
فصل 2

تصویرسازی کتاب کودک
فصل 3

تصوير گـري كتـاب كـودك هميشـه يكـي از دغدغه هـاي هنرمنـدان نقـاش و طراحان گرافيـك بوده 
اسـت. مصـور كـردن داسـتان ها، روايت هـا، اشـعار و متون ادبي سـابقه اي طوالني داشـته و بـه تصوير 
كشـيدن يـك متـن ادبي و داسـتاني يا آموزشـي هـم در دنيـاي تخيل و هـم در آموزش امـور واقعي 
بـه كـودكان از پيچيده تريـن و پركاربردتريـن فعاليت هـاي حـوزة كاري طراحـان گرافيـك اسـت و 
يـك تصويـر در انتقـال پيـام اعجـازي دارد كـه گاه جايگزيـن چنديـن صفحـه نوشـتار مي شـود زيرا  

يادگيـري و مانـدگاري بيشـتري را در ذهـن مخاطـب خـود ايجـاد مي كند. 
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1

  تصویر سازی کتاب کودک

برای تصویرسازی کتاب کودک، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

شــناخت دنيــاي كــودك و نوجــوان بــراي تصوير ســازي كتاب هــاي ويــژة آنــان از ضروريــات كار تصويرگــران 
ــه  ــه ب ــن زمين ــد در اي ــازي مي توانن ــاي تصويرس ــري مهارت ه ــا بكارگي ــان ب ــت. هنرجوي ــودك اس ــاب ك كت
نتايــج مفيــدي رســيده و آمادگــي بــراي ورود بــه دنيــاي واقعــي ســفارش كار تصوير گــري را بــه دســت آورنــد.

طراحـي و اجـراي تصويرسـازي كتـاب كـودك با توجه به اسـتانداردهاي تصويرسـازي كتاب كودك و شـناخت 
گـروه سـني مخاطب متناسـب با سـفارش مشـتري و قطع كتاب
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تصویر 2تصویر 1

تصویر 4 تصویر 3

به تصاوير زير توجه كنيد، "پيام" نويسندة كتاب در اين تصاوير چگونه به مخاطب منتقل شده است. 

تصویر سازی کتاب کودک
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تصویر 7

تصویر 5

تصویر 6

تصویر 9تصویر 8
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تصویر 10

تصویر 11

تصویر 14تصویر 13

تصویر 12
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آنچـه كـه در تصاويـر مشـترك اسـت، بـه تصوير كشـيدن متـِن شـعر، داسـتان و يـا متن آموزشـي براي كـودكان 
اسـت. ايـن متن هـا بـراي اينكـه بهتر فهميـده شـوند، »تصوير سـازي« شـده اند.

اگر به متن هاي نوشته شده در تصاوير دقت كنيد، متوجه تفاوت هاي آن ها مي شويد.
ادبيـات كـودكان بـه دو گـروه ادبيـات تخيلـي1 و ادبيات غير تخيلي2 يا مسـتند  تقسـيم مي شـود. در متن  تصاوير 

از انواع ادبيات تخيلي )شـعر و داسـتان( و ادبيات غير تخيلي )مطالب علمي، آموزشـي و تاريخي( اسـتفاده شـده است.
به نظر شما از تصاوير كدام يك مربوط به كتاب و كدام يك مربوط به مجله است؟

در مورد داليل خود در كالس گفت وگو كنيد.
»تصوير گـر« بـراي بهتـر بـه تصويـر كشـيدن متـن، عـالوه بر اينكـه بايد بـا انـواع ادبيات كـودكان، روان شناسـي، 
فرهنگ و مباني آموزشـی آشـنا باشـد، الزم اسـت به تكنيك هاي مختلف تصوير سـازي، مباني هنرهاي تجسـمي 

و اصـول رشـتة گرافيك نيز مسـلط باشـد.

1. Fiction  
2. Non fiction 

فعالیت 
چند شـعر و داسـتان از مجالت و كتاب و فضاي داسـتاني و موضوع آن ها را بررسـي كنيد و کالسی

دربـارة آن با يكديگـر گفتگو كنيد.

نـام تصويرگـران مختلـف را از كتاب هـا و مجـالت كـودكان انتخـاب كـرده و در مـورد نـوع آثـار 
آن هـا تحقيـق كنيـد. نتيجـه را در كالس بـا ديگـران بـه اشـتراك بگذاريد.

کار گروهی
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به اين تصاوير  دقت كنيد.
چـه تفاوتـي در تصاويـر مي بينيـد؟ بـا اينكـه همـة ايـن تصاويـر براي گـروه سـني كـودكان تصوير شـده اند اما 
تفاوت هايـي بيـن آن هـا وجـود دارد. در نـگاه اول متوجـه مي شـويم كـه برخـي سـاده تر و برخـي پيچيده ترنـد.

آشنایی با انواع متن و تصویر  

تصویر 15

تصویر 16
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گروه هـاي سـني  بـه  توجـه  بـا  كـودكان  كتاب هـاي 
متن هـاي  كـه  همان طـور  مي شـوند.  تقسـيم بندي  
مناسـب بـراي سـنين مختلـف بـا هـم تفـاوت دارنـد، 
تصاويـر نيـز بايـد متناسـب گروه هـاي مختلـف سـني 
كـودكان باشـد. حتـي گاه براي كـودكان خردسـال تر 
كتاب هـاي بدون متـن و فقط تصويري تهيه مي شـود. 
قـرار  تصويرگـر  اختيـار  در  متـن  كار،  شـروع  بـراي 
مي گيـرد. خوانـدن متـن، اوليـن قدم بـراي فهم هدف 
نويسـنده اسـت و كتاب هر چـه دقيق تر مطالعه شـود 

بـراي خلـق تصاويـر منحصر بـه  فـرد، مفيدتـر اسـت.

تصویر 18 تصویر 17

تصویر 20تصویر 19
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تصویر 21

تصویر 23 تصویر 22
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تصویر 25

تصویر 26

تصویر 24
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تصویر 28

تصویر 30

تصویر 27

تصویر 29

فعالیت 
مطالعـة کالسی درهنـگام  كنيـد.  انتخـاب  كـودكان  سـني  گـروه  بـا  متناسـب  داسـتاني  متـن  يـك 

متـن، شـخصيت ها، عناصـر اصلـي و اتفاقـات مهـم داسـتان را عالمت گـذاري كنيـد. پيشـنهاد 
را جهـت  خـود  مـداد  و  طراحـي  دفتـر  همـواره  داسـتان،  متـن  مطالعـة  زمـان  در  مي شـود 

باشـيد. داشـته  دسـترس  در  ذهنـي  تراوش هـاي  و  اوليـه  طرح هـاي 
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به اين تصاوير دقت كنيد:
توسـط  متن هـا  علـت عالمت گـذاری  نظـر شـما  بـه 

چيسـت؟ تصوير گـر 
يكـی از داليـل تقسـيم متـن به چنـد قسـمت، تعداد 

فريم هـای درخواسـتی بـرای كل كتـاب اسـت.
عـالوه بـر در نظـر گرفتـن تعـداد سـطر ها و تركيـب 
آن هـا بـا تصويـر در يـك فريـم، متـن و تصويـر بايـد 
ايـن  در  باشـند.  هماهنـگ  و  مرتبـط  هـم،  مكمـل 
مرحلـه، نكات كليـدی و شـخصيت های اصلی و هدف 
نهايـی هـر فريـم هـم مشـخص می شـود كه هـر فريم 

بايـد حرفـی بـرای گفتن داشـته باشـد.

تقسیم متن به تعداد تصاویر

 داسـتان هاي انتخابـي خـود را در گروه هـاي چنـد نفـره بـراي يكديگـر بخوانيـد و خصوصيـات اخالقي و 
ظاهـري شـخصيت هاي اصلـي را بـراي هـم بازگـو كنيد.

کار گروهی

تصویر 32

تصویر 33

تصویر 31

فعالیت 
 متن داسـتان انتخابی خود را به تعداد فريم های کالسی

درخواسـتی تقسيم كنيد. شخصيت های اصلی را 
شناسـايی و در دفترچة طراحی خود يادداشت 

كنيد.

قطع هـای رايج كتاب را بررسـی و به نسـبت  فضای 
داسـتان، قطع مناسـب را به دوسـتانتان پيشـنهاد 

دهيد. 

کار گروهی
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در ايـن تصاويـر، تصويرگـران تـالش كرده اند شـخصيت پدر خانواده  را بـه مفهوم و فضای متن داسـتان نزديك 
كننـد. بـه ايـن كار شخصيت سـازی يـا طراحـی كاراكتر گفته می شـود. بـا دقـت در تصاوير متوجه خواهيد شـد 
كـه يـك شـخصيت مـی توانـد بـا توجه بـه متن داسـتان ويژ گـی هـای ظاهـری متفاوتی پيـدا كنـد. خالقيت و 

به تصاوير زير توجه كنيد: 

شخصیت سازی

تصویر 34

تصویر 36 تصویر 35
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تصویر 38

تصویر 39

تصویر 37

تخيـل تصويرگـر  بـا توجـه بـه  خصوصيـت های اخالقی  ذكر شـده در داسـتان در شـخصيت پـردازی تاثيرگذار 
خواهـد بود.
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تصویر 40

تصویر 41
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شخصيت سـازی يكـی از مراحـل كار تصوير گری اسـت كـه بـه تجربـه و تمرين هـای زيـاد بسـتگی دارد. خلـق 
شـخصيت انسـان در حالت هـای مختلـف بـا تمرين مناسـب و مكرر بسـيار آسـان اسـت. در ادامه بـه يك روش 

شخصيت سـازي يـا طراحـی كاراكتر اشـاره مي شـود.
در شخصيت سـازي بايـد خصوصيـات اخالقـی، اجتماعی، ذاتـی و اتفاقاتی كه در داسـتان برای شـخصيت اصلي 
متـن رخ می دهـد دقـت شـود. مثـاًل يـك خروس سـحرخيز بـا يك گربـة تنبـل خواب آلـود تفاوت هـای زيادی 

دارد كـه بايـد هنـگام شخصيت سـازی به آن دقت شـود.

فعالیت 
شما چه تصوری از شخصيت پدر داريد؟ سعی كنيد آن را به تصوير بكشيد.کالسی

فعالیت 
تصوير زير و صفحات بعدی را به دقت نگاه كنيد و در مورد تفاوت ها و خصوصيات شخصيت ها با کالسی

هم گفت وگو كنيد.

تصویر 42
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 بـا اسـتفاده از ابـزار مـداد و كاغذ شـخصيت های داسـتان خـود را طراحی كنيـد. با كمـك هنرآموز خود 
سـعي كنيـد شـخصيت ها را به ويژگی هـای مطرح شـده در متن نزديـك كنيد. می توانيد كمی چاشـنی 

تخيـل هم بـه آن بيفزاييد.

تصویر 44

تصویر 45

تصویر 43

فعالیت 
کارگاهی
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تصویر 46

تصویر 47
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تصویر 48

تصویر 50 تصویر 49

تصویر 51
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تصویر 52

تصویر 54 تصویر 53

به حالت بدن و چهره در تصاوير زير توجه كنيد: 
به نظر شما تصويرگر چگونه توانسته است شخصيت هاي داستان را در اين حالت هاي خاص طراحي و اجرا كند؟

آموزش شخصیت سازی
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تصویر 55

تصویر 56
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تصویر 58

تصویر 59

تصویر 57
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تصویر 61

تصویر 60
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يكـي از راه هـاي مهـم بـراي طراحـي موفـق شـخصيت اصلـي يـا 
كاراكتـر متـن، تمريـن مـداوم طراحـي اسـت. امـا بـراي طرح هـاي 
سـاده تر راه هـاي ديگري هـم وجود دارد كـه مي توان با اسـتفاده از آن ها 

بـه طرح هـاي موفقي  رسـيد. 
اسـتفاده از اشـكال سـادة هندسـي ، يكي از اين راه ها براي رسـيدن 

بـه طرح هـاي سـاده و نهايتاً پيچيده اسـت.
بـه تصويـر مقابـل نگاه كنيـد و بگوييـد در اين تصوير از كدام شـكل 

يا اَشـكال هندسـي استفاده شـده است؟

تصویر 62

1- مطابـق تصويـر شـماره 62 يـك آدمـك در حالـت ايسـتاده طراحـي كنيـد. سـعي كنيـد بـا 
تمرين هـاي زيـاد، سـرعت عمـل خـود را در طراحـي بـاال ببريـد.

2- حـاال سـعي كنيـد بـا تـكان دادن پاره خط هـا، حالت هـاي مختلفـي به بـدن آدمك بدهيـد. دقت 
كنيـد نقـاط قرمـز رنـگ، نقاطـي هسـتند كـه در هنـگام تـكان خـوردن دسـت و پـا از محـل خـود 

جابه جـا نمي شـوند. ايـن باعـث مي شـود كـه آدمـك از حالـت روبـه رو خارج نشـود.

برای پيدا كردن حالت های مختلف از روبه رو از هم گروهی های خود كمك بگيريد. 

تصویر 63

فعالیت 
کارگاهی
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آدم هايـی طراحـي كنيـد كـه بـا يـك شـیء تركيـب شـده باشـند. ايـن شـی می توانـد يـك بيـل، 
صندلـی، ليـوان و ... باشـد. بـه نمونه هـا دقـت كنيـد.

به اين تصاوير دقت كنيد:
به نظر شما چه اتفاقی برای ذوزنقة شكل )X( افتاده و چرا تغيير كرده است؟

ايجـاد حالت هـای مختلـف در بـدن شـخصيت ها می توانـد بسـيار جذاب باشـد. اگـر مي خواهيد براي شـخصيت 
متـن يـا داسـتان خـود حالت هـای جديـد و بيشـتري ايجـاد كنيـد الزم اسـت تمرين هـای متفـاوت ديگری هم 

انجـام دهيد.

طراحی شخصیت

تصویر 65تصویر 64

تصویر 66

فعالیت 
کارگاهی
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 در ايـن تمريـن دو آدمـك را در حالت هـای مختلـف بـا هـم درگيـر كنيـد. می توانيد يك شـیء هم 
بـه رابطـة آدمك ها اضافـه كنيد. 

موفـق شـده ايد  مكـرر  تمرين هـای  بـا  اينجـا  تـا 
طراحـی  را  آدمك هـا  بـدن  مختلـف  حالت هـای 
كنيـد. حال وقت آن رسـيده كه پوشـش مناسـبی 
بـرای آن هـا بـه نسـبت موقعيتـی كـه در آن قـرار 
دارنـد طراحـی كنيـد. بـرای ايـن كار كافـی اسـت 
كـه پـس از طراحـی، بـه وسـيلة كاغـذ پوسـتی و 
ضخامـت دادن بـه خطـوط، آدمك هـا را بـا لبـاس 

مناسـب كامـل كنيـد) تصويـر 68 (.
پوشـاندن لباس مناسـب در كنار طراحی موی سر 
و ظاهـر شـخصيت ها بـه تصوير گـر كمـك می كند 
تـا بتوانـد شـخصيت هاي جديدي را خلـق نمايد و 
در زمان هـا و مكان هـاي مناسـب از آن ها اسـتفاده 
كـرده و دچار كليشـه ها نشـود. مثـاًل در تصوير69 
می توانيـد مادربزرگ هايـی را ببينيـد كـه بـا يـك 
الگـو طراحـی شـده اند، امـا دارای شـخصيت های 

مختلفی هسـتند.

تصویر 68

تصویر 67

فعالیت 
کارگاهی
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

در اينجـا نمونه هايـی از آثـار هنرجويان ارائه شـده اسـت. با دقت به آن ها نگاه كنيد و شـخصيت هاي 
اصلي تصاوير را نقد و بررسـي كنيد.

تصویر 69

تصویر 70

از بيـن تمريـن هـای طراحـی آدمك چنـد حالت را انتخـاب و آنها را لباس مناسـب بپوشـانيد. برای 
ايـن كار از كاغـذ پوسـتی يا ميـز نور اسـتفاده كنيد.

فعالیت 
کارگاهی1

برای آدمك های تمرين قبل، يك فضای مناسب با كاری كه انجام می دهند طراحی كنيد.
فعالیت 
کارگاهی2

پژوهش کنید
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تصویر 71

تصویر 73 تصویر 72

تصویر 75 تصویر 74
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 77

تصویر 78

تصویر 76

تصویر 79
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تصویر 80
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

به اين تصاوير دقت كنيد:
آيا مي توانيد در هر تصوير شخصيت اصلي را پيدا كنيد؟

شخصیت سازی حیوانات

تصویر 81

تصویر 83 تصویر 82
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از گذشـته های بسـيار دور، جانـوران نقـش بزرگـی در 
فرهنـگ و ادبيـات ايـران و جهـان داشـته اند. امـروزه 
داسـتان ها و انيميشـن های زيـادی در مـورد حيوانات 
سـاخته و پرداختـه می شـود كـه مورد عالقـة كودكان 
اسـت. و تاثيـرات عميـق و مانـدگاري بر ذهـن و روان 
آن هـا دارنـد. جنبـة انسـانی دادن بـه شـخصيت های 
حيوانـی بـا روش هايـی ماننـد: تغيير در حالـت چهره، 
لبـاس  از  اسـتفاده  و  دوپـا  روی  ايسـتادن  چشـم ها، 
طراحـی  بـرای  انسـانی  جامعـة  در  روزمـره  لـوازم  و 
خيلـی  اَشـكال  از  می تـوان  حيوانـی  شـخصيت های 
بـا  تصوير گـران  هـم  گاهـی  و  كـرد  اسـتفاده  سـاده 
مطالعـه و تمريـن فـراوان بـه دنيـای واقعـي حيوانات 

می شـوند. وارد 

تصویر 84

تصویر 85



111

فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 87 تصویر 86

تصویر 88

تصویر 90تصویر89
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تصویر 91

تصویر 93تصویر 92

تصویر 94
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 96تصویر 95

تصویر 98

تصویر 99

تصویر 97
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تصویر 101تصویر 100

تصویر 102

به اين تصاوير دقت كنيد. فصل مشترك اين شخصيت ها چيست؟

جان بخشیدن به اشیا
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

همان طـور كـه شـاعر يـا نويسـنده می تواند به اشـيای بی جـان، جـان داده و در دنيـای خيالی، آن هـا را به بازی 
بگيـرد، تصويرگـر هـم مي توانـد با اضافه كردن مشـخصه های انسـانی، اشـياي بی جـان را زنده كنـد. در اين نوع 

شخصيت سـازی گاهی مي تـوان بـا اضافـه  كـردن چند خط و نقطة سـاده، به اشـياء جان بخشـيد.

تصویر 104

تصویر 105

تصویر 103
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تصویر 106

تصویر 107

تصویر 108

تصویر 109
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

به اين تصاوير دقت كنيد:
ايـن طراحی هـای كوچـك پيش طـرح )اتودهـای اوليـه( فضا سـازی هسـتند كـه بـه اسـتوری بـورد و پيش طرح 
نهايـی منتهـی می شـوند. اسـتوری بـورد نمـای كلـی از فريم هـا را مشـخص می كنـد و رونـد داسـتان  را از ابتدا 
تـا انتهـا نشـان می دهـد. ايـن پيش طرح هـا، ريـزه كاری و رنـگ ندارنـد و بـا تكميـل مـداوم هـر فريـم، دقيق تر 
شـده و اشـكاالت رونـد داسـتان رفع می شـود و به طـوري كه می تـوان محل نوشـته ها را هـم در آن تعيين كرد.

تصویر 110

تصویر 111

تصویر 112

طراحی استوری بورد
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همانطـور كـه در تصاويـر ديـده می شـود، هنـگام فضا سـازی و تهية اسـتوری بورد، بـه محل تا خـوردن صفحات 
كتـاب دقـت مي شـود، تـا محـل تای كتـاب بـه شـخصيت ها و اتفاق هاي اصلـی داسـتان صدمه نزنـد. همچنين 
بـه محـل نوشـته ها و حـدود فضايـی كـه بـه آن هـا اختصـاص می يابـد، دقـت شـود. دو صفحـة روبـه رو كه هم 

زمـان ديـده می شـوند، يـك تصويـر واحد هسـتند، حتی اگـر جداگانه طراحی شـده باشـند.

فعالیت 
از رونـد داسـتان خـود در انـدازة كوچك تـر و متناسـب بـا انـدازة اصلـی، پيش طـرح اوليـه را تهيه کالسی

. كنيد

به اين تصاوير دقت كنيد:

تصویر 113

تصویر 115 تصویر 114

انتخاب زاویه دید مناسب
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 117 تصویر 116

تصویر 118
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در اين تصاوير، مخاطب يا بينندة تصاوير در كجا قرار دارند؟
يكـی از نكاتـی كـه فضا سـازی در تصويرسـازی را جذاب تـر می كنـد، زاويـة ديـد مخاطـب از تصويـر اسـت. 
تصوير گـر هنـگام فضا سـازی داسـتان، بـا پالن  بنـدی و انتخـاب زوايای ديـد مناسـب می تواند مخاطب را بيشـتر 

درگيـر داسـتان و فضـای داسـتانی كنـد و شـكل و حـس و حـال و هـواي مـكان را بـه او انتقـال دهد.
اگـر همـة تصاويـر كتاب تناسـب، شـكل و زاوية ديد يكسـاني داشـته باشـند، اشـتياق مخاطب بـرای ادامة روند 
مطالعـة آن كـم می شـود. بـرای جلوگيـری از ايـن اتفاق می تـوان با تغيير انـدازة تصاويـر، تمركز روی اَشـكال و 
شـخصيت ها، چرخـش و دور و نزديـك كـردن نماهـا، خلوتـی و شـلوغی، كم و زيـاد كردن محل نوشـتار، ميزان 
ضرب آهنـگ سـير داسـتان را تغييـر داد، ايـن كار باعـث می شـود كـه مخاطـب با عالقة بيشـتری روند داسـتان 

را دنبـال كند.

تصویر 120 تصویر 119

تصویر 122تصویر 121
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تصویر 123

تصویر 124
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تصویر 125

تصویر 126
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تصویر 127

تصویر 129تصویر 128
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تصویر 131 تصویر 130

تصویر 132

پيش طرح هـا )اسـتوری بورد ها( را بـا دسـتگاه كپـی بـه انـدازة واقعـی تبديل كرده و شـخصيت های 
طراحـی شـدة خـود را در فضـاي مناسـب جايگزيـن كنيد. سـعی كنيـد در صفحات، تنـوع بصری 

ايجـاد كنيد. 

در گروه هـای پنـج يـا شـش نفـره، پيش طرح هـا را بررسـی و نظر همكالسـي هاي خـود را در مورد 
فضاسـازی و رونـد تصاويـر طبق متن داسـتان جويا شـويد.

پژوهش کنید

فعالیت 
کارگاهی
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تصویر 134 تصویر 133

تصویر 135

به تصاوير زير دقت كنيد:
چه تفاوتی در اجرای اين آثار می بينيد؟

تکنیک ، اجرا و ارائه 
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معمـوالً تصويرگـران فعال در بـازار كار، تكنيك های 
اسـاس  بـر  دارنـد كـه  و شناخته شـده ای  مشـخص 
بـه  تكنيك هـا هـم سـفارش جديـد  و  آثـار  همـان 
رسـيدن  نتيجـه  بـه  از  پـس  می شـود.  داده  آن هـا 
تكنيـك  بـا  تصويرگـر  مقدماتـی،  ماكـت  و  اتودهـا 
مـورد نظـر خـود بـه صـورت دسـتی يـا ديجيتالـی، 
بـا  اثـر  اجـرای  در  نهايـی مي كنـد.  اجـرای  را  اثـر 
تكنيك هـای دسـتی می تـوان بـه آبرنـگ، ماژيـك، 
چـاپ دسـتی، پاسـتل های روغنـی و خشـك، انـواع 
مـداد رنگـی، اكولين، گـواش، رنگ روغـن، اكرليك 

كـرد. اشـاره  تلفيقـی  تكنيك هـای  تصویر 136و 

تصویر 138تصویر 137

تصویر 139
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تصویر 140

تصویر 141
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تصویر 142

تصویر 144تصویر 143



129

تصویر 146تصویر 145

تصویر 147
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تصویر 148

تصویر 149
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امـروزه بـا افزايـش كاربـرد نرم افزار هـای گرافيكـی در دنيـای كار، بسـياری از تصوير گـران بـرای اجـرای 
آثـار خـود از ايـن نرم افزارهـا و ابزارهـای خـاص اسـتفاده می كننـد. از پركاربردتريـن انـواع ابـزار، قلم های 
ديجيتـال و تبلت هـای خاصـی اسـت كـه بـا تنـوع كاربـرد و قسـمت های مختلـف در بـازار وجـود دارنـد. 

بـراي اسـتفاده از ايـن قلم هـا يادگيـری نرم افزارهـای گرافيكـی ضـروري اسـت.

تصویر 152

تصویر 150
دخترک کبریت فروش

تصویر 151
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بـا وجـود تفـاوت  تكنيك هـا آن چيـزی كـه در همـة آثـار صفحـه قبـل مشـترك اسـت، رنگ آميـزی آثـار 
او  ديـد گرافيكـی  و  تصوير گـر  بـه تشـخيص  بنـا  اجرايـی،  تكنيـك  از  فـارغ  تصوير گـری  اثـر  اسـت. هـر 
رنگ آميـزی می شـود و انتخـاب رنـگ مناسـب بـرای فضـای مـورد نظـر، از مهم تريـن دغدغه هـای شـخص 

تصويرگـر اسـت.
روان شناسـی  تأثيـرات  از  و  بشناسـد  بـه خوبـی  را  رنگ شناسـی  مبانـی  بايـد  تصويرگـر كتـاب كـودكان 

بهره منـد شـود.  اثـر خـود  در  رنگ هـا 

بـا كمـك و راهنمايـی هنرآمـوز، تكنيك های مناسـب بـا اتودهای خـود را جهت اجـرا انتخاب كنيد. 
آثـار خـود را در قطـع اصلـی اجـرا كنيـد. هنـگام اجـرا در  انتخـاب رنـگ مناسـب فضای داسـتان و 

اجـرای درسـت تكنيك دقـت كنيد. 

 اكنـون شـما بـه پايـان كار پـروژة خـود نزديـك 
شـده ايد. تصاويـر اجـرا شـدة شـما بايـد بـه صورت 
دسـتی و يـا ديجيتـال در نمايشـگاه ارائـه شـوند. به 
ايـن منظـور آثار خـود را با مقـوا قاب كنيـد. قبل از 
قـاب )پاسـپارتو( كـردن آثـار، آن ها را اسـكن كنيد.

تصویر 154 تصویر 153

تصویر 155

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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 بـا اسـتفاده از نـرم افزار فتوشـاپ متن داسـتان 
را در تصاويـر اسـكن شـده وارد كنيـد و سـعی 
كنيـد متـن را در جـای مناسـبی از تصويـر قرار 
و  مناسـب  انـدازة  در  را  تصاويـر  حـال  دهيـد. 
نزديـك بـه انـدازة اصلـی، پرينـت بگيريـد. مـی 
توانيـد يكـی از تصاويـر را بـرای جلـد اسـتفاده 
كنيـد. عنـوان كتاب را بـا فونت بزرگ تر و اسـم 
نويسـنده و تصويرگـر  را بـا فونـت كوچكتر روی 
جلـد بياوريـد. حال مـی توانيد با اسـتفاده از آثار 
پرينـت شـده، و بـا كمـك هنرآمـوز خود، ماكت 

بسـازيد. را  نهايی 

به تصاوير زير توجه كنيد: 

عوامل مؤثر در قیمت گذاری آثار

تصویر 156

تصویر 158تصویر 157

تصویر 159

فعالیت 
کارگاهی
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تصویر 160

تصویر 161

تصویر 162

تصویر 163

تصویر 164
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تصویر 165

تصویر 167تصویر 166
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از جملـه عواملـي كـه به تصوير سـازي خـوب منجر مي شـود، درك متن اسـت. تصوير گـر پس از خوانـدن دقيق 
متـن بـه شـناخت در مـورد نـوع متـن، سـن مخاطـب و اهـداف نويسـنده دسـت پيدا مـی كنـد و مـی تواند با 

تصاويـر خالقانـة خـود مجموعـه را جذاب تر كند.
تصاويـر جـذاب، خالق و داشـتن سـبك خـاص، روي قيمت گذاري آثـار تأثير مي گـذارد. از عوامل ديگر شـهرت 

تصوير گـر توانمنـدي او در اجـراي اثـر و پرفـروش  بودن آثار اوسـت، كه بـه عوامل متعددي بسـتگي دارد.
معمـوالً هـر سـال حـدود تعرفـة قيمـت آثـار تصوير سـازي و گرافيـك توسـط انجمن هـا و اصنـاف هنـري اعالم 

مي شـود ولـي قيمـت واقعـي بـازار معمـوالً كمتـر از قيمت هـاي اعالم شـده اسـت.

تصویر 168
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فعالیت 
آثـار قبلـي خود را جمـع آوري و نمونه هايي از آن ها را انتخـاب و قيمت گذاري كنيد.کالسی

در كالس با تشكيل جلسات گروهي در مورد قيمت گذاري آثار دوستان خود گفت  و گو كنيد.
کار گروهی

آشنایی با انواع قرارداد و نحوه عقد قرارداد و توافق با کارفرما

به تصوير زير دقت كنيد.
ايـن تصويـر، جلسـة عقـد قـرارداد بيـن تصوير گـر و ناشـر را نشـان می دهـد. ناشـر يـا سـفارش دهنده پـس از 

مشـاهدة آثـار تصوير گـر و تمـاس بـا او پيشـنهاد كار را مطـرح مي كنـد.
بـه نمونـة آثـار قبلـي تصوير گـر كه به صـورت آلبوم يـا روي لوح فشـرده ارائه مي شـود » كارپوشـه« )پُرتفوليو(1  
گفتـه مي شـود. تصوير گـر مي توانـد آثـار خـود را در پايانه هـاي اطالع رسـاني يـا شـبكه هاي اجتماعـي مجـازي 

بارگـذاري و آدرس آن را در اختيـار ناشـران قرار دهد.
پـس از قبـول سـفارش و پيـش از اجـراي اثـر، قـراردادي بيـن تصوير گـر و سـفارش دهنده نوشـته و امضـا 

مي شـود )تصوير169(.
قـرارداد، متنـي اسـت كـه در آن دو يـا چنـد نفـر تعهـد بـه انجـام كاري مي دهنـد و بـا امضـاي آن رضايت خود 
را در ايـن تعهـد اعـالم مي كننـد. بـه طور معمـول قراردادهاي تصويرسـازي از سـوي ناشـر تهيه و بـراي امضا در 
اختيـار تصوير گـر قـرار داده مي شـود. هـر قـرارداد در چنـد بنـد نوشـته شـده و حقوق ناشـر و تصوير گـر به طور 
كامـل ذكـر مي شـود. قـرارداد معموالً در چند نسـخه تنظيم شـده و يك نسـخه از آن به تصوير گر داده مي شـود.

1. Portfolio
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" به نام خــــــــــدا "

قرارداد
اين قرارداد در تاريخ ........................... در شـهر ....................... بين آقاي/ خانـم .................................................... كه 
در ايـن قـرارداد طـراح و تصويرگر ناميده مي شـود از يك طـرف و .............................. كـه از اين پس در اين 
قـرارداد كارفرمـا ناميـده مي شـود از طـرف ديگر، به شـرح زير در دو نسـخه منعقد و مبادلـه گرديده و 

هر نسـخه حكم واحـد را دارد.
ماده 1- موضوع قرارداد

عبارتسـت از تهيـه طرح ها و تصوير سـازي هاي الزم و نظارت بر عمليات اجرائـي پـروژه ..............................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

مرحلـه1- مبلـغ ................................. ريـال معـادل ..................................تومـان بـه هنـگام عقـد قـراداد بابت 
حق الزحمـه مطالعـه و طـرح مقدماتـي اسـت و بـه هيچ وجـه قابل اسـترداد نيسـت.

ارائـه  بابـت  ............................................. ريـال معـادل................................................... تومـان  مرحلـه2- مبلـغ 
اجرائـي. طرح هـاي 

مرحله 3- مبلغ .................................... در پايان كار و ارائه طرح نهايي.
ماده2- تغييرات

در مرحلـه مقدماتـي قبـل از تصويـب نهايـي تصاويـر، كارفرما به دفعـات مجاز به در خواسـت تغييرات 
مورد لزوم اسـت.

ضمنـا كارفرمـا موافقـت مي كند كه در صورت درخواسـت تغييرات پس از تصويـب طرح هاي مقدماتي 
و تصوير سـازي هاي نهايـي، حـق الزحمـه مربوطـه را بـر مبنـاي مفـاد هميـن قـرارداد محاسـبه و بـه 

تصويرگـر پرداخت نمايد.

كارفرما                                                                                     تصويرگر
به نشاني:                                                                                   به نشاني:

تصویر 169
نمونه ای از قرارداد
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فعالیت 
از آثـار قبلـي خـود يك آلبـوم تهيه كنيد. آثار خود را روي لوح فشـرده بارگذاري كرده و به کالسی

بياوريد. كالس 

بـا دوسـتان خـود گروه هـاي چنـد نفره تشـكيل دهيـد و در مورد آثـار خود بـا يكديگر گفت  و گـو كنيد و 
سـپس يـك قـرارداد تصوير گـري را با هم مطالعـه، بررسـي و امضا كنيد.

کار گروهی



      شرح کار:  
 مطالعة دقيق متن، شناخت مخاطبين، مطالعه در تناسب تصاوير و تكنيك هاي اجرايي با محتواي كتاب كودك، تصويرگري كتاب كودك بر اساس استاندارد هاي تصويرسازي و 

اجراي دستي و يا در نرم افزار و ارائه به مشتريب                                                                                                                                                                                        

استاندارد عملکرد: 

طراحي و اجراي تصويرسازي كتاب با توجه به استانداردهاي تصويرسازي كتاب كودك و شناخت گروه سني مخاطب متناسب با سفارش مشتري و قطع كتاب

شاخص ها:
1- انتخاب تكنيك و رنگ آميزي                             

2- نحوه اجرا            
3- خروجي گرفتن                          

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 120 دقيقه

مكان: كارگاه گرافيك
تجهيزات: ابزار تصوير سازي - رايانه

ابــزار و تجهیزات: رايانــه و نــرم افــزار هــاي مربوطــه پويش گــر- چاپگــر- دوربيــن - ابــزار طراحــي و نقاشــي- قلــم رنــگ- پاكــن كاغــذ و مقوا-پاكــن و....  نــور مناســب ميــز 
كار صندلــي و ....

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی تصویر سازي کتاب کودک 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1آماده سازي مقدمات پروژه1

                2طراحي اتودهاي اوليه 2

                2ارائه طرح و اصالح و تحويل فايل نهايی3

                2ارائه فايل نهايي به مشتري4

                2پذيرش سفارش5

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
-1

2- دقت و تمركز در اجرای كار
3- شايستگی تفكر و يادگيری مادام العمر

4- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

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


