
فصل 2

صفحه آرایی
فصل 3

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.
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در صفحه آرایی کتاب به چه نکات مهمی باید توجه کرد؟

 هنرجویان در این فصل 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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صفحه آراییفصل 3

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 آراییفصل 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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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 
اندازة 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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فاصلۀ سطح  تعیین حاشیه ها یعنی  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

1 2 3 4

نكته



126

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 شدۀ 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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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.


