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سخنی با هنرآموزان گرامی
موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مربوط به پرورش
تربیتیافتیانی است که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام م یار اسالمی
از طریق کار و تالش و روحیه ان البی و جاادی ،کارآفرینی ،قناعت و انضباط
مالی ،مصرف باینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان ،عدالت و انصاف
در روابط با دییران در ف الیتهای اقتصادی در م یاس خانواد ی ،ملی و جاانی
مشارکت مینمایند .همچنین سند برنامه ملی درسی جماوری اسالمی ایران
«حوز تربیت و یاد یری کار و فناوری» به قلمرو و سازماندهی محتوای این
آموزشها پرداخته است در برنامههای درسی فنی و حرفهای عالو بر اصول
دینمحوری ،ت ویت هویت ملی ،اعتبار ن ش یاد یرند  ،اعتبار ن ش مرج یت
م لم ،اعتبار ن ش پایهای خانواد  ،جام یت ،توجه به تفاوتهای فردی ،ت ادل،
یاد یری مادامال مر ،جلب مشارکت و ت امل ،یکپارچیی و فرا یری ،اصول
تنوعبخشی آموزشها و ان طافپذیری به آموزش بر اساس نیاز بازار کار ،اخالق
حرفهای ،توس ۀ پایدار و کاهش ف ر و تولید ثروت ،شکل یری تدریجی هویت
حرفهای توجه شد است
مطالبات اسناد باالدستی ،تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در
استانداردها و همچنین توصیههای بین المللی ،موجب شد تا الیوی مناسب که
پاسخیوی شرایط مطرحشد باشد طراحی و برنامههای درسی بر اساس آن
برنامهریزی و تدوین شوند .ت یین سطوح شایستیی و تغییر رویکرد از تحلیل
شغل به تحلیل حرفه و توجه به ویژ یهای شغل و شاغل و توجه بهنظام صالحیت
حرفهای ملی ،تلفیق شایستییهای مشترک و غیر فنی در تدوین برنامهها از
ویژ یهای الیوی مذکور و برنامههای درسی است .بر اساس این الیو فرایند
برنامهریزی درسی آموزشهای فنی و حرفهای و ماارتی در دو بخش دنیای کار
و دنیای آموزش طراحی شد .بخش دنیای کار شامل د مرحله و بخش دنیای
آموزش شامل پانزد مرحله است .نوع ارتباط و ت امل هر مرحله با مراحل دییر
فرایند بهصورت طولی و عرضی است ،با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله
متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل
دییر است
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جات
تسایل و ت میق ف الیتهای یاددهی یاد یری ،کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت
تا محتواهای آموزشی موردنظر را در شبکهای از اجزای یاد یری با تأکید بر برنامۀ
درسی رشته ،برنامهریزی و تدوین نمایند .کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامههای درسی تایه

شد با توجه به چرخشهای تحولی در آموزش فنی و حرفهای و توصیههایی برای
اجرای مطلوب آن است
در این کتاب طراحی واحدهای یاد یری ،تبیین منطق واحد یاد یری ،پیامدهای
یاد یری ،اید های کلیدی ،طرح پرسشهای اساسی ،سازماندهی محتوا و ت یین
تکالیف یاد یری و عملکردی با استفاد از راهبردهای مختلف و در آخر ت یین
روشهای ارزشیابی را شامل میشود
همچنین در قسمتهای مختلف کتاب راهنمای هنرآموز با توجه به اهمیت
آموزش شایستییهای غیر فنی به آموزش مدیریت منابع ،ایمنی و باداشت،
یاد یری مادامال مر و مسئولیتپذیری تأکید شد است
مسلماً اجرای مطلوب برنامههای درسی ،نیازمند مساعدت و توجه ویژ هنرآموزان
عزیز و بار مندی از صالحیتها و شایستییهای حرفهای و تخصصی مناسب
ایشان است
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش
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) است.
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مطمئن شوید که نرمافزار
 ،نسخه
برای استفاد از امکانات فارسی نرمافزار ،در بخش
مخصوص زبان عربی انتخاب شود و نیازی به نصب فارسیساز نیست.

شکل 1انتخاب نسخه

مخصوص زبان عربی در پنجر نصب برنامه
1۲

د) بودجهبندی

طراحی رافیکی

جلسه

واحد
يادگیری

کارگاه
(موضوع)

شماره
صفحات

اهداف توانمندسازی

1

1

کار ا 1و۲

۳-1۲

آشنایی با رافیک ارتباط رافیک و نرمافزار -آشنایی با
و دوب دی و سه ب دی -شناخت
نرمافزارهای برداری و
نرم افزار ترسیم به کمک ابزار اشکال هندسی ترکیب اشیا به
و
رنگ
کمک

2

1

کار ا
۳و4و۵

3

1
1

4
۲
5

۲

6

۲

7

۲

.
فعالیتهای تكمیلی
4
0ی رافیکی
انت خاب آ ثار چاپی و ن مایشعععی که با نرمافزار ها
ایجادشععد اند -ارائه آثاری از ن وش هندسععی و نمایش شععکل
هندسی اولیه تشکیلدهند اثر

1۲-۲1

ترسیم با ابزار اشکال هندسی -ابزار

 -ذخیر سند

تر سیم ن وش هند سی جدید با ا ستفاد از شکلهای هند سی
و رفتن خروجی از سععع ند
مت فاوت -تمرین با ابزار
تایهشد

۲۷-۲1

آشنایی با نوار مشخصات -ابزار تایپ و
ترسیم با ابزار
فارسینویسی و افکت بر روی متن

 انتخاب عنوان برای تر سیمتر سیم و اجرای اثر هنری با
تابلو سردر کالس اجرای طرحهای متفاوت

۲۷-۳1

آشنایی با ابزار تایپ و انواع ماسک ،طراحی جلد و برچسب لوح
نوری

ترسععیم و اجرای تابلو سععردر کالس  -طراحی و ترسععیم جلد و
برچسب لوح نوری و خروجی رفتن از سند

کار ا 1و۲

۳۵-4۳

اجرای لو و-آشنایی با مدهای رنیی

چیونیی بهکار یری فنها در اجرای لو وها در اجرای یک لو و

کار ا ۳و4

44-4۹

ترسیم با جلوآشنایی با پنل های
آشنایی با انواع ذخیر نمایشی و چاپیمنوی

۵0-۵۹

آشنایی با اینفو رافی و انواع آن -خصوصیات یک اینفو رافیک
خوب اجرای آن -رنگآمیزی با ابزار

انتخاب موضعععوع دلخوا درزمینه تایه اینفو رافی -طراحی و اجرای
اینفو رافی مدنظر -تر سیم بخ شی از اینفو رافی با ا ستفاد از ابزار
 -ذخیر سند و رفتن خروجی از سند

۶0-۶۷

و کاربرد آنها در طراحی رابط کاربری -آیتم
و زیرمجموعه آن  -طراحی با ابزار ۳Dو زیرمجموعه
ترسیم ن اشیآن -واردکردن برچسب به کمک
سهب دی

انتخاب موضعععوع دلخوا برای ایجاد رابط رافیکی طراحی و
اجرای رابط رافیکی  -انتخاب مو ضوع دلخوا و تر سیم ا شکال
اولیه و اشیا دوب دی طراحی و ترسیم ن اشی سهب دی تایه
خروجی چاپی و نمایشی از آثار

کار ا
 ۶و۷و8
کار ا
 8و۹

کار ا
 ۵و۶
کار ا
۷و  8و۹

1۳

و

ترسیم تصاویر انتزاعی و ذخیر اسناد ایجادشد با قالب چاپی و
نمایشی

طراحی رافیکی

زمان الزم برای تدریس هر بخش از واحد یاد یری  1در جدول زیر پیشنااد میشود.
سهم زمان

رديف

اهداف توانمندسازی

1

درک مفاوم رافیک و آشنایی با انواع نرمافزارهای رافیکی

2

ایجاد سند رافیکی و استفاد از ویژ یهای سندهای نمایشی و
چاپی  -ذخیر و بازیابی سند

1

3

استفاد از ج به ابزار و پنجر ابزارها و مدیریت پنلها در سند

10

4

5

.
4
0

(ساعت)
۲

درج ابزار ترسیمی ،شکل های هندسی ،درج متن هنری در سند
و تغییر خصوصیات اشیاء
تغییر تنظیمات ایجاد سند ،تصویرسازی به کمک اشکال
هندسی و ابزارهای ترسیمی ،استفاد از متن و ماسک،
آماد سازی سند با قالب مناسب برای استفاد در سایر پروژ های
الکترونیکی و چاپی
مجموع زمان

10

۷

۳0

زمان الزم برای تدریس هر بخش از واحد یاد یری  ۲در جدول زیر پیشنااد میشود.
سهم زمان

رديف

اهداف توانمندسازی

1

تنظیم مد رنیی سند

1

3

ایجاد اثر با استفاد از نماد ،سبکها و جلو های رافیکی در یک
سند
رنگآمیزی اشیای ترسیم شد با شیو های ونا ون

۲0
۵

4

تبدیل اشیاء ترسیمشد دوب دی به سهب دی

4

2

مجموع زمان

(ساعت)

۳0
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نمونه طرح درس پیشنهادی واحد يادگیری اول:
طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :ترسیم نقوش هندسی

کالس :دهم

پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند نقوش هندسی ترسیم کند.
اهداف يادگیری
فعالیت
ارزشیابی رفتار
ورودی
ايجاد انگیزه

ارائه مفاهیم کلیدی

طبقه هدف :حیطه عاطفی /شناختی/
روانی  -حرکتی

(تمرين هنرجويان)
ارزيابی فعالیتها
ارائه تمرين

کار هنرآموز

کار هنرجو

سنجش میزان آ اهی هنرجویان از نحو
ترسیم ن وش هندسی

م طوف کردن توجه هنرجویان به ن وش هندسی که از
قبل تایهشد است و طرح سؤال :به نظر شما این عکسها
چیونه ساختهشد اند؟

ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به بحث
آموزش ساخت ن وش هندسی در نرمافزار

یکی از ن وش هندسی ساد را انتخاب و از هنرجویان
میخواهیم با نرمافزارهایی که میشناسند آن را پیاد سازی
نمایند.

توضیح کامل مفاهیم کلیدی (دانشی) و ایجاد
عالقه و انییز در هنرجویان (بینشی)

نحو یکی کردن چند
با ف ال کردن پنل
شکل هندسی باهم را توضیح داد و با استفاد از دستورات
نحو جابجایی و چرخش و ان کاس و
چیونیی قرار رفتن آنها درکنارهم را توضیح دهید.

هنرجو باید توانایی کار با ابزار اشکال هندسی
داشته باشد و کار ا عملی و ف الیت کار اهی
را انجام دهد

هنرآموز توضیح کلی در مورد ف الیت کار اهی به هنرجو
داد و از آنها میخواهد بهصورت روهی به انجام آن
بپردازند.

با توجه به ف الیتهای کار اهی کتاب هنرجویان
در رو های خود ،زینههای دییر را با
آزمونوخطا میآموزند.

40

ایجاد ن وش هندسی جدید با استفاد از
اشکال هندسی متفاوت و تلفیق آنها باهم

از هنرجویان خواسته میشود در رو های ت یینشد به
انجام ف الیتهای کار اهی بپردازند.

هنرجویان در رو های خود س ی میکنند با
ناایت دقت و سرعت با ایجاد خالقیت به انجام
ف الیت کار اهی بپردازند.

۲0

(توضیح هنرآموز)
فعالیت کارگاهی

فعالیتها

زمان
فیزيكی
مدت
(دقیقه)

قبل از شروع به کار هنرجویان ،مالکهای ارزیابی تمرینها
به آنها داد میشود.

1۵

مشارکت در پاسخیویی و ت امل

10
پیاد سازی عکس توسط نرمافزاری مانند

۳0
هنرجویان در رو های خود با خالقیت به
طراحی یک شکل هندسی مرکب می پردازند.

۳0

طراحی رافیکی
طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :ترسیم نقوش هندسی

کالس :دهم

پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند نقوش هندسی ترسیم کند.
اهداف يادگیری

ارائه نکات تکمیلی
(جمعبندی)

ارزشیابی شایستیی
(ارزشیابی پایانی)

زمان
فیزيكی

فعالیتها

هنرجو باید به شکل هندسی و نحو قرار
رفتن آنها در کنار هم توجه کند و با نحو
ترکیب اشکال و تفاوت آنها باهم آشنا شد
باشد.

با توجه به زیرمجموعه ابزار اشکال هندسی ،بخشی از
ف الیتهای کار اهی را به هنرجویان شرح دهید.

توجه و دقت و پرسش و پاسخ ،انجام ف الیتهای
روهی

هنرجو با توجه به جاییا ن وش هندسی در
آثار ونا ون ،بتواند ن وش هندسی جدیدی را
ترسیم کند.

این ارزشیابی در دوشاخه انفرادی و روهی انجام میشود:

هنرجویان در رو های خود س ی میکنند در
مدتزمان ت یینشد با ناایت دقت و سرعت با
ایجاد خالقیت به انجام پروژ بپردازند.

از هنرجویان خواسته میشود در رو های ت یینشد به
انجام پروژ این بخش از واحد کار بپردازند.
نمر ای به کار روهی هنرجویان داد میشود .آزمون برای
هنرجویان بهصورت انفرادی بر زار میشود .نمر روهی
در نمر انفرادی افراد تأثیر ذار است.

40

نکته :قبل از شروع به کار ،مالکهای ارزیابی پروژ به آنها
داد میشود.

ابزارهای موردنیاز

ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی ،برنامه

1۶

1۵

و نرمافزار

.
4
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ه) فیلمها و پروندههای پیوست
شماره فیلم

هدف
م رفی انواع نرمافزارهای رافیکی و نرمافزار
و کاربردهای آن
آشنایی با ابزار
و نحو ترسیم ن وش هندسی
آشنایی با ابزارهای
آشنایی با ابزار
آشنایی با ابزار
آشنایی با ابزار

1۲-

و ایجاد جلو
فارسینویسی در نرمافزار
آشنایی بیشتر با نحو ایجاد یک برچسب لوح نوری
آشنایی بیشتر با نحو طراحی واسط کاربری
شیو ترسیم اشکال انتزاعی
اصول طراحی اینفو رافیک
طراحی نمودار در
طراحی رابط کاربری و اجزای آن در
و کاربردهای آن
آشنایی بیشتر با ابزار
طراحی شکلهای هندسی و سهب دی کردن نمودارها
الیوهای تکرارشوند  ،ابزار پرسپکتیو و طراحی سنیفرش

نكته :برای انجام ف الیتهای تکمیلی و آشنایی با کاربردهای نرمافزار میتوانید از
اشکال موجود در پروند پیوست « مطالب و ف الیتهای تکمیلی» استفاد کنید.

و) ورود به بحث
در عصر کنونی با توجه به شتاب زند ی ماشینی و حجم باالی تبلیغاتی که روزانه
ذهن و اندیشه را به ونهای اعجابآور و خارج از تصور ،هدف خود قرارمی دهد ،ش ار
و تبلیغاتی موفقتر است که بتواند به ساد ی در ذهن مخاطب را یابد و با کوچکترین
اشار ای به یاد آورد شود و افراد آن را به راحتی پذیرا باشند .رسیدن به چنین زبان
ساد و ویا ،در تصویرسازی از عوامل مام به شمارمیآید.
ازآنجاکه در تدریس دروس رافیکی ،داشتن دانش اولیه از الزامات اساسی م دمات
تدریس است لذا برای رفع این مشکل میتوانید از راهکارهای زیر استفاد کنید.

1۷

طراحی رافیکی

استفاد ازشیو
های پروژ
محوری ( )
در تدریس

داشتن طرح
درس و طراحی
آموزش مناسب

راهکارهای
عمومی تدریس
اثر بخش

.
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آشنایی با نرم
افزارهای
رافیکی

ت ریف پروژ
روهی

نظارت
فرایندی در
تکمیل پروژ

نصب نرم افزار
و استفاد از

شکل ۲
مشاهد فیلم های
کاربردی تکنیک
محور

استفاد از منابع
کتابخانهای

مشاور از افراد
متخصص

راهکارهای
افزایش دانش
رافیکی

تمرین و اجرای
عملی کار ا ها
استفاد از منابع
برخط تخصصی

مشاهد نمونه
کارهای مختلف

شکل ۳

برای ایجاد انییز میتوانید از یک فیلم کارتونی دوب دی و یا یک طرح ترسیمی
کارتونی استفاد کرد و از هنرجویان در مورد نحو ترسیم شخصیتهای کارتونی
موجود در پویانمایی و نرمافزارهای مورداستفاد سؤال کنید.
بهمنظور ت یین سطح دانشآموزان میتوانید سؤاالتی از این دست طرح کنید:
سؤال  :1به نظر شما بنرهای محیط مدرسه چیونه طراحیشد اند؟
سؤال  :۲کدامیک از شما هنرجویان از یک چاپخانه بازدید داشتهاید؟
18

سؤال  :۳چرا باید از تصاویر و بنرها استفاد شود؟
سؤال  : 4مجالت رافیکی را بیشتر دوست دارید یا مجالت م مولی؟ چرا؟
سؤال  : ۵آیا در بین اعضای خانواد یا نزدیکان شما متخصص رافیک وجود دارد؟
سؤال  :۶نرمافزارهای رافیکی که تاکنون در سیستم خود نصبکرد اید را نام ببرید.
سؤال  :۷مثالهایی از تاریخ رافیک بزنید .مانند ن وش هندسی سفالهای قدیمی
سؤال :8چند لو وی رافیکی جذاب که مشاهد کرد اید را نام ببرید.
سؤال  :۹چند نمونه از نرمافزارهای جلو های ویژ در فیلمهای سینمایی را نام ببرید.
سؤال  :10چند نمونه از کاربردهای نرمافزارهای رافیکی را نام ببرید.
نكته :از مامترین کاربردهای نرمافزار میتوان به ترسیم لو و ،لو و تایپ ،پیکتو رام،
 ،طرحهای کارتونی و
) ،ترسیم
آرم ،رافیکهای اطالعرسان (
موارد مشابه اشار کرد.
توجه :در رافیک دیدن ،ن ش بسیار مامی در خالقیت و نوآوری هنرجویان دارد
همیشه س ی کنید در طول تدریس خود از نمونه کارهای مختلف سایتهای رافیکی
و سایتهای مشابه در مورد
و از همه مامتر بخش نمونه کارهای سایت
استفاد کنید .عالو بر سایتهای مختلف رافیکی ،فیلمهای مت ددی
نیز وجود دارد که به صورت تکنیک محور تایه شد و برای جذابتر کردن مفاهیم
کتاب میتوانید از آنها استفاد کنید.
آشنايی با مفاهیم اولیه
ايجاد سند جديد و آشنايی با محیط نرمافزار

آشنايی با مفهوم مسیر و انواع گرهها
انجام عملیات با ابزار Pencil، Penو ابزارهای آماده
انجام عملیات با ابزارهای پیشرفته3D، Mesh، Shape Builder
طراحی اينفوگرافیک و برش با لیزر
آشنايی با قالب های مختلف و گرفتن خروجی ()Export

میتوانید در هر مرحله از تدریس که به آموزش ابزارها میپردازید از هنرجویان بخواهید
پروژ مورد نظر خود را ذخیر کرد و قالب خروجی مورد نیاز را ایجاد کنند.
1۹

طراحی رافیکی

تدریس واحد یادگیری 1

.
4
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شایستگی کار با ابزارهای ساده گرافیکی
تعریف گرافیک ،ارتباط گرافیک و نرمافزار
و
در بحث رافیک رایانهای دو نوع رافیک وجود دارد:
نکته مام اینکه برتری بین نرمافزارهای رافیکی برداری و پیکسلی وجود ندارد بلکه
ازآنجاکه تصاویر ،عکسها و ن اشیهای دیجیتالی از سایهروشنهای درجهبندیشد
یا پیکسلی ،از باترین نوع رافیکهایی هستند که
تشکیلشد اند پروند های
میتوانند این نوع عکسها را نمایش دهند .به همین دلیل نرمافزارهای پیکسلی مانند
فتوشاپ ،به طور اختصاصی برای ویرایش تصاویر استفاد میشوند.
یا یکدست هستند .به
در م ابل نرمافزارهای رافیکی برداری مناسب رنگهای
همین دلیل شرکتهای تولیدکنند این ونه نرمافزارها آنها را مناسب کارهای
ترسیمی میدانند .ضمن اینکه رافیکهای برداری باترین انتخاب برای رافیکهایی
هستند که باید در انداز های مختلف ظاهر شوند.
مزايای طرحهای برداری
م یاسپذیری
وضوح تصویر

بدون کم شدن

تبدیل خطوط به هر شکل و انداز ای

معايب طرحهای برداری
ن اشیها رایش به کارتونی بودن و حالت مسطح
دارند.
تولید ن اشیهای نزدیک به واق یت مشکل است

چاپ با وضوح باال
حجم پایین پروند
مناسب برای کشیدن عکس و شکل

وض یت پیکسلها هنیام بزرگ کردن تصاویر پیکسلی وض یت پیکسلها هنیام بزرگ کردن تصاویر برداری

۲0

رافیک رستر

(

حجم پروند باالیی
دارند

)

با تغییر انداز
کیفیت آناا تغییر
میکند

اساس کار آن بر
پایه پیکسل است

رافیک برداری

(

حجم پروند پایینی
دارند

)

با تغییر انداز کیفیت
آناا تغییری نمی کند

اساس کار آن بر پایه بردار،
منحنی و فرمول های
ریاضی است

انواع نرمافزارهای گرافیكی
Vector

(نرمافزار منسوخشد )

مشكالت متداول در فرآيند ياددهی -يادگیری

 -1سرعتپایین نمایش پروژ های رافیکی هنیام استفاد از نرمافزار
 -۲عدم کالیبر بودن صفحهنمایش و عدم نمایش صحیح رنگها
کارت رافیک
سیستم و
 -۳پایین بودن

۲1

Raster

طراحی رافیکی

توجه :در پروژ های سنیین رافیکی به دلیل اشغال فضای زیاد حافظه سیستم،
باترین زینه برای به اشتراک ذاشتن صفحهنمایش ،استفاد از پروژکتور است و
سرعت مناسبی برای نمایش ندارند.
اغلب نرمافزارهایی مانند
پاسخ به فعالیتها
دو تصویر را با هم م ایسه کرد و تفاوت آن دو را نسبت به یکدییر بنویسید.
پاسخ :در شکل  1قطع درختان غم و اندو و بیابانزایی را به همرا دارد ولی در شکل
 ،۲کاشت درخت در کل ایران نشانیر سرسبزی و حیات و حرکتی ملی است.
در جدول زیر مشخصات تصاویر برداری و ن ش بیتی را بنویسید .دییر کاربردهای تولید
تصاویر به کمک نرمافزارهای رافیکی را بنویسید.

.
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کنجکاوی
ص3

فعالیت کارگاهی
ص5

جدول مشخصات تصاوير برداری و نقش بیتی

Vector
ویرایش تصاویر نیاز به ماارت پیشرفته دارد.

Bitmap
ویرایش تصاویر ساد است.

ا ر از رنگ ترکیبی استفاد شود رنگ
یکنواخت است.
بدون از دست دادن کیفیت میتوان آن را
بزرگتر کرد.

اجاز استفاد از تنوع رنیی را میدهد و هر
پیکسل رنگ مختص خود را دارد.

تبدیل آن به ن ش بیتی آسان است.
و

و

و

از قالبهای
پشتیبانی میکند.
،
با نرمافزارهایی مثل
میتوان
و
این ونه تصاویر را ایجاد یا ویرایش کرد.

با تنزل کیفیت میتوان تصویر را بزرگتر کرد.
تبدیل آن به برداری مشکل است.
و

و
و
از قالبهای
پشتیبانی میکند.
و
و
با نرمافزارهایی مثل
میتوان این ونه تصاویر را ایجاد
یا ویرایش کرد

از دییر کاربردهای تولید تصاویر به کمک نرمافزارهای رافیکی ،میتوان طراحی و
اجرای ست اداری (کارت ویزیت ،پاکت نامه و سربرگ) ،بنرهای تبلیغاتی ،کارت دعوت،
اعالمیه ترحیم ،کارت عروسی ،طراحی مُار ،طراحی تصاویر جات استفاد در شابلون
و چاپ روی پیراهن و کال و ظروف و ،...کاغذ کادو ،کاغذدیواری ،پارچه ،طراحی
پاکتها و ج بههای بستهبندی و جلد کتاب و مجله ،روزنامه و  ...را نام برد.

۲۲

فعالیت کارگاهی
ص6

نام نرمافزارهای رافیک دوب دی و سهب دی را در جدول زیر بنویسید.
نرمافزارهای گرافیكی
دوبعدی
قدرت اصلی این
نرمافزار در ایجاد و ویرایش فایلهای
است.
رافیکی برداری یا

برای
ترسیم اشکال دوب دی برداری با استفاد
از اشکال هندسی ،ساخت کاتالوگ،
بروشور ،سربرگ و کارت ویزیت،
صفحهبندی و صفحهآرایی ،ساخت
تصاویر متحرک و آ اینما بزرگ
تبلیغاتی استفاد میشود .از نظر کاربرد و
محیط کاربری بسیار شبیه
است.
توسط این
نرمافزار کاربران قادر خواهند بود تا به
طراحی برداری روی تصاویر ،فایلهای
تصویری ،پویانماییهای فلش و ...
بپردازند
نرمافزاری
برای ویرایش تصاویر و خلق تصاویر
است .این نرمافزار یکی از محبوبترین
نرمافزارها در زمینه رافیک است
یکی از باترین و
پرطرفدارترین نرمافزارهای ساخت
پویانماییهای دوب دی همرا با افکتهای
زیبا و با سرعت بسیار باال است

سهبعدی
یکی از قدرتمندترین
برنامههای طراحی مدلهای سهب دی
انیمیشنسازی است که بهطور سترد در
م ماری ساختمان ،طراحی صن تی ،ساخت
بازیهای رایانهای و پیشپردازش جلو های
ویژ استفاد میشود.
یک نرمافزار پویانمایی و مدلسازی
سهب دی است که بهطور سترد در
استودیوهای فیلمسازی ،پویانمایی و در صن ت
بازیهای رایانهای استفاد میشود .از
ویژ یهای این نرمافزار ،ان طافپذیری و
قابلیتهای شخصیسازی
است.

از قویترین برنامههای
در زمینه خلق رافیکهای دوب دی و
سهب دی ،پویانماییهای حرفهای سهب دی،
طراحی بازی و آماد سازی آنها برای تولید است.
این نرمافزار میتواند جاییزین متنباز برای
نرمافزارهایی همچون مایا و تری دی مکس باشد
از نرمافزارهای خلق
شخصیتهای سهب دی در فیلمها و ایجاد
مدلهایی است که وجود خارجی ندارند.
محصول قدرتمند و موفق
است .با کمک آن
شرکت
بهآسانی میتوان صورت و سرهای بسیار
واق ی یا کاریکاتوری و کارتونی خلق کرد

کارگاه  – 1شروع کار با نرمافزارIllustrator
با توجه به اینکه منطق سازماندهی مطالب در این کتاب بر رویکرد پروژ محوری
است و در طول مطالب ارائهشد از پروژ های تمرین محور استفاد شد لذا برای
اثربخشی هر چه بیشتر مطالب الزم است موارد زیر موردتوجه قرار یرند:
۲۳

طراحی رافیکی

 -1اجرای تمرینات موردنیاز تدریس توسط هنرآموز مربوطه
 -۲استفاد از فیلمها و کار ا های عملی ضبطشد
 -۳الیوسازی مطالب و اجرای مجدد آن توسط هنرجو
 -4استفاد از تمرینات پیشرفتهتر و حل آن توسط هنرجویان
 -۵استفاد از تمرینات وا را برای پرورش خالقیت هنرجویان
 -۶نظارت بر پروژ های عملی هنرجویان
 -۷داشتن ن ش تسایل ری م لم در طول تدریس و اجرای پروژ ها
نكته :در شیو پروژ محوری اساس کار تدریس بر اصول زیر قرار داد شد است:
برانییختن عالقه دانشآموز ،ساد سازی موضوع ،انییز دادن به دانشآموز و نمایش
عملکرد صحیح
نوارها و پنلهای موجود در صفحه را بررسی کنید و عنوان هر یک را بنویسید.

.
4
0

فعالیت کارگاهی
ص7

شکل 4

نام هر یک از بخشهای نشان داد شد (مربوط به تنظیمات سند جدید) را در کادر
مربوطه بنویسید.

سؤال
ص8

۲4

شکل ۵

کارگاه  – 2ترسیم نقوش هندسی
هندسه ن وش ،علمی است که به چیونیی ایجاد ن وش و ترکیب آنها بر پایه قواعد و
تناسبات هندسی میپردازد .هندسه بهعنوان پایهای در طراحی و ترکیب ن شهای
هندسی در هنر تمدنهای مختلف جاان مورداستفاد بود و اهمیت بسزایی داشته
است .ن شهای هندسی از جات شیو ترسیم به دو رو ت سیم میشوند:
1عع ن شهای ساد هندسی :ن وشی که قواعد ترسیم بسیار ساد ای دارند و تناا با
ایجاد شبکههای منظمی از مربع ،مثلث و لوزی قابل ترسیم و سترشاند.
۲عع ن شهای پیچید هندسی :م موالً در ظاهر پیچید ی بیشتری را نشان میدهند؛
بنابراین قواعد ترسیم پیچید تری هم نسبت به رو اول دارند باترین را برای درک
قواعد مربوط به هندسه ن وش بهکار یری این قواعد در ترسیم انواع ن وش هندسی
است.
کنجکاوی
ص 10

۲۵

پاسخ به فعالیتها
کاربرد نماد چیست؟
نماد زنجیر بیانیر این است که عرض و ارتفاع تصویر به هم لینک شد اند و با تغییر
یکی ،دییری نیز تغییر میکند و مانع از به هم ریختن نسبت طول به عرض تصویر
میشود .برای اینکه بتوانیم اب اد عرض و ارتفاع را مست الً تغییر دهیم کافی است روی
عالمت زنجیر کلیک کنیم تا به شکل باز درآید.

طراحی رافیکی

عملکرد سایر زینههای مسیر
گزينه

را در جدول زیر بنویسید.

عملكرد
جابجایی و تغییر انداز شی
ان کاس شی در جات عمودی و اف ی
تغییر م یاس شی
تغییر شکل شی

.
کارگاهی
فعالیت 4
11
ص 0

کارگاه  – 3طراحی با اشکال هندسی
را م رفی کنیم:
در این قسمت میتوانیم هنر
کنید .سپس
برای انجام این کار کافی است تصویر موردنظرتان را وارد
در قسمتهای مناسب مثلث و چندضل ی ترسیم کنید .سپس رنگ
توسط ابزار
هر قسمت را از روی نمونه اصلی به کمک قطر چکان نمونهبرداری کنید .همچنین
نیز استفاد کنید .با کمک این فن
برای رنگآمیزی میتوانید از
هنرجویان میتوانند تصاویر خود را به شکلی جذاب طراحی کنند.

شکل ۶

پاسخ به فعالیتها
پس از انتخاب ابزار
پاسخ :پنجر ابزار
موردنظر را تایپ کرد.

بر روی صفحه کلیک کنید ،چه روی میدهد؟
باز میشود که میتوان در واحد عرض و طول اعداد

کنجکاوی
ص 12

۲۶

کارگاه  – 6ترسیم با ابزار Pen
انواع نقطه در
مسیر

ن طه وشه

ن طه منحنی

مشكالت متداول در فرآيند ياددهی-يادگیری
 -1عدم تحلیل درست و ساد سازی اشکال رافیکی برای ترسیم:
در ترسیم مسیرها یکی از روشهای کاربردی ،ساد سازی یک مسیر به اشکال
پایه است که هنرجو میتواند پسازاین عمل ،با ابزارهای ویرایشی و ترسیم مسیر
اقدام به ایجاد شکل ناایی کند.
 -۲عدم ترسیم صحیح مسیرهای منحنی و استفاد از ن اط زیاد در ترسیم:
در ترسیم مسیرها یک اصل مام و اساسی ،استفاد از کمترین ن طه یا ر است.
کنجکاوی
ص 22

کنجکاوی
ص 25

پاسخ به فعالیتها
در مسیر شکل  ۳8چند قط ه مسیر وجود دارد؟
پاسخ 1۶ :قط ه (به فاصله بین دو ن طه یک مسیر فته میشود).
با انتخاب یک ن طه منحنی و فشردن کلید از روی صفحهکلید چه روی میدهد؟
پاسخ :مرکز دوران آن ن طه مشخص میشود و با جابجایی مرکز دوران میتوان مسیر
را حول آن حرکت داد.

کارگاه  – 7ترسیم تصاویر برداری از نقش بیتی
تبدیل یک عکس به ن اشی دیجیتال
یکی از تمرینات جالب در نرمافزار
است .بدین شکل که با ابزار روی قسمتهای اصلی تصویر
با استفاد از ابزار
مسیرهای بسته ایجاد و سپس مسیرها را رنگآمیزی کنید .از هنرجویان بخواهید با
این فن تصاویر خود را به یک طرح برداری یا ن اشی دیجیتال تبدیل کنند.

۲۷

طراحی رافیکی

.
4
0

شکل ۷

پس از تدریس
الف) نمونه ارزشیابی پایانی
با توجه به موارد خواستهشد  ،یک برچسب لوح فشرد با عنوان «حفظ محیط زیست،
حفظ زند ی» طراحی و اجرا کنید.
الف) سندی را در انداز  ۲0*۲0سانتی متر و با مد چاپی باز و با قالب پیش فرض
نرمافزار ذخیر کنید.
ب) سند را بازیابی کرد و تصویری از طبی ت را وارد صفحه کرد و خطوط محیطی
ترسیم کنید.
و
آن را با کمک ابزار

ج) بر اساس شکل زیر با استفاد از اشکال هندسی و ترکیب آنها باهم ،برای لوح
فشرد یک حاشیه طراحی کنید.
د) نام خود را به عنوان طراح ،حول یکی از شکلها تایپ کنید.
) عبارت «حفظ محیط زیست ،حفظ زند ی» را به عنوان ش ار روی لوح فشرد  ،با
قلم مناسب نوشته و آن را تبدیل به عکس کرد و به آن فیلتر دهید.
۲8

و) ب د از کامل کردن برچسب لوح فشرد  ،سند را ذخیر کنید.
نام و نام خانوادگی هنرجو:

مرحله

-1آمادهسازی

شاخصها

وضعیت

نمره
شايستگی

ایجاد سند با
تنظیمات پیشفرض

1

تنظیمات ایجاد
پروند رافیکی چاپی

۳

ذخیر با قالب
سند گرافیكی
پیشفرض

۲

بازیابی اسناد

۲

ف ال و غیرف ال
کردن پنلها

۳

رسم شکل با
-2تصويرسازی تنظیمات پیشفرض

1

اشكال هندسی رسم شکل با
تنظیمات

۲

حداقل
نمره
قبولی

1

با استفاده از

۲۹

۲

قبول /
نمره
رد

طراحی رافیکی
چرخش اشکال با
مرکز دوران
پیشفرض

۲

چرخش اشکال با
ت یین مرکز دوران

۳

ان کاس شکل

۲

ترکیب و کم کردن
اشکال از یکدییر

۳

ایجاد خروجی با قالب
عمومی

1

ترسیم با ابزار
-3تصويرسازی تنظیمات ترسیم با
با استفاده از ابزار
ابزارهای
ترسیمی

-4استفاده از
متن

-5استفاده از
ماسک

.
4
0

1
۲

تغییر نوع ن طه

۲

ترسیم مسیر با
و ویرایش مسیر

۳

درج متن انیلیسی در
صفحه و قالببندی
آن

1

درج متن فارسی و
انیلیسی در صفحه و
روی مسیر و
قالببندی

۲

ویرایش هنری متن

۳

رسم شکل ماسک

1

تبدیل شکل به
ماسک

۲

ویرایش محتویات
ماسک

۳

۲

۲

1

نمر پایانی

۳0

تدریس واحد یادگیری 2
شایستگی کار با ابزارهای پیشرفته گرافیکی
کارگاه  – 1طراحی لوگوی پرچم جمهوری اسالمی ایران
میتوانید از هنرجویان بخواهید
برای آشنایی با اصول کار با ابزار
و
یک عالمت سؤال طراحی کنند برای این منظور میتوانید از ابزار
با استفاد از سه دایر و دو مستطیل ،طراحی عالمت سؤال را انجام دهید.

شکل 8

کارگاه  – 4طراحی به کمک جلوه Blend
هنر ن اشی دوشاخه اصلی دارد .هنر واقع را و هنر غیر واقع را یا انتزاعی .به ن اشیای
که دارای شکلهای انتزاعی است ،ن اشی انتزاعی یا آبستر یا تجریدی می ویند .انتزاع
ی نی آن شی ،وابستیی به هیچچیزی نداشته باشد .به عنوان مثال ل یک مفاوم
انتزاعی است و وابسته به ل خاصی مثل رز ،مریم و نیست .وقتی واژ ل بیان
میشود ،هر فردی تصوری آزاد از ل میکند .یکی تصور ل مریم  ،دییری نر س ،و
میتوان طرحهای انتزاعی
فرد دییر ل بابونه و  ...را تصور میکند .با جلو
زیبا به وجود آورد.

شکل  -۹جلو های برداری و پیکسلی نرمافزار

طراحی رافیکی

انواع جلو ها
جلو های
پیکسلی

.
4
0

جلو های
برداری

نكته :برخالف جلو های برداری که خاصیت غیر مخرب داشته و قابل ویرایش هستند
جلو های پیکسلی دارای اثر تخریبی بر روی ساختار تصویر هستند و با اعمال یک
جلو پیکسلی ،تغییرات انجامشد بر روی تصویر قابل حذف و ویرایش نیست.

اینفوگرافیک
با نمایش ت دادی طرح اینفو رافیک ،آموزش این بخش مؤثرتر خواهد بود.
پاسخ به فعالیتها
کروکی چه نوع اینفو رافی است؟
)
پاسخ :ایستا (

کنجکاوی
ص 51

کارگاه  – 7برش با لیزر
در فناوری برش با لیزر از اش ه لیزر برای برش و حکاکی بر روی مواد با جنسهای
مختلف استفاد میشود .هنیامیکه شدت اش ه لیزر باال باشد ،برش ایجاد میشود و
با پایین آوردن شدت اش ه امکان حکاکی ایجاد میشود .بسیاری از طراحان که در این
استفاد
زمینه در بازار کار مشغول به ف الیت هستند از نرمافزار
میکنند .البته از نرمافزارهای دییری نظیر اتوکد و فتوشاپ هم در این زمینه استفاد
هم میتواند برای طراحی برش با لیزر مورد استفاد
میشود .نرمافزار
پسوند است که این پسوند در
قرار بییرد .خروجی اصلی نرمافزار
بدون هیچ مشکلی باز میشود .اکثر مراکز
نسخههای جدید نرمافزار
استفاد میکنند و درناایت طرح
نرمافزار
برش با لیزر از قالب
شما را در این نرمافزار باز میکنند .باتر است ضخامت خطوط طرح خود را 0.۲۵
در نظر بییرید تا هنیام برش مشکلی به وجود نیاید.
کاربرد دستگاههای برش با لیزر:
با استفاد از لیزر میتوان انواع ج به دلخوا (ج بههای فانتزی ،ج به انیشتر و حل ه،
ج به شکالت و )...از جنس چوب یا پلکسی را با طرح مورد نظر ساخت.
صنایع طال و جواهر میتوانند از این دستیا استفاد کنند.

۳۲

دستیا های لیزری میتوانند با دقت باالیی بر روی پلکسی حکاکی کنند .با این
دستیا ها میتوان متن و تصاویر را روی پلکسی حکاکی کرد.
لیزر قابلیت حکاکی شیشه و آینه را دارا است .دو طرف آینه ی نی پشت و روی شیشه
قابلیت حکاکی با لیزر را دارا هستند .امکان حکاکی لو و ،آرم ،نوشته ،ن وش ،چار
و ...روی آینه و شیشه جلو بسیار زیبایی به آنها میدهد.

کارگاه  – 8طراحی با ابزار
پاسخ به فعالیتها
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کاربرد زینه
پاسخ :با

چیست؟
سطحی که مایلید بر روی آن تصویر قرار یرد قابلمشاهد میشود.

پس از تدریس
الف) نمونه ارزشیابی پایانی
 -1دریا و دریاچههای ایران (خلیج فارس ،دریای عمان ،دریای خزر ،دریاچه
ارومیه و  )...را در چاارمرحله به روش اینفو رافی م رفی کنید.
موارد زیر را در اینفو رافی به کار ببرید.
تصویرانتزاعی ایجاد کنید و آن را به عنوان پسزمینه
الف) با استفاد از افکت
با درجه وضوح  %۵0آن را به کار ببرید.
ب) برای م رفی دریا و دریاچهها ،اشکال هندسی متناسب را به دلخوا در صفحه
بچینید و بر روی هر فرم نام مکان مورد نظر را تایپ کنید.
رنگآمیزی کنید.
ج) اشکال را به روش جلو های رافیکی و طیف رنیی و
ذخیر کنید.
د) سند را با فرمت پیشفرض نرمافزار و عکس
 -۲شکل سهب دی زیر را با استفاد از  ۳Dو  mapartایجاد کنید.

۳۳

طراحی رافیکی
نام و نام خانوادگی هنرجو :
مرحله

وضعیت

شاخص
تغییر میزان شفافیت
تصویر
تنظیم مد رنیی سند

1
۲

ادغام و رو کردن
اشکال
-1تنظیمات مد
با
رفتن خروجی
رنگی
تنظیمات پیش فرض
تجزیه شکل حذف
شکل
رفتن خروجی
تنظیمات دلخوا

۲
۲

1

۳
با

درج نماد
-2استفاده
و
سبک
ازنماد،
اعمال سبک رافیکی
جلوه گرافیكی به کار یری جلو و
تنظیمات آن
و
ت یین رنگ
شکل
ساخت نماد

ایجاد شبکه توری برای
 -3رنگآمیزی رنگآمیزی پیشرفته
اشیا
ت یین رنگ یک ن طه از
شبکه
ت یین رنگ یک ن طه و
روهی از ن اط شبکه
اجرای جلو سهب دی
-4تبديل
اشیای
دوبعدی به
سهبعدی

قبول /
حداقل نمره
نمره
نمره
رد
قبولی
شايستگی

.
4
0

اجرای جلو تبدیل شکل
دوب دی به سه ب دی و
تنظیمات آن
اعمال ماسک شفافیت
رنگ آمیزی رادیان با
شبکه توری

۳
1
۲
۲
۳

۲

1
۲
۲
۲
۳
1
۲
1
۳
۳

نمر پایانی
۳4

ب) برای مطالعه بیشتر
1.
۲.
۳.
4.
۵.
۶.
۷.
8.
۹.

۳۵

