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فهرست



از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و 
اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که 
حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از 
وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، 
به  یادگیرنده منفعل  از  و نقش دانش آموز  یادگیری  و تسهیل کننده  اسوه  به مربی، 
فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها 
رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری 
شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ 
هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی 
و پوستر و... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب 
راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز 
در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه 
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد 
مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت 
و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و 
تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات 
آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات 
مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي 

حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف بسته 

آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه
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کلیات
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تعاریف و اصطالحات
 رویکرد برنامه درسی مّلی

منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای بر اساس فلسفه تربیتی 
نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملّی است. 
این رویکرد، رویکرد فطرت گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیف̈ه اهلل است.
 دنیای کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  کارمزدی،  شامل 
اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

کار اعم از زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است.
 محیط کار

موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضا ها از خانه تا 
کارخانه بزرگ را شامل می شود.
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 بنگاه اقتصادی
محلی که در آن فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی طبقه بندی فعالیت های 

اقتصادی صورت می گیرد.
 صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
آموزش و تربیت در قلمرو دنیای کار جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقای 
شغلی و حرفه ای را گویند. آموزش و تربیت فنی وحرفه ای واژه ای جامع است که به 
جنبه های از فرایند آموزشی و تربیتی، در  برگیرنده، مطالعه فناوری ها و علوم وابسته، 
کسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش های 
اطالق  و  ارجاع  عمومی،  آموزش  بر  عالوه  اجتماعی،  زندگی  و  اقتصادی  گوناگون 
می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته 
است. همچنین این آموزش ها  شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها 
است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد 
سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی )غیر فنی( و مهارت های شهروندی نیز 

از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند.
)Job( شغل 

باشد.  برای مدتی خاص« می  یا  ارائه خدمت و  برای  واژه شغل »استخدام شدن 
شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه از کارها و وظایف مشخص 
است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک 

حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
)Occupation( حرفه 

مجموعه ای از مشاغل دنیای کار است که شباهت معقوالنه ای از نظر کارها، دانش 
است.  زندگی  در طول  فرد  اصلی  دارد. حرفه مشغولیت  نیاز  مورد  توانایی های  و 
نشان  را  حرفه  یک  در  کار  دنیای  انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد در حالی که برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 
است. یک حرفه مجموعه ای از مشاغل است که شباهت معقوالنه ای از نظر کارها، 

دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.
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)Duty( وظیفه 
وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که در یک جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای مثال از وظایف اصلی 
یک تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال 
انتظار می رود نگهداری و تعمیرات  از تکنسین مکاترونیک  قدرت و... اشاره کرد. 

سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تکلیف کاری 

یک تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل 
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. 
تکالیف کاری وظیفه »تعمیر سیستم مولد قدرت«، تنظیم  از  به طور مثال، یکی 

سیستم جرقه می باشد.
 شایستگی1

مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف کاری، 
بر اساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه آموزش های فنی و 

حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی تقسیم بندی می شوند.
 سطح شایستگی انجام کار

صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح صالحیت حرفه ای انجام می شود، 
انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح 
کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار 
و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین 
کشور های مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
)NQF( چارچوب صالحیت ملی 

چارچوبی است که صالحیت ها، مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه از معیار ها و شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش 

ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
)Level of Qualification( سطح صالحیت 

یا شغلی در چارچوب صالحیت های  از سطح حرفه  است  عبارت  سطح صالحیت 
حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 
Competency ـ1
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می باشد. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.
 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای از استانداردهای دنیای کار، 
اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی   ـ   یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد 
شایستگی ها، مواد آموزشی، استاندارد ارزشیابی است که دانش آموز )هنرجو(، کار آموز 
یا متربی را برای رسیدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای هدایت 
می نماید. دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای کار و 

دنیای آموزش را در بر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
1  استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، 
بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، کارها 

و صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2  استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر 
توسط گروه های مشترکی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای 

گواهینامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
3  استاندارد آموزشی )برنامه درسی(؛ بر اساس استاندارد های شایستگی حرفه و 
ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در 
این استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، تجهیزات 

آموزشی و... در اولویت قرار دارد.
 آموزش مبتنی بر شایستگی

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. 
شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، 
طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی بر اساس آنها انجام می شود. شایستگی ها 
می توانند به شایستگی های فنی )در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها(، غیرفنی 
شایستگی ها  همة  از  حداقلی  به  فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و 
به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

 استاندارد شایستگی حرفه
شاخص هایی  و  ابزارها  کارها،  فعالیت ها،  تعیین کننده  حرفه  شایستگی  استاندارد 

برای عملکرد در یک حرفه می باشد.
 هویت حرفه ای

از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است.  برایند مجموعه ای 
بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای 

قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.
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 گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(
برای  را  فراگیر  تا  قرار می گیرند  چند رشته تحصیلی ـ حرفه ای که در کنار هم 
انتخاب مبتنی بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر 
زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت 
منطقی یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات 
منطقه ای هم خانواده، غیرهم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی 
حرفه و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ حرفه ای 

باعث شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.
 رشته تحصیلی ـ حرفه ای

مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت بر اساس 
آن اجرا و ارزشیابی می گردد.

 اهداف توانمندسازی
و  عملکرد  استاندارد  شایستگی ها،  اساس  بر  که  است  اهدافی  توانمندسازی  اهداف 
تدوین  دانش آموزان  توسط  شایستگی ها  کسب  جهت  یاددهی   ـ   یادگیری  اقتضائات 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، 
ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و خلقت است 
که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند.ـ   باتوجه به اینکه آموزش 
و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت حرفه ای متربیان است 
و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین 
اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها  قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به گونه ای 

جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساحت های تربیتی1 را در برمی گیرد.
 یادگیری یک پارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به 
ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

 یادگیری
از  است  ممکن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و...(، به صورت نمادین )از طریق اشکال، 
یا به شیوه شهودی )ذهنی یا  اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات کلی( 

روحانی( صورت گیرد.
 فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  اساس  بر  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 

1ـ ساحت هاي تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادي، عبادي 
و اخالقي، اجتماعي و سیاسي، زیستي و بدني، زیباشناختي و هنري، اقتصادي و حرفه اي و علمي و فناورانه.
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ـ  یادگیری در شاخه فنی     و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های  یاددهی 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران 
و حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه دانش آموزان، درک و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای کار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
 محتوا

محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی 
یادگیری است  از فرصت ها و تجربیات  و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های 
اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است 
و برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیاز های حال 
و آینده، عالیق، ویژگی های روان شناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمی و 

زمان آموزش از الزامات محتوا است.
 بسته تربیت و یادگیری

بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ از منابع، مواد و رسانه های آموزشی 
اطالق می شود که در یک بستة واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشان و برند 
قرار  استفاده  مورد  تحصیلی  پایه  چند  یا  یک  برای  و  تهیه  تولید کننده  مؤسسه 
با  ICT، بسته آموزشی  نوین و  فناوری های  با گسترش  می گیرد. در حال حاضر 
نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل می شود. طراحی و 

تهیه بسته یادگیری بر اساس ماکت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستة آموزشی کمک کند.
منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه کلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
تکمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی شامل کتاب راهنمای معلم، کتاب درسی، کتاب 

کار دانش آموز و کتاب ارزشیابی می شوند.
3ـ  معلم؛  راهنمای  2ـ  درسی؛  کتاب  1ـ  شامل:  یادگیری  و  تربیت  بسته  لذا 
نرم افزار دانش آموز؛ 6  ـ فیلم هنرجو؛ 7ـ  کتاب همراه هنرجو؛ 4ـ کتاب کار؛ 5  ـ 

شبیه سازها؛ 8  ـ فیلم معلم؛ 9ـ پوستر و غیره می باشد.
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مسیرهای هدایت تحصیلی در گروه هنر
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مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی
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 اهداف درس 
درس گرافیک نشر و مطبوعات

رابطه با خویشتنعرصه عناصر
رابطه با خلق خدارابطه با خدا)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقت)سایر انسان ها(

تعقل، تفکر و 
اندیشه ورزی

توانایی های  به  تدبر  و  توجه   3
اصول  به کارگیری  در  خود  فردی 

زیبایی شناسی در تصویر
ایجاد  اهمیت  از  فردی  درک   4

فضاهای تصویری در کار
5 تدبیر و اندیشیدن به اهمیت لزوم 
در  جدید  فناوری های  به کارگیری 

تولید آثار گرافیک

3 توجه و تفکر به اخالق حرفه ای 
در احکام الهی در خلق اثر هنری

الهی  دیدگاه  اهمیت  درک   4
فضا های  کشیدن  تصویر  به  در 

معنوی برای مخاطب
5 اندیشه در آموزه های دینی در 

کاربست آن در خلق اثر گرافیکی

و  افراد  حقوق  به  توجه   3
تولید  و  ساخت  در  قانون گرایی 

تصاویر واقع گرا برای مخاطب
تصاویر  تحلیل  و  تجزیه   4
به  یافتن  دست  برای  آموزشی 

رضایت مشتری
حقوق  درباره  تفکر  و  تدبیر   5
در  تصویر  آثار  ایجاد  در  مشتری 

گرافیک نشر

3 تفکر و اندیشه در زیبایی های 
در  آن  از  بهره گرفتن  در  طبیعت 

آثار تصویری
در  طبیعی  تصاویر  به  توجه   4
در  آن  از  الهام  و  محیط زیست 

گرافیک نشر
وارده  آسیب های  به  توجه   5
آثار  خلق  به وسیله  طبیعت  به 

گرافیکی در حوزة نشر

ایمان و باور

توانایی های  به  باور  و  ایمان   3
خویش در خلق آثار گرافیکی

خویشتن  آموزش پذیری  به  باور   4
در  به ویژه  تصویری  هنر  حوزه  در 

حوزة نشر
5 التزام قلبی به خلق آثار تصویری 

بدیع در مسیر ارتقا سواد بصری

اخالقی  جنبه های  به  باور   3
در نشر

ارزش های  رعایت  به  التزام   4
آثار  تهیة  در  معنوی  و  دینی 

گرافیک نشر
5 باور قلبی به حضور پروردگار در 

تمام مراحل کار نشر و مطبوعات

اخالق  رعایت  به  ایمان   3
حرفه ای در فرایند خلق تصاویر و 

ارتباط آن با جامعة هدف
4 التزام قلبی به قانون گرایی و 
آثار  خلق  در  آن  موازین  رعایت 

تصویری
5 باور به حفظ حریم خصوصی 
افراد پرهیز از به تصویر کشیدن آن 

و اشاعه این فرهنگ به مخاطبان

محیط  از  حفاظت  به  باور   3
آثار  و  تصویر  به وسیله  زیست 

گرافیکی در حوزة نشر
مستمر  آموزش  به  ایمان   4
آثار  در  طبیعت  جلوه های  از 

تصویری
5 باور به تأثیرات مثبت نشریات 
طبیعت  آسیب های  نمایش  در 
و  آموزشی  جنبه های  و  جامعه  به 

تربیتی آن

علم )کسب 
معرفت شناخت، 
بصیرت و آگاهی(

جلوه های  از  خویش  آگاهی   3
تصویر ی و تکنیک های چاپ   در نشر

با  رابطه  4 بیان و توضیح فرد در 
حوزة کار گرافیک نشر

در  نوین  روش های  از  آگاهی   5
گرافیک نشر

3 تصویر کشیدن آیات الهی در 
آثار گرافیکی

4 توصیف و بیان حقایق هستی 
در حوزه تصویر

الهی به وسیله  5 توصیف جمال 
تصاویر خالقانه

3 توصیف و بیان روابط اجتماعی 
صحیح در نشریات و مطبوعات

به وسیله  4 توصیف کار گروهی 
تصاویر آموزشی برای مخاطب

نو و خالقانه  5 بیان شیوه های 
در  اجتماعی  روابط  تشریح  در 

گرافیک نشر

3 توصیف طبیعت و محیط زیست 
در حوزة نشر

4 تشریح خالقانه قوانین خلقت با 
تکنیک های تصویر ی در نشر

5 ثبت آسیب های زیست محیطی 
حوزة  در  گرافیکی  آثار  به وسیله 

نشریات و مطبوعات

عمل )کار، تالش، 
اطاعت، عبادت، 

مجاهدت، 
کارآفرینی، 
مهارت و...(

3 به کارگیری قوانین و اصول شغلی 
خویش در ایجاد آثار تصویری جهت 

ارتقا سواد بصری جامعه
4 بهره برداری فردی از کار و تالش 
خویش در به ثمر رساندن پروژه های 

تصویر ی
5 عمل به فرایند های کارآفرینی در 

پروژه های گرافیکی

3 عمل به احکام الهی و آموزه های 
دینی در خلق اثر گرافیکی

حرفه ای  اخالق  به کارگیری   4
در فرایند کار نشر و مطبوعات

5 استفاده از نماد و عالئم دینی 
و معنوی در گرافیک نشر

و  ملی  نماد های  از  استفاده   3
میهنی در تهیه آثار تصویری

4 رعایت حقوق مشتری و احترام 
فرایند  در  شده  انجام  توافقات  به 

طراحی و تحویل آثار
مطابق  تصویری  کار  ارائه   5
و  مشتری  با  شده  توافق  کیفیت 

سفارش دهنده

و  طبیعت  قوانین  به  عمل   3
بهره گیری از تناسبات آن در خلق 

آثار تصویری
4 به کارگیری به اندازه و متناسب 
از مواد و مصالح در تولید نشریات به 
منظور رعایت مصرف مواد طبیعی
دادن  انجام  و  کردن  رعایت   5
محیطی  زیست  قوانین  و  نکته ها 
گرافیکی  اثر  یک  خلق  فرایند  در 

در حوزة نشر

اخالق )تزکیه، 
عاطفه و ملکات 

نفسانی(

وظایف  انجام  به  عملی  التزام   3
شغلی در تولید تصاویر

یادگیری  به  ارزش گذاری   4
آثار  تولید  و  خلق  در  مادام العمر 

تصویر سازی
به  فردی  التزام  به  توجه   5
در  اخالقی  شغلی  مقررات  و  قوانین 

تصویر سازی برای کودکان

غیر دینی  آموزه های  از  پرهیز   3
در فرایند تولید

4 ترویج اخالق حرفه ای به وسیله 
آثار بدیع تصویری

از  استفاده  به  انس  و  عالقه   5
تهیة  در  دینی  نماد های  و  عناصر 

آثار گرافیکی برای نشریات

قبال  در  مسئولیت  قبول   3
در  افراد  به  احتمالی  خسارات 

فرایند کار
و  یادگیری  روحیه  داشتن   4

یاددهی در فرایند کار
و  موقع  به  انجام  به  تعهد   5

تحویل به موقع اثر گرافیکی

3 عالقه به تأثیر پذیری از طبیعت 
در خلق آثار

فناوری های  نمود  به  عالقه   4
سبز )دوستدار طبیعت( در تولید 

یک اثر گرافیکی
تصویر  به  در  التزام  و  تالش   5
به  وارده  آسیب های  کشیدن 

محیط زیست
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طراحی و سازماندهی درس
 درس »  گرافیک نشر و مطبوعاتی« 

از ترکیب سازوار 7 تکلیف کاری در قالب پنج پودمان شایستگی تشکیل شده است 
ـ   گرافیک است. سازماندهی درس  که هر پودمان نماینده یک شغل در حوزه فتو  
به گونه ای است که تکالیف کاری در یک مسیر افقی از ساده به پیچیده در طول 
سال تحصیلی به صورت مرحله ای ارائه می شود. و شایستگی ها به صورت تدریجی 
کسب و ارزیابی می شود و در نهایت در پایان درس شایستگی کالن طراحی نشانه، 
تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ که قابلیت انتقال دارد، محقق می شود.

شایستگی های مورد انتظار
شایستگی های فنی:

1 نرم افزار صفحه آرایی )این دیزاین(
2 طراحی گرافیک صفحات وب

3 صفحه آرایی
4 طراحی جلد

5 طراحی گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب

شایستگی های غیر فنی:
1 مسئولیت پذیری تعهد کاری

2 جمع آوری و گردآوری اطالعات
3 امانت داری و رازداری
4 یادگیری مادام العمر

5 ارتباط مؤثر و کار تیمی
6 مدیریت کار ها و پروژه

7 اجتماعی بودن
8 مذاکره

9 کارآفرینی
10 درستکاری

11 به کارگیری فناوری های مناسب
12 کاربرد فناوری اطالعات

13 احترام گذاشتن بر ارزش های دیگران
14 انتخاب و به کارگیری فناوری های مناسب

15 تفکر اخالق
16 نگرش سیستمی
17 اخالق حرفه ای
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سازماندهی محتوا
درس شامل پنج پودمان است که هر پودمان شامل 1 یا 2 تکلیف کاری است هر 
تکلیف کاری به صورت مستقل دارای یک پروژه مستقل است که در برخی موارد 
می تواند دو تکلیف کاری در یک پیمانه به صورت پروژه مشترک تعریف می شوند.

 رسانه ها، مراکز، مواد و منابع یادگیری 
1 مراکز یادگیری

هنرستان ـ محیط کار واقعی ـ کارگاه های آموزشی
2 رسانه های یادگیری

هنـر

نرم افزار آموزش کتاب دانش آموز
کارپوشهمجازی

بازدید از موزه ها و سمینارکارگاه
گالری های هنری

هنـر

فیلم آموزشکارپوشه
راهنمای معلم

کتاب
راهنمای معلم

3 منابع یادگیری
 کتاب مرجع                                استاندارد های تحلیل و ارزشیابی حرفه

 جدول استاندارد                           سایر رسانه های یادگیری
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بخش  دوم

دروس و جلسات
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نمونه جدول بودجه بندی: طراحی صفحات وب

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

44فرایند طراحی وب و...1طراحی صفحات وبجلسه 1

26طراحی اتودهای اولیه و...1طراحی صفحات وبجلسه 2

17طراحی در صفحات وب بر اساس اهداف فصل1طراحی صفحات وبجلسه 3

8ـتمرین و ارائة پیش طرح ها1طراحی صفحات وبجلسه 4

17تمرین و ارائة پیش طرح ها1طراحی صفحات وبجلسه 5

26ارائة صفحات وب طراحی شده و رفع اشکال1طراحی صفحات وبجلسه 6

8ـارزشیابی1طراحی صفحات وبجلسه 7
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مقدمه
از جهات  و  از لحاظ بصری جذاب  طراحان وب خالق وب سایت هایی هستند که 
تکنیکی بر محور های سادگی و آسانی استفاده برای کاربر )user friendly( ایجاد 

شده اند.
برای طراحی در فضای وب هنرجویان نیازمندند که با مبانی طراحی وب و گرافیک 

در فضای مجازی به خوبی آشنا شوند.
 مواد و تجهیزات 

)notepad( رایانه، نرم افزار فتوشاپ، اپلیکیشن نُت پَد

دانش افزایی
در ک فضای مجازی برای هنرجو غالباً با پیچیدگی هایی همراه است. این به دلیل 
عدم آشنایی با فضای مجازی و مقایسة اشتباه آن با فضای چاپی است. به همین 

دلیل الزم است هنرجو را تا حدی با فضای مجازی آشنا کنیم.
فضای مجازی وب، محیطی چند رسانه ای و ترکیبی است. غالباً شامل یک یا چند 
اپلیکیشن وب که متناسب با کاربردشان توسط تکنولوژی های گوناگون برنامه ریزی 
با  اپلیکیشن ها  این  ارتباط  نحوة  بر  متمرکز  وب  فضای  در  طراحی  است.  شده 
تکنولوژی مورد استفاده و از همه مهم تر نحوة تعامل و استفاده کاربر با این سیستم 

ترکیبی است.
نکتة بسیار مهمِ طراحی در فضای مجازی، نقش تأثیر گذار کاربر )user( است. در 
واقع این عمده ترین تفاوت، میان طراحی در فضای مجازی با چاپی است. طراح در 
فضای مجازی با انبوهی از مجهوالت روبه رو است. چرا که کاربر می تواند در کلیه 
عوامل و نمایش نهایی اثر بر روی صفحة نمایش مرورگر دخالت نماید. در حالی که 
در فضای چاپی، طراح قادر است تمام عناصر تصویری، نوشتاری و اجرایی کار را 
از پیش تأمین و به طور کامل کنترل نماید. او می تواند نوع کاغذ و سایز کار، روش 
چاپ، رنگ، اندازه و نوع فونت، سایز تصویر را دقیقاً مشخص نماید. اما در فضای 

مجازی کاربر می تواند بنابر میل شخصی، نوع فونت و اندازة آن را تغییر دهد.

فصل

اول طراحی صفحات وب

واحد یادگیری 1
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همچنین می تواند لی آوت صفحه را بر اساس انتخاب مرورگر )Browser( تغییر 
دهد. همچنین استفاده کاربر از ابزار الکترونیکی متفاوت )Device( از جمله: رایانة 
 )Resolution( ابعاد و وضوح یا  تبلت، موبایل، ساعت هوشمند،  میزی، لب تاپ، 
ایجاد  تغییر  شده،  طراحی  صفحه  لی آوت  و  صفحه آرایی  در  مونیتورها،  متفاوت 

می کند. بنابراین طراح باید خود را برای این متغیرات آماده سازد.
ارائه و  بر راهبری صفحة وب توسط کاربر جهت  طراحی وب به طور کلی تمرکز 
نمایش اطالعات دارد. به همین جهت مرورگر ها طوری طراحی شده اند که به کاربر 
به  را می بخشد.  بصری صفحه  عوامل  نمایشی  و  کلی  در شکل های  تغییر  امکان 
بیان دیگر کاربر می تواند برخی از عوامل را که طراح از پیش طرح ریزی نموده را 
لغو و دستورالعمل جدیدی را وارد کند. در اینجا ممکن است این امکان مرورگرها 
برای هنرجویان ناشناخته باشد. در صورتی که تمایل داشتند، می توانند یک صفحة 
مرورگر را باز کنند. برای مثال گوگل کروم و شکل ظاهری آن )Appearance( را 

تغییر دهد.

Chrome → Preferences → صفحة مرورگر را به میل خود از جهات اندازه 
و نوع فونت و رنگ تغییر دهند

)1( )2( )3(

 )User Center Design( طراحی کاربر محور 
 User Center( »دیزاین در فضای مجازی بر اساس اصول »طراحی کاربر محور
انجام می شود. »طراحی کاربر محور« به گونه ای است که طراح کلیة   )Design
عواملی که باعث سهولت کاربرد، ارتباط سریع و خلق تجربه ای موفق برای کاربر 
می شود را مد نظر قرار می دهد. در این زمینه اصول مبانی بصری طراحی براساس: 
هم خوانی  و  همگونی  ریتم،  تأکید،  کنتراست،  تضاد،  توازن،  تعادل،  و  باالنس 
)Consistency( صفحات با یکدیگر مورد توجه طراح خواهد بود. از عناصر پایه 

طراحی مانند خط، شکل، بافت و رنگ کمک خواهد گرفت.
ایدة  و  خالقیت  وب  جهانی  کنسرسیوم  استاندارد های  رعایت  ضمن  وب،  طراح 
هنری خود را به طور ماهرانه ای در کنار دانش تکنولوژی و فناوری قرار می دهد تا 

وب سایتی برتر با ترافیک باال طراحی کند.
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شیوة تدریس
برای درک بهتر و انتقال دقیق تر مفاهیم به هنرجویان در ابتدا بهتر است آنها را با 

برخی از اصطالحات رایج در فضای وب آشنا نمود:
صفحه وب )Web page(: واحد سازندة وب سایت است. هر صفحة وب، تک صفحه ای 

حاوی اطالعات گوناگون از جمله: تصویر، متن، اسکریپت )Script( است.
وب سایت )Website(: متشکل از مجموعه ای صفحة وب است که به یکدیگر لینک 

شده اند. وظیفة اصلی وب سایت، دادن اطالعات به کاربر است.
 )Web App( وب اپلیکیشن یا وب اَپ :)Web Application( وب اپلیکیشن
برنامة رایانه ای است که کاربر آن را توسط مرورگر فعال می کند. از میان رایج ترین 
اپلیکیشن ها می توان از Gmail ، yahoomail و... نام برد. تفاوتی که با وب سایت 
دارد در این است که کاربر توسط اپلیکیشن کاری انجام می دهد. مثاًل در یک کلوپ 
ورزشی ثبت نام می کند. اما اگر بخواهد در مورد کلوپ ورزشی اطالعاتی به دست 

آورد باید به سایت آن مراجعه نماید.
مرورگر وب )Web Browser(: مرورگر وب یک برنامة رایانه ای است که قابلیت 
را  بر روی صفحة وب نمایش داده شده  خواندن کد های HTML و PHP را که 
 ،)Internet Explorer( »دارد. از انواع رایج مرورگر ها می توان از »اینترنت اکسپلورر
 Mozilla( موزیال فایرفاکس ،)Safari( سافاری ،)Google Chrome( گوگل کروم
Firefox( و اُپرا )opra( نام برد. مرورگر اُپرا می تواند به کاربر این امکان را بدهد 
که صفحة وب را با حذف کلیة عوامل تصویری مالحظه کند. یعنی تصاویر را فعال 

نمونه امکان تغییر شکل مرورگر توسط کاربر
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کند. این عمل برای کاربرانی که از رایانه های قدیمی استفاده می کنند، می تواند در 
بارگیری صفحه مفید و در زمان صرفه جویی کند.

توسط  که  است  رایانه ای  سیستم  یک  سرِور  وب   :)Web Server( ِسرِور  وب 
»پروتکل انتقال اطالعات بر روی شبکه« )HTML( اطالعات را بر روی شبکة جهانی 

وب ذخیره و انتشار می دهد.
میزبانی وب )Web Hosting(: میزبانی وب سرویس و تکنولوژی خاصی است 
که بعضی از سازمان های خدماتی وب در اختیار افراد جهت میزبانی و ذخیره سازی 
وب سایت بر روی رایانه ویژه به نام وب ِسرور و نهایتاً امکان نمایش بر روی اینترنت 
را می دهد. به بیان ساده طراح وب فضایی را بر روی رایانه ِسرور برای وب سایت 
خود به طور ماهانه یا ساالنه اجاره می کند. مانند پارکینگ اتومبیل که متناسب با 
اندازة اتومبیل یا وسیلة نقلیه مکانی را اجاره می کنیم. اندازه سایت ها را می توان 
به اتومبیل سواری یا کامیون تشبیه کرد، هرچه سایز بزرگ تر باشد، جای بیشتری 

باید اجاره کرد.
ثبت نام تارنما )Domain Name Registration(: وقتی هنرجو برای اولین بار 
طراحی وب سایت انجام می دهد، غالباً میزبانی وب )Web Hosting( و »ثبت نام 
توسط  و  است  سایت  اینترنتی  نام  تارنما،  در حالی که  می بینند،  یکی  را  تارنما« 
شرکت های خاص ثبت نام تارنما به افراد فروخته می شود. این تارنما بعد در شرکت 

میزبانی وب، میزبانی می گردد.
چگونگی عملکرد یک صفحة وب: اطالعات ذخیره شده ای که به صورت آنالین 
بر روی صفحه وب و به یاری مرورگر )Browser( به نمایش در می آید، به سروری 
متصل می باشند که محتویات وب سایت در آن و در فضای میزبان )Hosting( ذخیره 
)Hyper Text Transfer Protocol( شبکه«  روی  بر  انتقال  »پروتکل  توسط   و 

که به شکل اختصاری )http( نوشته می شود، به صورت آنالین در اختیار کاربر قرار 
می گیرد.

محتویات هر صفحة وب غالباً با فرمت های HTML و XHTML ظاهر می شوند. 
این مرورگر مورد استفادة کاربر، امکان تشخیِص آسان اطالعات دسته بندی شده 

را می دهد.
 آشنایی و تمرین با ابزار اسالیس فتوشاپ 

توصیه می شود که هنرجویان قبل از ساخت یک صفحه وب در فتوشاپ و استفاده 
از ابزار اسالیس تمرینی جهت کار با این ابزار انجام دهند.

ابزار اسالیس امکان بریدن و تقسیم بندی یک تصویر به اجزای کوچک تر را فراهم 
می کند. ابزار اسالیس در قسمت باالی جعبة ابزار قرار می گیرد.
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دو نوع ابزار اسالیس وجود دارد: 
Slice 1: که برش ها را ایجاد می کند.

Slice Select  2: ابزاری است که اسالیس ها را Select می کند 
و قابلیت تغییر سایز و شکل را در آن به وجود می آورد.

3  تصاویر اسالیس شده غالباً برای استفاده در وب به کار گرفته 
می شود.

جعبه ابزار کادر قرمز 
نشانگر ابزار slice است.

تمرین آشنایی با ابزار اسالیس جهت آمادگی طراحی صفحة وب با فتوشاپ:

 تصویری را در فتوشاپ باز کنید.
 در جعبة ابزار اسالیس را انتخاب کنید.

 ماوس را بر روی تصویر حرکت دهید و هم زمان کلیک کرده و آن را رها نکنید.
  زمانی که ماوس را رها کنید، اسالیس خود به طور خودکار قطعه های الزم را 

انتخاب و برش می زند.

تصویر اورژینال
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به طور  را  آمده  به دست  قطعات  Slice select می توانید  ابزار  از  استفاده    با 
دلخواه تغییر دهید.

  سپس مرحلة export تصاویر به دست آمده است. جهت export کردن تصاویر 
ابتدا باید آنها را ذخیره نمایید. از منوی save for web ،File را انتخاب کنید.
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  زمانی که شما سندی را بدین طریق ذخیره می نمایید، امکان انتقال آنها را به 
یک صفحه HTML و تولید یک صفحة وب را پیدا می کنید.

 مهارت های تخصصی در زمینة طراحی وب 
زمانی که یک طراح وب فعالیت حرفه ای خود را آغاز می کند، با انواع سفارشات 
کوچک و بزرگ مواجه می شود و بدین جهت نیازمند است، مهارت های مختلفی را 

کسب کند. از جملة مهم ترین آنها می توان از موارد زیر نام برد: 
HTML: این شناسه، ساختار اصلی یک صفحه وب را همانند بلوک های سازنده 
یک ساختمان تشکیل می دهد. آگاهی و مهارت در HTML برای هر طراح وب 

الزامی است. در صفحات بعد در این باره بیشتر بحث می کنیم.
عهده  بر  را  وب  یک صفحه  گرافیکی  و  بصری  نمایش  وظیفة  شناسه  این   :CSS
دارد. CSS فرم اختصاری )Cascading Style Sheet( به معنای »صفحات آبشاری 
طراحی« است و در برگیرندة شکل ظاهری و بصری صفحة وب از جمله: صفحه آرایی 

و لی آوت صفحه تایپوگرافی و حروف نگاری، رنگ بندی صفحه و... می شود.
JSP: »جاوا اسکریپت« )java script( یا به طور اختصاری jsp شناسة حاکم بر کلیه 
عوامل اینتراکتیو و تعاملی صفحة وب است و قادر است، عناصر صفحه را از حالت 

سکون خارج و به حالت فعال و داینامیک )Dynamic( و پویا نما تبدیل کند.
دیزاین )Design(: طراحی بصری و خلق صفحات گرافیکی جذاب یکی از مهم ترین 
عوامل موفقیت یک سایت است و نیازمند دانش در حوزه طراحی فضای مجازی است.
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نکته
عالوه بر موارد باال تخصص های جنبی دیگری در زمینة طراحی وب وجود دارد 

از جمله:

 زبان برنامه نویسی XML ،ASP ،PHP ،CGI از جمله زبان های کد نویسی 
هستند که رایانه قابلیت خواندن آنها را دارد و توسط سرور )Server( به اجرا در 

می آید.
 فناوری اطالعات )Information Technology(: فناوری اطالعات بیان کنندة 
تکنولوژی زیر ساخِت محتوای سایت، ناوبری و به طور کلی عوامل پشت پرده و 

غیرقابل دید برای کاربر را بر عهده دارد.
 Search Engine Optimization( SEO(: بهینه سازی موتورهای جست وجوگر 
وب، راهکاری برای جذب و هدایت کاربران به اطالعات مورد جست وجو در زمینه های 

مختلف محصوالت، خدمات و سرویس های تجاری، فرهنگی، آموزشی می باشد.
 مدیریت ِسرِور )Server Managment(: کلیه وب سایت ها نیاز به فضای 
میزبان )Hosting( دارند. مدیریت سرورهایی که میزبانی سایت های مختلف را 

برعهده دارند، یکی از مهارت های بسیار مهم در دنیای وب است.
 استراتژی تبلیغات )Marketing Strategy(: بازار یابی و تبلیغات در وب 
در حال حاضر بسیار مورد توجه است و نیازمند متخصص های جنبی در زمینه 

تبلیغات در فضای مجازی است.

 شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی 
ارزشیابی به صورت مشاهده عملکرد در فرایند انجام تکالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهی کالسی، ارائه کارپوشه در رایانه از نمونه کارها 

و ژوژمان پایانی.
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ارزشیابی شایستگی طراحی گرافیک صفحات وب

شرح کار:
طراحي صفحه اصلي براي سایت به منظور بارگزاري به صورت آنالین با رعایت اصول فني طراحي وب سایت

استاندارد عملکرد: 
اجرای طرح در نرم افزار HTML 5 یا نرم افزارهاي کدنویسي براي وب و همچنین آپلود وب سایت در فضاي مجازي 

اینترنت
شاخص ها:

1 شناخت نرم افزارهاي مرتبط 
)RGB( 2 شناخت سواد بصري و رنگ شناسي

3 آشنایي با صفحه آرایي
4 مهارت در انتقال طرح به رایانه و اجراي طرح مورد نظر

5 ارائه طرح به صورت پرینت یا CD با توجه به فرمت نهایي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: 75 دقیقه

مکان: سایت گرافیک
ابزار و تجهیزات: قلم و کاغذ، رایانه و نرم افزارهاي گرافیکي و اینترنت

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:
1 مداد، کاغذ، پاک کن، قلم، رنگ

2 رایانه و نرم افزارهاي مرتبط
3 اسکنر، پرینتر

4 میز کار و صندلي مناسب 

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1پذیرش سفارش1

1آماده سازي و مقدمات پروژه2

2طراحی اتودهاي اولیه3

1ارائه طرح به مشتری4

توجهات زیست  بهداشت،  ایمنی،  شایستگی های غیرفنی، 
محیطی و نگرش:

و  ابزار  از  استفاده  ضایعات،  تفکیک  صرفه جویي،  منابع،  مدیریت 
وسایل ایمن

شایستگی های تفکر، داشتن درک درستی از سیستم سازمانی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: این دیزاین

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

17کار با ابزار و آشنا شدن با محیط نرم افزار2این دیزاینجلسه 1

17نحوة چیدمان و قراردهي اشکال و متن در صفحه2این دیزاینجلسه 2

17نحوة چیدمان و قراردهي اشکال و متن در صفحه2این دیزاینجلسه 3

8ـتنظیمات پاراگراف، چیدن متن در اطراف تصویر و...2این دیزاینجلسه 4

8ـتمرین هاي اولیه و پیش طرح ها براي دو صفحه از کتاب2این دیزاینجلسه 5

8ـتمرین هاي اولیه و پیش طرح ها براي دو صفحه از کتاب2این دیزاینجلسه 6

8ـارائه کار در سایت2این دیزاینجلسه 7
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مقد مه 
روز  نرم افزارهای  و  رایانه  از  استفاده  گرافیک،  طراحان  شغلی  وظایف  زمینه  در 
گرافیک اهمیت و ضرورت بسیار دارد. تسلط به این نرم افزارها باعث انجام آسان 

کارها و همچنین ایجاد خروجی مناسب و با کیفیت خواهد شد.
از  یکی  است،  )وکتور(  برداری  نرم افزاری   )Id( این دیزاین  نرم افزار  که  آنجایی  از 
پرکاربردترین نرم افزارها در دنیای گرافیک بوده و امروزه در حوزه نشر و مطبوعات 
پایه  این  در  آن  یادگیری  و  آموزش  بنابراین  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بسیار 

تحصیلی برنامه ریزی شده است.

 مواد و تجهیزات 
1 رایانه و نرم افزارهای مربوطه و به روز )داشتن نرم افزار این دیزاین )Id( نرم افزار 

word و نرم افزارهای فارسی ساز(
2 فونت فارسی 

3 پرینتر 
4 میز کار و صندلی 

5 امکان دسترسی به سایت های مناسب اینترنتی 

دانش افزایی

 Bleed /Slug 
Bleed و slug هر دو فضایی در خارج از document )صفحه قابل چاپ( هستند 
و در چاپ نمی آیند. معموالً بسته به نوع کار طراحی شده و ابعاد کار و بین 3 تا 5 

میلی متر bleed در نظر گرفته می شود. 
برای تنظیم مقادیر bleed و slug روی گزینه more option کلیک کرده تا باکس 

تنظیمات نمایش داده شود.
اگر از انجام تغییرات منصرف شدید، گزینه cancel را فشار دهید ولی اگر خواستید 
بدون بستن پنجره، تنظیمات را دوباره و از نوع شروع کنید دکمه alt را فشار دهید 
تا این گزینه به reset تبدیل شود. آنگاه روی آن کلیک کرده تا تنظیمات به حالت 

اول برگردد.

فصل

دوم
نرم افزار این دیزاین

واحد یادگیری 1
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 کار با خط کش ها 
خط کش ها و واحدهای اندازه گیری در نرم افزار به واسطه به کار بردن ظرافت و دقت 
در انجام کار طراحی ها، بسیار مهم، مفید و پر کاربرد هستند. واحدهای اندازه گیری 
 picas،points، نرم افزار وجود دارد، که شامل  این  برای خط کش ها در  مختلفی 

centimeters ، inch، millimeters و... می شود.
یا  )عمودی  موردنظر  روی خط کش  بر  اندازه گیری خط کش ها  واحد  تغییر  برای 

افقی( راست کلیک کرده و واحد اندازه گیری دلخواه خود را انتخاب کنید.
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 )Ruler guide( ایجاد خطوط راهنما 
با کلیک کردن بر روی هر یک از خط کش ها و 
درگ کردن آن به داخل صفحه، خطوط راهنمای 
افقی یا عمودی ایجاد می گردد. این خطوط در 
و  نمی شوند  داده  نمایش  و چاپ  فایل خروجی 
در چیدمان  یا سهولت  دقت  ایجاد  جهت  صرفاً 

المان های صفحه می باشد.
برای نمایش یا مخفی کردن خطوط راهنما می توان از، کلید ترکیبی ; + ctrl و برای 
قفل کردن یا شکاندن قفل خطوط راهنما از کلید ترکیبی ; +Alt +ctrl استفاده کرد.

 Text wrap 
 wrap option منوی  پیکان  روی  تصویر  اطراف  در  متن  تنظیمات چیدن  برای 

کلیک کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید

:Right side 
چینش در سمت راست تصویر

:Left side 
چینش در سمت چپ تصویر

 :Both right & left side 
چینش در هر دو طرف تصویر
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side towards spine: چینش در سمت نزدیک 
به عطف صفحه

Side away from spine: چینش در سمت 
دور از عطف

Largest area: چینش در فضای خالی بزرگ تر 
)چپ یا راست(

counter option کلیک کنید  پیکان  2  روی 
و از گزینه های زیر برای تنظیم شکل و نحوۀ 

چینش استفاده نمایید.

Bounding box: استفاده از کادرهای مربع شکل 
Detect edges: استفاده از پیکسل های تصویر و پس زمینه

Alfa channel: به کارگیری یک کانال آلفای ایجاد شده
photoshop path: استفاده از مسیر موجود

Graphic frame: به کارگیری فریم یک تصویر
Same as clipping : استفاده از ترسیمه های برداری و برشی

 اضافه و کم کردن صفحه 
برای اضافه یا کم کردن صفحه، کلیک بر روی قسمت option  در باالی پالت 

Page و انتخاب گزینه های Insert page و Delete Spread می باشد.
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 افزودن شماره صفحه 
برای اضافه کردن شماره صفحه در ابتدا روی Master A کلیک کنید تا انتخاب 
شود. بعد به کمک ابزار Type در مستر پیج یک کادر متنی در محل دلخواه برای 
 Insert special گزینة   Type منوی  از  سپس  کنید.  ایجاد  صفحه  شمارۀ  درج 
 Current page number روی ،Markers انتخاب کنید. در قسمت characters
نمایش داده می شود.   A کلیک کنید. در مستر پیچ در داخل کادر متنی حرف 
هنگامی که روی صفحات کلیک کنید حرف A در داخل صفحات سند تبدیل به 
اعداد می شود. همچنین کادر متنی در Master A را در صفحات چپ و راست 

کپی کنید تا شماره صفحه در تمام صفحات نمایش داده شود. 

 Insert page چنانچه از این روش برای اضافه کردن صفحه استفاده شود، پنجره
بر روی صفحه ظاهر می شود و این امکان وجود دارد که مکان دقیق صفحه ای را 

که می خواهید اضافه کنید را مشخص کنید.
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 Pdf تنظیمات 
برای گرفتن خروجی از یک سند در غالب pdf، از منوی f ile، گزینه export را 
انتخاب کنید یا کلید میانبر Ctrl+E را بزنید.پنجره ای روی صفحه ظاهر می شود. 
 Save as type نام فایل خود را وارد کنید و در قسمت file name در قسمت
 export کلیک کنید. پنجره save را انتخاب کنید و روی کلید adobe pdf فرمت

adobe pdf ظاهر می شود. 
نظر(  مورد  )انتخاب صفحات   Range و  )همه(   All گزینه  دو   page قسمت  در 
اگر  Pdf می شود ولی  فایل  انتخاب کنید کل  را   All وجود دارد. چنانچه گزینه 
گزینه Range را انتخاب کنید و شماره صفحات مورد نظر خود را وارد نمایید، فقط 

همان صفحات Pdf می شوند.
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اگر بین صفحات وارد شده خط تیره )-(، مثاًل 8-4 بگذارید، کل صفحات 4 تا 8 
را pdf می کند و اگر عالمت )و یا ,( بگذاریم، مثالً 4و 6 و 8 و10، هر صفحه را 

جداگانه pdf می کند.
تک  به صورت  را  فایل  کنید،  انتخاب  را   page گزینه  قسمت  در همین  چنانچه 
صفحه ای و اگر گزینه spreads را انتخاب کنید، صفحات را به صورت دوصفحة 

روبه روی هم آماده و pdf می کند.
 آماده سازی فایل برای خروجی نهایی 

بعد از انجام عملیات پکیج )Package( گرفتن، چنانچه کلیه مراحل درست انجام 
شود، در پوشه نهایی پکیج )Package( موارد داخل تصویر قابل مشاهده می باشد.

شیوه تدریس 
در این کتاب کیفیت فعالیت ها، از ساده به پیچیده طراحی شده است. فعالیت ها 
طوری چیده شده اند که حتماً در انتها قابلیت تبدیل شدن به یک خروجی مناسب 
با گزینه های موجود در دنیای  را  بتوانند آن  باشند و هنرآموزان  را داشته  چاپی 
واقعی کار مقایسه نمایند و در هر مرحله به توانمندی آنها اضافه شده و در نتیجه 

انگیزه و تالش بیشتری برای یادگیری به دست بیاورند.
بهتر است در هر مرحله، قبل از شروع تمرینات، نمونه کارهای فراوانی را با کمک 
هنرآموز مورد بررسی قرار داد، تا هنرجویان دیدگاهی کلی از صفر تا صد در مورد 
یک پروژه را به دست بیاورند و بتوانند از فعالیت های کالسی، کاربردی تر استفاده 
نمایند. و بعد از آن، به طور مثال فعالیتی که در آن 5 صفحه از یک مجله هنری 
انتخاب شده و طراحی شده را بعد از اتمام پروژه تمام مراحل را پرینت بگیرند و به 

صورت یک ماکت مجله ارائه دهند. 
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جلسه اول: باز و بسته کردن نرم افزار، آشنایی با محیط نرم افزار، باز و بسته کردن 
صفحه کار جدید، فرمت ذخیره سازی فایل 

جلسه دوم: کار با خط کش، جعبه ابزار )در حد آشنایی(، ابزارهای انتخاب 
جلسه سوم: ابزار چهارگوش، دایره، رنگ دادن به اشکال، نحوه چیدمان و قراردهی 

اشکال 
جلسه چهارم: ابزار type tool ، وارد کردن متن از word به این دیزاین 

پاراگراف،  تنظیمات  متنی،  تنظیمات  روی مسیر،  بر  متن  نوشتن  جلسه پنجم: 
چیدن متن در اطراف تصاویر 

جلسه ششم: ترازبندی Align، پالت Page ، جابه جایی صفحات از طریق درگ 
 Master page کردن، پالت

جلسه هفتم: شماره گذاری صفحات از طریق master page ، پالت الیه ها، گرفتن 
خروجی از یک سند در غالب یک فایل pdf ، کنترل نهایی فایل، آماده سازی فایل 

برای خروجی 
جلسه هشتم: ارزشیابی و انجام یک تمرین 

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
ارزشیابي به صورت مشاهده عملکرد در فرایند انجام تکالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهي کالسي، ارائه کارپوشه در رایانه از نمونه کارها 

و ژوژمان پایاني.
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ارزشیابی شایستگی نرم افزار این دیزاین

شرح کار:
اجرای صفحات یک کتاب در محیط نرم افزار این دیزاین و تهیه خروجی برای چاپ

استاندارد عملکرد:
)Id( اجرای صفحه با توجه به ماکت طراحی شده و براساس استانداردهای نرم افزار

شاخص ها:
1 انتخاب رنگ و فرم

2 انتخاب عکس و فونت
3 انتخاب سایز و گرید

4 خروجی گرفتن

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
زمان: 2 ساعت )خروجی نهایی(

مکان: کارگاه گرافیک
ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

1 رایانه و نرم افزارهای مربوطه
2 اسکنر و چاپگر )پرینتر(

3 میز و صندلی و نور مناسب

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3مرحله کارردیف

1پذیرش سفارش1

1پیاده سازی طرح و اتود اولیه در نرم افزار2

2آماده سازی نهایی طرح در نرم افزار3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: مدیریت منابع، صرفه جویی، تفکیک مایعات، استفاده از ابزار 
و وسایل ایمنی، شایستگی های تفکر، داشتن درک درستی از سیستم 

سازمانی

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.
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مقدمه
اندازۀ امروز نیاز به پیام های بصری سرشار از خالقیت  در جهان کنونی هرگز به 
محسوس  جمعی،  زندگی  و  اقتصاد  فرهنگ،  مردم،  بین  پیوند  ایجاد  به منظور 
شکل های  وسیلة  به  خویش  زمانة  روح  بیان  در  گرافیک  طراحان  و  است  نبوده 
نو راه حل های بصری تازه با بهره مندی از فناوری های جدید، مسئولیت سنگینی 
دارند. ابزارها با پیشرفت بی وقفة فناوری، همواره تغییر می کنند، که در آن تصویر، 
پل ارتباطی انسان معاصر با جهان پیرامونش است و در برقراری سریع تر این ارتباط 
عامل مهمی به شمار می آید. فرهنگ انسانی که تاکنون در سلطة گفتار و زبان بوده 
است، اکنون به سوی تصویر و تصویرنگاری روی آورده و بزرگ ترین امتیاز ارتباط 
به وسیلة تصویر در قابل فهم بودن سریع و فوری آن است؛ زیرا در این گونه موارد 
محتوا و شکل را در یک لحظه می توان مشاهده کرد. معنای پیام بصری بالفاصله 
به مغز منتقل می شود و بر خالف زبان نیازی به رمز گشایی یا ترجمة کلمات به 

معنی ندارد.
سواد، به این معنی که گروهی از پیام ها برای جمعی از افراد، دارای معانی مشترکی 
است و سواد بصری نیز به همین معناست و توانایی مشخصی به افراد برای درک، 

تفسیر، تبادل نظر و انتقال مفاهیم نشان داده شده در یک تصویر است.
اما زبان و سواد بصری دارای یک سیستم و نظم منطقی ساده و روشن مانند زبان 
کالمی نیست و برای دستیابی به سواد بصری، باید معنی پدیده های بصری با در 
نظر گرفتن اشتراک تفکر جمعی و عمومی آموخته شود و اصول و مبانی هنرهای 
تجسمی مطالعه و تجربه گردد و آشنا شدن با مبانی هنرهای تجسمی می تواند تا 

حد زیادی در درک کردن جهان بصری مؤثر باشد.
 مطالب مرتبط با »داشتن سواد بصری« در »مقدمه« آمده است. هنرآموز باید در 
کالس برای یادگیری درست هنرجویان از این مفهوم، آن را به یک بحث و مناظره 
بین هنرجویان تبدیل کند به این ترتیب که از هنرجو بخواهد در مورد سواد بصری 
چند سطر صحبت کند و هنرآموز بحث را هدایت نماید. این بحث گروهی را در 
ادامه می توان به مبانی گرافیک و به طور کلی هنرهای تجسمی )نقطه، خط، سطح 
و...( و نیز فنون و تکنیک های بصری کشانید؛ یعنی همان مباحثی که در مقدمه 

مطرح شده است.

فصل

سوم
صفحه آرایی

واحد یادگیری 1
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دهند  توضیح  هنرجویان  برای  باید  صفحه آرایي  آموزش  شروع  در  هنرآموزان   
قباًل  البته  که جوهرۀ رشتة گرافیک، »دیزاین« است و مقداری دربارۀ دیزاین که 
هنرجویان با آن آشنا شده اند، توضیح دهند و در ادامه نتیجه بگیرند که »صفحه آرایی«، 
اصلی ترین کار گرافیکی است که تمرینی برای دیزاین خواهد بود و صفحه آرایی کتاب 
می تواند آنها را در زمینة شناخت و تجربة بیشتر در دیزاین کمک کند. اشاره به اینکه 
شاخه های مهم دیگر صفحه آرایی، مانند صفحه آرایی مجله، صفحه آرایی کاتالوگ و 
بروشور، صفحه آرایی روزنامه هم البته تمرینی برای فراگیری بهتر دیزاین است که 
فعالً در این فصل، موضوع برنامه نیست و فقط در مورد صفحه آرایی کتاب وقت کالس 

اختصاص داده می شود.
 قطع کتاب 

 معموالً ناشر قطع کتاب را با توجه به اندازۀ کاغذ و عملکرد کتاب و ماهیت کلی 
و معموالً سری های مشخص کتاب در یک  و شرایط مخاطبان مشخص می کند 
مؤسسه انتشاراتی قطع ثابت و انتخاب شده ای دارند که مناسب با کاربرد های کتاب 
و ویژ گی های مخاطبان آن است و به نام نوآوری یا متفاوت بودن با بقیه، قطع هایی 

که عملکرد مناسب ندارند، توجیه پذیر نیست.
فرم چاپی  هر  دور  تا  دور  باید  کاغذ،  دورریز  به  نسبت  مناسب  قطع  برای محاسبة 
یک سانتی متر برای اصطالحاً »لب پنجة« دستگاه چاپ در نظر گرفته شود؛ به این 
ترتیب ابعاد مؤثر و مفید کاغذ، دو سانتی متر از طول و دو سانتی متر از عرض کم می شود 

و بدیهی است که این نکته، ویژه کتاب نیست و در هر کار چاپی صدق می کند.
مرتبط  مختلف  کتاب های  در  که  دارد  ضرورت  هنرآموزان  برای  توضیح  این   
سلطانی،  پالتویی،  جانمازی،  بازوبندی،  مانند:  دیگری  قطع  های  نشر،  صنعت  با 
نوشته  جدول  این  در  قطع هایی  فقط  ولی  باشد،  شده  نوشته  هم  و...  دانشگاهی 
شده است که اکنون در صنعت نشر ایران از آن استفاده می شود و آنچه بسیار به 
ندرت به کار می رود یا به حیطة کاری طراحان گرافیک ربطی ندارد، نوشته نشده 
است؛ مانند قطع بازوبندی که منظور کتابچه های بسیار کوچک دعا است که در 
برخی روستاها به بازوی بچه ها برای پیشگیری از حوادث و سوانح بسته می شود و 

آماده سازی آنها به طراحان گرافیک ربطی ندارد.
عالوه بر این تأکید شود که »خشتی« و »بیاضی« قطع مشخصی نیستند، بلکه دو 
حالت مختلف از اندازۀ برشی کتاب را بیان می کنند: کتاب 15 × 15 سانتی متر و 
کتاب 29×29 سانتی متر، هر دو خشتی نامیده می شوند و دو کتاب یکی در قطع 
24×16/8 و دیگری در قطع 28/5 ×21، اگر هر دو از طرف ضلع کوچک تر شیرازه 

داشته باشند، بیاضی نامیده خواهند شد.
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داده  توضیح  حاشیه گذاری  منطق   
ـ  نوشتاری  آثار  نخستین  از  که  شود 
سومری ها  که  گلی  لوحه های  یعنی 
ـ  آنها می نوشتند  با خط میخی روی 
لبة خشت، شروع  به  نوشته را متصل 
رعایت  فاصله  مقداری  و  نمی کردند 

می شد. )تصویر1( 

 عالوه بر این اگر نوشته ها متصل به لبه های کاغذ باشد، به ویژه در حروف کوچک 
متن، چشم انسان باید برای خواندن کلمات انرژی زیادی را به کار گیرد و خیلی 
زود خسته می شود. در کتاب های خطی و نیز نخستین کتاب های چاپی که همان 
حاشیه های  می شد،  رعایت  آنها  در  صفحه آرایی  نظر  از  خطی  کتاب های  منطق 
صفحه با هم نسبت طالیی داشتند و به ترتیب از حاشیة طرف عطف که از همة 
چهار حاشیه کوچک تر بود، با تناسب طالیی زیاد می شدند. دومین اندازه، حاشیة 
فوقانی صفحه بود و بزرگ تر از آن، حاشیة طرف مقابل عطف و از هر چهار حاشیه 
بزرگ تر، حاشیة پایین صفحه خواهد بود. )مانند تصویر 2(. ولی بعد ها به تدریج 
براي رعایت منطق اقتصادي مقدار حاشیه های صفحه کاهش یافت و اکنون چندین 
دهه است که تناسب طالیی فوق الذکر بین حاشیه ها لزومی ندارد که رعایت شود. 
ولي معموالً حاشیة طرف عطف از سه حاشیة دیگر کمتر است زیرا تنها حاشیه اي 

است که با فضاي پیرامون کتاب تماس ندارد.

تصویر1

تصویر2
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 چگونگی کاربرد حروف 
حروف، مجموعة شکل های انتزاعی یا عالئم بصری است که با آنها می توان زبان 
گفتار را به زبان نوشتار تبدیل کرد. شکل های حروف در هر زبان به صورت قراردادی 
مشخص شده اند و خواندن و درک نوشتار با رمز گشایی آنها امکان پذیر می شود و 

برای خواندن هر اثر مکتوب، باید از قرارداد های نوشتاری آن آگاه بود.
خط الفبایی که امروزه از آن استفاده می شود، یک شبه و به صورت الهام به وجود نیامده و 
مانند هر پدیدۀ اجتماعی مشمول قانون تکامل بوده و به تدریج با گذشت زمان به صورت 
امروزی در آمده است. شکل نوشتار در زبان های مختلف به کاربرد های آن بسیار مربوط 
است؛ برای مثال، خط میخی برای نوشتن روی سنگ یا لوحه های ِگلی ابداع شده است 
و شکل حروف آن نیز منتج از فرایند نَقر کردن )حکاکی( و کنده کاری است و حضور 
نوعی مقار در ایجاد آن از مشاهدۀ شکل خط کامالً آشکار است )تصویر3(. یا حروف 
التینی که در تصویر 4 دیده می شود، در آن تأثیری از چاپ قالبی چوبی که حروف را با 

مقار روی چوب می کنده اند، در طراحی حروف محسوس است.

هماهنگی و توازن از موارد اساسی و بنیادی در طراحی قلم محسوب می شود. با 
نگاه کلی می توان دریافت که  الفبای فارسی، در یک  کنار هم قرار دادن حروف 
آنها سه  اگر  آنها حاکم است که  افقی و چرخشی در  سه حرکت اصلی عمودی، 
شکل هندسی مستطیل عمودی، مستطیل افقی و دایره فرض شوند، می توان با 
دسته بندی حروف الفبا در این سه گروه و با توجه به آن که بعضی از حروف از نظر 
ظاهری مشابه هستند و گاهی یک حرف شکل های مختلفی را در ابتدا، وسط و 
انتهای حروف دارد، به یک الگوی کلی در طراحی حروف دست یافت و بر اساس 
آن، حروف پایه ای در هر گروه را طراحی و سپس بقیه را بر پایة همان به نتیجه 
رسانید. مستطیل عمودی شامل: ج، چ، ح، خ، س، ش، ص، ض، ع، غ، ق، ن، ی، 

د، ذ، ر، ز، ژ، و، ی است.

تصویر3 تصویر4
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اگر تأثیر رنگ را نادیده بگیریم، میزان تأثیر بصري هر حرف به گونه اي مستقیم، به 
نیرو و صفحات خطوط آن بستگي دارد و به طور کلي حروف هرچه ضخیم تر باشند 
انرژي بصري افزون تري دارد به همین دلیل حروف ضخیم را اصطالحاً » سیاه « و 

حروف کم ضخامت را »  نازک « مي نامند.

نکته دو نکته ضرورت دارد که برای هنرجو تأکید شود. یکی معنویتی که در حال 
نسخ  از  برگرفته  که  فونت هایی  یا  نستعلیق  از  اعم  امروزی،  فارسی  حروف 
برای  این است که خط نسخ  القا می کنند و ریشة آن در  روزنامه ای هستند، 
نوشتن کالم آسمانی یعنی قرآن مجید ابداع شد و از دل آن سایر خطوط در 
سده های بعدی بیرون آمد و نسخ روزنامه ای هم تا حدودی از این القای معنوی 
دور نیست. نستعلیق هم حسی عارفانه، شاعرانه و معنوی را تداعی می کند، با 
این تفاوت که نسبت به نسخ روز نامه ای و قلم های برگرفته از آن، ایرانی تر است. 
هیچ کدام از فونت های فارسی امروزه، به اندازۀ قلم نستعلیق، حس ایرانی بودن 

را القا نمی کنند و این همان نکتة دوم است.

 اندازة حروف 
اندازۀ حروف با واحدی به نام »پونت« سنجیده می شود که آن را به صورت »پوینت1« 
هم می نویسند که کوچک ترین واحد اندازه گیری چاپی است و در سیستم آلمانی 
معادل 0/376 میلی متر است که این اندازه را پونت اروپایی نیز می گویند و غیر 
ـ    آمریکایی وجود دارد که 0/351 میلی متر است و در ایران  از آن پونت انگلیسی  

رواج ندارد.
شدن  رایج  از  قبل  که  دارد  وجود  هم  بزرگ تری  واحد های  چاپ،  صنعت  در 
اندازه ها  می توان  چون  اکنون  ولی  داشتند،  فراوان  کاربرد  رایانه ای  حروف چینی 
دارند.  این واحد ها کاربرد کمتری  تعریف کرد،  با سیستم »متریک«  رایانه  را در 
دوازده پونت را یک » سیسرو2« گویند که مقدار آن 4/511 میلی متر است و قبل از 
رواج نشر روی میزی در ایران فراوان به کار می رفت و برای مثال، میزان تو رفتگی 
تا سه سیسرو بود و در تعیین حروف که به آن  آنها، یک  ابتدای  پاراگراف ها در 

»مارک آپ3« نیز گفته می شود، کاربرد های متنوعی داشت. 
در انگلستان و آمریکا واحد مشابهی به نام »پایکا4« وجود دارد که معادل دوازده پونت 

Point ـ1
ـ  2  Cicero
Mark up ـ3
ـ 4  Payka



40

ـ   آمریکایی است، یعنی 4/217 میلی متر؛ اما در ایران معمول نیست. هر  انگلیسی   

1 اینچ است. چهار سیرو را یک »گوادرات1« گویند که معادل با 48 پونت 
6

پایکا 
و یا 18/043 میلی متر است. در چاپخانه ها و حروفچینی های ایران، گوادرات را به 

شکل های گوناگون »گوادرات«، »گودراد2« می نویسند و تلفظ می کنند.
بر حسب گوادرات  ایران  نشر روی میزی، طول سطرهای کتاب در  رواج  از  قبل 
تعیین می شد که به آن »  اشپون3« هم گفته می شد که یک واژۀ روسی است و 
هنوز هم در چاپخانه ها و به طور کلی صنعت نشر ایران، طول سطر را گاهی با این 
واژه نام گذاری می کنند و اگر گفته شود »  اشپون پنج«، یعنی سطری که طول آن 
پنج گوادرات است و یا » اشپون شش«، به سطری گفته می شود که شش گوادرات 

طول دارد. 
»  اِم4«، یکی دیگر از واحدهای چاپی قبل از رواج نشر روی میزی بوده است که 
اندازۀ آن معادل مربعی بوده که هر ضلع آن شمارۀ حروف واحد پونت را داشته 
است؛ برای مثال، اِم حروف ده، عبارت بوده است از 10 پونت و اِم حروف دوازده، 
امروز  اندازۀ چاپی تقریباً  12 پونت. نصف »  اِم« را »  اِن5« می گفته اند که این دو 

منسوخ شده اند و کاربردی ندارد.
در نشر روی میزی، از میلی متر برای تعیین اندازه ها استفاده می شود و پونت هم 
ـ   آمریکایی  برای نامیدن حروف کاربرد دارد. اینچ و پایکا هم در سیستم انگلیسی   

به کار می روند.
تعیین حروف مطالب باید با پرهیز از پرگویی و ارائة توضیحات اضافی و با استفاده 
از عالمت های اختصاری و کاربرد قلم قرمز به گونه ای صورت گیرد که مشخص و 

چشمگیر باشد.
هرگاه دور کلمه ای خط کشیده شود، به معنی حذف آن است. کلماتی که زیر آنها 
خط کشیده می شود، یعنی با حروف سیاه چیده شوند. کلماتی که زیر آنها خط 
موجی شکل کشیده شود، به معنی آن است که مقداری شیب به صورت یکنواخت 
داشته باشند که در حروف التین، به آن »   ایتالیک6« گویند و واژۀ »  ایرانیک 7« هم 
معادل آن برای واژگان فارسی ابداع شده است. اگر به این خط موجی، خط ممتدی 
اضافه شود به معنی سیاه ایرانیک است. در جدول 2، نشانه های مهم تعیین حروف 

که امروزه در ایران کاربرد دارند، معرفی شده است.

Quadrat ـ1
ـ 2  Quadrad
Shpon ـ3
ـ 4  Em
En ـ5
Italic ـ6
Iranic ـ7
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کاربردمعنيعالمت

بین دو کلمه یا اجزاي یک کلمه در سطرفاصله کم شود.

بین دو کلمه یا اجزاي یک کلمه در سطرفاصله زیاد شود.

بین دو سطر زیر هم فاصله کم شود.

بین دو سطر زیر همفاصله زیاد شود.

فقط در حروف التین براي مشخص کردن حروف بزرگ )کاپیتال( به کار مي رود.کاپیتال

ایرانیک

)Bold( حروف سیاه

عالوه بر ویراستاران و مترجمان و نمونه خوان ها، طراحان گرافیک نیز در صورتی 
که صفحه آرایی می کنند، باید این عالئم را بشناسند و بر چگونگی تعیین حروف 
یک متن تسلط داشته باشند و برای تعیین حروف، از حداقل واژگان و توضیح و 

حتی االمکان از این عالئم استفاده کنند.
غیر از حروف فارسی که توضیحاتی دربارۀ آن داده شده حروف التین هم امروزه در 
ایران کاربرد فراوان دارد و در صنعت نشر سهمی را به خود اختصاص می دهد. در 
مورد ریشه یابی زیبایی شناسی حروف التین، باید اشاره کرد که یونانیان پس از اخذ 
حروف فنیقی، آن را از نظر شکل بصری تکامل بخشیدند و یکدست و زیبا کردند و 
استفاده از تقارن، ترکیب موزون قوس ها با خطوط عمودی و افقی، خطوط مایل چپ 
به راست و راست به چپ، در مجموع هندسه چشم نوازی را بر حروف التین غالب 

کرده است.
حروف التین را به دو گروه کلی می توان تقسیم کرد: گروهی شامل حروف پایه دار 
از این حروف زائده ای وجود دارد و به این گروه و نیز  انتهای هر قسمت  که در 
به این زائده ها »سریف1« گویند. این حروف برای متن های طوالنی و کاربرد در 
نام وزارت خانه ها و  نیز برای کاربردهای رسمی مانند  کتاب، بسیار مناسب اند و 
مثال روی  برای  عارفانه؛  و  ادیبانه  کاربردهای  و هم  بزرگ دولتی  یا سازمان های 
جلد آثار »  ویلیام شکسپیر2« شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی را می توان با این 
نوع حروف نوشت که نسبت به سایر انواع حروف التین مناسب تر باشد. عالوه بر 

Serif ـ1
ـ 2  Wilyam shakespear

جدول )2(
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و شاید  است  قلم مناسب  این  نیز  تاریخی  عناوین  برای  ادبی،  و  فنی  کاربردهای 
بتوان گفت که برخی از انواع آن، شخصیت بصری مشابه خط نستعلیق فارسی دارد: 

رسمی، ادیبانه و غیرتجاری.
انواع  از  که  هستند  »سان سریف1«  به  معروف  سریف  بدون  حروف  دیگر،  گروه 
معروف آن قلم »هلوتیکا 2« است و این گروه براي کاربردهاي صنعتي و تجاري و 
نیز استفاده شده در گرافیک محیطي، مناسبند؛ زیرا براي از دور خوانده شدن )به 
ویژه اگر ضخامت کافي داشته باشد( به سایر انواع حروف التین ترجیح دارند. این 
گروه را مي توان با قلم معروف »ترافیک3« در فارسي مقایسه کرد و برخي انواع آن 
شباهت بسیاري از جنبة شخصیت بصري به قلم ترافیک دارد و نیز تا حدودي خط 
نسخ روزنامه اي. بدیهي است که ویژگي هاي گروه سریف یعني رسمي بودن، القاي 

حس شاعرانه و عارفانه، و غیرتجاري بودن در این گروه صدق نمي کند.
دارد،  و خودماني  و صمیمي  حالتي شبیه دست نوشته  که  گروه  این  از  شاخه اي 
به »اسکریپت4« معروف است و در برخي منابع به عنوان گروه سوم حروف التین 
محسوب مي شود. براي کاربردهایي مانند نام محصوالت غذایي و شکالت و تنقالت 
نام  فروش،  سربرگ  و  تابلو  در  مغازه ها  و  فروشگاه ها  نام  آنها،  بسته بندي  روي 
مهمان سراها و رستوران، نام نوشابه و بستني و آب میوه در روي بسته بندي آنها 
و موارد از این قبیل مناسب است. این گروه، شخصیت بصري صمیمي و مهربان 
و دوست داشتني دارند و از انواع منحني غالباً تشکیل شده اند. تصاویر 5 تا 7 به 

ترتیب نمونه هایي از گروه هاي سریف، سان سریف و اسکریپ را نشان مي دهند.

Sanserif ـ1
ـ 2  Helvetica
Trafic ـ3
ـ 4  Script
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 حروف بدون سریف

 حروف اسکریپ

 حروف سریف دار

تصویر 5

تصویر 6

تصویر 7
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نکته
فالن  در  که  شوند  روبه رو  هنرجویان  سؤال  این  با  هنرآموزان  است  ممکن 
کاتالوگ حروف، یا صفحاتی که نمونه های مختلف فونت ها را نشان می دهد، 
اندازۀ به طور مثال حروف 16 نازک َزر با 16 نازک نازنین اندکی تفاوت دارد که 
در این صورت باید توضیح داده شود که در این دو قلم تعریف ارتفاع حروف، 
متفاوت بوده است که از کجا تا چه نقطه ای از ارتفاع حروف را مبنای اندازۀ 

داده اند. قرار  حروف 
باید هنرآموزان به هنرجویان تأکید کنند که در یک گروه مشخص مثاًل سریف 
یا سان سریف، تمام فونت هایی که در آن گروه با تعاریفی که شد قرار می گیرند، 
یکسان نیستند. سه تصویر )8، 9 و 10(، به گروه سریف تعلق دارند، ولی بدیهی 
است که شخصیت بصری همگونی را القا نمی کنند. به طور کلی می توان گفت 
که فونت هایی که خطوط منحنی در آنها غالب است و حالتی چاق دارد، حس 
آنها  از حروفی دارند که سریف های  را بیش  بودن  مهربانی و دوست داشتنی 
بسیار چشمگیر و مشخص و با زوایای قائمه است. اما در هر حال ویژگی هایی 

که برای هر گروه ذکر شد، به طور نسبی است.

تصویر 8تصویر 10

تصویر 9
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 صحافي 
اتصال فرم هاي  براي  اگر  از کنار،  شیوة مفتول از کنار کتاب: در روش مفتول 
چاپي باشد، منگنه از پهلو روي تمام فرم هاي چاپي که روي هم قرار گرفته  اند، فرو 
مي رود و برخي فصلنامه ها که حالت مرجع دارند مانند »نشنال جئوگرافي 1« به 
این روش از آغاز تاکنون صحافي شده اند؛ یعني براي دوام بیشتر از این نوع صحافي 
را مي پوشاند که شکل ظاهري  استفاده مي شود که در آن جلد، منگنه و عطف 
کتاب، شکیل و چشم نواز باشد. غالب پایان نامه ها و رساله هاي دوره هاي تحصیالت 

تکمیلي نیز به همین شیوه صحافي مي شود.
ته چسب با پرفراژ: مانند صحافي ته چسب است با این تفاوت که فرم هاي چاپي 
روي هم چیده شده که عطف آنها در صحافي ته چسب با چسب متصل مي گردد، 
شبیه  )کنگره دار  دندانه  دندانه  حالت  به  ماشین  با  را  عطف  نوع صحافي  این  در 
کناره هاي تمبر پستي( درمي آورند که سطح تماس آن با چسب، زیادتر و در نتیجه 

صحافي دوام بیشتري داشته باشد.
 توضیح داده شود که روش هایي که براي صحافي ذکر شد، مربوط به »صنعت نشر« 
هستند و ضرورت دارد که مفهوم هایي مانند »صنعت نشر« و »صنعت تبلیغات« 
و »صنعت سینما« توضیح داده شوند: وقتي از یک متن چندین صفحه اي، پنجاه 
قرار  استفاده  مورد  سمینار  یک  در  مثال  طور  به  و  مي شود  تکثیر  نسخه  یا صد 
مي گیرد، به صنعت نشر ربطي ندارد. ممکن است از روش سیمي کردن با ریسمان 
زیبایي را از سوراخ کنار صفحات رد کردن، براي اتصال این صفحات به یکدیگر 
استفاده نمود. ولي تیراژ که زیاد مي شود، واژۀ صنعت نشر معني مي یابد که در آن 

صورت، سیمي کردن روش مناسبي براي تیراژ بسیار زیاد نیست. 
به همین ترتیب وقتي یک میوه فروش سیار، از محصولش با صداي بلندگو تبلیغ 
اگر یک  نیست.  تبلیغات  ولي صنعت  تبلیغ صورت مي گیرد  فرایند  مي کند، یک 
تبلیغ  تقاضاي  و  کند  مراجعه  تبلیغاتي  شرکت  یک  به  میوه جات  عرضة  مؤسسه 
کاالیش را داشته باشد و یک کمپین تبلیغاتي طراحي شود و در چند رسانه به طور 
موازي تبلیغ صورت پذیرد، مي شود »صنعت تبلیغات«. همین گونه اگر شخصي به 
صورت ذوقي و ابتکاري از زندگي مورچگان فیلمي تهیه کند، به »صنعت سینما« 
ربطي ندارد، اما اگر یک تیم سینمایي شامل کارگردان، تهیه کننده. طراح صحنه، 
تهیه کنند، مي شود  فیلم سینمایي  و... یک  بردار  فیلم  تدوین گر،  منشي صحنه، 

»صنعت سینما«.
غیر از صحافي مفتول که فقط براي کتاب هاي کم صفحه به کار مي رود و در آن 
فرم هاي چاپي الي هم قرار داده مي شوند، در سایر شیوه هاي صحافي یعني: ته چسب، 

ته چسب با پرفراژ، ته دوز، مفتول از بغل، فرم هاي چاپي روي هم قرار مي گیرند. 
NATIONAL GEOGRAOHY ـ1
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تمرین پیشنهادي در كارگاه
براي آشنایي بیشتر با فرم بندي، یک برگ کاغذ A4 را از وسط طول آن تا کنید و 
دوباره این برگ تاشده را باز کنید، هشت مستطیل دیده مي شود که نمایش یک 
فرم چاپي 8 صفحه رو و 8 صفحه پشت یعني 16 صفحه اي است. نظیر همین 
کاغذ تاشده اگر چند نمونة دیگر درست کنید و فرم هاي به دست آمده را روي هم 

بگذارید، دقیقاً نمایش فرم بندي کتاب است.
 تأکید مي شود که در قطع وزیري، رقعي، رحلي، رحلي بزرگ، فرم چاپي از نظر تا 
خوردن به همین ترتیب است که توضیح داده شد؛ یعني یک بار از وسط تا مي شود 
و دوباره هم از وسط. اما در قطع خشتي معموالً از وسط تا نمي شود، بلکه سطح فرم 
چاپي از قسمت طولي به سه قسمت تقسیم مي شود و هر فرم چاپي، یا 12 صفحه 

و در قطع هاي کوچک خشتي، 24 صفحه است )تصویر 11(.

 باید توضیح داده شود که در صفحه آرایي متون مصور یا آلبوم های عکس، معموالً از 
عکسي شروع به جاگذاري در صفحه مي کنیم که قرار است از همه بزرگ تر در صفحه 
ارائه شود. بدیهي است که چنین عکسي باید کیفیت الزم را براي بزرگ شدن داشته 

باشد که معموالً 300dpi، شاخصي براي کیفیت فني مناسب عکس است.
این نخستین عکس، معموالً به گونه اي قرار داده مي شود که بخشي از آن در صفحة 
اتصال دو  سمت راست قرار گیرد و بخش دیگر در صفحة سمت چپ که سبب 
صفحه از نظر بصري مي شود و دو صفحة مقابل هم، یک تابلو و یک مجموعه به 
یا موارد مشابه مانند مجله و  نظر برسند که هدف صفحه آرایي کتاب هاي مصور 

بروشور است. )تصویر 12(.

تصویر 11
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پس از آن، به ترتیب دومین و سومین عکس از نظر اندازه، تعیین جا مي شوند و 
کوچک ترین تصاویر در مراحل بعدي جایشان مشخص مي شود. این تعیین محل 
استقرار تصاویر، باید به گونه اي باشد که تمام تصاویر کوچک، در یک نقطه جمع 
که  درشت  نماي  تصاویر  گیرند.  قرار  پراکنده  به صورتي  دو صفحه،  در  و  نشوند 
اصطالحاً کلوزآپ1 خوانده مي شوند، براي کوچک عرضه شدن مناسب اند و بدیهي 
را  اتفاقات گوناگوني در آن رخ داده و چندین سوژه  نباید تصویري که  است که 
یک  داخل  فضاي  مثال،  )به طور  کرد.  ارائه  کوچک  اندازه اي  در  مي شود،  شامل 

کارخانه یا یک آتلیة نقاشي در یک دانشکدۀ هنري(.
 هنرآموزان به هنرجویان باید توضیح دهند که فاصلة سطرها در کتاب هاي مصور 
دانشگاهي در ستون پهن مربوط به متن، بیشتر از فاصلة سطرها در ستون باریک 
کنار آن که مربوط به تصاویر کوچک و شرح آنهاست، انتخاب مي شوند؛ زیرا حروف 
شرح تصاویر، غالباً به مقدار محسوسي کوچک تر از حروف متن است )تصویر 13(.

Close up ـ1

تصویر 12
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تا   3 هم حدود  متن  پهن  ستون  و  کوچک  تصاویر  به  مربوط  باریک  ستون  بین 
5   میلي متر فاصله ضرورت دارد که بدیهي است در تمام صفحات کتاب باید این 

اندازه یکسان باشد. 

تصویر 13
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 شیوۀ ایجاد بلوک با چندین تصویر که یکي از روش هایي است که براي استقرار 
تصاویر در کتاب هاي مصور به کار مي رود، اصوالً روشي براي دیزاین، به مفهوم کلي 
آن است و عالوه بر گرافیک و به طور کلي هنرهاي تجسمي، در طراحي صنعتي و 
معماري و دکوراسیون هم کاربرد دارد: آدرس یک مؤسسه در سربرگ و یا کارت 
ویزیت آن ممکن است در دو یا سه سطر، به گونه اي حروف چیني شود و کلمات 
قرار گیرند که یک مستطیل کامل یعني یک بلوک را ایجاد کنند. تکمه هاي اعداد 
صفر تا 9 در یک گوشي تلفن، ممکن است با هم شکل یک مربع یا مستطیل کامل 
یعني بلوک را بسازند و در نماي یک بنا، گاهي پنجره ها به شکلي قرار گرفته اند 
که در مجموع، مربع یا مستطیلي را به وجود مي آورند و بلوک ایجاد شده است. در 
یک منزل مسکوني، اگر چندین تابلو به گونه اي با فاصله کم، ـ به طور مثال حدود 
10 سانتي متر ـ بر دیوار نصب شوند که مستطیل کاملي از قرار گرفتن مجموع آنها 

ایجاد شود، یک بلوک درست شده و چشم نواز است.
بار،  نخستین  را  متن  با  شده  نقاشي  تصویر  یا  عکس  شدن«  »بافته  اصطالح   
به  ایران  نشر  در صنعت  و  برده  به کار  ابراهیمي  نادر  فقید،  پژوهشگر  و  نویسنده 
تدریج همه گیر شده و اکنون اصطالحي رایج است. نمونه هاي فراواني از آن کتاب 
صورت  در  که  است  موجود  ـ  التین  و  فارسي  از  اعم  ـ  کودکان  کتاب هاي  در 

صالحدید، مي توان در این مبحث ارائه شود. 
 هنرآموزان گرامي باید به هنرجویان تفهیم کنند که در رشتة معماري، مؤسسات 
و اشخاص فقط به کار تخصصي ساخت ماکت یک بنا یا مجتمع مسکوني یا اداري 
و یا شهرک مسکوني یا صنعتي اشتغال دارند و به صورت یک تخصص ویژه، آن 
را در ازاي قرارداد و حق الزحمه، مشخص انجام مي دهند؛ اما در رشتة گرافیک در 
مواردي مانند اجراي ماکت یک بروشور یا کاتالوگ یا کتاب مصور، چنین شخص یا 

مؤسسه اي وجود ندارد که کارش فقط ساخت ماکت باشد.
این  باید ساخت  با دقت و حوصله و ممارست،  نتیجه، تمام طراحان گرافیک  در 
ماکت ها را شخصاً و به صورت فردي بر عهده بگیرند و تمرین کنند که چگونه با 
ابزاري مانند: تیغ برش )کاتر(، قیچي، چسب هاي مختلف، خط کش فلزي باید کار 

کرد که دست یابي به ماکت مناسب میسر شود. 
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تیغ کاتر باید تیز باشد، زاویه اي که با دست کاتر را گرفته ایم، خوابیده و به سطح نکات ایمنی
از  با زاویه اي متمایل به عمود در دست نگیریم،  را  باشد و کاتر  افقي نزدیک 
چسب هاي رقیق استفاده نشود و چسب هاي جامد )ماتیکي( مناسب تر هستند 

که اصطالحاً پشت نمي زنند و... . 
هنرجویان ماکت شانزده صفحه اي را در کارگاه آماده کنند و هنرآموز در زمان 
تمیزترین  و  دهد  ارائه  هنرجویان  به  را  الزم  تذکرات  و  راهنمایي  کار  انجام 

به شیوه اي مناسب تشویق شود. و  پایان معرفي  ماکت ها در 

پس از مونتاژ صفحات کتاب و قرار گرفتن هر صفحه در محل مربوط به خودش نکته
در فرم، لیتوگرافی یک ماکت نهایی آماده می کند که مؤلف کتاب و نیز ناشر، 
باید آن را تأیید کنند و پس از آن هر فرم چاپي به کاغذي در ظرفیت دستگاه 
چاپي )به طور مثال دو ورقي یا سه ورقي( گفته مي شود که هر دو طرف آن 
چاپ شده و در چاپ افست چهار رنگ، چهار زینک به یک طرف و چهار زینک 

دیگر به طرف دیگر اختصاص دارد.

نکته اي دربارة قطع خشتي 
بدیهي است، قطع  آنها  بودن  نوجوانان که مصور  و  درباره کتاب هاي کودکان 
بزرگ وقتي مناسب است که صفحات کتاب اندک باشد وگرنه جابه جا کردن 
آن براي کودکان مناسب نیست. منطق خاصي وجود ندارد که قطع کتاب هاي 
کودکان خشتي باشد )یعني مربع یا حدوداً مربع( اگر در ایران غالباً در دهه های 
نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون  تأسیس  به  است،  بوده  اخیر چنین 
از اواسط دهة چهل شمسی مربوط می شود که از آغاز برای متفاوت بودن با 
سایر ناشران کتاب کودک، قطع خشتی را به کار گرفت و چون تا امروز ناشری 
موفق و خوش نام در زمینة کتاب های ویژۀ کودکان بوده است، سایر مؤسسات 

انتشاراتی هم غالباً همین قطع را برای کتاب کودک استفاده کرده اند.

 ویرایش تصویر 
ویرایش تصویر، معموالً در مورد تصویر عکاسی شده یعنی فتوگراف صورت می گیرد 
و بدیهی است که تصویر نقاشی شده، از آغاز به تناسب طول و عرض مورد کاربرد 
به اجرا درمی آید. ویرایش یا »  ادیت« عکس، به عمل انتخاب بخش معینی از یک 

عکس برای چاپ در مطبوعات گفته می شود. 
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در  را  عکس  ویرایش1  مشابه  فرایندی  عکاسی  هنگام  حرفه ای  عکاس  هر  البته 
منظره یاب )ویزور( دوربین عکاسی انجام می دهد و کادری را که مناسب می داند، 
عکاسی مي کند. اما در صفحه آرایی بسیاری از عکس ها نیاز به ویرایش دارند؛ زیرا 
با سطحی که در صفحه به عکس تعلق گرفته است با ابعاد عکس و تناسب طول و 
عرض آن هماهنگ نیست و باید بخشی از عکس حذف شود و یا عکاسی، عکس را 
بدون اطالع از کاربرد آن عکاسی کرده و در نتیجه از نظر موضوعی بعضی از عناصر 

آن بهتر است حذف شوند.
برخی از تصاویر، مانند تصاویر جنگل، کوهستان، صحرا و به طور کلی محیط زیست، 
از تصویر را دارند. در یک تصویر  یا بخش هایی  برای حذف بخش  قابلیت زیادی 
جنگل یا کوهستان، حتی اگر بخش زیادی از عکس حذف شود، قسمت باقی مانده 
همچنان جنگل یا کوهستان است و بیان بصری کامل و مشخصی دارد. اما همة 
تصاویر چنین نیستند؛ در عکسی که تعدادی ورزشکار که به عنوان اعضای تیم 
ورزشی یک عکس دسته جمعی یادگاری گرفته اند و قاب تصویر از باال و پایین و 
چپ و راست با اندام مجموع این ورزشکاران پر شده است، نمی توان هیچ سطحی 
از عکس را حذف کرد و یا نوار بسیار باریکی از باال و پایین و چپ و راست آن فقط 

ممکن است قابل حذف باشد. 

1ـ گاهی هم واژه »هرس« عکس برای این مفهوم در مقاالت مرتبط با عکس و عکاسی استفاده شده است 
)مانند شمارۀ 53 مجلة عکس در صفحة 38 کتاب(.

نکته همچنین در مورد عکس هاي هنري از عکاسان حرفه اي نیز اساساً امکان حذف 
بخشي از عکس وجود ندارد به طور مثال چنانچه از عکس هاي یک عکاس هنري 
نمایشگاهي برگزار مي شود باید به صورت کامل و بدون هیچگونه دخالتي عکس ها 

چاپ و به نمایش گذاشته شوند.
با ویرایش آگاهانة عکس ها، عکس معمولی و عادی را به عکسی فوق العاده و 
چشمگیر می توان تبدیل کرد؛ به ویژه وقتی ویرایش، عکس را به تصویری دارای 

عمق و یا نمایی پهن و کوتاه تبدیل می کند. 
دقت در ویراستاری عکس و حذف قسمت های زائد یا جزئیات بیهوده و آزاردهنده 
می تواند در زیبایی صفحه تأثیر فراوان داشته باشد و عکس ها، بیان بصری منظور 

طراح را القا کنند.
بدیهی است که رعایت نکات فنی مرتبط با چاپ هم در ویرایش عکس های کتاب های 
مصور، ضرورت دارد؛ بخش کوچکی از یک عکس را به شرطی می توان در اندازۀ 
بزرگ تر در کتاب به کار برد که کیفیت آن عکس مناسب و از dpi 300 کمتر نباشد.
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 برچسب ها )لیبل ها( 
برچسب ها )لیبل ها( اندازۀ فرم بندي برچسب بر اساس تیراژ و قطع برچسب مورد 
کنید  اعالم  را  برچسب  تعداد  است  بهتر  تمرین  این  براي  مي شود  انتخاب  نیاز 
براي  سانتي متر  لیبل 3×3  اگر 2000  مثال  عنوان  به  کنند.  فرم بندي  و سپس 
پاکت نامه نیاز داشتیم براي جلوگیري از باطلة  کار و باال رفتن هزینه چاپ و کاغذ 

قطع مناسب انتخاب مي شود.
در  که  فصل  این  با  مرتبط  »کارگروهی«  عنوان  برای  پیشنهادی  نمونه های 

صفحه آرایی در مکان مناسب قرار گیرند:
 همة هنرجویان کالس چند روز فرصت داشته باشند )به طور مثال، فاصلة یک 
کنند چه  بررسی  که  هنرآموز(  به تشخیص  بیشتر  زمانی  یا  بعد  تا جلسة  جلسه 
کشور هایی در جهان معاصر به طور نسبی از سواد بصری زیاد تری برخوردارند و 

دالیل آن چیست و در کالس با حضور و هدایت هنرآموز، به بحث گذاشته شود.
 هنرجویان به گروه های سه یا چهار نفری با در نظر گرفتن تعداد جمعیت کل 
کالس تقسیم شوند و هر گروه موظف شود که با استفاده از منابع موجود و اینترنت 
و تصاویری که از جلد کتاب های جهان قابل دسترسی است قطع کتاب های رایج 
در یک کشور پیشرفته از نظر صنعت نشر را مشخص کند و نتیجه را در کالس، 
نمایندۀ هر گروه ارائه کند و در مورد نتایج به دست آمده با حضور و هدایت بحث 

توسط هنرآموز، تبادل نظر صورت پذیرد.
از  مطالب  کردن  قیچی  با  بعدی کالس،  جلسة  تا  که  شود  موظف  هنرجو  هر   
نه  فونت  طراحی  چگونگی  نظر  از  ـ  مختلف  قلم  نوع   10 مجالت،  و  روزنامه ها 
اندازۀ آن ـ را جمع آوری و در کالس ارائه کند. سپس حروف های مشابه که توسط 
هنرآموز،  هدایت  با  و  شوند  داده  قرار  هم  کنار  در  است،  شده  آورده  هنرجویان 

مشخص شود که هر گروه از حروف، برای چه کاربردهایی مناسب تر هستند.
 هر هنرجو موظف شود که تا جلسة بعدی کالس، 10 نمونة لوگوتایپ اسکریپت 
را با خود به کالس بیاورد که در کالس همة هنرجویان این تنوع قلم های اسکریپت 
را مشاهده کنند و با هدایت هنرآموز، در مورد آنها بحث و گفت و گو شود و یکی از 
هنرجویان مسئولیت اسکن کردن تمام نمونه ها را تقبل کند که یک نسخه را تمام 

هنرجویان روی دیسک فشرده داشته باشند.
 هر هنرجو موظف شود که در جلسة بعدی یک کتاب مصور را همراه با گریدی 
که دریافت هنرجو از صفحه آرایی کتاب است، همراه بیاورد و در کالس، یک به یک 
این گرید های رسامی شده توسط هنرجویان را هنرآموز کنترل کند و توضیحات 
الزم را بدهد و سعی کند که هنرجویان با یکدیگر در مورد این گرید ها بحث کنند 

و او گفت و گوها را هدایت نماید.
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 ساخت ماکت 16 صفحه از یک کتاب در کالس توسط هنرجویان با راهنمایی و 
هدایت هنرآموز تجربه شود. یعنی هنرجویان قبل از آغاز کالس، پرینت صفحات 
16 صفحه از یک کتاب مصور )کمک آموزشی، درسی، آلبوم عکس و...( را در ابعاد 
دلخواه1 ولی با رعایت تناسب طول و عرض کتاب، پرینت کرده باشند و با همراه 
داشتن خط کش فلزی و تیغ برش )کاتر( و چسب ماتیکی، ماکت شانزده صفحه ای 
را در کالس آماده کنند و هنرآموز راهنمایی و تذکرات الزم را ضمن کار هنرجویان 

داشته باشد و تمیز ترین ماکت ها در پایان معرفی و قدردانی شود. 

شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازي
ارزشیابي به صورت مشاهده عملکرد در فرایند انجام تکالیف، ارائه گزارش به صورت 
تصویر و متن، پرسش و پاسخ شفاهي کالسي، ارائه کارپوشه از طراحي ها در کارگاه 

و ژوژمان پایاني.

1ـ منظور این است که برای صرفه جویی در هزینة پرینت، ضرورت ندارد که ماکت 1/1 یعنی اندازۀ اصلی 
شود. ساخته 
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ارزشیابی شایستگی صفحه آرایي

شرح کار:
صفحه آرایي چند صفحه از یک کتاب )متن و تصویر( بر اساس گرید، با رعایت نکات و اصول فني و متناسب با موضوع و مخاطب

استاندارد عملکرد: 
طراحي و اجراي کتاب با استفاده از عناصر صفحه آرایي )طراحي گرید اصلي، چیدمان متن و تصویر، شناخت فونت و تیتر( بنابر سفارش 

مشتري در جهت محتواي کتاب متناسب با گروه سني مخاطب و استانداردهاي طراحي و چاپ کتاب
شاخص ها:

1 انتخاب فونت، رنگ و فرم
2 طراحي یونیفرم

3 صفحه بندي )تناسب نوشته، تصاویر(
4 اجراي طرح در نرم افزار مربوطه و خروجي

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

مکان: کارگاه گرافیک
ابزار و تجهیزات: رایانه ـ میز ـ صندلي

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: 
1 رایانه با نرم افزار هاي مربوطه  

2 مداد پاک کن، قلم، رنگ
3 پرینتر و اسکنر، دوربین عکاسي
4 میزکار و صندلي و نور مناسب

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز 3مرحله کارردیف

1پذیرش سفارش1

1طراحی یونیفرم اولیه2

2صفحه بندي و اجراي صفحات3

1ارائه 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 موارد آن، مدیریت و کلیه موارد آن، اخالق حرفه ای و کلیه 

موارد  آن

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: طراحی جلد

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

علمینظری

آشنایی با مبحث طراحی جلد و تعاریف آن و 4طراحی جلدجلسه 1
35نمایش نمونه ها

17طراحی جلد کتاب )پیش طرح(4طراحی جلدجلسه 2

17طراحی جلد کتاب )پیش طرح(4طراحی جلدجلسه 3

17طراحی جلد کتاب )پیش طرح(4طراحی جلدجلسه 4

17طراحی جلد کتاب )پیش طرح(4طراحی جلدجلسه 5

17ارائة آثار نهایی و رفع اشکال4طراحی جلدجلسه 6

8ـارزشیابی4طراحی جلدجلسه 7
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مقدمه
در توليد كتاب در تمام زمينه ها و موضوعات )علمي، فرهنگي، هنري، آموزشي و...(، 
طراحي جلد اهميت بسيار زيادي دارد. ايجاد جذابيت بصري، توضيح بهتر محتوا يا 
معرفي محتوا براي جذب مخاطب، معرفي يك تفكر يا داستان و... و يا ترويج محتوا 
فعاليت هاي  پركاربردترين  از  يكي  بنابراين  و هست.  بوده  جلد  طراحي  اهداف  از 
گرافيكي در حوزة نشر و مطبوعات، طراحي جلد است و هنرجويان براي ورود به 
دنياي كار در سطح دستياري نيازمند به آموختن و كسب مهارت طراحی جلد و 

اصول و مبانی آن هستند.
 مواد و تجهیزات 

كاغذ، رنگ، مقوا، مداد، ابزار هاي رنگ آميزي، نرم افزار هاي تصويرگري و تايپ و...

دانش افزايی و شيوه تدريس

 طراحی جلد کتاب 
امروزه كم كم كتاب های كاغذی با پيكره های فيزيكی منسوخ شده و جای خود را 
به كتاب های شنيداری ـ ديداری، الكترونيكی و انواع ديگر می دهند. گرچه توليد 
كتاب های كاغذی هرگز متوقف نخواهد شد اما در آينده شمارگان آنها بسيار كم 
خواهد شد. به دليل نوِع زندگی در آينده، ديگر خانه ها كمتر جايی را برای كتابخانه 
و يا حتی قفسه های كتاب اختصاص خواهند داد. از سوی ديگر كتاب های آينده 
حواس ديگر را نيز به كار می گيرد و مفاهيم را با امكانات بيشتری منتقل می كند، 

به ويژه كتاب های آموزشی.
رويكرد  انواع  آموزش  نخست،  محتوايی،  لحاظ  به  بخش  اين  تدوين  از  هدف 
تصويری با طراحی جلد كتاب است، گرچه در آينده ممكن است نوع كتاب كاغذی 

به گونه های ديگر تغيير يابد اما شيوه های تصويری كمتر تغيير می كند. 
گرافيكی هم  ديگر  انواع محصوالت  در  كتاب  كاغذی  فيزيك  نوع  اين  اينكه  دوم 

می تواند به كار گرفته شود، مانند كارنما )كاتالوگ(، دفترک )بروشور( و.
با دقت در تصاوير، متوجه می شويم كه در گام نخست، همة  آنها دارای عنوانی 

فصل

چهارم
طراحی جلد

واحد يادگيری 1
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تصاوير كتاب ها  بعدی  يا محتوای كتاب است. در گام  بيانگر موضوع  هستند كه 
را می بينيم كه طيف گسترده اي از انتزاعی ترين تا طبيعت گرايانه ترين تصاوير را 
شامل می شود. اين تصاوير با تكنيك هاي متنوعي خلق شده اند و اساس اين تنوع 

و تفاوت ها به دليل موضوع و محتواي گوناگون كتاب هاست.
است:  ترجمه  نوعی  گرافيك،  تخصص های  ديگر  مانند  نيز  كتاب  جلد  طراحی 
)ترجمة تصويری(. در هر ترجمه سه عنصر بنيادين وجود دارد: زبان مبدأ، زبان 
مترجم  كه  است  الزم  ترجمه  برای  كه  پيداست  ناگفته  ترجمه.  مسير  و  مقصد 
)طراح( با زبان های مبدأ و مقصد آشنايی داشته باشد و نيز با متن، واژگان تخصصی 
و زبان علم مورد ترجمه )مسير ترجمه( نيز آشنا باشد. در مبانی هنرهای تجسمی 
و دروس و كارگاه هايی كه تاكنون گذرانيده ايم با زبان مقصد و نيز بخشی از مسير 
ترجمه آشنا شده ايم اما اگر قرار باشد با همة زبان های مبدأ نيز آشنا باشيم بايد 
همة علوم و فنون و نيز تمامی تجارب بشری را بدانيم كه تقريباً غيرممكن است. 
از  كتاب هاست:  موضوع های  همة  گستردگی  اندازة  به  مبدأ  زبان های  گستردگی 

آشپزی گرفته تا جامعه شناسی، از فوتبال گرفته تا مدارهای برق فشار قوی و... .
بنابراين برای درک درست موضوع و براي طراحي جلد، بهتر است كه هم كتاب را 
ورق بزنيم و بخوانيم و هم با پديدآورندة كتاب )نويسنده، شاعر، گردآورنده، مترجم 
كتاب  محتوای  و  مضمون  به  تا حدودی  و  كنيم  تلفنی صحبت  يا  و...( حضوری 

نزديك شده و با زبان مبدأ نيز آشنا تر شويم.
معموالً هنرمندان، دانشجويان و هنرجويان، كمتر به طراحی كتاب های غيرهنری 
عالقه مند هستند زيرا در ترجمة تصويری كتاب های فنی گاهی به ترجمة علمی 
و تصويرسازی علمی نزديك می شوند كه اين رويكرد غالباً رويكردی سلبی و گاه 
خسته كننده است و كار يك هنرمند را تا حد كار يك تكنسين تقليل می دهد. به 
همين دليل اين بخش از آثار گرافيك در كشور ما معموالً خشك، بی روح و عاری 
از هرگونه خالقيت است. در حالی كه می توان هم ترجمة تصويری دقيق و درستی 
از موضوعات علمی، فنی، فلسفی و آموزشی ارائه كرد و هم در اين نوع كار، خالقانه 
اثر آفريد. در برنامه های پيش رو عمدة تمرينات بر اساس نگاه خالقانه در كتاب های 
هنری ـ ادبی ارائه شده است ولی ما می توانيم در كنار اين تمرين ها به موضوعات 

علمی ـ فنی نيز بپردازيم.
امروزه برخی از كتاب ها، پورت فوليوها، كارنماها، دفترک ها و سررسيدها و يا هر 
مجلد يا جلد شده های گرافيكی ديگر در بخش گرافيك حسی می گنجند و ممكن 
است برش های خاصی خورده و يا در قطع های غيرمعمول توليد شوند. مثاًل برخی 
از كتاب های كودكان هنگام ورق زدن، به خاطر برش ها و تايی كه دارند، حجمی را 
درست می كنند كه صفحة دوبعدی را به حجم سه بعدی فيزيكی تبديل می كنند. 
برای اين نوع از آثار، گريدهای ويژه ای تعريف می شود و قالب ها برش ويژه ای دارند كه 
گاهی ممكن است برای يك صفحه از كتاب دو قالب برش و يا بيشتر استفاده شود.
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همچنين ممكن است برای يك طرح جلد كتاب از برش های فانتزی يا افكت های 
چاپی ويژه نيز استفاده شود كه متناسب با نوع افكت مثل انواع يووی، ورنی، چاپ 
برجسته و... طراحی های فنی ديگری نيز انجام شود. اين بخش ها در بحث انواع 
چاپ و افكت های آن می گنجد. بسياری از جلدهای كتاب و كاًل آثار گرافيكی از 
انتها به ابتدا سير می كنند، به اين گونه كه طراح با توجه به انواع چاپ ها، افكت ها 
و برش ها ايده اش را اجرا می كند. يعنی نوع افكت، برش و چاپ به ايده پردازی او 
كمك كرده و از عينيت به ذهنيت می رسد. معموالً روش تكامل يك اثر گرافيكی 
در تخيل و ذهن طراح به وجود می آيد و با اتودهای كوچك به نتيجه می رسد و در 
بيشتر محصوالت  نهايت يكی از اين پيش طرح ها، اجرای نهايی می شود و تقريباً 
از  فراتر  گاهی  اما  عينيت(  به  ذهنيت  )از  می كنند  طی  را  مسير  اين  گرافيكی 
و  كرده  شروع  آن  از  و  می كنيم  فكر  گرافيكی  اثر  يك  پيكرة  و  فيزيك  به  فرم، 
اين روست كه  از  ابتدای مسير )ذهنيت( رسيده و دوباره به عينيت می رسيم.  به 
طراحان گرافيك بايد با آخرين دستاوردهای صنعت چاپ و شيوه های اثرگذاری 
آنها )تكنيك های چاپ، دستگاه های ليتوگرافی و چاپ، صحافی و انواع كاغذها و 
اثرپذيرها )ممكن است حتی به جای كاغذ، از پارچه برای چاپ استفاده شود و همة 
شيوه های تكنيكی و فنی( آشنا باشند و در آثارشان از اين امكانات خالقانه استفاده 
كنند. بسيار اتفاق می افتد كه ما به آنچه فكر كرده ايم و ذهنيت ما بوده، نرسيده ايم 
و به آن عينيت نبخشيده ايم: بيشتر اوقات عينيت بدتر از ذهنيت ما روی می دهد 
و گاهی هم بهتر می شود. اما روش درست در تفكر ديزاين و گرافيك اين است كه 
ذهنيت ما عين عينيت ما باشد و دقيقاً همان چيزی را كه می انديشيم، بيافرينيم.

ساخت يك ماكت ساده از جلد كتاب و مشخص كردن محل قرارگيری نوشتار کار گروهی
عنوان و تصاوير و با راهنمايی هنرآموز انجام شود.

طراحی جلد با حرف
چون اسامی معنی بر خالف اسامی ذات، ذهنی اند و عينی نيستند بنابراين تصويری 
ندارند. واژه هايی مانند خشم، نفرت، عشق، آرامش، جنگ، صلح، و مانند آن تاكنون 
به چشم ديده نشده اند و تأثيرات آنها يا ابزار و تصاويری كه سمبل آنها شده اند را 
معموالً در آثار تصويری به كار می گيرند. برای نشان دادن اصل اين وايه ها، بهترين 
راه، نوشتن اسامی آنهاست كه با شيوه ها و تمهيدات تايپوگرافی قابل اجراست. همه 
انتزاعی و گاه سمبليك كه  نوشته ها هم گونه ای تصويرند. تصاويری  می دانيم كه 
توسط باسوادان رمزگشايی می شوند. نوشته ها وقتی بزرگ كار شوند تصاويری انتزاعی 
بوده و وقتی به صورت متن به كار می روند، خطوطی هاشوری هستند كه نقش بافت 
را دارند. هنرمندان نقاشی خط از اين قابليت های تصويری، به خوبی بهره می برند.
نوشتار شامل انواع تكنيك ها و روش هايي است كه در كار با حروف و متن استفاده 
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می شود مانند انواع خوشنويسی های قديم مثل اقالم سته تا خوشنويسی های جديد 
حروف  سربی،  حروف  مثل  قديم  حروف چينی  فونت های  انواع  معلّی،  خط  مثل 
برگردان )لتراست( تا فونت های امروزی، انواع روش های خلق تصويری حروف مثل 

دست نوشته، رسامی، شابلون حروف و ساير تكنيك های نوشتاری.
در  كه  و...  ذغال  قلم مو،  مداد،  مثل  اثرگذار  وسايل  انواع  از  می توانند  هنرجويان 

روش های ايجاد تايپوگرافی آموخته اند برای ايجاد نوشتار بهره ببرند.
می دانيم كه نوشتار نيز تصوير است. تصاويری انتزاعی، قراردادای و نمادين. تقريباً 
همة ويژگی هايی كه برای تصاوير انتزاعی مي توان برشمرد براي نوشتار نيز وجود 
دارد. نوشتار، امروزه دستماية هنرمندان نقاشی خط قرار گرفته و با نوشته ها تصاوير 
بزرگ تر  و  بزرگ  اگر  نوشته ها  آورده اند.  پديد  نيز  را  مفهومی  گاه  و  زيبا  انتزاعی 
شوند سطوحی انتزاعی ايجاد مي كنند كه فضاهای مثبت و منفی آنها گاه بسيار 
خيال انگيز و معماگونه خواهد شد و اگر همين نوشته ها كوچك و كوچك تر شوند 
نيز می توانند مورد  آثار تجسمی  بافت های هاشورگونه ای شبيه اند كه درخلق  به 

استفاده هنرمندان قرار گيرد.
برای تمركز بيشتر هنرجويان بر كار ديزاين، بهتر است كه از عكس ها يا تصويرسازی ها 
يا تايپوگرافی هايی كه قباًل كار كرده اند استفاده شود و يا از آثار ديگران در طراحی 
جلد استفاده شود و انرژی و وقت خود را صرف ديزاين كنند تا عكاسی و تصويرسازی. 
البته با نظر هنرآموز در صورت امكان می شود به تخصص های عكاسی و تصويرسازی 

هم در قالب طراحی جلد كتاب پرداخت.

فعالیت کالسی باشد.  كتاب  نويسندة  عكس  ترجيحاً  كه  كنند  انتخاب  عكس  يك  هنرجويان 
می توانند عكسی مرتبط با يكی از رويدادهای كتاب را هم پيدا كرده و به عنوان 

روی جلد، از آن استفاده كنند.
ابتدا در اندازه های حدود 8 در 5 سانتی متر جای نوشته ها و نشانة ناشر را اتود زده 
و 3 نوع لی آوت نوشتار و عكس را به عنوان روی جلد كتاب انتخاب و اجرا كنند.

گرافيک حسی
اين بخش از گرافيك حسی يكی از جذاب ترين قسمت های كار گرافيك است و 
از مواد و ابزار محلی می توان برای توليد يك جلد كتاب از نوع گرافيك  ترجيحاً 
حسی بهره برد. چون يافتن ابزار و اشيا مورد نياز برای اين منظور و نيز ساخت و 
اجرای آن، ممكن است در بازة زمانی بيشتری نسبت به طراحی های معمول انجام 
يابد، بهتر است در همان ابتدای مبحث طراحی جلد كتاب به اين بخش اشاره شود 
تا ذهن هنرجو معطوف به آن شده و پيش طرح هايی را طی كار ارائه و تصحيح كند. 
از سوی ديگر مطرح كردن اين بخش توسط هنرآموز می تواند با نوعی ايجاد شوق 

و تربيت ذوق هنرجو نيز همراه شود.
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هم  حسی  گرافيك  گروه  در  صفحه  اين  تصاوير 
می گنجند. جلد روبه رو متعلق به كتابی است دربارة 
شعر  كتيبه های  از  يكی  از  طراح  و  محرم  آيين 
محتشم بهره برده است و با لمس اين جلد حس 

پارچه و مراسم عاشورا به مخاطب القا می شود.

در جلد كتاب روبه رو طراح با استفاده از بخشی از 
پيراهن سربازان، جلد را پوشش داده و به گرافيك 
بر  نيز  كتاب  عنوان  است.  شده  نزديك  حسی 
متشكل از اتيكتی است كه نام سربازان روی آنها 

نوشته می شود.

دادن  نشان  برای  طراح  روبه رو،  كتاب  جلد  در 
نوشته های الكترونيكی كه دربارة گرافيك است، 
بخشی از كتاب را برش داده كه عنوان را تشكيل 
می دهد و نشانه ای از فضای مجازی است كه ما 
اين  آبی  رنگ  می بينيم.  را  اطالعات  از  بخشی 
جلد نيز به اين فضا كمك كرده است اما با لمس 
فيزيكی می رسيم و  و  واقعی  به فضای  نوشته ها 
اين برخورد تناقض نما گاهی در طراحی گرافيك 

به كار می آيد.

تصویر 2

تصویر 1

تصویر 3
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Grid 1
2 شمارة استاندارد بين المللی كتاب

Uniform 3
Portfolio 4
E  ـ  Book 5

CD 6

نکات ایمنی بهداشت، ضروري  و  ايمني  موارد  كامل  رعايت  با  كارگاهي  فعاليت هاي  انجام 
است.چنانچه هنرجويان در محيط نرم افزار و به كمك رايانه تمرين هاي طراحي 
جلد را انجام مي دهند نكاتي مانند حفظ و نگهداري از فايل ها، مراقبت در هنگام 
كار با سيستم و كابل هاي برق، مراقبت از ابزارهاي جانبي )پرينتر، اسكنر، فلش 
مموري و...( و نكاتي مانند آن را در نظر بگيرند. و چنانچه اتودها و پيش طرح ها 
با تكنيك هاي دستي انجام و ماكت ساخته مي شود، در كار با ابزارهاي برنده، 
مواد رنگي، چسب ها نيز رعايت نكات بهداشتي ضروري است. تيغ كاتر بايد تيز 
باشد، زاويه اي كه با دست كاتر را گرفته ايم، خوابيده و به سطح افقي نزديك 
باشد و كاتر را با زاويه اي متمايل به عمود در دست نگيريم، از چسب هاي رقيق 
استفاده نشود و چسب هاي جامد )ماتيكي( مناسب تر هستند كه اصطالحاً پشت 

نمي زنند و... .
انجام كار  هنرجويان ماكت جلد را در كارگاه آماده كنند و هنرآموز در زمان 

راهنمايي و تذكرات الزم را به هنرجويان ارائه دهد.

شيوه ارزشيابی اهداف توانمندسازي
ارزشيابي به صورت مشاهده عملكرد در فرايند انجام تكاليف، ارائه گزارش به صورت 
تصوير و متن، پرسش و پاسخ شفاهي كالسي، ارائه كارپوشه از طراحي ها در كارگاه 

و ژوژمان پاياني.
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ارزشیابی شایستگی طراحي جلد

شرح کار:
طراحی و اجرای يك نمونه طرح جلد كتاب با رعايت نكات و اصول فني طراحی جلد كتاب، متناسب با مخاطب و قطع كتاب.

استاندارد عملکرد: 
طراحي روي جلد متناسب با متن مورد نظر و بر اساس يونيفرم و شخصيت كتاب يا نشريه يا ناشر سفارش دهنده

شاخص ها:
1 شناخت سواد بصري 

2 شناخت انواع مقوا و صحافي 
3 صفحه آرايي )لي آوت(

4 رنگ شناسي 
5 شناخت حروف، نوع و سايز آن

6 ابعاد كتاب
7 ويرايش تصوير

8 فرم بندي 
9 خروجي گرفتن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: 80 دقيقه

مکان: سايت گرافيك
ابزار و تجهیزات: رايانه، نرم افزار ، قلم و كاغذ

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: 
1 مداد، كاغذ

2 رايانه
3 اسكنر )پويشگر(، چاپگر )پرينتر(

4 نرم افزار هاي گرافيكي

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1پذيرش سفارش1

1آماده سازي مقدمات2

2طراحي اوليه3

1ارائه فايل نهايي  4

زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و نگرش:

مديريت منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، استفاده از ابزار و وسايل ايمن
شايستگی های تفكر، داشتن درک درستی از سيستم سازمانی

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگی نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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نمونه جدول بودجه بندی: طراحی گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب

رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

نمايشگاه های 5طراحی گرافيك غرفه نمايشگاه كتابجلسه 1 نمايشگاهی،  فضاهای  با  آشنايی 
44كتاب، نمايش نمونه های تصويری و توضيحات آن

26چيدمان داخلی غرفه های كتاب و عناصر مهم آن5طراحی گرافيك غرفه نمايشگاه كتابجلسه 2

17طراحی غرفة كتاب )پيش طرح(5طراحی گرافيك غرفه نمايشگاه كتابجلسه 3

17طراحی غرفة كتاب )پيش طرح(5طراحی گرافيك غرفه نمايشگاه كتابجلسه 4

71طراحی غرفة كتاب )پيش طرح(5طراحی گرافيك غرفه نمايشگاه كتابجلسه 5

و 5طراحی گرافيك غرفه نمايشگاه كتابجلسه 6 نهايی  طرح  )پيش طرح(  كتاب  غرفة  طراحی 
8ـاصالحات

8ـارزشيابی5طراحی گرافيك غرفه نمايشگاه كتابجلسه 7
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مقدمه
مناسبت هاي فرهنگي در طول سال تحصيلي انگيزه كار گروهي را براي هنرجويان 
فراهم مي آورد تا با يكديگر در تهيه و توليد و يا حتي فقط در فرايند يك پروژه 
همكاري داشته باشند. »نمايشگاه هفتة معلم«، »روز جهاني كتاب و كتابخواني«، 
»نمايشگاه بين المللي كتاب و رسانه هاي تصويري«، »هفتة مشاغل«، »دهة فجر 
براي  فرصتي  مي تواند  نمونه  اين  از  مناسبت هايي  و  اسالمي(«  انقالب  )پيروزي 
يادگيري مهارت طراحي گرافيك غرفه هاي نمايشگاهي فراهم آورد. بنابراين فصل  5 
نمايشگاه كتاب،  با موضوعيت  نمايشگاه«  با عنوان »طراحي گرافيك غرفة  كتاب 
از مهارت هاي  با گرافيك در غرفه ها آشنا شده و برخي  تا هنرجويان  سعي دارد 

مرتبط با آن را تجربه كنند.
 مواد و تجهیزات 

كاغذ، مقوا، مداد، ماژيك و مواد رنگ آميزي ديگر، حجم هاي پالستيكي بزرگ به 
شكل استوانه، مخروط، مكعب، تخته هاي چوب )MDF يا مانند آن( پارچه، كاتر 

شيوه تدريس
براي آموزش اين فصل هنرآموزان محترم با توجه به امكانات و فضاهاي آموزشي 
خود، مي تواند روش هاي شخصي خود را اجرا كنند. شيوه هايي كه در اينجا ارائه 
به  مي توانند  خود  هنرآموزان  كه  است  بديهي  و  بوده  پيشنهادي  كاماًل  مي شود 

تناسب كارگاه ها و فضاهاي كالسي هر يك، روش فردي خود را جايگزين كنند.
يكي از اهداف اصلي اين فصل جلب توجه و نگاه دقيق هنرجويان به كاربرد گرافيك 
در غرفه هاي نمايشگاهي است. آنان با جست وجو در فضاي مجازي و يا رفتن به 
يك نمايشگاه بايد نوع چيدمان و آرايش غرفه ها توجه كرده و هر يك مشاهدات 
خود را يادداشت و در كارگاه ارائه كنند. مثاًل بازديد از يك غرفة نمايشگاه پوشاک، 
ارائة محصول  مواد غذايي، غرفه هاي صنعت در نمايشگاه هاي بزرگ و يا هر نوع 
بتواند  مشاهده  از  پس  و  ببيند  خوبي  به  را  نمايشگاه  يك  در  خدمات(  يا  )كاال 
طراحي، ايده پردازي، رنگ، فرم و چيدمان يك غرفه را تجزيه و تحليل كنند و در 

فصل
طراحی گرافيک غرفه نمايشگاه کتابپنجم

واحد يادگيری 1
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آرايش  از نظر  نمايشگاه  يا عدم موفقيت يك  گزارش خود دربارة داليل موفقيت 
يا  و  نمايشگاه  غرفه هاي  از  عكاسي  صورت  به  )چه  دهد  توضيح  غرفه ها  بصري 
موضوع  به  ورود  براي  گام  نخسين  اين  و...(  مجازي  فضاي  در  عكس  جمع آوري 

طراحي غرفه خواهد بود.
هنرآموزان نيز مي توانند با نمايش اساليدهايي از غرفه هاي نمايشگاهي )داخل يا 
خارج از كشور( و با تنوع موضوعي گسترده، هنرجويان را در كالس به مشاركت 

گرفته و دربارة عناصر بصري تصاوير نمايش داده شده گفت وگو كنند. 
طرح پرسش هايي مانند:

چرا اين نمايشگاه زيباست؟ آيا غرفه ها با موضوع اين نمايشگاه هماهنگي دارند؟ 
كدام عنصر بصري در آرايش غرفه جلب توجه بيشتري دارد؟ آيا در طراحي غرفه ها 
به ابعاد سالن نمايشگاه و تناسب آن با غرفه توجه شده است؟ آيا طرح و رنگ و 
نمايشگاه  موضوع  با  غرفه  پيشخوان  و  قفسه ها  و  ميز  پايه ها،  استند ها،  گرافيك 

هماهنگي دارد؟
مي توانند انگيزة مشاركت هنرجويان را در گفت وگوي كارگاهي افزايش دهد. 

اين  در  است.  كتاب  نمايشگاه هاي  از  فقط  تصاوير  گزينش  و  انتخاب  بعدي  گام 
مرحله از هنرجويان نيز خواسته شود تا به تهيه و جمع آوري عكس از نمايشگاه 
كتاب بپردازند و در جلسة بعد هر هنرجو مشاهدات خود )عيني يا مجازي( از يك 

نمايشگاه كتاب را ارائه كند.

نکته از آنجا كه در ايران هر ساله نمايشگاه بين المللي كتاب برگزار مي شود مي توان 
از سايت ها و نشريات عكس هاي بسياري را جمع آوري كرد.

پس از ارائة تصوير و توضيح و گفت وگو دربارة آنها توسط هنرآموز، هنرجويان نيز 
دربارة گرافيك غرفه ها )طرح، رنگ، فرم و نوشتار( گفت و گو كنند و نظرات و داليل 

خود را به صورت فردي و گروهي به اشتراک بگذارند.
ایده پردازي براي استفاده از حجم هاي ساده و به کارگیري آن در طراحي 
غرفه هاي داخل هنرستان )حجم هاي مکعبي، چهارپایه ها، سه پایه ها و...(

در  كه  ديگري  ابزار  هر  يا  و  مقوا  با  تا  خواسته شود  هنرجويان  از  بعدي  گام  در 
دسترس دارند ماكت يك غرفه را به صورت كاماًل ساده و در اشل كوچك بسازند. 
در اين مرحله حتماً كار به صورت گروهي انجام شود و هنرجويان در به كارگيري 
مواد و متريال و ابزارهاي گوناگون آزاد باشند. چنانچه اجراي اين پروژه مشكالتي 
را به همراه دارد مي توان روش جايگزين را به كار برد. مثالً هنرجويان در طراحي از 
 يك غرفة نمايشگاهي، به صورت طراحي از روي يك عكس يا تصوير هدايت شوند. 
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البته استفاده از فضاهاي مفيد كالس ها و كارگاه ها مانند كنج و گوشه هاي ديوار ها 
نيمكت ها  ميزها،  از  استفاده  نمايشگاه،  يك  تبليغاتي  طرح هاي  چسباندن  براي 
طراحي  يا  شده  رنگ آميزي  پارچه هاي  و  مقوا  با  آنها  پوشاندن  و  صندلي ها  و 
به  يا هر شيوة ديگري مي تواند  با تكنيك چاپ دستي )سيلك( و  روي پارچه ها 
هنرجويان اين انگيزه را بدهد كه با امكانات موجود و البته بهره برداري از خالقيت 
خود مي توانند يك نمايشگاه كوچك ايجاد كنند. اين تمرين ها به هنرجويان شوق 
ايده پردازي براي استفادة خالقانه از سطوح و حجم هاي در دسترسشان را مي دهند.
در گام چهارم از هنرجويان خواسته شود كه طراحي خود درباره يك نمايشگاه كتاب 
در هنرستان )مثالً در محل نمازخانه، سالن ورزشي، اتاق كنفرانس، راهروي هنرستان 

و...( را كامل كنند و از نرم افزارهايي كه به آن مسلط هستند نيز كمك بگيرند.
هدف شناخت دقيق پرسپكتيو )و البته تمرين مجدد اجراي انواع پرسپكتيو ها كه 
قباًل در درس طراحي و زبان بصري با آن آشنا شده اند(، رعايت نسبت ها و رعايت 

اشل انساني در طراحي غرفه ها ضروری است.
در گام پنجم هنرجويان طراحي هاي نهايي را آماده و يك مكان را انتخاب و غرفه 
 )A3 نمايشگاه، كتاب را به صورت پيش طرح، اجرا مي كنند. )ترجيحاً روي مقواي
در گام ششم هنرجويان همة غرفه را )استندها، چهارپايه ها، ميز هاي پيشخوان ها( 
طراحي و رنگ آميزي كرده و به صورت كار نهايي ارائه مي كنند. در ارائة نهايي از 
سطوح سادة هندسي و يا سطوح تزئيني مانند مشبك ها )نقوش هندسي مشبك 

شده( نيز مي توانند استفاده كنند.

با دو رخداد نکته ارديبهشت كه هم زمان  از  قبل  تا  اگر  از كتاب  اين فصل  اجراي 
نمايشگاه بين المللي كتاب و هفتة مشاغل و روز و هفتة معلم است، انجام شود 

مي تواند شوق برگزاري نمايشگاه واقعي را ايجاد كند.
در طول برگزاري نمايشگاه هنرجويان كتاب هاي درسي را در غرفه ها ارائه كنند 
و نيز دربارة نمايشگاه خود، برگه هايي را به صورت تبليغي )چون هنوز با مبحث 
پوستر آشنا نيستند( بر روي ديوار كالس و كارگاه نصب كنند. براي اين منظور 
استفاده از شيوه هاي چاپ دستي و يا كار در نرم افزار فتوشاپ نيز مناسب است.
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دانش افزايی

 اصول رنگ در طراحي غرفه هاي نمایشگاهي 
رنگ ها از عوامل مهم جذب مخاطب هستند و در خاطره ها باقي مي مانند. وسايل 
و تجهيزات و مبلمان و لوازم به كار گرفته شده در غرفه  بايد داراي رنگ و كيفيت 
اجرايي خوبي باشد. استفاده از رنگ هاي مختلف در غرفه و چيدمان بايد همخواني 
الزم را با يكديگر و با موضوع اصلي نمايش غرفه داشته باشد. )در مطالب مربوط 

به رنگ در متن، توجه به رنگ هويت سازماني سفارش دهنده اشاره شده است.(
 )3DS MAX( نرم افزار تري دي مکس 

مي شوند،  نزديك  واقعيت  به  نرم افزارحرفه اي  به كمك  دستي  ساده  طرح هاي 
تري دي مكس )3DS MAX( بدون شك يكي از بهترين و معروف ترين ابزار هاي 
اختيار  در  بي نظيري  امكانات  نرم افزار  اين  به شمار مي رود.  بعدي  مدل سازي سه 
با  گسترده  امكانات   )3DS MAX( تري دي مكس  مي دهد،  قرار  غرفه  طراحان 
قابليت كار نسبتاً ساده را دارد. بزرگ ترين قابليت اين نرم افزار، مدل سازي بسيار 
كاماًل  محيطي  در  غرفه  طراح  پيشنهادي  طرح   از  كامل  تجسم  و  تصاوير  دقيق 
واقع گرايانه است. سفارش دهنده مي تواند طرح غرفه را قبل از ساخت، به طور كامل 

فضای غرفه را تماشا كرده و نظرات اصالحي و تكميلي خود را بيان كند.

نکات ایمنی گروهي  فعاليت هاي  و  كارها  انجام  فرايند  در  بهداشت  و  ايمني  نكات  رعايت 
الزامي است. از آنجايي كه استفاده از تيغ هاي برنده )كاتر و مانند آن( در ساخت 
ماكت غرفه متداول است حتماً در استفاده از آن مراقبت كامل در نظر گرفته 
شود. تيغ كاتر بايد تيز باشد، زاويه اي كه با دست كاتر را گرفته ايم، خوابيده 
و به سطح افقي نزديك باشد و كاتر را با زاويه اي متمايل به عمود در دست 
نگيريم، استفاده از مقواي ماكت براي اين كار مناسب بوده و بايد از چسب هاي 
قوي استفاده شود تا قطعات محكم تر چسبيده شوند. هنرجويان ماكت را در 
كارگاه آماده كنند و هنرآموز در زمان انجام كار راهنمايي و تذكرات الزم را به 
هنرجويان ارائه دهد و تميزترين ماكت ها در پايان معرفي و به شيوه اي مناسب 

تشويق شود.

شيوه ارزشيابی اهداف توانمندسازي
ارزشيابي به صورت مشاهده عملكرد در فرايند انجام تكاليف، ارائه گزارش به صورت 
تصوير و متن، پرسش و پاسخ شفاهي كالسي، ارائه كارپوشه از طراحي ها در كارگاه 

و ژوژمان پاياني.



68

ارزشیابی شایستگی طراحي گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب

شرح کار:
طراحي گرافيك غرفه هاي نمايشگاه هاي كتاب با رعايت اصول و نكات فني طراحي بر اساس هويت سازماني و مخاطبين غرفه ها

استاندارد عملکرد: 
طراحی گرافيك نمايشگاهي بر اساس سفارش مشتري و به كارگيري هويت سازماني سفارش دهنده

شاخص ها:
1 انتخاب رنگ، فرم و حجم و فضاي مناسب
2 تناسب تصاوير و نوشته ها در فضاي غرفه

3 اجراي طرح در نرم افزار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان: 2 ساعت )تحويل فايل نهايي(

مکان: آتلية گرافيك
ابزار و تجهیزات: ابزار طراحي ـ رايانه ـ ابزار رنگ 

ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار: 
)3DـAIـPh( 1 رايانه با نرم افزار هاي مرتبط

2 اسكنر ـ رايانه ـ دوربين
3 متر، كاغذ، نوشت ابزار، ابزار طراحي

4 ميزكار، صندلي و نور مناسب 

معیار شایستگی:

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز 3مرحله کارردیف

1پذيرش سفارش 1

1آماده سازی مقدمات پروژه 2

2طراحی كردن نمونه های اوليه3

1ارائه طرح ها به مشتری و اصالح طرح4

1نظارت به اجرا و تحويل پروژه5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

وسايل  و  ابزار  از  استفاده  ضايعات،  تفكيك  منابع، صرفه جويي،  مديريت 
ايمن

شايستگی های تفكر، داشتن درک درستی از سيستم سازمانی

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگی نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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بخش  سوم

پیوست ها
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نمونه فعاليت های کارگاهی
 كار عملی اضافی برای كسب مهارت

 راهنمای دستگاه و نرم افزار و فضاي آموزشي
 راهنمای استفاده از دستگاه های جديد و نرم افزارهای جديد در رشته

نمونه کاربرگ ارزشیابي

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز 3مرحله کارردیف

1

2

3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

ابزار و وسايل  از  استفاده  مديريت منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، 
ايمن

شايستگی های تفكر، داشتن درک درستی از سيستم سازمانی

میانگین نمرات
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استاندارد فضاهای کارگاهی

 سایت رایانه 

 کارگاه تصویرسازی 



72

 کارگاه دکورسازی 

 آتلیه عکاسی 
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فهرست استاندارد تجهيزات

ی )01(
ت سرمایه ا

ت استاندارد تجهیزا
فهرس

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101( ,)0107( ,)0103( ,)0106(
)0109( ,)0102( ,)0105( ,)0104( )0307( ,)0205( ,)0202( 
, )0301(
)0315( ,)0303( ,)0305( ,)0203(
)0208( ,)0207( ,)0108( ,)0204(

%80
2 عدد

دوربين عكاسي 
D

SLR-A
PS 

در زمان خريد، معادل
70 D

دوربين عكاسي
2241210
ايران كد

1

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(
)0109(, )0102(, )0105(, )0104(, )0307(, )0205(, 
)0202(

%30
2 2 عدد

 m
m

 70-200
لنزها با فاصله كانوني 

مي شود
توصيه 

معادل فاصله كانوني
250- 55 m

m m
m 

لنز زوم تله به تله
2249100
ايران كد

2

10 *
11 *
12 *

)0101(, 
)0107(, 

)0103(, 
)0106( 

)0109(, 
)0102(, 

)0105(, 
)0104( 

)0307(, )0205(, )0202(
%80

2 عدد
لنز ها با فاصله كانوني 85-15 توصيه 

مي شود
 لنز زوم وايد

به تله
2249100
ايران كد

3

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(
) 0109(, )0102(, )0105(, )0104(, )0307(, )0205(, 
)0202(

%50
2 عدد

ت 
سه پايه عكاسي فلزی تاشو با قابلي

س آلومينيوم براي 
اندازه های متنوع از جن

تحمل وزن 4 كيلوگرم
سه پايه عكاسي

C
am

era tripods
45121602

unspsc
4

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%70

3 عدد
پايه نور با ارتفاع 2 تا 1/80 متر

س: فلزی ـ تلسكوپی
جن

پايه نور
) Light stand(

39112003
unspsc

5
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%70

1عدد
س

پايه بوم عكا
س: فلزی ـ چرخ دار

جن
پايه بوم استند
) B

oom
stand(

39112003
unspsc

6

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%20

1عدد
پايه صليبي براي مصارف داخل استوديو

پايه صليبي
) cross Tripod(

39112003
unspsc

7

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%70

3عدد
هاي استوديويي 200- 300- 400  ش 

فال
ژول توصيه مي شود

نورهای استوديويی
) Stage or projection or 
studio lighting system(

39111504
unspsc

8

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%70

1عدد
 60

س به همراه گريد در سايز 
ت باك

ساف
سانتی متر ×60 سانتی متر يا 40 سانتی متر 

×40سانتی متر توصيه مي شود.
س مربع

ت باك
ساف

53102505
unspsc

9

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%70

1عدد
در سايز 90 × 60 يا 70 × 100 به همراه 

گريد توصيه مي شود
س مستطيل

ت باك
ساف

53102505
unspsc

10
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%70

1عدد
چتر نورپردازي انعكاسي

س پارچه ای. نقره ایـ  انعكاسی
جن

چتر نور
) U

m
brellas(

53102505
unspsc

11

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0108(, )0109(, )0102(
%70

رفلكتور 5 كاره با قطر 90 
س: پارچه ای

جن

رفلكتور
س دهنده 

بازتاباننده يا انعكا
نور 

) reflector(

25172906
unspsc

12

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103( 
)0108(, )0109(, )0102(

%70
1عدد

سايز متوسط
خريداری 

ش 
ب با فال

س: فلزی متناس
جن

شده

ا  اسنوت ي
جمع كننده نور

snout

39111504
unspsc

13

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103( 
)0108(, )0109(, )0102(

%70
1عدد

بارندور به همراه فيلتر هاي رنگي و فيلتر النه 
زنبوري

بارندور به همراه فيلترهاي 
رنگي و فيلتر النه زنبوري

39111504
unspsc

14

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(
)0108(, )0109(,  )0102(

%70
گ 

س مخمل در سه رن
س زمينه عكاسي جن

پ
سياه و سفيد و خاكستري اندازه 5×3 متر

س 
س زمينه عكاسي جن

پ
گ سياه و 

مخمل در سه رن
سفيد و خاكستري اندازه 

5×3 متر

60121606
unspsc

15
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(
 )0108(, )0109(, )0102(

%70
1عدد

پايه فون مدل سقفي
برای عكاسی در استوديوی پرسنلی و تبليغات

سه تايی

پايه فون مدل سقفي
برای عكاسی در استوديوی 
پرسنلی و تبليغات سه تايی

39112003
unspsc

16

10 *
11 *
12 *

همه كد كار ها
%80

1 
دستگاه

حداقل تصوير 2×2 متر برای محيط آموزشی
دستگاه پروژكشن

و پرده
2242200
ايران كد

17

10 *
11 *
12 *

)0104(, )0105(, )0106(, )0108(, )0109(, )0103(, 
)0102(, )0101(, )0202(, )0207(, )0208(, )0204(, 
)0203(, )0303(, )0305(, )0301(, )0315(, )0307(, )0205(

%80
 1 عدد از
دام هر ك

سقفي يا پايه دار
س: فلزی

جن
پايه دستگاه پروژكشن

39112003
unspsc

18

10 *
11 *
12 *

)0104( , )0105(, )0106( )0108(, )0109(, )0103(, 
)0102(, )0101(, )0202(, )0207(, )0208(, )0204(, 
)0203(, )0303(, )0305(, )0301(, )0315(, )0307(, )0205(

%80
اندازه 1/5 × 2 متر حدودي

وار ب بر روی دي
قابل نص

ت برد
واي

2428100
ايران كد

19

10 *
11 *
12 *

)0206(, )0208(, )0406(
)0207(

4
 80

ض 1 متر، ارتفاع 
طول 2 متر و عر

متر با چارچوب فلزي و رويه فلزي  سانتي 
چوبي 

يا 
ك

ميز كار كارگاه چاپ سيل
2551100
ايران كد

20



بخش 2: دروس و جلسات

77

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0206(, )0208(, )0406(
) 0207(

15 
 هنر جو
4عدد

 80
ض 1 متر، ارتفاع 

طول 2 متر و عر
سانتي متر با چارچوب فلزي و رويه فلزي 

چوبي 
يا 

ك
ميز كار كارگاه هاي گرافي

2551100
ايران كد

21

10 *
11 *
12 *

)0501(, )0704(, )0506(, )0208(, )0606(, )0106(
)0103(, )0110(, )0407(
)0108(, )0101(, )0509(
)0502( 

1
آلومينيوم داراي  س 

70×50 سانتي متر از جن
ش زمان در عكاسي )براي 

ت سنج
تايمر جه

ك(
شابلون و چاپ سيل

ك
ميز كار فتوسيل

2551100
ايران كد

22

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103( )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
) 0205(, )0202(

4
100×70

 ميز نور
2426120
ايران كد

23

10 *
11 *
12 *

)0207(, )0206(, )0406(
1

ي مطابق با  س كاغذ و مقوا استوانه اي فلز
پر

نمونه هاي موجود در بازار 
س سيلندري

دستگاه پر
38261004

ايران كد
24

10 *
11 *
12 *

)0501(, )0407(, )0603( )0110(, )0704(, )0506(
)0701(, )0206(, )0606(

1
اي فلزي به ابعاد حداقل 70 ×50 ×100 قفسه 

 
كه داراي طبقات متعدد مي باشد )حداقل 

7 طبقه(
ك كردن كاغذ

 فايل خش
 و مقوا

3829100
ايران كد

25
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
 درصد
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
5

ت نگهداري كاغذ 
جه

فلزي يا پالستيكي 
مطابق با نمونه هاي موجود در بازار

 گيره
44122104

unspsc
26

10 *
11 *
12 *

)0208(, )0506(, )0704(, )0203(, )0509(,)0401(
)0101(, )0103(, )0102( 

3
ت باشد

ك و سخ
س تيغه از فوالد خش

جن
ش

قلم ترا
) penknife( 

3733930
ايران كد

27

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
8

A3 قطع
 شيشه

0931100
ايران كد

28

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
8

داراي استوانه الستيكي و دسته ساخته شده 
ت. مطابق تصوير مي تواند 

از چوب و فلز اس
ف باشد كه معموالً اندازه 

از ابزارهاي مختل
متر كاربرد  20 سانتي با قطر 3 تا 6 سانتي 

بيشتري دارد.

ك چاپ
 غلت

60121232
unspsc

29
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ت نیمه سرمایه ای )02(
ت استاندارد تجهیزا

فهرس

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%80
17

براي هنرجوها و هنرآموز
چوبی يا فلزی

ميز كامپيوتر
1112000

ايران كد
1

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(,)0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%80
17

براي هنرجوها و هنرآموز
فلزی

صندلي كامپيوتر
1111100
ايران كد

2

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
) 0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%90
17

LC 20 تا 19 اينچ توصيه 
D يا LED مانيتور

شود مي 
مانيتور

2232200
ايران كد

3

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%90
1

س براي مصرف )سرور( 
كي

كارت حافظه: رم:
G 2000 تا G 500 :حافظه

س كامپيوتر هنرآموز
كي

2231200
ايران كد

4
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
) 0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(, )0708( 
)0707(, )0702(, )0303(, )0701(

%90
16

س براي مصرف هنرجو
كي

س كامپيوتر و هنرجو
كي

2231200
ايران كد

5

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103( )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(, )0708( 
)0707(, )0702(, )0303(, )0701(

%90
17

صفحه كليد فارسي و التين
صفحه كليد
)كيبورد(

2232100
ايران كد

6

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%60
17

اسپيكر ساده
اسپيكر

2244200
ايران كد

7

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
) 0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%90
1

A4 چاپگر رنگي ـ جوهر افشان
چاپگر

2232200
ايران كد

8

10 *
11 *
12 *

)0701(, )0303(, )0707(
%60

1
A4 ت

اسكنر تخ
اسكنر

2232100
ايران كد

9
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%90
1

هاب سويچ براي شبكه سيستم هاي رايانه اي 
16 كامپيوتر + 1 سرور

هاب سويچ
2233120
ايران كد

10

10 *
11 *
12 *

)0210(, )0201(, )0708(, )0707(, )0702(, )0303(, 
)0701(

%100
1

يا نرم افزار هاي
PH آخرين 

O
TO

SH
O

P
 light ـ 

room
ورژن توصيه مي شود

س
ش عك

نرم افزار ويراي
30131517

unspsc
11

10 *
11 *
12 *

)0210(, )0201(, )0708(, 
)0707(, )0702(, )0303(, )0701(

%100
1

Lighteroom آخرين ورژن 
يا نرم افزارهاي 
توصيه مي شود

س
نرم افزار آرشيو عك

) A
dobe block(

30131517
unspsc

12

10 *
11 *
12 *

)0210(, )0201(, )0708( 
)0707(, )0702(, )0303(, )0701(

%100
1

C
am

era R
AW

 R
AW

نرم افزار بازبيني و 
) A

dobe block( ش
ويراي

30131517
unspsc

13

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
2

 – A
i – photoshop

.…
 3D – Flash

ك 
انواع نرم افزارهاي گرافي
) A

dobe( مجموعه
30131517

unspsc
14

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

Photograph ـ phontlab
ت 

نرم افزار طراحي فون
فارسي

 ) Fonts softw
are(

43232205
unspsc

15
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

خوشنويسي )آخرين 
پ اقالم 

با امكان تاي
ك و ...(

ورژن نرم افزار مير عماد، كل
افزار نرم 

فارسي نوين
)اقالم خوشنويسي(

43232205
unspsc

16

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
2 عدد

M
E ب فارسي و التين

ت هاي قابل نص
فون

C
D

ت فارسي و التين
فون

43232205
unspsc

17

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103,( )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%60
1

كمد يا فايل فلزي يا چوبي براي نگاهداري 
لوازم آموزشي

كمد
2571700
ايران كد

18

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(, )0205(, )0202(

%50
1

چهار پايه براي مصرف مدل عكاسي
چهار پايه

1111320
ايران كد

19

10 *
11 *
12 *

)0203(, )0206(, )0208(
)0207(, )0406(, )0603( 

 15
چارچوب 
براي هر
 هنرجو

ت: 
اين وسيله از دو تكه تشكيل شده اس

ص ـ 
ساده 2ـ توري مخصو

چارچوب 
1ـ 

30×40
25×20 ـ 

چارچوب در ابعاد 
شابلون چاپ

1131315
ايران كد

20
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0206(, )0406(, )0207(
5

ك اسكرين داراي تنه 
ص سيل

ک مخصو
كارد

چوبي و سر پالستيكي
اسكوئيچي يا پارو

45101611
unspsc

21

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
2

ص نقاشي با تيغه هاي 
ک هاي مخصو

كارد
ك، متوسط، 

ف فلزي در اندازه هاي كوچ
مختل

گ
بزر

ک
كارد

2572400
ايران كد

22

10 *
11 *
12 *

)0506(, )0208(, )0203(, )0405(
3

قط زدن قلم نيـ  ساخته شده  وسيله اي براي 
ت

هاي سخ از چوب 
قطزن

3733930
ايران كد 

23

10 *
11 *
12 *

)0206(, )0207(, )0406(
5 بسته

مغار فلزي با دسته هاي چوبي با اندازه هاي 
سطح فلزي، 

حكاكي روي 
ف براي 

مختل
ك فشرده 

چوبي و يا پالستي
مغار

27112718
unspsc

24

10 *
11 *
12 *

)0206(, )0406(, )0207(, )0208(
15 قطعه 
براي سايز 
 30×40
و 25×20

ك با 
ك رقيه شده از پارچه سيل

توري سيل
درجه 80 تا 120

ك 
توري سيل

) ZB
F پارچه(

) Silk screen vacuum 
printing fram

es(

45101610
unspsc

25



84

ت و ابزار مصرفی )03(
ت استاندارد ملزوما

فهرس

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103( 
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%80
17

س براي مصارف معمولي
مو

س كامپيوتر
مو

2232100
ايران كد

1

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103( 
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%80
17

پد معمولي
س

پد مو
) M

ouse pads(
43211802

unspsc
2

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
) 0205(, )0202(

%80
17

Lan كابل
ف

با اندازه های مختل
كابل هاي شبكه كامپيوتر

2239300
ايران كد

3

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103( 
)0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
 )0205(, )0202(

%80
16

مصارف خانگي براي كامپيوتر
كابل رابط برق

2281200
ايران كد

4

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
) 0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

%80
5

براي استوديو عكاسي براي مصارف صنعتي
كابل رابط برق

2281200
ايران كد

5

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

%80
1

U دوربين 0/2
SB كابل

كابل رابط دوربين
2239200
ايران كد

6

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
)0205(, )0202(

%80
1

H
D

M
I كابل

 H
D

M
I ك با توجه به خروجی

گ و كوچ
بزر

دوربين
كابل رابط دوربين

2249300
ايران كد

7
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307(
) 0205(, )0202(

%100
2

باطري ذخيره برای دوربين عكاسي
باطري دوربين عكاسي

2282250
ايران كد

8

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
) 0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%60
1

U
SB ش

فل
ش مموري

فال
Flash m

em
ory

32101622
unspsc

9

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
) 0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%100
هر كدام 
تايي  50

D خام
V

D و C
D

2272200
ايران كد

10

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%100
1

كارتريج
كارتريج

2239200
ايران كد

11

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(
) 0108(, )0109(, )0102(

%90
3

ش 
ب با نوع فال

ش متناس
گ فال

پ مدلين
الم

ی استوديوي
گ

پ مدلين
الم

39111504
unspsc

12

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%90
16

گ
ك و بزر

تيغه كوچ
كاتر

3733930
ايران كد

13

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

%70
3

مشكي ـ سبز ـ قرمز
ت برد و تخته 

ك واي
ماژي

ک كن
پا

1131220
2428100
ايران كد

14



86

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0101(, )0107(, )0103(, )0106(, )0109(, )0102(
)0105(, )0104(, )0307( 
)0205(, )0202(

از هر 
س 

جن
10 عدد

گالسه، اشتنباخ، فابريانو و...
انواع مقوا

1131112
ايران كد

15

10 *
11 *
12 *

)0704(, )0506(
)0505(, )0701(
) 0208(, )0206(
)0702(, )0707(

10
 Shit به صورت

كاغذ پوستي
 Parchm

ent paper
14111503

unspsc
16

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
از هر 

ك 
كدام ي

دفترچه
A3 ،A2 ابعاد

كاغذ ميلي متري
)كاغذ شطرنجي( 
) G

raph paper(
14111512

unspsc
17

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
حداقل 
15 عدد 
از هر 
اندازه

A4 ـ A2 ـ  A3
ك

كاغذ كال
 ) Tracing paper(

14111523
unspsc

18

10 *
11 *
12 *

)0107(, )0704(, )0505(, )0506(
)0101(, )0701(, )0208(, )0206(
) 0303(, )0702(, )0707(

%100
2 بسته 
 100
تايي

كاغذ چاپگر A4 مات و براق
ص چاپگر

كاغذ مخصو
2272200
ايران كد

19

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
از هر 

كدام 1 
بسته

A4 ـ A3 ـ A2
كاغذ

07324001
ايران كد

20
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0107(, )0704(, )0505(, )0506(
)0101(, )0701(, )0208(, )0206(
)0303(, )0702(, )0707(

%80
16

شاسي چوبي در ابعاد
ت

25×20 سان
ت

45×30 سان
ت

70×50 سان
ت

ها جه س 
برای الصاق عك

ب ديوار
نص

شاسي چوبي
1153290
ايران كد

21

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
10

A3
 تخته شاسي

1134130
ايران كد

22

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
10

فلزي ـ پالستيكي
ش

انواع خط ك
1131310
ايران كد

23

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
10

60 درجه ـ 45 درجه 30 درجه ـ 
گونيا و نقاله 

1131312
1131313
ايران كد

24

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
3

پرگار حرفه ای، راپيد به آن وصل می شود
پرگار 

1131314
ايران كد

25

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
8

A3
استند

پ(
)براي تاي

) Stands(
2413100
ايران كد

26



88

تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

)0506(, )0208(, )0203(
)0106(

20
ت قلم، قهوه اي مايل به سرخ و 

گ پوس
رن

سفيد
داخل آن 

قلم ني 
) Pen or pencil sets(

44121702
unspsc

27

10 *
11 *
12 *

)0506(
20

ظرف شيشه اي ـ چيني ـ پالستيكي
دوات

) Inks(
12171703

unspsc
28

10 *
11 *
12 *

)0506(
20 تكه

نخ يا الياف ابريشمي
ليقه

1138000
د ايران ك

29

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
از هر 

دام 1  ك
بسته 
12تايی

H ـ B و...
B ـ H

انواع مداد هاي طراحي
1131212
ايران كد

30

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
2 بسته

0/2 ـ 0/3 ـ 0/5 و...
راپيد 

1138000
د ايران ك

31

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
از هر 

گ 2 
رن

عدد
گ مشكي، سبز، قرمز، آبی

رن
جوهر راپيد

1132210
ايران كد

32
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تصویر
پایه

کد کاربرد در کار
درصد 
فراوانی

تعداد
)واحد(

ت فنی
شخصا

م
نام وسیله

کد وسیله
ف

ردی

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
5

سه تايی ـ ماری
پيستوله

1131315
ايران كد

33

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
5

دايره ـ مربع ـ بيضی و...
شابلون 

1131315
ايران كد

34

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
تعداد در 
كنار هر 
ك قيد 

ي
شده

گ )1( ـ مداد 
ش )2( ـ اكولين )2( ـ آبرن

گوا
ا روغنی رنگی )1( پاستيل گچی ي

گ
 انواع رن

1131322
ايران كد

35

10 *
11 *
12 *

ارها همه كد ك
5

پالستيكی )دوازده تايی(
گ

ت رن
پال

 Palettes for paint or(
) ink m

ixing

60121237
unspsc

36

10 *
11 *
12 *

همه كد كارها
هر نوع 5 

عدد
ت ـ گرد

سر تخ
انواع قلم مو 

B
rushes

27113000
unspsc

37

10 *
11 *
12 *

)0206(, )0406(, )0207(
از هر 

گ 1 
رن

بسته
ت )مژنتا ـ سايان ـ يلو ـ سفيد ـ مشكی( 

افس
برای پارچه و...

گ چاپ و مواد حالل
رن

3744400
ايران كد

38

10 *
11 *
12 *

)0206(, )0207(
2

مطابق نمونه های موجود در بازار
س ـ تينر روغنی 

ک حسا
ال

تينر ده هزار
 Paint solvents and(

) thinners

31211800
unspsc

39
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منابع و مراجع مفيد براي هنرآموزان

سند برنامة درسي رشتة فتو ـ گرافيك، 1393، دفترتأليف كتاب هاي درسي فني 
و حرفه اي و كاردانش

 افشار مهاجر، كامران، تهران، 1381، گرافيك مطبوعاتي، انتشارات سمت
 افشار مهاجر، كامران، تهران، 1388، گرافيك در صنعت نشر، انتشارات سمت

 باوي، اميد، حسيني، محمد حسن، مرجع كامل آموزش اين ديزاين، انتشارات 
عابد

 مميز، مرتضي، تهران، 1380، طراحي روي جلد، نشر ماه ريز
 تشكري، پريسا، كاشاني، مجيد، تهران، 1393، ويترين، فرهنگسراي ميردشتي

 سعيدي، مهدي، تهران، 1392، از خط تا خط، نشر آبان
 اديبي، فرزاد، تهران، 1384، طراحان گرافيك معاصر ايران 6، انتشارات يساولي

 زرين كلك، نورالدين، تهران، 1385، طراحان گرافيك معاصر ايران 8، انتشارات 
يساولي

 مشكي، ساعد، تهران، 1386، طراحان گرافيك معاصر ايران 10، انتشارات يساولي
كنت كوبر. عباسي اسماعيل، 1396، تهران، فتوژرنالسيم، انتشارات كتاب پرگار

انتشارات علمي و  لرستان و خوزستان،  آريا، سفرنامة  بارون دوبد، محمد حسين 
فرهنگي

 Ansel Adams.Examples: The Making of 40 photographs. 1983
فهرست واژگان فنی
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