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پرورش بهمربوطوپرورشآموزشبنیادینتحولسندعملیاتیهدفاولینموضوع
اسالمیم یارنظامچارچوبدراقتصادیمفاهیمدرکباکهاستیافتیانییتترب

انضباطوقناعتکارآفرینی،جاادی،وان البیروحیهوتالشوکاراز طریق
انصافوعدالتوجدان،رعایتباوتبذیرواسرافازدوریومصرف باینهمالی،

جاانیوملیخانواد ی،م یاسدراقتصادیهای در ف الیتدییرانباروابطدر
ایران اسالمیجماوریدرسیملیبرنامههمچنین سند. نمایندمی مشارکت

اینمحتواییدهسازمانوقلمروبه« فناوریوکاریاد یریوتربیتحوز »
اصولبرعالو ایحرفهوفنیدرسیهای برنامهدر استپرداختهها آموزش

مرج یتن شاعتباریاد یرند ،ن شملی، اعتبارهویتت ویت،محورییند
ت ادل،فردی،های تفاوتبهجام یت، توجهخانواد ،ای پایهن شاعتبارم لم،

اصولفرا یری،وت امل، یکپارچییومشارکتجلبال مر،مادامیاد یری
اخالقکار،بازاراساس نیازبرآموزشبهپذیریان طافوها آموزشیبخشتنوع
هویت یری تدریجیشکلثروت،تولیدوف رکاهشوپایدارتوس ۀای،حرفه
استشد توجهایحرفه

در تغییروکشورداخلکاربازارنیازوفناوریتغییراتباالدستی،اسنادمطالبات
کهمناسبالیویتاشدموجبالمللی،بینهای توصیههمچنینواستانداردها

آناساسبردرسیهای برنامهوطراحیباشدشد مطرحپاسخیوی شرایط
تحلیلازرویکردتغییروشایستییسطوحت یین. تدوین شوندوریزیبرنامه
صالحیتنظامبهتوجهوشاغلوشغلهایبه ویژ یتوجهوحرفهتحلیلبهشغل
ازها برنامهتدویندرغیر فنیوهای مشترکشایستییتلفیقملی،ایحرفه

فرایندالیوایناساسبر. درسی استهای برنامهومذکورالیویهای ویژ ی
کاردنیایبخشدوماارتی دروای حرفهوفنیهای آموزشدرسیریزی برنامه

دنیایو بخشمرحلهد شاملکاردنیایبخش. شدطراحیآموزشدنیایو
دییرمراحل بامرحلههرت املوارتباطنوع. استمرحلهپانزد شاملآموزش
مرحله هرتدوینوطراحیکهتوضیحاینبااست،عرضیوطولیصورتبهفرایند
مراحلیامرحلهآناعتباربخشینتایجبهمربوطاصالحیموارداعمالازمتأثر
استدییر 
جات آموزشیبستۀاجزایتدوینبرملیدرسیبرنامۀوبنیادینتحولسندتوصیه
داشت آنبررامؤلفانوکارشناسانیاد یری، یاددهیهای ف الیتت میقوتسایل

برنامۀ برتأکیدبایاد یریاجزایازای شبکهدرراموردنظرآموزشیمحتواهایتا
شاخص اجزایازهنرآموزراهنمایکتاب. نمایندتدوینوریزی برنامهرشته،درسی
 تایهدرسیهای برنامهتبیینوتوجیهآناصلیهدفواستآموزشیبستۀ

سخنی با هنرآموزان گرامی



 

برایهاییتوصیهوای حرفهوفنیآموزشدرتحولیهای چرخشبهبا توجهشد 
 است آنمطلوب اجرای

پیامدهای یاد یری،واحدمنطقتبیین،یاد یریواحدهایطراحیدر این کتاب
ت یین ومحتوایدهسازماناساسی،های پرسشطرحکلیدی،های اید یاد یری،

 ت یینآخردرومختلفراهبردهایازاستفاد باعملکردیویاد یریتکالیف
 شودمی شاملراارزشیابیهای روش

اهمیتبهتوجهباهنرآموزراهنمایکتابمختلفهای قسمتدرهمچنین
باداشت،وایمنیمنابع،مدیریتآموزشبهفنی غیرهای شایستیی آموزش

استشد تأکیدپذیریمسئولیتو ال مرممادایاد یری
 هنرآموزانویژ توجهومساعدتنیازمنددرسی،های برنامهمطلوباجرایمسلماً
مناسبتخصصیوای حرفههای شایستییوها صالحیتازیمندبار وعزیز

 است ایشان

کاردانش وای حرفه و فنی درسیهای کتاب تألیف دفتر
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 2و  1واحد یادگیری  تدریس مقدمات

 یدیکل میمفاه (الف
کلیدی مفاهیم

 افزارنرم و  رافیک یک راف
 ن ش یرتصاو

 برداری و یتیب
 یدوب د یهاافزارنرم

 یب دسه و
 یری واحد انداز 

()
 هندسی یهاشکلمسیر  افزارنرم

 سبک یرنی مد خروجی و قالبیرایشابزار و

 جلو  و افکت نماد
 طیف و رنگ

 رنیی
 فارسی یهافونت

 2و  1انجام کار واحد یادگیری  مراحل (ب
 مراحل انجام کار

 یکیسند  راف یسازآماد  1
 یاشکال هندساستفاد  از با  یرسازیتصو ۲
 یمیترس یابزارهااستفاد  از  با یرسازیتصو ۳

 استفاد  از متن 4
 استفاد  از ماسک۵
 یرنیمد  یماتظتن ۶

 یکیاستفاد  از نماد، سبک و جلو   راف ۷
 ءیااش یزیآمرنگ 8

 یب دسه به یدوب د یااش یلتبد ۹

 الزم زاتیتجه (ج
 :افزاریسخت زاتیتجه



1۲

 Illustrator CCبرای نصب  یازموردن یافزارسختمشخصات 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

 

 :یافزارنرم الزامات
 است. () ف الها یانهرا تمام در  افزارنرم که شوید مطمئن

  نسخه ، بخش در ،افزارنرم فارسی امکانات از استفاد  برای
یست.ن سازیفارس نصب به نیازی و شود انتخاب عربی زبان مخصوص

 
 برنامه نصب پنجر  در عربی زبان مخصوص  نسخه انتخاب 1شکل



1۳ 

.
4
0

 طراحی  رافیکی
 بندیبودجه (د

 جلسه
واحد 

 يادگیری
کارگاه 

 )موضوع(
شماره 
 صفحات

 های تكمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

 ۳-1۲ ۲و1کار ا   1 1

آشنایی با  -افزارنرمارتباط  رافیک و  آشنایی با  رافیک 
شناخت  -سه ب دی ب دی ودوو   برداری و یافزارهانرم

ترکیب اشیا به  هندسی  اشکال ترسیم به کمک ابزارنرم افزار
  و رنگ  کمک 

خاب  چاپانت ثار  با  یآ که  مایشعععی  هانرمو ن  رافیکی  یافزار
نمایش شععکل  و آثاری از ن وش هندسععی ارائه -اندیجادشععد ا

 اثر  دهند یلتشکهندسی اولیه 

2 1 
کار ا  

 ۵و4و۳
ذخیر  سند -ابزار  -ترسیم با ابزار اشکال هندسی ۲1-1۲

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

شد یهتا

3 1 
 کار ا 

 8و۷و ۶
۲۷-۲1 

ابزار تایپ و  -نوار مشخصات آشنایی باترسیم با ابزار
 متن  یبر روو افکت  نویسییفارس

سیم  سیم  - با  یاثر هنر یو اجراتر انتخاب عنوان برای تر
 های متفاوت اجرای طرح  سردر کالستابلو 

4 

1 
 کار ا 

 ۹و 8
۳1-۲۷ 

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

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

۲ 
 ۲و1کار ا  

 

4۳-۳۵ 

 

 آشنایی با مدهای رنیی -اجرای لو و

 

 در اجرای لو وها در اجرای یک لو و هافن یریکار بهچیونیی 

 44-4۹ 4و۳کار ا   ۲ 5
و  جلو  ا ترسیم ب-های پنل آشنایی با 

 آشنایی با انواع ذخیر  نمایشی و چاپی- منوی
چاپی و  قالب با یجادشد ا اسناد انتزاعی و ذخیر  ترسیم تصاویر

 نمایشی

6 ۲ 
 کار ا 

 ۶و ۵
۵۹-۵0 

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

 طراحی و اجرای -تایه اینفو رافیینهدرزمانتخاب موضعععوع دلخوا  
شی از اینفو رافی  -اینفو رافی مدنظر سیم بخ ستفاد تر از ابزار با ا

 خروجی از سند و  رفتنذخیر  سند  -

7 ۲ 
 کار ا 

 ۹و 8و ۷
۶۷-۶0 

 آیتم -کاربری رابط طراحی در هاآنو کاربرد  
و زیرمجموعه  ۳Dطراحی با ابزار - آن زیرمجموعه و 

ترسیم ن اشی - برچسب به کمک  واردکردن -آن
 یب دسه

طراحی و  انتخاب موضعععوع دلخوا  برای ایجاد رابط  رافیکی 
شکال -رابط  رافیکی  اجرای سیم ا ضوع دلخوا  و تر  انتخاب مو
تایه  ب دی طراحی و ترسیم ن اشی سه دوب دی  اشیاو اولیه 

 خروجی چاپی و نمایشی از آثار
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  .شودمی پیشنااد زیر جدول در 1 یاد یری واحد از بخش هر تدریس برای الزم زمان
 

 اهداف توانمندسازی رديف
 زمان سهم

 )ساعت(

  ۲ ی  رافیکیافزارهانرمو آشنایی با انواع   رافیک مفاومدرک  1

2 
های سندهای نمایشی و ایجاد سند  رافیکی و استفاد  از ویژ ی

 سند یابیو باز یر ذخ -چاپی 
1  

 10 سند در هاپنل مدیریت و ابزارها پنجر  و ابزار ج به ازاستفاد   3

4 
 در سند هنری متندرج  هندسی، های شکل ترسیمی، ابزاردرج 

 اشیاء خصوصیاتتغییر  و
10 

5 

به کمک اشکال  یرسازیتصوسند،  یجادا یماتتنظ تغییر
، از متن و ماسکاستفاد  ، یمیترس یو ابزارها یهندس

 یهاپروژ  یراستفاد  در سا یسند با قالب مناسب برا سازیآماد 
 الکترونیکی و چاپی

۷ 

  ۳0 زمان مجموع

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

 اهداف توانمندسازی رديف
 زمانسهم 

 )ساعت(

 1 سندمد رنیی  تنظیم 1

2 
 رافیکی در یک  یهاجلو ها و با استفاد  از نماد، سبکایجاد اثر 

 سند
۲0 

 ۵  ونا ون هاییو ش باآمیزی اشیای ترسیم شد  رنگ 3

4 یب دسهبه  یدوب د شد یمترس ءاشیا تبدیل 4

 ۳0 مجموع زمان



1۵ 

 اول: يادگیری واحد پیشنهادی درس طرح نمونه
 پیشنهادی (ی)هفتگ روزانه درس طرح

  یهندس نقوش یمترس :درس دهم :کالس

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

 هافعالیت يادگیری اهداف
 زمان

 فیزيكی

 فعالیت
 /شناختی /عاطفی حیطه :هدف طبقه

 حرکتی - روانی
 هنرجو کار هنرآموز کار

 مدت
 (یقه)دق

 رفتار ارزشیابی

 ورودی

سنجش میزان آ اهی هنرجویان از نحو  
 ترسیم ن وش هندسی

 

م طوف کردن توجه هنرجویان به ن وش هندسی که از 
ها است و طرح سؤال: به نظر شما این عکس شد تایهقبل 

 اند؟شد چیونه ساخته

 ت امل و پاسخیویی در مشارکت

10 

 انگیزه ايجاد
 ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به بحث

 افزارنرمآموزش ساخت ن وش هندسی در 
ساد  را انتخاب و از هنرجویان  یکی از ن وش هندسی

سازی شناسند آن را پیاد میافزارهایی که خواهیم با نرممی
 نمایند.

مانند  یافزارسازی عکس توسط نرمپیاد 
۳0 

 کلیدی مفاهیم ارائه

 هنرآموز( یح)توض

 ایجاد و( ی)دانش کلیدی مفاهیم کامل توضیح
 (ینشی)ب هنرجویان در انییز  و عالقه

 کردن چند یکینحو   با ف ال کردن پنل 
داد  و با استفاد  از دستورات  یحباهم را توض یشکل هندس

و چرخش و ان کاس و  یینحو  جابجا 
 . یدده یحدرکنارهم را توض هاآنقرار  رفتن  یچیونی

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

۳0 

 کارگاهی فعالیت

 (يانهنرجو ين)تمر

 هندسی اشکال ابزار با کار تواناییباید  هنرجو
 کار اهی ف الیت و عملی کار ا  و باشد داشته

 دهد انجام را

 هنرجو به کار اهی ف الیت مورد در کلی توضیح هنرآموز
 آن انجام به  روهی صورتبه خواهدمی هاآن از و داد 

 .بپردازند

 هنرجویان کتاب کار اهی هایف الیت به توجه با
 با را دییر های زینه خود، های رو  در

 40 .آموزندمی وخطاآزمون

 هایتفعال ارزيابی

 تمرين ارائه

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

 به شد ت یین های رو  در شودمی خواسته هنرجویان از
 .بپردازند کار اهی هایف الیت انجام

 هاتمرین ارزیابی هایمالک هنرجویان، کار به شروع از قبل
 .شودمی داد  هاآن به

 با کنندمی س ی خود های رو  در هنرجویان
 انجام به خالقیت ایجاد با سرعت و دقت ناایت
 ۲0 .بپردازند کار اهی ف الیت
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 پیشنهادی (ی)هفتگ روزانه درس طرح

  یهندس نقوش یمترس :درس دهم :کالس

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

 هافعالیت يادگیری اهداف
 زمان

 فیزيكی

 تکمیلی نکات ارائه
 (یبند)جمع

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

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

 هاییتو دقت و پرسش و پاسخ، انجام ف ال توجه
  ی روه

1۵ 

 شایستیی ارزشیابی
 (یانیپا یابی)ارزش

به جاییا  ن وش هندسی در  توجه باهنرجو 
جدیدی را  هندسی ن وش آثار  ونا ون، بتواند

 .کند ترسیم

 :شودمی انجام  روهی و انفرادی دوشاخه در ارزشیابی این

 به شد ت یین های رو  در شودمی خواسته هنرجویان از
 .بپردازند کار واحد از بخش این پروژ  انجام

 یشود. آزمون براداد  می یانهنرجو یبه کار  روه اینمر 
  روهیشود. نمر  بر زار می یانفراد صورتبه یانهنرجو

است. یر ذارافراد تأث یدر نمر  انفراد

ها پروژ  به آن یابیارز یها: قبل از شروع به کار، مالکنکته
 شود. داد  می

 کنند درمی س ی خود های رو  در هنرجویان
 با سرعت و دقت ناایت با شد ت یین زمانمدت
 .بپردازند پروژ  انجام به خالقیت ایجاد

 
40 

  افزارنرمو  برنامه  آموزشی، تخته رایانه، پروژکتور، ویدئو موردنیاز ابزارهای



1۷ 

 پیوست هایپرونده و هافیلم (ه
 

 هدف فیلم شماره

  افزارنرم و  رافیکی هایافزارنرم انواع م رفی 

 های آن و کاربرد آشنایی با ابزار 
 ین وش هندس یمو نحو  ترس  یبا ابزارها ییآشنا

 1 - آشنایی با ابزار 

 ۲ - آشنایی با ابزار 

 آشنایی با ابزار 

 جلو  یجادو ا افزار در نرم نویسییفارس

 آشنایی بیشتر با نحو  ایجاد یک برچسب لوح نوری

 آشنایی بیشتر با نحو  طراحی واسط کاربری

 شیو  ترسیم اشکال انتزاعی

 ینفو رافیکا یاصول طراح
 در  نمودار طراحی

 آن در یو اجزا یرابط کاربر طراحی

 آن یهاو کاربرد با ابزار  یشترب ییآشنا

 ب دی کردن نمودارهاهای هندسی و سهطراحی شکل

 الیوهای تکرارشوند ، ابزار پرسپکتیو و طراحی سنیفرش

 
 از یدتوانمیافزار و آشنایی با کاربردهای نرم تکمیلی هایف الیت انجام برای :نكته

 کنید. استفاد  «تکمیلی هایف الیتمطالب و »  پیوست پروند  در موجود اشکال

 بحث به ورود (و
که روزانه  یغاتیتبل یو حجم باال ینیماش یبا توجه به شتاب زند  یدر عصر کنون

دهد، ش ار  یآور و خارج از تصور، هدف خود قرارماعجاب یارا به  ونه یشهذهن و اند
 ینترو با کوچک یابددر ذهن مخاطب را   یتر است که بتواند به ساد موفق یغاتیو تبل
زبان  ینبه چن یدن. رسباشند یراپذ یآورد  شود و افراد آن را به راحت یادبه  یااشار 

 .آیدیاز عوامل مام به شمارم یرسازیدر تصو یا،ساد  و  و
 م دمات اساسی الزامات از اولیه دانش داشتن،  رافیکی دروس تدریس در ازآنجاکه
 کنید. استفاد  زیر راهکارهای از دیتوانمی مشکل این رفع برای لذا است تدریس
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 ۲شکل 

 

 ۳شکل 

 ترسیمی طرح یک یا و دوب دی کارتونی فیلم یک از یدتوانمی انییز  ایجاد برای
 کارتونی هاییتشخص ترسیم نحو  مورد در هنرجویان از و کرد  استفاد  کارتونی
 کنید. سؤال مورداستفاد  هایافزارنرم و یانماییپو در موجود

 :کنید طرح دست ینا از یالتاؤس یدتوانمی آموزاندانش سطح ت یین منظوربه
 ؟اندشد یطراح چیونه مدرسه محیط بنرهای شما نظر به :1 سؤال
 ؟ایدهداشت بازدید چاپخانه یک از هنرجویان شما از یککدام :۲ سؤال

راهکارهای 
عمومی تدریس

اثر بخش

داشتن طرح 
و طراحی درس

آموزش مناسب و  استفاد  ازشی
های پروژ  

( )محوری 
تدریسدر 

ژ  ت ریف پرو
 روهی

نظارت 
فرایندی در 
 تکمیل پروژ

ار نصب نرم افز
و استفاد  از 

آشنایی با نرم
افزارهای 
 رافیکی

راهکارهای 
افزایش دانش 

 رافیکی

های مشاهد  فیلم
کاربردی تکنیک

محور

ع استفاد  از مناب
ایکتابخانه

ع استفاد  از مناب
یبرخط تخصص

مشاهد  نمونه 
کارهای مختلف

تمرین و اجرای 
هاعملی کار ا 

مشاور  از افراد 
متخصص



1۹

 شود؟ استفاد  بنرها و تصاویر از باید چرا :۳ سؤال
 چرا؟ م مولی؟ مجالت یا دارید دوست بیشتر را  رافیکی مجالت : 4 سؤال
 دارد؟ وجود  رافیک متخصص شما نزدیکان یا خانواد  اعضای بین در آیا : ۵ سؤال
 ببرید. نام را ایدکرد نصب خود سیستم در تاکنون که  رافیکی هایافزارنرم :۶ سؤال
 قدیمی یهاسفال هندسی ن وش مانند بزنید.  رافیک تاریخ از ییهامثال :۷ سؤال
 ببرید. نام را یداکرد  مشاهد  کهجذاب   رافیکی یلو و چند :8سؤال
 ببرید. نام را سینمایی هاییلمف در ویژ  یهاجلو  یهاافزارنرم از نمونه چند :۹ سؤال
 ببرید. نام را های  رافیکیافزارنرم کاربردهای از نمونه چند :10 سؤال
 پیکتو رام، تایپ، لو و لو و، ترسیم به توانمی افزارنرم یکاربردها ینترمام از نكته:
 و کارتونی یهاطرح ، یمترس ،() رساناطالع هاییک راف آرم،

 کرد. اشار  مشابه موارد
دارد  یانهنرجو یو نوآور یتدر خالق یمام یارن ش بس یدن،د یکدر  راف توجه:

 یکی راف هاییتمختلف سا یخود از نمونه کارها یسدر طول تدر یدکن یس  یشههم
مشابه در مورد  هاییتو سا  یتسا یو از همه مامتر بخش نمونه کارها

 یمت دد هاییلمف یکی، راف لفمخت هاییت. عالو  بر سایداستفاد  کن 
 یمتر کردن مفاهجذاب یشد  و برا یهمحور تا یکوجود دارد که به صورت تکن یزن

 .کنید استفاد  هااز آن توانیدیکتاب م

 

 یدبخواهیان از هنرجو پردازیدیکه به آموزش ابزارها م یسدر هر مرحله از تدر توانیدیم
 کنند. یجادرا ا یازمورد ن یکرد  و قالب خروج یر پروژ  مورد نظر خود را ذخ

(Export)آشنايی با قالب های مختلف و گرفتن خروجی 

طراحی اينفوگرافیک و برش با لیزر

Shapeانجام عملیات با ابزارهای پیشرفته Builder،Mesh،3D

و ابزارهای آمادهPen،Pencilانجام عملیات با ابزار

هاآشنايی با مفهوم مسیر و انواع گره

افزارايجاد سند جديد و آشنايی با محیط نرم

آشنايی با مفاهیم اولیه 
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 1تدریس واحد یادگیری 
 

گرافیکی ساده ابزارهای با کار شایستگی

 افزارتعریف گرافیک، ارتباط گرافیک و نرم

  و  دارد: وجود  رافیک نوع دو یارایانه  رافیک بحث در
 بلکه ندارد وجود پیکسلی و برداری  رافیکی هایافزارنرم بین برتری کهینا مام نکته

 شد بندیدرجه هایروشنسایه از دیجیتالی هاین اشیو  هاعکس تصاویر، ازآنجاکه
 که هستند هایی رافیک نوع باترین از پیکسلی، یا  هایپروند  اندشد یلتشک
 مانند پیکسلی هایافزارنرم دلیل همین به دهند. نمایش را هاعکس وعن این ندتوانمی

 ند.شومی استفاد  تصاویر ویرایش برای به طور اختصاصی فتوشاپ،
 به هستند. یکدست یا  هایرنگ مناسب برداری  رافیکی هایافزارنرم م ابل در

 کارهای مناسب را هاآن هاافزارنرم  ونهینا تولیدکنند  هایشرکت دلیل همین
 هایی رافیک برای انتخاب باترین برداری های رافیک اینکه ضمن .دانندمی ترسیمی
 شوند. ظاهر مختلف هایانداز  در ایدب که هستند

 یبردار یهاطرح يبمعا برداری هایطرح يایمزا

شدن  بدون کم  پذیرییاسم 
 یروضوح تصو

بودن و حالت مسطح  یبه کارتون یش را هاین اش

 دارند.

 مشکل است یتبه واق  یکنزد هایین اش تولید یال خطوط به هر شکل و انداز یتبد

  باال وضوحچاپ با 

 پروند  پایین حجم

 عکس و شکل یدنکش یمناسب برا

                                                   
 هنیام بزرگ کردن تصاویر برداری     هایکسلپوض یت     هنیام بزرگ کردن تصاویر پیکسلی هایکسلپوض یت 

 



۲1

 

 
 

 گرافیكی هایافزارنرم انواع

Raster Vector 

 

  (شد منسوخ افزارنرم) 

 يادگیری -ياددهی فرآيند در متداول مشكالت

 افزارنرم از استفاد  هنیام  رافیکی یهاپروژ  نمایش یینپاسرعت -1
هارنگ صحیح نمایش عدم و یشنماصفحه بودن کالیبر  عدم -۲
 رافیک کارت  و سیستم  بودن پایین -۳

رستر رافیک

()

اساس کار آن بر 
تپایه پیکسل اس

با تغییر انداز  
یر کیفیت آناا تغی

می کند

ی حجم پروند  باالی
دارند

برداری رافیک

()

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

یت با تغییر انداز  کیف
دکنآناا تغییری نمی

حجم پروند  پایینی
دارند
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 سیستم، حافظه زیاد فضای اشغال دلیل به  رافیکی سنیین یهاپروژ  در :توجه
 و است پروژکتور از استفاد  یش،نماصفحه  ذاشتن اشتراک به برای  زینه باترین
 ند.دارن نمایش برای مناسبی سرعت  مانند ییهاافزارنرم اغلب

 هافعالیت به پاسخ
 بنویسید. یکدییر به نسبت را دو آن تفاوت و کرد  م ایسه هم با را تصویر دو

 شکل در یول دارد همرا  به را ییزایابانب و اندو  و غم درختان قطع 1 شکل در پاسخ:
 است. یمل یحرکت و یاتح و یسرسبز یرنشان یرانا کل در درخت کاشت ،۲
 

 

 

 
 و یطراح توانمی ،یکی راف یهاافزارنرم کمک به یرتصاو یدتول هایکاربرد دییر از

 ،دعوت کارت یغاتی،تبل یبنرها ،سربرگ( و نامه پاکت یزیت،و )کارت یادار ست یاجرا
 شابلون در استفاد  جات یرتصاو یطراح ار،مُ یطراح ی،عروس کارت یم،ترح یهاعالم

 یطراح پارچه، ،یواریکاغذد کادو، کاغذ و...، ظروف و و کال  یراهنپ یرو چاپ و
 برد. نام را ... و روزنامه ،مجله و جلد کتاب و بندیبسته یهاج به و هاپاکت

 

 یدتول یکاربردها ییر. دیسیدرا بنو یتیو ن ش ب یبردار یرمشخصات تصاو یرجدول ز در

 .یسیدرا بنو یکی راف یافزارهابه کمک نرم یرتصاو
 یتیو نقش ب برداری تصاويرمشخصات  جدول

Vector Bitmap 
 ساد  است. یرتصاو یرایشو دارد.  یشرفتهپ ماارتبه  یازن یرتصاو ویرایش

استفاد  شود رنگ  یبیاز رنگ ترک ا ر
 .است یکنواخت

دهد و هر را می یاستفاد  از تنوع رنی اجاز 
 خود را دارد. مختص رنگ یکسلپ

توان آن را می یفیتاز دست دادن ک بدون
 .کردتر بزرگ

 .کرد تربزرگرا  یرتصوتوان یم یفیتتنزل ک با

 مشکل است. برداریآن به  یلتبد آسان است.  یتیآن به ن ش ب تبدیل

 و و و یهاقالباز 
 کند.یم پشتیبانی

ووویهاقالباز 
 .کندمی پشتیبانی و 

،مثل ییهاافزاربا نرم
توان یم و 

 ویرایش کرد. ایجاد یا ونه تصاویر را ینا

و  مثل ییهاافزاربا نرم
ایجاد  ونه تصاویر را یناتوان یم 
  یا ویرایش کرد

 کنجکاوی 
 3ص 

 فعالیت کارگاهی
 5ص 



۲۳

 .یر بنویسیدرا در جدول ز یب دو سه یدوب د یک راف یافزارهانام نرم
 یكیگراف یافزارهانرم

 بعدیسه یدوبعد
قدرت اصلی این   

های افزار در ایجاد و ویرایش فایلنرم
 است.   رافیکی برداری یا 

 یناز قدرتمندتر یکی
 یب دسه یهامدل یطراح یهابرنامه

طور  سترد  در است که به یسازیمیشنان
ساخت  ی،صن ت یساختمان، طراح یم مار

 یهاپردازش جلو یشو پ یارایانه یهایباز
شود.استفاد  می یژ و

برای   
ترسیم اشکال دوب دی برداری با استفاد  

ساخت کاتالوگ،  از اشکال هندسی،
بروشور، سربرگ و کارت ویزیت، 

آرایی، ساخت بندی و صفحهصفحه
بزرگ  نمایآ اتصاویر متحرک و 

کاربرد و  نظر از شود.تبلیغاتی استفاد  می
 محیط کاربری بسیار شبیه

 است. 

 یسازو مدل یانماییپوافزار نرم یک 
 سترد  در  طوربهاست که  یب دسه

صن ت  درو  یانماییپو ی،سازیلمف یهایواستود
شود. از استفاد  می یایانهرا یهایباز
و  یریپذافزار، ان طافنرم ینا یهایژ یو

 ی سازیشخص یهایتقابل
 است.

این  توسط
افزار کاربران قادر خواهند بود تا به نرم

های طراحی برداری روی تصاویر، فایل
فلش و ...  هاییانماییپوتصویری، 
بپردازند

 یهابرنامه ترینیاز قو 
و  یدوب د یهایکخلق  راف ینهدر زم 

، یب دسه یاحرفه هاییانماییپو، یب دسه
است.  یدتول یها براآن یسازو آماد  یباز یطراح

 یبرا بازمتن ییزینتواند جاافزار مینرم ینا
 باشد مکس ید یترو  یاهمچون ما ییافزارهانرم

افزاری نرم 
برای ویرایش تصاویر و خلق تصاویر 

ترین افزار یکی از محبوباست. این نرم
 افزارها در زمینه  رافیک استنرم

خلق  یافزارهااز نرم 
 یجادا وها یلمدر ف یب دسه یهایتشخص
 ندارند.  یاست که وجود خارج ییهامدل

یکی از باترین و  
افزارهای ساخت پرطرفدارترین نرم

های دوب دی همرا  با افکت هاییانماییپو
زیبا و با سرعت بسیار باال است

محصول قدرتمند و موفق  
 آن کمک بااست.  شرکت 

 یاربس یسرها وصورت  توانمی یآسانبه
کرد خلق یو کارتون یکاتوریکار یا یواق   

 

 Illustratorافزارشروع کار با نرم – 1کارگاه 

 محوری پروژ  رویکرد بر کتاب این در مطالب دهیسازمان منطق اینکه به توجه با
 برای لذا شد استفاد  محور تمرین یهاپروژ  از شد ارائه مطالب طول در و است

 د:ن یر قرار موردتوجه زیر موارد است الزم مطالب بیشتر چه هر اثربخشی

 فعالیت کارگاهی
 6ص 
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مربوطه هنرآموز توسط تدریسیاز موردن تمرینات اجرای -1
شد ضبط عملی یهاکار ا  و هایلمف از استفاد  -۲
هنرجو توسط آن مجدد اجرای و مطالب الیوسازی -۳
هنرجویان توسط آن حل و ترپیشرفته تمرینات از استفاد  -4
هنرجویان خالقیت پرورش برای وا را تمرینات از استفاد  -۵
هنرجویان عملی یهاپروژ  بر نظارت -۶
هاپروژ  اجرای و تدریس طول در م لم ی ر یلتسا ن ش داشتن -۷

 :استشد  داد  قرار یرز اصول بر یستدر کار اساس یمحور پروژ  یو ش در نكته:
 نمایش وآموز دانش به دادن یز انی موضوع، یسازساد  ،آموزدانش عالقه برانییختن

 صحیح عملکرد

 
 کادر در را)مربوط به تنظیمات سند جدید(  شد داد  نشان هایبخش از یک هر نام

 بنویسید. مربوطه

 های موجود در صفحه را بررسی کنید و عنوان هر یک را بنویسید.نوارها و پنل

 
 4شکل 

 فعالیت کارگاهی
 7ص 

 سؤال
 8ص 



۲۵

 
 ۵شکل 

 ترسیم نقوش هندسی – 2کارگاه 

 و قواعدبر پایه  هاآنترکیب  و ن وش ایجاد چیونیی به که است علمی ،ن وش هندسه
 هاین ش ترکیب و طراحی در اییهپا عنوانبه ههندس .پردازدیم هندسی تناسبات
 داشته بسزایی اهمیت و بود  مورداستفاد  جاان مختلف یهاتمدن هنر در هندسی

  :شوندیم ت سیم  رو  دو به ترسیم شیو  جات از هندسی هاین ش .است
 با تناا و دارند ایساد  بسیار ترسیم قواعد که ن وشی :هندسی ساد  هاین ش عع1

  .اند سترش و ترسیم قابل لوزی و مثلث مربع، از منظمی یهاشبکه ایجاد
 ؛دهندیم نشان را بیشتری پیچید ی ظاهر در الًم مو ی:هندس پیچید  هاین ش عع۲

 درک برای را  باترین دارند اول  رو  به نسبت هم ترییچید پ ترسیم قواعد بنابراین
 هندسی ن وش انواع ترسیم در قواعد این یریکار به ن وش هندسه به مربوط قواعد
 .است

 هافعالیت به پاسخ
 یست؟چ     نماد کاربرد
و با تغییر  اندشد بیانیر این است که عرض و ارتفاع تصویر به هم لینک  زنجیر نماد
و مانع از به هم ریختن نسبت طول به عرض تصویر  کندیمدییری نیز تغییر  ،یکی

روی  تغییر دهیم کافی است مست الًارتفاع را و  . برای اینکه بتوانیم اب اد عرضشودیم
 .یددرآعالمت زنجیر کلیک کنیم تا به شکل باز 

 کنجکاوی 
 10ص 
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 .یر بنویسیدرا در جدول ز یر مس هایینه ز یرعملکرد سا
 عملكرد گزينه

 شی انداز  تغییر و جابجایی
  یو اف  یعمود جات در شی ان کاس

 شی م یاس تغییر
   یشکل ش تغییر

 طراحی با اشکال هندسی – 3کارگاه 

 کنیم: م رفی را  هنر یمتوانمی قسمت این در
 سپس کنید.  وارد را موردنظرتان تصویر است کافی کار این انجام برای

 رنگ سپس کنید. ترسیم چندضل ی و مثلث مناسب هایقسمت در  ابزار توسط
 همچنین کنید. بردارینمونه چکانقطر  کمک به اصلی نمونه روی از را قسمت هر

 فن این کمک با کنید. استفاد  نیز  از یدتوانمی آمیزیرنگ برای
 کنند. طراحی جذاب شکلی به را خود تصاویر ندتوانمی هنرجویان

 
 ۶شکل 

  هافعالیت به پاسخ
 دهد؟می یرو چه ید،کن یککل صفحه یرو بر  ابزار انتخاب پس از
 اعداد طول و عرض واحد در توانمی که شودیم باز  ابزار پنجر  پاسخ:

 کرد. یپتا را موردنظر

 فعالیت کارگاهی
 11ص 

 کنجکاوی 
 12ص 



۲۷

 

 

 Pen ابزار با ترسیم – 6 کارگاه

 

 يادگیری-ياددهی فرآيند در متداول مشكالت
:ترسیم برای  رافیکی اشکال سازیساد  و درست تحلیل عدم -1

 اشکال به مسیر یک یسازساد  کاربردی، یهاروش از یکی مسیرها ترسیم در
 مسیر ترسیم و ویرایشی ابزارهای با عمل، ینازاپس دتوانمی هنرجو که است پایه
کند. ناایی شکل ایجاد به اقدام

:ترسیم در زیاد ن اط از استفاد  و منحنی مسیرهای صحیح ترسیم عدم -۲
.است  ر  یا ن طه کمترین از استفاد  ،اساسی و مام اصل یک مسیرها ترسیم در

 هافعالیت به پاسخ
 دارد؟ وجود یرمس قط ه چند ۳8 شکل یرمس در

 (.شودمی  فته یرمس یک دو ن طه ینب فاصله )به قط ه 1۶پاسخ: 
 
 دهد؟یم یرو چه یدکلصفحه یرو از  یدکل فشردن و یمنحن ن طه یک انتخاب با

 یرمس توانمی دوران مرکز ییجابجا با و شودمی مشخص ن طه آن دوران مرکزپاسخ: 
 داد. حرکت آن حول را

 بیتی نقش از برداری تصاویر ترسیم – 7 کارگاه
 دیجیتال ن اشی به عکس یک تبدیل  افزارنرم در جالب یناتتمر از یکی

 تصویر اصلی هایقسمت روی ابزار با که شکل بدین است.  ابزار از استفاد  با
 با بخواهید هنرجویان از کنید. آمیزیرنگ را مسیرها سپس و ایجاد بسته مسیرهای

 کنند. تبدیل دیجیتال ن اشی یا برداری طرح یک به را خود تصاویر فن این
 

انواع نقطه در 
مسیر

ن طه منحنی ن طه  وشه 

 کنجکاوی 
 25ص 

 کنجکاوی 
 22ص 
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 ۷شکل 

 

 تدریس پس از

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی 

حفظ محیط زیست، »با عنوان ، یک برچسب لوح فشرد  شد خواستهبه موارد  با توجه
 طراحی و اجرا کنید. «حفظ زند ی

سانتی متر و با مد چاپی باز و با قالب پیش فرض  ۲0*۲0الف( سندی را در انداز  
 ذخیر  کنید. افزارنرم

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 

، برای لوح باهم هاآنج( بر اساس شکل زیر با استفاد  از اشکال هندسی و ترکیب 
 فشرد  یک حاشیه طراحی کنید.

 .یدکن یپتا هاشکلاز   یکید( نام خود را به عنوان طراح، حول 
لوح فشرد ، با  یرا به عنوان ش ار رو «یحفظ زند  یست،ز یطحفظ مح»( عبارت  

 .یدده یلتربه عکس کرد  و به آن ف یلقلم مناسب نوشته و آن را تبد



۲۹

 .یدکن یر کامل کردن  برچسب لوح فشرد ، سند را ذخ ب د از(  و
 

 جو:نام و نام خانوادگی هنر                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت هاشاخص مرحله
نمره 

 شايستگی

حداقل 
نمره 
 قبولی

 نمره
قبول / 

 رد

سازی آماده-1
 سند گرافیكی

ایجاد سند با 
 فرضتنظیمات پیش

 
1

1

  

ایجادتنظیمات
 چاپی رافیکیپروند 

 
۳ 

با قالبذخیر 
 فرضپیش

 
۲ 

 ۲  اسنادبازیابی

غیرف ال وف ال
 هاپنلکردن

 
۳ 

صويرسازی ت-2
با استفاده از 

 اشكال هندسی

رسم شکل با 
 فرضتنظیمات پیش

 
1  

 

۲ 

  

باشکلرسم
 تنظیمات

 
۲ 
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با اشکالچرخش
دورانمرکز
 فرضپیش

 
۲ 

با اشکالچرخش
 دورانمرکزت یین

 
۳ 

 ۲  شکلان کاس

کردنو کمترکیب
 یکدییرازاشکال

 
۳ 

قالب باایجاد خروجی
عمومی

 
1 

صويرسازی ت-3
با استفاده از 

ابزارهای 
 ترسیمی

ابزار باترسیم
  

 
1 

۲

  

باترسیمتنظیمات 
 ابزار 

 
۲ 

 ۲ تغییر نوع ن طه 

  بامسیرترسیم
 و ویرایش مسیر 

 
۳ 

استفاده از -4
 متن 

درانیلیسیمتندرج
بندیقالبوصفحه

 آن

 
1 

۲ 

  

وفارسیمتندرج
وصفحهدرانیلیسی

مسیر وروی
 بندیقالب

 

۲ 

 ۳  متنهنریویرایش

استفاده از -5
 ماسک

 1  ماسکشکلرسم

1 

  

بهشکلتبدیل
 ماسک

 
۲ 

محتویاتویرایش
 ماسک

 
۳ 

  نمر  پایانی  



 

 2 تدریس واحد یادگیری
 

 گرافیکی پیشرفته ابزارهای با کار شایستگی

 طراحی لوگوی پرچم جمهوری اسالمی ایران – 1کارگاه 

 بخواهید هنرجویان از یدتوانمی  ابزار با کار اصول با برای آشنایی
 و  ابزار از یدتوانمی منظور این برای کنند طراحی سؤال عالمت یک

 دهید. انجام را سؤال عالمت طراحی ،مستطیل دو و دایر  سه از استفاد  با

 
 8شکل 

 Blendطراحی به کمک جلوه  – 4کارگاه 

 این اشی به انتزاعی. یا  راواقع غیر هنر و  راواقع هنر دارد. اصلی دوشاخه ن اشی هنر
انتزاع  . ویندمی تجریدی یا آبستر  یا انتزاعی ن اشی ،است انتزاعی یهاشکل دارای که

مفاوم  ل یک  به عنوان مثال. دشته باشندا چیزییچهوابستیی به  ،شی آنی نی 
واژ   ل بیان . وقتی یستنورز، مریم خاصی مثل   لو وابسته به  است انتزاعی

و ، نر س دییری،  ل مریم یکی تصور  .کندیم ل از  آزاد تصوریفردی هر ، شودیم
 انتزاعی هایطرح توانمی  جلو  با .کندیمرا تصور  و ...  ل بابونه دییر فرد
  آورد. وجود به زیبا

 
   افزارنرم پیکسلی و برداری هایجلو  -۹شکل 
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 هستند یرایشقابل و و داشته مخرب یرغ خاصیت که برداری یهاجلو  برخالف :نكته
 یک اعمال با و هستند تصویر ساختار روی بر تخریبی اثر دارای پیکسلی یهاجلو 
  .یستن ویرایش و قابل حذف تصویر روی بر شد انجام تغییرات پیکسلی، جلو 

 اینفوگرافیک 
 .خواهد بود ترثرؤبخش م ینآموزش اینفو رافیک، طرح ا با نمایش ت دادی

 هافعالیت به پاسخ
 است؟ ینفو رافیا نوع چه یکروک
  () یستاا پاسخ:

 برش با لیزر – 7کارگاه 
 هایجنس با مواد روی بر حکاکی و برش برای لیزر اش ه از لیزر با برش یفناور در

 و شودمی ایجاد برش باشد، باال لیزر اش ه شدت کهیهنیام .شودمی استفاد  مختلف
 این در که طراحان از بسیاری .شودمی ایجاد حکاکی امکان اش ه شدت آوردن پایین با

 استفاد   افزارنرم از هستند ف الیت به مشغول کار بازار در زمینه
 استفاد  زمینه این در هم فتوشاپ و اتوکد نظیر دییری هایافزارنرم از البته .کنندمی
 مورد استفاد  لیزر با برش طراحی برای دتوانمی هم  افزارنرم .شودمی
 در پسوند این که است  پسوند  افزارنرم اصلی خروجی بییرد. قرار

 مراکز اکثر .شودمی باز مشکلی هیچ بدون  افزارنرم جدید هاینسخه
 طرح یتدرناا و کنندمی استفاد   افزارنرم  قالب از لیزر با برش

0.۲۵  را خود طرح خطوط ضخامت است باتر .کنندمی باز افزارنرم این در شما را
 نیاید. وجود به مشکلی برش هنیام تا بییرید نظر در

 :لیزر با برش هایدستگاه کاربرد
 حل ه، و انیشتر ج به فانتزی، های)ج به دلخوا  ج به انواع توانمی لیزر از استفاد  با

 .ساخت مورد نظر طرح با را پلکسی یا چوب جنس از ...(و شکالت ج به
 .کنند استفاد  دستیا  این از ندتوانمی جواهر و طال صنایع

هاانواع جلو 

های جلو 
برداری

های جلو 
پیکسلی
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 این با .کنند حکاکی یپلکس روی بر باالیی دقت با ندتوانمی لیزری هایدستیا 
 .کرد حکاکی پلکسی روی را تصاویر و متن توانمی هادستیا 

 شیشه روی و پشت ی نی آینه طرف دو .است دارا را آینه و شیشه حکاکی قابلیت یزرل
 چار  ن وش، نوشته، آرم، لو و، حکاکی امکان هستند. دارا را لیزر با حکاکی قابلیت

.دهدمی هاآن به زیبایی بسیار جلو  شیشه و آینه روی ...و

 طراحی با ابزار  – 8کارگاه 
  هاپاسخ به فعالیت

  ست؟یچ  نهی ز کاربرد
 شود.مشاهد  میقابل یردقرار   یرآن تصو یبر رو یلیدکه ما یسطح  باپاسخ: 

 

 تدریس از پس

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی 

های ایران )خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر، دریاچه دریا و دریاچه -1
 ارومیه و ...( را در چاارمرحله  به روش اینفو رافی م رفی کنید.

 ببرید. کاره زیر را در اینفو رافی ب موارد
زمینه کنید و آن را به عنوان پس تصویرانتزاعی ایجاد استفاد  از افکت  با الف(

 . آن را به کار ببرید %۵0با درجه وضوح 
به دلخوا  در صفحه  رااشکال هندسی متناسب ها، چهبرای م رفی دریا و دریاب( 

 نظر را تایپ کنید. روی هر فرم نام مکان مورد و بربچینید 
 . کنیدآمیزی رنگ های  رافیکی و طیف رنیی و روش جلو اشکال را به  ج(
 .کنیدذخیر  عکس  افزار و فرض نرمپیش با فرمت را سند د(

 کنید.ایجاد  mapartو  ۳Dرا با استفاد  از  زیر ب دیشکل سه -۲
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 طراحی  رافیکی

 نام و نام خانوادگی هنرجو :                                            

 وضعیت شاخص مرحله
نمره 

 شايستگی
حداقل نمره 

 قبولی
 نمره

قبول / 
 رد

تنظیمات مد -1
 رنگی

تغییر میزان شفافیت 
 تصویر

 
1

1 

 

 ۲  سندرنییمدتنظیم
ادغام و  رو  کردن 

 اشکال
 

۲ 

با   رفتن خروجی 
 تنظیمات پیش فرض 

 
۲ 

حذف  تجزیه شکل 
 شکل

 
۳ 

با   رفتن خروجی 
 تنظیمات دلخوا 

 
۳ 

استفاده -2
ازنماد، سبک و 
 جلوه گرافیكی

 1  درج نماد
 
 
۲ 

  
 ۲  ساخت نماد

 ۲  اعمال سبک  رافیکی 
به کار یری جلو  و 

 تنظیمات آن
 

۳ 

آمیزی نگر -3
 اشیا

و  ت یین رنگ 
 شکل 

 
1 

۲  

ایجاد شبکه توری برای 
 آمیزی پیشرفتهرنگ

 
۲ 

ت یین رنگ یک ن طه از 
شبکه

 
۲ 

ت یین رنگ یک ن طه و 
  روهی از ن اط شبکه

 
۳ 

تبديل -4
اشیای 
به  دوبعدی

 بعدیسه

 1  ب دیاجرای جلو  سه

1   

 شکل تبدیل جلو  اجرای
و  ب دی سه به دوب دی

 آن تنظیمات

 
۲ 

 ۳    شفافیت ماسک اعمال
 با آمیزی  رادیان رنگ

 توری شبکه
 

۳ 

  نمر  پایانی  



۳۵

 برای مطالعه بیشترب( 

1. 

۲. 

۳. 

4. 

۵. 

۶. 

۷. 

8. 

۹. 

https://www.vectorgraphit.com/
http://www.instructables.com/id/How-to-draw-a-Tesseract



