كلمات را در اندازه های حدود ۸ در ۵ 
سانتی متر پيش طرح بزنيد )اتود( و سپس يكی از ان پيش طرح هايی را كه انتخاب كرده ايد با 3 نوع 

كنيد. تصويرسازی  كتاب  جلد  واقعی  ابعاد  در  تكنيك 

فعالیت 
كارگاهي

با راهنمايي هنرآموز خود طرح جلدهايی را كه كار كرده ايد در گروه های 3 يا 4 نفره بررسی و تجزيه و تحليل 
كنيد .

كارگروهي
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تصویر43تصویر42

عکس در طراحی جلد کتاب

بسياری از موضوع ها بهتر است مستند ارائه شوند. مانند موضوع های خبری ،گزارشی  و علمی. در پاره اي موارد به دليل 
شهرت افراد، ممكن است عكس پديدآورنده روی جلد آورده شود. عكاسي نوعي ايجاد تصوير است و تا به امروز شيوه هاي 
بسياري از آن از عكاسي خبري تا عكاسي  مد به ثبت رسيده است اما در اينجا عكاسي خبري و واقع نمايانه مورد  
استفاده قرار مي گيرد. بنابراين بسياري از تكنيك هاي تصويرسازي مثل فتومونتاژ كه با عكاسي انجام مي شوند مورد نظر 

تمرين هاي اين كتاب نيست.    
عالوه بر عكس افراد، براي موضوع هاي مختلف نيز مي توان از تكنيك عكاسي براي طرح جلد كتاب استفاده كرد و طرح ها 

را با تكنيك هاي متنوع در عكاسي و نرم افزار تغيير فرم داد و متناسب با موضوع كتاب آن را كامل كرد.
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داده ايد.  انجام  قبل  تمرين  در  كه  باشد  كتابی  نويسندة  عكس  ترجيحاً  كه  كنيد  انتخاب  عكس  يك 
می توانيد عكسی مرتبط با يكی از رويدادهای كتاب را هم پيدا كرده و به عنوان روی جلد، از آن استفاده 

كنيد .
ابتدا در اندازه های حدود ۸ در ۵ سانتی متر جای نوشته ها و نشانة ناشر را اتود كنيد و 3 نوع لی آوت 

نوشتار و عكس را به عنوان روی جلدكتاب انتخاب و اجرا كنيد.

فعالیت 
كارگاهي

با راهنمايي هنرآموز خود طرح جلدهايی را كه كار كرده ايد را در گروه های 4ـ3 نفره بررسی و تجزيه و 
تحليل كنيد.

كارگروهي
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طراحی هاي دیگر جلد کتاب

برخی از جلدكتاب ها هستند كه در گروه فانتزی يا گرافيك حسی قرار می گيرند اما چون توليد آنها در شمارگان 
زياد مقرون به صرفه نيست، می توان آنها را در گروه پورت فوليو1 به شمار آورد. با اين نوع از كتاب ها می توان 
به وسيلة حس های ديگر بويژه حس المسه )بساوايی( نيز ارتباط حسی برقرار كرد. البته بهتر است اين نوع از 
محصوالت گرافيكی را در جهتی طراحی و توليد كرد كه به لحاظ مفهومی، با محتوای كتاب همسو باشد مثاًل 
برای كتابی كه دربارة چوب نوشته شده می توان از جلدی چوبی استفاده كرد و يا كتابی كه در مورد اسانس و 

عطر نوشته شده را می توان معطر كرد.
مورد ديگری كه الزم است در اينجا آورده شود، متناسب با جلد كتاب های الكترونيكی يا ايبوک ها2 هستند. اگر 
اين كتاب ها در قالب لوح فشرده3 توليد و عرضه می شوند،متناسب با نوع طراحی بسته بندی آن، ليبلی برايش 
طراحی مي شود كه فيزيك جلد كتاب را ندارد اما مانند جلد كتاب بايد گويای محتوا و موضوع كتاب باشد. 
ممكن است اين نوع كتاب های الكترونيكی را به لحاظ مالحظات زيست محيطی از درگاه های الكترونيكی تهيه 
كنيم كه روی لوح فشرده ذخيره نشده باشند. طراحی اين نوع كتابها،به خاطر همراه داشتن فايل صدا می تواند به 
گرافيك حسی بسيار نزديك شود. برای طراحی آنها نيز همان گونه عمل می شود كه در مورد كتاب های كاغذی.
اما با اين تفاوت كه ديگر فيزيك و ساختار اين كتاب ها متفاوت بوده و خود موضوع مبحثي جداگانه است كه در 

آينده مهارت آن را خواهيد آموخت.

1. Portfolio
2. E-Book
3. CD

تصاوير صفحه بعد در گروه گرافيك حسی هم می گنجند؛ تصوير 47، متعلق به جلد كتابی است دربارة آيين 
محرم و طراح از كتيبه های شعر محتشم كاشاني بهره برده است و با لمس اين جلد حس پارچه و مراسم عاشورا 

به مخاطب القا می شود.
در تصوير 46 طراح با به كارگيري بخشي از پيراهن سربازان، جلد را پوشش داده و به گرافيك حسي نزديك شده 

است. عنوان كتاب هم در محل  اتيكت نام سربازان كه بر روي لباسهاي آنها دوخته مي شود،قرار گرفته است.
در تصوير4۸، طراح برای نشان دادن نوشته های الكترونيكی كه دربارة گرافيك است، بخشی از كتاب را برش داده 
كه عنوان را تشكيل می دهد و نشانه ای از فضای مجازی است كه ما بخشی از اطالعات را می بينيم. رنگ آبی 
اين جلد نيز به اين فضا كمك كرده است اما با لمس نوشته ها به فضای واقعی و فيزيكی می رسيم و اين نوع نگاه 

متفاوت گاهی در طراحی گرافيك به كار می آيد.
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در گروه هاي 3 نفره براي موضوعات زير نمونه هاي تصويري جمع آوري كرده و در كالس ارائه كنيد سپس 
دربارة هر يك از نمونه ها گزارشي مكتوب )ويژگي هاي تصويري جلد، ارتباط حسي با موضوع، محتواي 

مرتبط با جلد( ارائه كنيد.
1ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 بازي رايانه اي

2ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 كتاب  الكترونيكي كمك آموزشي
3ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 كتاب الكترونيكي دربارة دستورالعمل لوازم برقي و خانگي

4ـ تصاوير ليبل و جلد لوح فشردة 3 يا 4 اثر موسيقي

كارگروهي



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
      طراحی و اجرای يك نمونه طرح جلد كتاب با رعايت نكات و اصول فني طراحی جلد كتاب، متناسب با مخاطب و قطع كتاب.

 

      استاندارد عملکرد: 

طراحي روي جلد متناسب با متن مورد نظر و بر اساس يونيفرم و شخصيت كتاب يا نشريه يا ناشر سفارش دهنده

      شاخص ها:
1- شناخت سواد بصري 

2- شناخت انواع مقوا و صحافي 
3- صفحه آرايي )لي آوت(

4- رنگ شناسي 
۵- شناخت حروف، نوع و سايز آن

6- ابعاد كتاب
7- ويرايش تصوير

۸- فرم بندي 
9- خروجي گرفتن

     شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : ۸0 دقيقه

مكان: سايت گرافيك
ابزار و تجهيزات: رايانه، نرم افزار ، قلم و كاغذ

      ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: 
1- مداد ، كاغذ

2- رايانه
3- اسكنر، پرينتر

4- نرم افزار هاي گرافيكي

    معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی طراحي جلد کتاب 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1پذيرش سفارش1

                 1آماده سازي مقدمات2

                 2طراحي اوليه3

 1ارايه فايل نهايي  4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
مديريت منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، استفاده از ابزار و وسايل ايمن

شايستگی های تفكر، داشتن درک درستی از سيستم سازمانی

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی ، 2 می باشد.



با یکدیگر  گروه های کاری گوناگونی در طراحی غرفه ها  نمایشگاه معموالً  برپایی یک  برای 
همکاری می کنند، طراحان و سازندگان ماکت، طراحان و مجریان نور و صدا، طراحان گرافیک 

غرفه ها و...
در این پودمان به هنرجویان مهارت ایده پردازی و اجرای گرافیک غرفه های نمایشگاه کتاب 

آموزش داده می شود.

پودمان ٥

طراحی گرافیک غرفه ) نمایشگاه کتاب (

https://www.roshd.ir/212595-5
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در طراحی گرافیک غرفه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

 هنرجویان در این پودمان مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
 طراحی غرفة کتاب در محل نمایشگاه بر اساس فضاهای داخلی

   چیدمان داخلی غرفة کتاب
   طراحی گرافیک استندها، پیشخوان ها و دیوار وکف غرفه 

1

استاندارد عملکرد

طراحی گرافیک نمایشگاهي بر اساس سفارش مشتري و بکارگیري هویت سازماني سفارش دهنده.

طراحی گرافیک غرفه ) نمایشگاه کتاب ( 
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مقدمه: )آشنايي با فضاهاي نمايشگاهي(

در نخستین گام براي شروع طراحي گرافیک نمایشگاهي، داشتن نگاهي متناسب با فضاي غرفه که تفاوت هاي 
آشکاري نسبت به کار طراحي صفحات دو بعدي دارد، ضروري است. به همین دلیل بهتر است طراح از محل غرفه 
و نمایشگاه از نزدیک بازدید کرده و با توجه به اندازه هاي دیوار، سردر، ارتفاع پنل ها، مسیر عبوري بازدید کنندگان 

از ورود تا خروج از غرفه و زاویه هاي دید مخاطبین و ... کار طراحي را شروع کند. 
طراحي براي غرفه به وجود آوردن زمینة مناسب براي خوب دیده شدن، قرار گرفتن )جانمایي( متناسب امکانات 
با توجه به اهداف کاربردي غرفه است. سادگي و پرهیز از پیچیدگي در چیدمان عناصر الزم از اهمیت خاص 
برخوردار است. مجموعه روابط سازه هاي پس زمینه )فرم و رنگ( براي ارائه محصوالت و نمایش جذاب آنچه مورد 

نظر صاحب کار است نباید ایجاد فشردگي و شلوغي بصري نماید.
بازدید کنندگان یک غرفه نمایشگاهي از سادگي، آراستگي و فضاي آرام بصري که ایده خوب طراح را در خود 
داشته باشد، استقبال مي کنند. بنابراین مانند گرایش های دیگر طراحي گرافیک، فکر و ایده هاي خالق و جذاب، 

ستون اصلي موفقیت در کار است.

فصل اول: فضاي نمايشگاهي

تاکنون به اندازه ها و ابعاد وسایل و محیط پیرامون خود دقت کرده اید؟ اندازه میزها، صندلي ها، ارتفاع سقف، 
ارتفاع درب، ارتفاع پله و مانند آن بر چه اساسي تعیین مي شود؟ آیا براي ساخت و انتخاب اندازه ها استاندارد 

خاصي وجود دارد؟

ارتفاع میز، صندلي، نیمکت، تخته، دیوارهاي کالس تا سقف را اندازه گیري کنید و در یک جدول نسبت 
آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. این نسبت ها چه ارتباطي با فضاي کارگاه یا کالس دارد؟ چه ارتباطي با 

قد متوسط انسان دارد؟ 

فعالیت 
كارگاهي



براي ایجاد دیوارهاي یک غرفه بهتر است آنها را به صورت پنل هایي با طول و ارتفاع یکسان که ستون هایي بین 
آنها قرار مي گیرد در نظر گرفت.

این ستون ها باید داراي ویژگي ها و امکان پذیرش دیواره در چهار و یا هشت جهت عمود و مایل )45 درجه( باشد.

تصویر 1- دیواره هاي جدا کننده

تصویر2- مقطع ستون

ستون ها و ديوارهاي متغير )ُمدوالر (1

1.Modular
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را  نمایشگاهي  بتوان غرفة  به وجود مي آورد که  را  امکان  این  ابعاد یکسان  با  پانل  یا  از پنل  استفاده 
بسیار ساده برپا کرد و سپس آن  را جمع نمود و در صورت لزوم دوباره براي نمایشگاهي دیگر از آن 

نمود. استفاده 

طول )ارتفاع( و عرض پنل ها )ديواره ها( 

اندازه و تناسب هاي این دیواره ها باید با تناسبات قد و شرایط بدن انسان رابطه اي درست داشته باشد. به طور کلي 
در طراحي فضاهاي نمایشگاهي و طراحي فضاها در معماري، اندازه اندام انسان تعیین کننده است. ارتفاع و عرض 
و طول اتاق ها و یا اندازه میز و صندلي، عرض و ارتفاع درب ها، عرض راهرو ها و راه پله ها و ارتفاع پله ها همگي با 

در نظر گرفتن ابعاد بدن انسان، دست ها، پاها و حرکت آنها )از طریق مفاصل( باید طراحي شوند.

تصویر 1- دیواره هاي جدا کننده

نكته

  تصویر3- مدوالر انسان
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ارتفاع پنل مناسب براي یک غرفه نمایشگاهي )مثاًل نمایشگاه کتاب( مي تواند 2 متر و یا 2 متر و بیست سانت و 
عرض پانل 80 تا 100 سانتي متر در نظر گرفته شود. در معماري اطاق مسکوني حداقل ارتفاع اکنون 2 متر و 

60 سانتي متر محاسبه مي گردد.

 با توجه به اندازه هاي دیوارهاي کارگاه یا سالن اجتماعات مدرسه خود، براي آثار هنرجویان کالس خود 
یک غرفه نمایشگاه در نظر بگیرید و با پنل هاي یکسان غرفه ها را جدا کنید. اکنون شما یک نمایشگاه 
کوچک طراحي کرده اید که براي جداسازي مي توانید از پنل هاي آماده و یا مواد سبکي که در دسترس 

است استفاده کنید.

فصل دوم: چيدمان داخلي غرفه

به فضاهاي مختلف اطراف خود  مثل کارگاه، کالس درس، راهروي هنرستان و خانه نگاه کنید. در چیدمان هر 
یک از آنها چه وسایلي به کار رفته است؟ چه تفاوتي بین آنها وجود دارد؟ این وسایل را لیست کنید و سپس 
تفاوت ها و شباهت ها را بنویسید. همانطور که گفته شد فضاي نمایشگاهي باید محصور به دیوارهایي باشد اما این 
قانون کلي و همیشگي نیست و یک غرفه مي تواند از چهار سمت دیواري جدا کننده نداشته باشد. اما در بسیاري 
موارد و به خصوص در سالن هاي بزرگ  صاحبان غرفه ترجیح مي دهند به صورت منظم دیوارهاي جداکننده، فضا 
را از دیگر غرفه ها جدا کند. بسیاري از غرفه ها به وسیله سه دیوار پوششي محصور مي شوند و سمت ورود معموالً 
باز است در پیشاني فضاي باز ورودي تابلویي نصب مي شود که نام و عنوان غرفه بر روي آن نوشته شده است. در 
طراحی یک غرفه مثاًل یک غرفه کتاب مي توان روش هاي گوناگوني به کار برد. مانند استفاده از حجم هاي ساده 
مکعب شکل که ارتفاع هاي مختلف داشته باشند، همچنین از دیوار ها نیز با ایجاد قفسه هاي منظم و یا نامنظم 
براي چیدمان کتاب ها مي توان استفاده کرد. البته نه به صورت کتابخانه اي بلکه به صورت قرار دادن کتاب به شکل 

ایستاده و از روبرو با استفاده از پایه هاي مخصوص براي نمایش کتاب ها سود برد.

ستون هاي هشت وجهي

ستون ها مي توانند از جنس چوب و یا فلز در نظر گرفته شوند. در اینجا به مقطع یک ستون نمایشگاهي که امکان 
قرارگیري دیوارها را در هشت زاویه خود دارند نگاه مي کنیم. 

فعالیت 
كارگاهي
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تصویر 5-قرارگیري پنل ها در شکاف ستون ها در زوایایي 90و 45 درجهتصویر 4- مقطع ستون نمایشگاه

تصویر 6- پنل ها در شکاف تعبیه شده یک ستون چیدمان هاي مختلفي را ایجاد مي نماید

تصویر7- اشل انساني
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چيدمان غرفه كتاب 

با توجه به ساخت دیوارهاي یک غرفه نمایشگاهي ، مساحتي در اختیار برگزار کننده یا شرکت کننده )صاحب 
غرفه( گذاشته مي شود. طراح مي تواند از طریق سیستم مدوالر ابعاد و فضاي دلخواه را در نمایشگاه کتاب ایجاد 

کند.
چیدمان در یک غرفه نمایشگاهي مانند چیدمان تصویر و نوشته ها در یک صفحه روزنامه و یا مجله است و نیاز 

به یک طرح کلي دارد.
اگر صفحه آرایي را طراحي بر روي یک سطح 2 بعدي بدانیم، طراحي غرفه در فضاي 3 بعدي حجم آرایي مي شود 
مانند صفحه آرایي در یک بسته بندي که چند وجه دارد و از چند سمت دیده مي شود و مطالب و تصاویر روي آن 
باید با توجه به حجم و شرایط دیده شدن آن قبل و بعد از فروش سازماندهي شود. در یک غرفه نیز چنین است.

مسیر حرکت و توجه بیننده در فضاي نمایشگاهي به مکان ورود، ادامة مسیر و نیز خروج افراد بستگي دارد. 
بنابراین چیدمان آنچه که باید به نمایش درآید پالن بندي و اولویت بندي خواهد داشت. مثاًل چه کتاب هایي باید 
به خاطر اهمیتشان در فروش و معرفي آنها در جاي بهتري قرار  گیرند. گاهي مي توان ماکت  بزرگي از کتاب هاي 

برتر را ساخت و یا روي جلد آنها یک پوستر بزرگ طراحي و روي دیوارهاي غرفه چسبانده شوند.

تصویر8-چیدمان کتاب روي حجم هاي مکعب شکل با ارتفاع متغیر 
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این مکعب ها مي توانند از چوب نئوپان با ضخامت نیم تا 1 سانتي متر ساخته و سپس به رنگ سفید رنگ آمیزي 
شوند. رنگ سفید براي نمایش جلد کتب که اکثراً داراي طرح هاي گرافیک رنگي هستند مناسب ترین زمینه را 

براي دیده شدن ایجاد مي کنند.

1. به وسیله مواد و ابزارهایي ساده در گوشه اي از کارگاه حجم هاي مکعب مستطیل بسازید و بر روي 
آنها طرح هاي رنگي بزنید سپس بر روي آن کتاب هاي درسي خود را بچینید.

2. مقایسه کنید براي نمایشگاه کتاب هاي درسي در یک غرفه نمایشگاه کتاب کدام رنگ ها مناسب تر 
است.

تصویر9- چیدمان کتاب روي طبقه هاي کوچک و بزرگ 

فعالیت 
كارگاهي
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فصل سوم: طراحي گرافيك غرفه

1- طراحي هویت سازماني غرفه کتاب:
اگر فرض اول بر این باشد که یک ناشر قرار است غرفه اي در نمایشگاه داشته باشد، طراحي گرافیک غرفه از برنامه 
هویت سازماني آن ناشر تبعیت مي کند. هر نهاد و موسسه اي داراي مجموعه اي پیش بیني شده از طرح  نشانه 
اوراق اداري، عناصر بصري و نوشتاري ویژه در یک کتابچه است که هویت سازماني آن نهاد یا موسسه را معرفي 
مي کند. در این کتابچه نکات بسیار مهم هویت بصري، 2 بعدي و حتي 3 بعدي براي یک سازمان طراحي مي شود. 

بنابراین طراحي گرافیک یک غرفه باید تابع دستور العمل هاي دفترچه هویت سازماني باشد. 
اولین و مهم ترین نکته، نام و نشانه است که باید در پیشاني غرفه جانمایي شود. بنابراین باید براي محل، نام و 

نشانه ناشر یا انتشارات کتاب، فکر و طراحي و بهترین مکان به آن اختصاص داده شود.

تصویر10- نماي سه بعدي از غرفه هاي یک نمایشگاه کتاب
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با جستجو در اینترنت نمونه تصاویري از نمایشگاه هاي کتاب قرآن، وسایل الکترونیکي، نمایشگاه مبلمان 
و لوازم اداري، نمایشگاه مواد غذایي پوشاك و ... در کارگاه به نمایش بگذارید و با راهنمایي هنرآموز به 

پرسش هاي زیر پاسخ دهید.

1- هویت سازماني در این غرفه هاي نمایشگاهي چگونه است؟
2- رنگ غرفه با هویت سازماني هماهنگي دارد؟ 
3- در غرفه از  طراحي نشانه استفاده شده است؟

4-  در غرفه از تایپوگرافي استفاده شده است؟
5- نورپردازي با چه نگاهي در طراحي غرفه انجام شده است؟

6- تجهیزات غرفه را لیست کنید و در یک جدول بنویسید. )مانند استند، پیشخوان و ...( 
7- آیا پیشاني و نام غرفه جذاب و قابل توجه است؟    

فعالیت 
گروهي

نصب پوستر روي ديوار غرفه

اگر تصمیم بگیریم که در غرفه کتاب از پوستر نیز استفاده شود بنابراین باید؛ ارتفاع پوستر به سه قسمت مساوي 
1تقسیم شود و هنگام نصب این نکته در نظر گرفته شود که خط        باالي پوستر مقابل چشم ناظر قرار گیرد. 

3

تصویر11- رابطة مستقیم ارتفاع ناظر و تابلو
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معموالً براي این محاسبه، یک فرد با قد متوسط در نظر گرفته مي شود
تقسیم ارتفاع پوستر به 3 قسمت مساوي و سپس در موقع نصب قرار گرفتن خط  یک سوم از باال مقابل 

چشم یک بیننده  با قامت متوسط محاسبه شود.

گرافيك غرفه هاي نمايشگاه كتاب

طراحي روي جلد کتاب یکي از رشته هایي است که طراحان گرافیک بسیار عالقه مند به انجام آن هستند. جلد 
کتاب همانند ویترین عمل مي کند و طرح مناسب براي آن در موفقیت فروش کتاب، بسیار مؤثر است. در واقع 
غرفه کتاب محل عرضة طرح هاي گرافیکي است که روي جلد، عطف، پشت جلد و صفحه آرایي داخلي فضاي 

مطلوبي را ایجاد مي کنند. 
بنابراین طراح غرفه باید آگاه باشد که چگونه این نمونه هاي گرافیکي را به بهترین شکل ممکن، گرد هم آورد.

انتخاب رنگ ها براي پس زمینه ها )سطوح و حجم ها( در غرفه کتاب بهتر است تابع رنگ هاي خنثي باشد. 

البته اگر صاحب کار )ناشر( دفترچه یا کتابچه هویت بصري سازماني داشته باشد با توجه به اولویت هاي 
تدوین شده رنگ ها انتخاب شوند. رنگ هاي خنثي عبارت اند از: سفید، انواع خاکستري هاي خنثي )بدون 

گرایش به سردي یا گرمي( و رنگ سیاه.

تصویر12- طیف خاکستري

نكته

نكته
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این حرکت آسان در غرفة نمایشگاه کتاب، مانند تدبیري است که در طراحي و صفحه آرایي یک روزنامه 
براي اولویت بندي عناوین و تیتر ها در نظر مي گیریم.

روي جلد کتاب هاي برتر مورد نظر ناشر را مي توان با ابعاد بزرگ به عنوان  پس زمینه )بک گراند (1 به کار برد.
با تکنیک کاترپالتر 2 مي توان در طراحي غرفه پاراگراف هایي از کتاب را با حروف و رنگ زمینه مناسب در ابعاد 

بزرگ ساخت و در مقابل دید بازدید کننده غرفه قرار داد.
طراح غرفه با این گونه تمهیدات مي تواند مخاطب را براي دقایقي به فکر و تأمل وادارد. )مجبور نماید( در این 
زمینه تایپوگرافي )حروف نگاري( کمک مي نماید، که به آن خواهیم پرداخت. در عین حال باید توجه داشت که 
مجموعه از نظر شلوغي بصري، آشفتگي ایجاد نکند و هر فرم و رنگي به اندازه و در حد نیاز و کاربرد موثر به کار 

گرفته شود. 
باید  ویترین  این  البته  و  استفاده کرد  نیز  ویترین یک کتاب فروشي  از شرایط  در طراحي غرفه کتاب مي توان 
به صورتي در مجموعه غرفه قرار گیرد که حرکت و گردش آزاد مخاطب در غرفه محدود نشود. بنابراین اندازه ها 
و مقیاس ها باید مورد توجه قرار گیرند. از به وجود آوردن راهرو هاي تنگ باید پرهیز نمود و توجه داشت که در 

شرایط ازدحام بازدید کنندگان، فضاي رفت  و آمد سهل و آسان باشد. 

1. Background 
2.تکنیک برش حروف به وسیلة کامپیوتر که مناسب کارهاي نمایشگاهي است و در آن سولفون هاي پشت چسب دار نیز استفاده مي شود.

 

اهداف فرايند و شيوه هاي طراحي گرافيك غرفه

در طراحي گرافیک و به طبع آن در طراحي گرافیک یک غرفه کتاب شیوه ها و فنون اجرایي غرفه تابع اهداف 
اولیه طراح )فکر و ایده راهبردي( است. ایده و فکر اولیه پایه و اساس اجرا را مي سازد. 

هماهنگي با ناشر بسیار مهم بوده و اینکه او چه برنامه و هدفي در برپایي غرفه خود دارد در طراحي گرافیک 
غرفه مؤثر است. عالوه بر این مي توان ایده ها را از میان کتاب هاي برتر ناشر انتخاب کرده و براي گرافیک غرفه، 

از محتواي کتاب ها ایده گرفت. 
طراحي غرفه کتاب مانند طراحي صحنه نمایش است. داستان ها، پرسوناژ ها، رویداد ها و جمالت کلیدي از میان 

صفحات یک کتاب مي تواند اساس نقطه توجه و ایده کلیدي در گرافیک باشد. 
جلب توجه اصل بسیار مهم در طراحي غرفة نمایشگاه است همانطور که جلب توجه در طراحي یک پوستر بیننده 

را به مکث و توقف دعوت مي کند. غرفه نمایشگاه نیز باید مخاطب را به ورود به غرفه تشویق کند. 
براي رسیدن به این هدف اصل سادگي همیشه مهم بوده است. ساده و بي پیرایه بودن در طراحي گرافیک و به 
طور خاص در گرافیک غرفه نمایشگاه در عین اینکه احساس مي شود آسان است اما در عمل دشواري هاي خود 

نكته
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را دارد. سادگي در طراحي گرافیک غرفه، مي تواند زمینه خوبي براي بهتر دیده شدن خود کتاب ها و جلد آنها باشد.
 شکل مربع در حالت دو بعدي و مکعب در حالت سه بعدي یکي از راه هاي آسان براي ایجاد سادگي گرافیکي و 

فضایي ایستا و محکم در طراحي غرفه به شمار مي رود.

تصویر13- برای طراحی اولیه یک غرفه و چیدمان عناصری که قراراست در آن شرکت داشته باشند، می توانند 
با نمایش کف یک غرفه و با استفاده از خطوط خط چینی تناسبات متریک غرفه را رسم نموده)مثال در این جا 
3x4( و سپس ملزومات الزم مثل میز، صندلی، کتابخانه و ... را از دید باال )پالن( جانمایی نمائید و با تغییرات و 

جابجایی بهترین شرایط را برای اجرا آماده نمائید.

تصویر14- مقیاس و اندازه هاي پالن بر اساس سیستم استفاده از میلي متر و سانتي متر )متریک(
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در طراحي هاي پالن و سپس نماها توجه به مقیاس و اشل، تناسبات قد انسان ضروري است.

تصویر15- طراحي پالن 
مکعب ها و رعایت مقیاس

 با راهنمایي هنرآموز و با توجه به تصاویر به سؤاالت زیرپاسخ دهید.

 - در کدام یک از عکس هاي زیر طراحي غرفه انجام شده است؟ 
 - آیا در طراحي غرفه از نماد هاي ساده و هندسي استفاده شده است؟ 

فعالیت 
كارگاهی

تصویر16- اشل انساني
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 - به نظر شما تفاوت طراحي براي غرفه کتاب با طراحي غرفه براي یک شرکت تولید لوازم خانگي 
در چیست؟ نظر خود را به صورت گزارشي در کالس ارائه کنید.

نمونة  چند  کرد؟  استفاده  توان  مي  تبلیغاتي  ترفندهاي  چه  از  غرفه  در  مخاطب  براي جذب   -  
کنید. ارائه  و  آورده  کالس  به  تصویري 

پیشنهادهاي خود را براي طراحي غرفه با موضوعات زیر بیان کنید. 

1- طراحي غرفه کتاب هاي علمي کودکان:
2- طراحي غرفه کتاب هاي داستان کودکان:

عوامل مؤثر در طراحي غرفه )بر اساس خواسته و بودجه سفارش دهنده(

ایده یابي: ایده هاي چیدمان متنوع است مثاًل در بعضي موارد غرفه هاي نمایشگاهي از عناصر طبیعي مانند درخت 
یا مناظر طبیعي و ابزار و اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط استفاده مي کنند. مثاًل چیدمان یک میز و قرار دادن یک ماشین 
تحریر روي آن همراه یک خودنویس با مقداري کاغذ و مداد و قلم، فضایي شبیه میز یک نویسنده ایجاد مي کند که 

مي تواند فضاي غرفه یک نمایشگاه را از خشکي و یکنواختي درآورده و شکلي متنوع به آن بدهد.

فرم ، رنگ: بازي رنگ ها با حروف هم جلوه هاي زیبایي از گرافیک را در فضاي غرفه هاي نمایشگاهي به وجود 
مي آورد. رنگ ها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقی می مانند. بنابراین وسایل و تجهیزات و 
مبلمان  و لوازم به کار گرفته شده در غرفه باید دارای رنگ متناسب با هویت سازماني و کیفیت اجرایی خوبي باشند. 
استفاده از رنگ های مختلف در غرفه و چیدمان باید هم خوانی الزم را با یکدیگر و با موضوع اصلی نمایش غرفه 

داشته باشد.

چیدمان غرفه نمایشگاه کتاب را بر اساس هویت سازماني ناشرین، با هم مقایسه کنید حداقل دو ناشر 
را انتخاب کرده و در دو پاراگراف به توصیف آنها بپردازید و از غرفه هر یک عکسي تهیه کنید و نتایج 

خود را در کالس به نمایش بگذارید.

ویترین ) استند نمایش کاال، میز و صندلي(: در برخي از چیدمان ها، تمرکز اصلي طراح گرافیک بر استندهاي 
نمایشي و یا پیش خوان هاي داخل غرفه است. 

فعالیت 
كارگاهی
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تصویر17

تصویر18
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تصویر19

تصویر20
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نورپردازي : براي دیده شدن عناصر به نمایش درآمده در یک غرفه کتاب نور کافي الزم است. در سالن هاي 
بزرگ که غرفه ها به صورت یونیفرم در کنار هم قرار دارند معموالً یک نور کند و مسطح ، مسلط و سراسري نصب 

مي شود. اما در قسمت هاي داخلي غرفه به دو نوع نور نیاز داریم: 

1- نوري که کل فضا را روشن کند 
2- نورهاي موضعي که قسمت هاي مهم کار را مورد توجه چشم بیننده قرار مي دهد. )نور در طراحي غرفه مانند نور 

در یک اثر گرافیکي از طریق رنگ هاي تیره و روشن نیز ایجاد مي  شود.(

 تایپوگرافي : حروفي را که در غرفه کتاب به کار مي رود از نظر شخصیت قلم با محتوا و معني جمله سنجیده و 
انتخاب مي شود. و در طراحي غرفه ها کلمات و جمله هاي مختلفي که از طرف سفارش دهنده به طراح داده شده 
است استفاده مي شود. هر چند در قلم هاي فارسي تنوع چنداني در مقابل قلم هاي التین در دسترس طراحان 
نیست ولي در شرایط حاضر قلم هاي فارسي مناسب براي کاربردهاي نمایشگاهي کم نیستند، بنابراین بهتر است 

از قلم هایي که براي تیتر و عناوین اصلي ساخته شده اند در طراحي غرفه کتاب استفاده کرد.

نمونه ها:

تايپوگرافی غرفه كتاب

انجام  حروف نگاری  و  حروف  از  زیبایي  نماي  با  کتاب  نمایشگاه   غرفه هاي  گرافیک  طراحي  موارد  بسیاري  در 
مي شود. بازی رنگ ها با حروف هم جلوه های زیبایی از گرافیک را در فضای غرفه های نمایشگاهی بوجود می آورند.
انتخاب قلم مناسب برای متن های مختلف اصل اساسی در طراحی کتاب و به طبع آن در طراحی غرفه برای 

است. کتاب 

 نشر كتا ب های علمی ايران

 نشر كتاب هاي داستاني ايران 

 نشر كتاب هاي اجتماعي ايران

 نشر كتاب اهي ادبي اريان

 انتشارات كتاب هاي درسي ايران فونت تيتر:

 فونت ارديبهشت:

 فونت زر سياه:

يكان سياه:

نستعليق:
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تصویر21

تصویر23تصویر22
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تصویر24

تصویر25
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تصویر26

تصویر27



185

طراحی گرافیک غرفهپودمان 5

تصویر28

تصویر29
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تصویر30
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1. به تصاویر صفحة قبل نگاه کنید و برای هر یک از آنها ، نوع چیدمان را بر اساس ایده یابی ، نورپردازی 
استفاده از تایپوگرافی و ... مشخص کنید .

2. به سایت هاي نمایشگاه هاي کتاب مراجعه کرده و از طراحي حروف در غرفه ها تصاویري را جست وجو 
و در یک فایل ذخیره کنید، سپس دربارة انواع فونت ها و شیوة ارائة آن در آرایش غرفه ها با یکدیگر به 

گفت  و گو بپردازید.

فعالیت 
گروهي

در گوشه اي از کارگاه یا کالس درس به وسیلة چهارپایه هاي ساده و یا حجم هاي مکعبي غرفة ارائة 
کاغذ هاي  و  متنوع  فونت هاي  از  استفاده  با  مکعب ها  بیروني  دیواره هاي  بر  و  کنید  ایجاد  را  کتاب 

شبرنگ و یا رنگي طراحي حروف انجام دهید.

فعالیت 
كارگاهی

پيش طراحی )اسکچ(

بهترین روش برای تهیه پیش طرح های اولیه استفاده از الگو های پرسپکتیو ایزومتریک یا استوانه  ای است. در این نوع 
پرسپکتیو نقطه گریز خطوط به یکدیگر برخورد ندارد 1. 

1. براي آشنایي بیشتر مي توانید به فصل 6 کتاب طراحي و زبان بصري پایة دهم دوره دوم متوسطه شاخة فني و حرفه اي مراجعه کنید. 

تصویر34
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و  گریز  نقطة  که  مخروطي  تصویر35-پرسپکتیو 
دارند. برخورد  یکدیگر  با  خطوط 

تصویر36-استفاده از الگو هاي پرسپکتیو ایزومتریک 
یا استوانه اي

تصویر37
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اسکچ ها را می توان با تکنیک های جذاب آبرنگی آماده و تکمیل نمود و قبل از اجرای رایانه ای با سفارش دهنده 
برای  شده  آورده  هم  جزئیات  آن  در  که  قوی  دستی  طرح های  معموالً  داد.  قرار  بررسی  مورد  جلسه  یک  در 

است. جالب  و  سفارش دهنده جذاب 

تحليل و نياز سنجی سفارش دهنده و مخاطب

در طراحی گرافیک غرفه استفاده از تکنیک های گوناگون اجرا با توجه به نیاز های پروژه در دستور کار طراحی 
قرار می گیرد. یکی از این تکنیک ها که همیشه کارساز بوده، استفاده از تکنیک های عکاسی است.

عکاسی از روی جلد کتاب ها و سپس ماکت کردن آنها )پرینت( در ابعاد بزرگ یکي از این روش ها است. 
نمایش روی جلد ها که دارای طراحی گرافیک خوب هستند در طراحی غرفه کتاب یکی از بهترین راه حل هاست.

پذيرش سفارش

جلسه سفارش1  اولیه

گفت وگوي جلسة اول به درخواست سفارش دهنده براي انتقال شرح سفارش و توافق طراح و صاحب کار براي 
شروع کار است. در این جلسه طراح باید از طرز تفکر صاحب کار و اهداف او یادداشت بردارد و اطالعات کافي 

به دست آورد که بتواند بر اساس آن برآورد اولیه واقع بینانة قیمت طراحي را محاسبه و تعیین کند.
برآورد  داشت  توجه  باید  کند.  محاسبه  را  قیمت  برآورد  و  کرده  استفاده  موجود2  تعرفه هاي  از  مي تواند  طراح 
دستمزد و طراحي بر اساس اینکه کار ساده است یا پیچیده یا پر از جزئیات و نیز با توجه به مساحت و اندازه 
غرفه تعیین شود. به طور مثال محاسبة برآورد یک متر طراحي، تعیین مي شود و در مساحت کل غرفه ضرب شده 
و جمع برآورد نزدیک به شرایط را به دست مي آورد. مثاًل اگر طراحي یک متر مربع A تومان باشد و غرفه 8 متر 

مربع باشد: پس قیمت طراحي غرفه عبارت است از:

8 × A =کل قیمت

1.Brief
2. تعرفه هاي موجود انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران )بند تبلیغات محل فروش( 

چند کتاب مورد عالقه خود را )درسي یا غیر درسي( از یک انتشارات انتخاب کنید، از جلد آن ها 
عکاسي کنید و از فایل عکس ها، به صورت لمینت و یا روش هاي دیگر ماکت تهیه کرده و در غرفه 

خود ارائه کنید.

فعالیت 
كارگاهی
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فعالیت 
كارگاهی

میزان قیمت واحد متر مربع موضوع مهمي است که طراح در جلسات بریف با مشتري و با توجه به جزئیات کار 
از یادداشت ها و گفت و گو با مشتري، طراح در مسیر فرایند طراحي مي تواند براي  مي تواند بدست آورد. ضمناً 

به دست آوردن ایده هاي اولیه استفاده کند. 
در اولین جلسه شایسته است طراح آلبومي از نمونه کار هاي خود را همراه داشته باشد تا صاحب کار بتواند در 
مورد توانایي هاي حرفه اي او آگاهي کامل بدست آورد. پس از جلسات بریف و ارائة برآورد اولیه قیمت طراحي، 
موضوع عقد قرارداد از اهمیت زیادي برخوردار است. این قرارداد باید شامل موارد قابل پیگیري حقوقي باشد 
بنابراین در تنظیم آن از مشاوران حقوقي استفاده مي شود که در آن موضوع و شرح سفارش، قیمت و دستمزد 
طراحي، زمان بندي انجام، تحویل پروژه؛ شرح وظایف دو طرف قرارداد و موارد حقوقي بیمه نیز به دقت مشخص 

شده است.
توصیه مي شود که طراح بدون عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت کاري را شروع نکند. تجربه نشان داده که 
کار بدون قرارداد به سود سفارش دهنده است و در بسیاري موارد طراح نمي تواند در پایان کار حق الزحمه خود 

را دریافت نماید. 

چند نمونه از قراردادهاي طراحي گرافیک غرفه نمایشگاهي را از طریق اینترنت و یا روش هاي دیگري 
جست و جو و در کالس ارائه کنید. و با هنرجویان دربارة آن گفت و گو کنید.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
      طراحي گرافیک غرفه  هاي نمایشگاه هاي کتاب با رعایت اصول و نکات فني طراحي بر اساس هویت سازماني و مخاطبین غرفه ها

      استاندارد عملکرد: 
     طراحی گرافیک نمایشگاهي بر اساس سفارش مشتري و بکارگیري هویت سازماني سفارش دهنده

      شاخص ها:
1- انتخاب رنگ،  فرم و حجم و فضاي مناسب                  

2-  تناسب تصاویر و نوشته ها در فضاي غرفه
3- اجراي طرح در نرم افزار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 2 ساعت )تحویل فایل نهایي(

مکان:آتلیة گرافیک
ابزار و تجهیزات: ابزار طراحي - رایانه - ابزار رنگ  

      ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: 
                      )D3-IA-hP (1- رایانه با نرم افزار هاي مرتبط

2- اسکنر- رایانه- دوربین
3- متر، کاغذ، نوشت ابزار، ابزار طراحي

4- میزکار، صندلي و نور مناسب 

    معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی طراحي گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                  1پذیرش سفارش 1

                  1آماده سازی مقدمات پروژه 2

                  2طراحی کردن نمونه های اولیه3

  1ارائه طرح ها به مشتری و اصالح طرح4

  1نظارت به اجرا و تحویل پروژه5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت منابع، صرفه جویي، تفکیک ضایعات، استفاده از ابزار و وسایل ایمن

شایستگی های تفکر، داشتن درك درستی از سیستم سازمانی

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.

2
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منابع و مآخذ

- سند برنامة درسي رشتة فتو-گرافیک،1393، دفترتألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
- افشار مهاجر، کامران، تهران، 1381،گرافیک مطبوعاتي، انتشارات سمت

- افشار مهاجر، کامران، تهران، 1388،گرافیک  در صنعت نشر، انتشارات سمت
- باوي، امید ، حسیني، محمد حسن ، مرجع کامل آموزش این دیزاین ، انتشارات عابد

- ممیز، مرتضي، تهران،1380، طراحي روي جلد، نشر ماه ریز
- تشکري، پریسا، کاشاني ، مجید، تهران،1393، ویترین، فرهنگسراي میردشتي

- سعیدي، مهدي، تهران،1392، از خط تا خط، نشر آبان
- ادیبي، فرزاد، تهران، 1384،طراحان گرافیک معاصر ایران 6 ، انتشارات یساولي  

- زرین کلک، نورالدین، تهران، 1385،طراحان گرافیک معاصر ایران 8 ، انتشارات یساولي  
- مشکي، ساعد، تهران، 1386،طراحان گرافیک معاصر ایران 10، انتشارات یساولي  



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارة کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب گرافیک نشر و مطبوعات 
رشته فتو گرافیک ـ کد 212595

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان شرقيماریه حسینی11اصفهان غزال حسینی1

البرز حمیرا فالح دار12کرمان مرجان کیان افراز2

آذربایجان شرقي نرمین جودت نیا13فارس میترا منصوری آردکپان3

مرکزي ندا قلیاب تاب14شهرستان های تهران  مهتا شریعتي4

بوشهر فاطمه زال15خراسان رضوی فاطمه مردانی5

خراسان جنوبي فاطمه فیروزي16قزوین لریتا مکانی6

خوزستان مریم جواهری شیرازی17شهرستان های تهران  آزاده سفیدگران7

هرمزگان ایمن محمودزاده دهبارزی18خراسان رضوی هادی عزیزی فر8

خراسان جنوبي تکتم فرسادي19قزوین فاطمه جواهری9

کرمان مریم سلطانی بناوندی10
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