
فصل 2

طراحی گرافیک غرفه ) نمایشگاه کتاب (
فصل 5

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

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

آموزش داده می شود.
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در طراحی گرافیک غرفه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

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

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

1

استاندارد عملکرد

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

طراحی گرافیک غرفه ) نمایشگاه کتاب ( 
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طراحی گرافیک غرفهفصل 5

مقدمه: )آشنايي با فضاهاي نمايشگاهي(

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

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

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

ستون اصلي موفقیت در کار است.

فصل اول: فضاي نمايشگاهي

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

خاصي وجود دارد؟

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

قد متوسط انسان دارد؟ 

فعالیت 
كارگاهي



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

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

تصویر 1- دیواره هاي جدا کننده

تصویر2- مقطع ستون

ستون ها و ديوارهاي متغير )ُمدوالر (1

1.Modular
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طراحی گرافیک غرفهفصل 5

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

نمود. استفاده 

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

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

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

تصویر 1- دیواره هاي جدا کننده

نكته

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

60 سانتي متر محاسبه مي گردد.

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

است استفاده کنید.

فصل دوم: چيدمان داخلي غرفه

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

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

ستون هاي هشت وجهي

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

فعالیت 
كارگاهي
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طراحی گرافیک غرفهفصل 5

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

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

تصویر7- اشل انساني
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چيدمان غرفه كتاب 

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

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

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

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

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

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

براي دیده شدن ایجاد مي کنند.

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

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

تصویر9- چیدمان کتاب روي طبقه هاي کوچک و بزرگ 

فعالیت 
كارگاهي
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فصل سوم: طراحي گرافيك غرفه

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

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

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

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

پرسش هاي زیر پاسخ دهید.

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

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

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

فعالیت 
گروهي

نصب پوستر روي ديوار غرفه

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

3

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

چشم یک بیننده  با قامت متوسط محاسبه شود.

گرافيك غرفه هاي نمايشگاه كتاب

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

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

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

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

گرایش به سردي یا گرمي( و رنگ سیاه.

تصویر12- طیف خاکستري

نكته

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

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

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

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

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

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

 

اهداف فرايند و شيوه هاي طراحي گرافيك غرفه

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

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

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

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

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

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

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

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

جابجایی بهترین شرایط را برای اجرا آماده نمائید.

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

تصویر15- طراحي پالن 
مکعب ها و رعایت مقیاس

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

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

فعالیت 
كارگاهی

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

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

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

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

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

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

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

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

داشته باشد.

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

خود را در کالس به نمایش بگذارید.

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

فعالیت 
كارگاهی
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تصویر17

تصویر18
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تصویر19

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

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

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

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

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

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

نمونه ها:

تايپوگرافی غرفه كتاب

انجام  حروف نگاری  و  حروف  از  زیبایي  نماي  با  کتاب  نمایشگاه   غرفه هاي  گرافیک  طراحي  موارد  بسیاري  در 
مي شود. بازی رنگ ها با حروف هم جلوه های زیبایی از گرافیک را در فضای غرفه های نمایشگاهی بوجود می آورند.

انتخاب قلم مناسب برای متن های مختلف اصل اساسی در طراحی کتاب و به طبع آن در طراحی غرفه برای 
است. کتاب 

 نشر كتا ب های علمی ايران

 نشر كتاب هاي داستاني ايران 

 نشر كتاب هاي اجتماعي ايران

 نشر كتاب اهي ادبي اريان

 انتشارات كتاب هاي درسي ايران فونت تيتر:

 فونت ارديبهشت:

 فونت زر سياه:

يكان سياه:

نستعليق:
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تصویر24

تصویر25
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تصویر26

تصویر27
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تصویر28

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

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

گفت  و گو بپردازید.

فعالیت 
گروهي

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

شبرنگ و یا رنگي طراحي حروف انجام دهید.

فعالیت 
كارگاهی

پيش طراحی )اسکچ(

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

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

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

تصویر36-استفاده از الگو هاي پرسپکتیو ایزومتریک 
یا استوانه اي

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

است. جالب  و  سفارش دهنده جذاب 

تحليل و نياز سنجی سفارش دهنده و مخاطب

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

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

پذيرش سفارش

جلسه سفارش1  اولیه

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

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

مربع باشد: پس قیمت طراحي غرفه عبارت است از:

8 × A =کل قیمت

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

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

خود ارائه کنید.

فعالیت 
كارگاهی
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فعالیت 
كارگاهی

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

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

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

را دریافت نماید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4- میزکار، صندلي و نور مناسب 

    معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی طراحي گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                  1پذیرش سفارش 1

                  1آماده سازی مقدمات پروژه 2

                  2طراحی کردن نمونه های اولیه3

  1ارائه طرح ها به مشتری و اصالح طرح4

  1نظارت به اجرا و تحویل پروژه5

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

شایستگی های تفکر، داشتن درك درستی از سیستم سازمانی

*میانگین نمرات

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

2
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منابع و مآخذ

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

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

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

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

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



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

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

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

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان شرقيماریه حسینی11اصفهان غزال حسینی1

البرز حمیرا فالح دار12کرمان مرجان کیان افراز2

آذربایجان شرقي نرمین جودت نیا13فارس میترا منصوری آردکپان3

مرکزي ندا قلیاب تاب14شهرستان های تهران  مهتا شریعتي4

بوشهر فاطمه زال15خراسان رضوی فاطمه مردانی5

خراسان جنوبي فاطمه فیروزي16قزوین لریتا مکانی6

خوزستان مریم جواهری شیرازی17شهرستان های تهران  آزاده سفیدگران7

هرمزگان ایمن محمودزاده دهبارزی18خراسان رضوی هادی عزیزی فر8

خراسان جنوبي تکتم فرسادي19قزوین فاطمه جواهری9

کرمان مریم سلطانی بناوندی10






