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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـامي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب ها، آموزش و ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجام کار واقعي بطور اسـتاندارد 
و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگـرش مي شـود. در رشـته تحصیلي  حرفه اي شـما، چهار دسـته 

شایسـتگي در نظر گرفته اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي  طراحی نشانه و پیكتوگرام و تصویرسازی کتاب 

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطاعات از منابع دیگر
بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامـه ریـزي درسـي فنـي و حرفـه اي و خبـرگان دنیـاي کار مجموعـه اسـناد برنامه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفـه اي را 

تدویـن نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تألیـف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي اسـت که ویژه رشـته فتو-گرافیک تألیف شـده اسـت و شـما در طول دو سـال تحصیلي پیش 
رو چهـار کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آمـوزش خواهید دید. کسـب شایسـتگي هاي ایـن کتاب بـراي موفقیت 
در شـغل و حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نماییـد؛ تمام شایسـتگي هاي آموزش داده شـده دراین 

کتاب را کسـب و در فرآیند ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي طراحـی نشـانه، تصویرگری کتاب کـودک و نظارت چاپ شـامل پنج پودمان اسـت و هـر پودمـان داراي یك 
یا چند واحد یادگیري اسـت و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز پس از یادگیري 
هـر پودمـان مي توانیـد شایسـتگي هاي مربـوط بـه آن را کسـب نمایید. هنرآموز محترم شـما براي هـر پودمان یك نمره در سـامانه 

ثبـت نمـرات منظـور مي نماید و نمـره قبولي در هـر پودمان حداقل 12 مي باشـد.
همچنیـن عـاوه بـر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزاء بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تالیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
بایـد اسـتفاده نماییـد. کتـاب همـراه خـود را مـي توانیـد هنـگام آزمـون و فرایند ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي 
www.tvoccd. بسـته آموزشـي دیگـري نیز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت کـه با مراجعه به وبگاه رشـته خـود با نشـاني

medu.ir مي توانیـد از عناویـن آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخاق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطاعات و ارتباطـات همراه با شایسـتگي هاي فني طراحي و در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجـام فعالیت هاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعایـت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارهـا جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـاش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقال 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسـته جوانان برومند میهن اسـامي برداشـته شـود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

به نام خدا 
در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـامي ایـران و نیازهاي متغیر 
دنیـاي کار و مشـاغل، برنامـه درسـي رشـته فتو-گرافیـک طراحـي و بـر اسـاس آن محتواي آموزشـي نیـز تالیف گردیـد. کتاب 
حاضـر از مجموعـه کتـاب هـاي کارگاهي مي باشـد که براي پایه یازدهـم تدوین و تألیف گردیده اسـت این کتـاب داراي 5 پودمان 
اسـت کـه هـر پودمـان از یك یا چند واحد یادگیري تشـکیل شـده اسـت. همچنین ارزشـیابي مبتنـي بر شایسـتگي از ویژگي هاي 
ایـن کتـاب مي باشـد کـه در پایان هر پودمان شـیوه ارزشـیابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بایسـت براي هـر پودمان 
یـك نمـره در سـامانه ثبـت نمـرات بـراي هـر هنرجـو ثبـت کننـد. نمـره قبولـي در هر پودمـان حداقـل 12 مي باشـد و نمـره هر 
پودمـان از دو بخـش تشـکیل مـي گردد که شـامل ارزشـیابي پایانـي در هر پودمان و ارزشـیابي مسـتمر براي هریـك از پودمان ها 
اسـت. از ویژگـي هـاي دیگـر ایـن کتاب طراحـي فعالیت هاي یادگیري سـاخت یافتـه در ارتباط با شایسـتگي هاي فنـي و غیرفني 
از جملـه مدیریـت منابـع، اخـاق حرفه اي و مباحث زیسـت محیطي اسـت. این کتاب جزئي از بسـته آموزشـي تدارک دیده شـده 
براي هنرجویان اسـت که الزم اسـت از سـایر اجزاء بسـتة آموزشـي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشـي در فرایند 
یادگیـري اسـتفاده شـود. کتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام یادگیـري، ارزشـیابي و انجـام کار واقعـي مورد اسـتفاده قرار مـي گیرد. 
شـما می توانید برای آشـنایی بیشـتر با اجزای بسـته-یادگیری، روش های تدریس کتاب، شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی، 
مشـکات رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب، بودجـه بنـدی زمانـی، نکات آموزشـی شایسـتگی هـای غیرفنـی، آمـوزش ایمنی و 

بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیـت هـای یادگیری و تمریـن ها به کتـاب راهنمای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمـان اول: بـا عنوان "طراحی نشـانه و پیكتوگرام" اسـت که به شـیوه های طراحی نشـانه و نشـانه های  مـي پردازد.راهنمایی 
تصویری )پیکتوگـرام( می پردازد.

پودمان دوم: با عنوان " نشانه نوشتاری" ،مهارت های طراحی نشانه بر اساس نوشتار و حروف را به هنرجویان آموزش می دهد.
پودمـان سـوم: داراي عنـوان  " تصویرسـازی کتاب کودک"  اسـت. درایـن پودمان ضمن بررسـی ویژگی هـای تصویرگری برای 

کتاب هـای کـودکان و نوجوانـان، راه کارهایـی تصویرگری بـرای این گروه سـنی را تشـریح می کند.
پودمـان چهـارم:   "نظـارت بـر چـاپ"  نـام دارد وهنرجویـان در ایـن پودمان وظایـف یك ناظـر چـاپ را شـناخته و در برخی از 

فرایندهـای آن مهارت کسـب مـی کند.
پودمـان پنجـم: بـا عنـوان  "صحافـی"  سـه مهـارت" فـرم بنـدی " ، " تـا، بـرش و حجـم " و " صحافـی " را آمـوزش مـی دهـد و 

هنرجویـان بـا کسـب ایـن سـه مهـارت ، آمادگـی انجـام برخـی از وظایـف حـوزه کاری صحافـی را خواهند داشـت .

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل 2

نشانه و پیكتوگرام
فصل 1

یکـي از مهم تریـن و کاربردي  تریـن تخصص هـاي حـوزۀ کاري طراحـان گرافیـك، طراحـي نشـانه و 
پیکتوگـرام اسـت. نشـانه نقشـي اسـت که معنـا و مفاهیـم گوناگونـي را به بیننـده منتقـل مي کند و 
اگرچـه ممکـن اسـت در ابعـاد وانـدازۀ کوچکـي بـه نمایش گذاشـته شـود )ماننـد نشـانه هاي هویت 
سـازماني مؤسسـات، نشـانه هاي کاالهـا و خدمـات و ...( امـا همـواره مراحـل پژوهش و جسـت وجو و 

پیش طراحـي آن گسـترده بـوده و از اهمیـت ویـژه اي برخوردار اسـت. 
هنرجویـان رشـته فتو- گرافیـك براي طراحـي نشـانه و پیکتوگرام نیاز بـه آموزش هاي مسـتمر دارند 

تـا بتواننـد با کسـب مهارت در ایـن زمینه، وظایـف کاري مرتبـط را انجام دهند.
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نشانه و پیكتوگرام)نشانه های راهنمای تصویری(

برای طراحی نشانه و پیكتوگرام، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـري بـا مفهـوم نشـانه و پیکتوگـرام آشـنا شـده و بـا راهنمایي هنرآمـوز خود 
از روش هـاي گوناگـون اسـتفاده مي کننـد تـا نشـانه هاي سـاده اي را طراحـي کننـد و نیـز تجاربـي در طراحـي 

پیکتوگـرام بـه دسـت خواهنـد آورند.

1

استاندارد عملكرد

طراحي نشـانه های سـاده بر اسـاس موضوع درخواسـتی و نشـانه هاي راهنمـای  تصویري جهـت هدایت افراد 
در مـکان هاي عمومي
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فصل 1     نشانه و پیکتوگرام

نشانه

بـه تصاویر زیر نگاه کنید: 

تصویر 1

تصاویـر سـمت راسـت چـه ارتباطـي با تصاویر سـمت چـپ دارند؟آیـا مي توان گفت تصاویر سـمت راسـت 
سـاده و خاصـه شـده عکـس هـاي سـمت چـپ بـوده و بـه یـك معنـا اشـاره دارند؟کدامیـك از تصاویر را 
مـي تـوان نشـانه نامیـد؟ درباره این پرسـش ها فکـر کنید ،پاسـخ هاي خـود را در کاس بـراي هنرجویان 

دیگـر ارایـه کنید.
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این واژه را به چه نام هاي دیگري مي شناسـید؟
نشـانه انواع و نام هاي زیادي دارد ، لوگو و آرم از جمله نام هاي آن اسـت. 

نشـانه در چه مواردي کاربرد دارد؟
آیـا مي توانیـد نشـانه هاي مختلفي را که تاکنون با آن ها روبه رو شـده اید، نام ببرید؟

بـه تصاویر زیر نگاه کنید:
هر یك از این تصاویر به چه موضوعي اشـاره دارد؟

تصویر 2

تصویر 4

تصویر 3

تصویر 5

نشانه چیست؟
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فصل 1     نشانه و پیکتوگرام

آیـا مي توان گفت هر تصویر بـر موضوع خاصي داللت مي کند؟
آیا مي توان براي آن موضوع نشـان یا نشـانه اي در نظر گرفت و طراحي کرد؟

بـه جمات زیر توجه کنید: 
1- تصویر آسـمان ابري نشانه  باریدن است.

2- تصویر درخت سـبز در بیابان نشـانة وجود آب در آن منطقه اسـت.
3- تصویر ماهي در دریاچه نشـانة وجود یك مرکز پرورش ماهي اسـت.

4- تصویر دسـت دادن دو نفر نشـان دوسـتي و بستن قرارداد است.
5- تصویر یك فنجان و قوري نشـان از یك مرکز چایخوري اسـت.

آیا نشـانه ها از تصویر سـاخته مي شـوند یا حروف و نوشتار؟
بنابرایـن »نشـان« و »نشـانه« مـا را از وجـود یاحضـور یـك فـرد، واقعیت یـا حالـِت چیزي مطلـع مي کند. 

بخـش مهمـي از روابـط انسـاني متکـي بر نشانه هاسـت. 

کاربـرد نشـانه هـا بسـیار گسـترده اسـت، بنابراین شـامل تمـام نشـانه هاي علمـي، فرهنگي و ماننـد آن نیز 
مي شـود. نشـانه هاي پزشـکي، شـیمي، ریاضـي، فیزیـك، بـرق و الکترونیـك، معمـاري، موسـیقي، زبـان، 
مذهـب، جغرافیایـي و ... سـایر زمینه هـا جـزء ایـن دسـته از نشـانه هـا هسـتند. چـرا کـه کاربـرد آن هـا 
صرفـاً بیـان تصویـري مختصـر و مفیـد موضـوع اسـت کـه به شـکل یك اشـارۀ تصویري تجسـم یافته اسـت 

و تبدیـل بـه آرم یا نشـانه شـده اسـت.
نشـانه ها بـا توجـه بـه معنایـي کـه دارنـد مي تواننـد بصري )دیـداري( باشـند و یا از سـایر حـواس آن ها را 
درک کـرد، ماننـد رایحـه اي کـه بـه مشـام مي رسـد و مـا را از وجـود یـك غـذا را بـا خبـر مي کنـد یا آوا 
و صدایـي کـه شـنیده  مي شـود و از حضـور فـرد یـا افـرادي خبـر مي دهـد و ماننـد صـداي رعـد و بـرق ما 
را از نزدیـك بـودن زمـان بـارش بـاران آگاه مي کنـد. اثـر انگشـت، امضـا یا یـك عکس پرسـنلي نشـانه اي 
اسـت کـه مـا را از حضـور و یـا وجـود یـك فـرد مطلـع مي کنـد. بنابرایـن برخـي از ایـن نشـانه ها بصـري 
هسـتند، ماننـد: اثـر انگشـت، امضـا، عکـس و ... که مـا را به حـوزۀ »نشـانه ها« در ارتباط تصویـري نزدیك 

مي کننـد. 

1- تصاویـر 5،4،3،2 را بـه وسـیله کاغـذ پوسـتی یـه کاغـذ A4  منتقل کنیـد و در سـه مرحله آن ها 
را در حدامـکان سـاده کنید.سـپس تصاویـر را  روی تابلـو کارگاه نصـب و دربـاره آنهـا گفتگو کنید. 

2- برای جمات 1 تا 5، نشانه یا تصویر مناسب انتخاب کنید و در کاس ارائه نمایید.

فعالیت 
کارگاهی
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بـه اطـراف خـود دقـت کنید. آیـا مي توانید چنـد نمونـه از نشـانه هاي گرافیکـي را در محیط و فضـاي روزمره 
خـود نـام ببرید؟ نشـانه هاي گرافیکي چـه کاربردهایـي دارند؟ 

نشـانه ها در درجـة نخسـت بـراي ایجـاد هویـت، طراحي مي شـوند. نشـانه، مانند چهره یا نام اشـخاص اسـت. 
بـراي مثـال مي توانیـم بـراي معرفـي شـخصي بگوییـم »آن خانمـي کـه قـد متوسـط دارد، عینـك مي زنـد و 
همیشـه مانتـوي زرشـکي مي پوشـد« و یـا آن کـه او را با نامش معرفـي مي کنیـم: خانم »مریـم .... «، طبیعي 
اسـت کـه اشـخاص ترجیـح مي دهنـد با نامشـان معرفي شـوند تـا آنکه آن هـا را توصیـف کنند، زیـرا توصیف 
مي توانـد گمـراه کننـده باشـد. نشـانه بـراي هـر سـازمان، محصول یـا خدمـات مثل نام براي اشـخاص اسـت 
زیـرا بـه دلیـل آنکـه خالصـه اسـت بهتـر بـه خاطـر سـپرده مي شـود. تفاوت نشـانه بـا نـام در اینسـت که به 
سـواد خوانـدن نیـاز نـدارد، زیـرا تنهـا کافیسـت کـه شـکل آن را ببینیـم، بتوانیـم تشـخیص دهیـم و بـه یاد 
بسـپاریم. از ایـن رو نشـانه را بهتـر اسـت بـه امضـا تشـبیه کرد کـه هر چنـد ممکن اسـت بتـوان آن را خواند 

ولـي تشـخیص نشـانه و بـه خاطر سـپردن آن مهم تـر از خواندن اسـت.

كاربرد »نشانه« در ارتباط تصويري 

تصوير 7

تصوير 10 تصوير 9 تصوير 8

تصوير 6
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فصل 1     نشانه و پیکتوگرام

یکـي از فعالیت هـاي طراحـان گرافیـك در ارتبـاط تصویـري طراحـي آرم یـا نشـانه اسـت. طراحـي نشـانه 
بـراي  نشـانه  ماننـد طراحـي  انجـام مي شـود  یـا معرفـي آن  و  بـراي هویت بخشـي یـك موضـوع خـاص 
شـرکت ها، سـازمان ها، نهاد هـاي تجـاري، اقتصـادي، سیاسـي و فرهنگـي و همچنیـن محصـوالت، خدمات، 

شـعارهاي سـازماني و آموزه هـاي آن.

تصویر 12

تصویر 13

تصویر 14

تصویر 15

تصویر 11
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به تصاویر زیر نگاه کنید:

- عناصر اصلي در طراحي این نشـانه ها چیست؟
- آیا مي توانید بگویید هر نشـانه متعلق به کجا و یا چه موضوعي اسـت؟

 در تعـداد قابـل توجهـي از نشـانه ها، یـا لوگوهـا از تصاویـري اسـتفاده شـده کـه براي بسـیاري از افراد آشـنا 
اسـت، ماننـد: تصویـر انسـان و جانـوران، گل هـا و گیاهـان، بناهاي معماري و سـایر سـاخته هاي بشـر.

ایـن تصاویـر گاه بـر اسـاس نام سـازمان یـا محصول بـراي طراحي انتخاب مي شـوند، و گاه بر حسـب تناسـب 
آن بـا جنبه هایـي از اهـداف سـازماني. ایـن نـوع نشـانه ها از قدیـم تاکنـون بـراي سـازمان ها یـا محصـوالت و 

خدمات اسـتفاده شـده اند. 

نشانه هاي تصويري

در طراحـي گرافیـك شـکل نشـانه بر اسـاس گونه هـاي مختلفـي از تصاویر، ماننـد صورتك هاي آشـنا، تصاویر 
انتزاعـي، حـروف الفبـا، فرم هـاي انتزاعـي و غیـره شـکل مي گیـرد. ولـي بـه طـور کلـي مي تـوان همـه ایـن 
گونه هـا را بـه چهـار بخـش تقسـیم کـرد. ولـي در هـر صـورت همـة آن هـا بـه نـام کلـي نشـانه، آرم، لوگو یا 

نشـانة انحصـاري شـناخته مـي شـوند کـه عبارتند از: 
1- نشانه هاي تصویري

2- نشانه نوشته )لوگوتایپ( 
3- نشانه با حروف اختصاري

4- آمیختگي چند شـیوه براي طراحي نشانه

نشانه ها از نظر شكل 

تصویر 19تصویر 18تصویر 17تصویر 16
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فصل 1     نشانه و پیکتوگرام

به تصاویر زیر دقت کنید: 

نشانه نوشته )لوگو تايپ(

- طراح از چه عنصري در طراحي این نشانه ها بهره برده است؟
- آیا فونت هاي طراحي شده با فعالیت آن سازمان متناسب است؟

نشـانه ها گاه تنهـا بر اسـاس شـکل نوشـتاري نام سـازمان یـا محصول یـا کاال طراحي مي شـوند. براي طراحي نشـانه 
بر   اسـاس نـام محصـول یـا کاال و یا ... طراح عالوه بر ویژگي شـکل نوشـتاري نام، فونت یا قلم مناسـبي نیز بـراي آن در 
نظـر مي گیـرد همچنیـن در طراحي نشـانه، به بعضـي از جوانب فعالیت آن سـازمان ، نهاد یا محصـول توجه مي کند.

تصوير 20

تصوير 22 تصوير 21
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نشانه با حروف اختصاري

به این تصاویر دقت کنید: 
- عنصر اصلي در طراحي این نشانه ها چیست؟

- ایـن نشـانه ها را بـا تصاویـر نشـانه نوشته مقایسـه 
کنیـد. چـه تفاوتـي بیـن آن هـا وجـود دارد؟

حـرف  چنـد  اسـاس  بـر  نشـانه  طراحـي  توصیـف 
اختصـاري بـه جـاي نام، شـباهت زیـادي بـه طراحي 
نشـانه نوشـته دارد. معمـوالً طراحان وقتـي به طراحي 
نـام  کـه  مي آورنـد  رو  اختصـاري  حـروف  بـا  نشـانه 
سـازمان یا محصول از چند کلمه تشـکیل شـده باشد، 
و سـفارش دهنده مایـل باشـد که سـازمان، محصول یا 
خدماتـش بـا همـان چنـد حـرف اختصـاري شـناخته 
شـود. ایـن موضـوع بـه دلیـل گوناگـون در زبان هـاي 
التیـن بیشـتر رایـج اسـت، ولـي در ایـران نیـز بعضي 
از سـازمان ها یـا نهاد هـا بـه خاصـه کردن نامشـان به 

تصویر 23همـان حـروف اختصـاري اقـدام مي کننـد.

تصویر 25تصویر 24
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فصل 1     نشانه و پیکتوگرام

 بـه تصاویر زیر نگاه کنید: 
- چه عناصري در طراحي این نشـانه ها به کار رفته اسـت؟ 

- این نشـانه ها چه تفاوت و یا شـباهتي با دیگر نشـانه هاي گفته شده در قسمت هاي باال دارد؟
بـراي نمایـش یـك مفهـوم یـا بیـان فکـر و ایـده، در بسـیاري از نشـانه ها بـه طـور همزمـان از چنـد شـیوه 
اسـتفاده مي شـود، بـه طوري کـه مفاهیـم گوناگونـي را بـا موضـوع کار سـازمان یـا خصوصیـات محصـول و یا 

خدمـات ارتبـاط مي دهـد.

آمیختن چند شیوه در طراحي يك نشانه

تصویر 27

تصویر 28

تصویر 26

تصویر 29
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آمیختـن همزمـان تصویـر طـرح و نوشـتار بـراي طراحـي نشـانه، بـراي تأکید یـا نیرومنـد سـاختن آن به کار 
مـي رود، ولـي در بسـیاري از نشـانه ها، ایـن آمیختگـي بـه خاطـر نام سـازمان، محصول یـا خدماتي اسـت که 
خـود از چنـد کلمـه تشـکیل شـده اند و یـا فعالیت هـاي متنـوع و خصوصیت هـاي چندگانـه اي دارنـد. ماننـد: 

فروشـگاه لـوازم ورزشـي، رسـتوران، هتـل، مـوزه و نمایشـگاه و مانند آن.

تصوير 32تصوير 31تصوير 30

تصوير 35تصوير 34تصوير 33
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1- بـراي يـك توليد كننده لوازم نقاشـي سـاختمان يك نشـانه كامـًا تصويري طراحـي كنيد براي 
ايـن كار مي توانيـد نمونه هـاي طراحـي شـده را از منابـع مختلـف جمـع آوري كنيـد و يـا از برخي 

ابزار هـاي نقاشـي عكاسـي كنيد. سـپس به ايـدة خود دسـت يابيد.
2- براي توليد كننده لوازم نقاشـي سـاختمان نشـانه اي را طراحي كنيد كه فقط نوشـتاري باشـد 

و يا از حروف اختصاري اسـتفاده شـود.
3 - چند نشـانه از محصوالت يا سـازمان ها و ... را كه مي شناسـيد در محيط پيرامون خودجست وجو 
كنيـد، از آن هـا عكـس گرفته)يـا در اينترنـت جسـت و جـو كـرده از آن هـا پرينـت تهيـه كنيد( و 
بـر روي ديـوار كاس نصـب كنيـد و دربـاره هـر يـك توضيـح دهيد كـه اوالً اين نشـانه هـا معرف 

چيسـت؟ دوم  اينكـه چقـدر بـا ديـدن تنها نشـانه ، بدون نوشـتار بـه موضوع آن پـي مي بريم.
4- از موضوع هاي زير در چند وضعيت عكاسي كنيد:

- يك حيوان اهلي
- گياه )گل آپارتماني، درختان و ...( 

- يك حشره
- بـا اسـتفاده از روش هايـي كـه در تصوير سـازي آموخته ايـد در 3 يـا 4 مرحله عكس خود را سـاده 

كنيـد. )بصـورت انتقـال طرح با پوسـتي و يـا نرم افزار(
- در يـك يـا دو جملـه توضيـح دهيـد كـه بـراي رسـيدن بـه چـه معنايـي طـرح خـود را سـاده 

كرده ايـد.
- از جمـات خـود بـه صـورت خاصه يـك يا دو كلمه را اسـتخراج كنيد و آن را با يك طرح سـاده 

تركيـب كنيد، اكنون شـما يك نشـانه توليـد كرده ايد.

فعالیت 
کارگاهی

هـر نشـانه دو جنبـة اساسـي دارد؛ نخسـت جنبة شـكل كـه به روش هـاي طراحي و اجـراي گرافيـك، ارتباط 
دارد و و ديگـري جنبـة ارائـة فكـر و ايـده يـا چگونگـی ارتبـاط آن بـا موضـوع اسـت. شـكل نشـانه بر اسـاس 
فكـر و ايـدة هدفمنـدي طراحـي و سـاخته مي شـود، كـه طـراح بـه آن مي انديشـد و در اجـراي گرافيكـي آن 

را در نظر داشـته اسـت.
نشـانه نيـز مثـل هـر اثـر ديگـري در ارتبـاط تصويـري، پيام يـا معنايي خـاص دارد با ايـن تفاوت كـه معنا در 
نشـانه بسـيار غيـر مسـتقيم و كلـي اسـت. به همين سـبب محتوا يـا معنـا را در نشـانه، "فكر" يا "ايـده كلي" 

مي ناميـم.

نشانه ها از نظر شيوة ارتباط با موضوع
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به نشانه هاي زیر نگاه کنید.  کار گروهی

- چند آرم )نشانه( و چند عکس که آرم ها از آن ها تأثیر پذیرفته اند را جمع اوري کنید. 
- نشانه ها و عکس ها را به کاس آورده و دربارۀ آن ها گفت و گو کنید.

کار در منزل

- چه ایده هایي براي طراحي این نشانه ها در نظر گرفته شده است؟
- آیا براي این نشانه ها، مي توان تصاویر آشنایي را پیدا کرد؟

- با همکاسي هاي خود در این مورد گفت و گو کنید. 
- با استفاده از کاغذ پوستي سعي کنید فرم نشانه ها را در چند مرحله تغییر را ساده تر کنید. 

- براي هر یك از نشانه ها از نظر اجراي گرافیکي، پیشنهاد هاي دیگري ارائه نمایید.

تصویر 38تصویر 37تصویر 36
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در کـدام مکان ها این تصاویر را دیده اید؟ 
کاربرد اصلي آن ها چیست؟

پیکتوگرام هـا یـا نشـانه هاي راهنمـاي تصویـري، نشـانه هایي هسـتند که 
بـراي اطاع رسـاني و راهنمایـي بـه کار مي رونـد. ایـن عائـم تصویـري 
در محیـط زندگـي شـهري مـوارد اسـتفاده زیـادي دارنـد. مـا اهمیـت 
تابلوهایـي کـه ایـن عائـم و نشـانه ها را بـر روي آن مي بینیـم بـه خوبـي 
مي دانیـم ماننـد: خطـر برق  گرفتگـي یـا سـقوط مصالـح، آب آشـامیدني و 
سـرویس هاي بهداشـتي، منـع اسـتعمال دخانیـات، محـل عبـور بچه هـا، 
وجـود رسـتوران، تلفـن، لـزوم اسـتفاده از کاه ایمنـي، دسـتکش، عینـك
نشـانه هاي  ورزشـي،  نشـانه هاي  انـواع  کار،  محیـط  در  جوشـکاري   
ماننـد  عمومـي  اماکـن  در  تصویـري  نشـانه هاي  و  ویـژه  مکان هـاي 
پایانه هـاي حمـل و نقـل، بیمارسـتان ها، پارک هـا و بوسـتان ها. بـه خاطـر 
نیاز هـاي جدیـد، هـر روز تعـدادي بـه این گونـه نشـانه ها افزوده مي شـود. 
اسـتفاده از ایـن نـوع نشـانه ها بر روي ابزار و وسـایل برقي یـا الکترونیکي، 
بـراي اسـتفادۀ خانگـي )تلویزیـون، یخچـال، ماشـین لباسشـویي، رایانـه 
شـخصي( و یـا ابـزار صنعتـي و انـواع وسـایل کار، حمـل و نقل نیـز رواج 
بسـیار یافتـه اسـت. شـمار بسـیاري از عائـم تصویـري بـراي راهنمایـي 
کاربـران و مراجعه کننـدگان بـه پایگاه هـاي اینترنتـي و فضاهـاي مجـازي 

طراحـي شـده، عمـوم مـردم بـه کمـك آن هـا موضوعات مـورد توجهشـان را آسـان تر و زودتـر پیـدا مي کنند 
و هنـگام کاربري،کمتـر دچـار اشـتباه مي شـوند، نمونـة آن را در عائـم جسـت وجو در فضاي اینترنت بسـیار 
دیده ایـم. عائـم تصویـري امـروزه جایـگاه خاصـي در پیامك هـاي روزمـره تلفني نیـز پیـدا کرده اند به طوري 

کـه در عمـل بـه جـاي ده هـا کلمـه بـه کار گرفتـه مي شـود. 

به تصاویر زیر نگاه کنید:

نشانه هاي راهنماي تصويري )پیكتوگرام(

تصویر 41تصویر 40تصویر 39

تصویر 42

تصویر 43
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عائـم تصویـري بـراي بیـان مفاهیـم خـود بـه زبـان و کلمـات نیـاز ندارنـد و بیشـتر مـردم جهـان آن هـا را 
بسـیار زود و آسـان یـاد مي گیرنـد. امـروزه ایـن عائـم به یك زبـان مشـترک بین المللـي تبدیل شـده اند و از 
آنجایي کـه نشـانه هاي تصویـري از برخـي جهـات بـه »پیکتوگـرام« کـه نوعـي زبـان کامـل تصویـري پیش از 

اختـراع الفبـا و زبـان نوشـتاري بـود شـباهت دارنـد. از اینـرو بـه آن هـا »پیکتوگـرام« گفته مي شـود.

 از چنـد پیکتوگـرام در مراکـز خریـد، متـرو، مراکـز زیارتـي و گردشـگري، ادارات و ... عکـس تهیه 
کنیـد، آن هـا را در کاس نصـب کنیـد و درمـورد آن هـا بـا یکدیگـر گفت وگـو کنید

فعالیت 
کارگاهی

1- بـا روش هایـي کـه قبـًا بـراي طراحي یك نشـانه آموخته ایـد براي کتابخانة مدرسـه، سـرویس 
بهداشـتي، بوفـه هنرسـتان خـود یـك نشـانة کامـًا تصویـري طراحي کنیـد )با ساده سـازي عکس 

یـك کتـاب یـا یك قفسـة کتـاب و کتابـدار و مانند آن(
2- نشـانة تصویـري خـود را بـدون نوشـتار بـر روي دیـوار کارگاه نصـب کنیـد و از همکاسـي هاي 
خـود بپرسـید آیـا مي تواننـد بگوینـد که این نشـانه آن ها را بـه کجـا راهنمایي مي کنـد. دربارۀ این 

موضـوع بـا یکدیگر گفت وگـو کنید.

فعالیت 
کارگاهی

چـه چیز هایـي در طراحي پیکتوگرام آموخته اید؟ به نظر شـما نشـانه هاي راهنماي تصویـري )پیکتوگرام( 
چه ویژگي هایي باید داشـته باشـند؟

فکر مي کنید چه رابطه اي بین شکل ظاهري یك پیکتوگرام و پیام آن وجود دارد؟
براي پاسخ به این پرسش ها در کارگاه با هنرآموز خود گفت وگو کنید.

برخي از پاسخ ها را در ویژگي هاي پیکتوگرام  جست وجو کنید.

کار گروهی

ویژگـي مهـم بـراي پیکتوگـرام یـا عائـم تصویـري، ارتبـاط  پذیـري سـاده و روشـن آن هـا بـا یك نکته
موضـوع اسـت. خاصـه و سـاده بـودن طراحـي ایـن نشـانه ها فقـط بـراي ایـن اسـت کـه فهـم و 
یادگیـري و بـه خاطـر سـپردن آن هـا در ذهـن آسـان باشـد. این نشـانه ها به هر شـکل که باشـند 

بایـد بـا موضـوع و مفهـوم مـورد نظـر تـا حـد امـکان پیونـد نزدیك داشـته باشـند.
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- ساده و خاصه شده باشند.
- متمایز و متفاوت باشند.

- ارتباطشان با موضوع به آسانی قابل تشخیص باشد.
- جذابیت بصري داشته باشند.

- به خاطر سپرده شوند و فراموش نشوند.
- با فرهنگ و هویت ملی سازگاری داشته باشند.

- اکنـون نشـانه هاي زیـر را از نظـر ارتبـاط با موضوع و به خاطر سـپرده شـدن دسـته بندي کنید، کدام نشـانه ها 
از فرم هـا و نقـوش ملي گرفته شـده اند؟

ويژگي هاي پیكتوگرام) نشانه های راهنمای تصوير(

تصویر 44

تصویر 45

تصویر 47تصویر 46

تصویر 49تصویر 48

تصویر 50
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پیکتوگرام هـا یـا عائـم تصویـري بـه طـور کلـي بـراي اطاع رسـاني و راهنمایـي عمـوم رهگذر ها، نکته
مراجعه کننـدگان، بازدیدکننـدگان، کاربـران، مشـتریان یـا خریدکننـدگان در فضا هـاي عمومـي 
شـهري، محیطـي، عمومـي سرپوشـیده یـا باز و نیـز فضاهاي مجازي از این دسـت بـه کار مي روند. 
مجموعـة ایـن نشـانه هاي راهنمـاي تصویـري )پیکتوگرام هـا( در یـك محیـط ثابـت همانطـور کـه 
گفتـه شـد، بهتـر اسـت بـه سـبکي نظام منـد و یکسـان طراحي شـوند تا مردم یـا گـروه مخاطبین 

مـورد نظـر بـا آن ها بهتـر آشـنا شـده و راحت تر بـه خاطر بسـپارند.

انواع پیكتوگرام 

براي سهولت در فکر کردن به این نوع نشانه هاي تصویري مي توان آن ها را در پنج گروه تقسیم کرد. 
1-  نشانه هاي راهیابي
2-  نشانه هاي رفاهي
3- نشانه هاي ایمني

4- نشانه هاي هشداردهنده
5-  نشانه هاي بازدارنده

نشانه هاي راهیابي

ایـن نشـانه ها محـل کار هـا، خدمـات یـا چیزهایـي را نشـان مي دهـد کـه مراجعه کننده براي رسـیدن بـه آن ها 
بـه آنجـا آمـده اسـت. ماننـد: جایـگاه فـروش بلیت، بازرسـي، سـالن سـینما به طـرف قفـس حیوانـات، آکواریم 
آبزیـان، بـه سـمت قطارهـا، ورودي و خروجـي مسـافران پرواز هـا، محـل فروشـگاه هاي مختلـف در یـك مرکـز 

خریـد و مانند آن.

تصویر 53تصویر 52تصویر 51
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پرمصرف تریـن نشـانة تصویـري بـراي راهیابي شـکل پیـکان )فلش( اسـت که ممکن اسـت به انواع نکته
سـبك ها در میـان گـروه نشـانه هاي یـك محل مورد اسـتفاده قرار  گیـرد. گاهي همراه بودن نشـانه 
پیـکان )فلـش( بـا سـایر نشـانه هاي راهیابي، مسـیر و رسـیدن به منظـور مراجعه کننـده را براي او 

آسـان تر مي کند.

1- چنـد نـوع از پیکتوگرام هایـي کـه از فـرم پیـکان )فلـش( با نوشـتار در محیط  خـود مي بینید را 
انتخـاب کـرده و از روي آن هـا عکـس بگیرید و یـا در اینترنت جسـت وجو کنید و بـه کارگاه آورده 

و در مـورد آن بـا سـایر هنرجویان گفـت وگو کنید.
2- بـراي دفتـر مدیـر هنرسـتان، آبدارخانـه و کتابخانـه هنرسـتان فقـط بـا عامت فلش و نوشـتار 

پیکتوگـرام طراحـي کنیـد و در کارگاه بـا راهنمایـي هنرآمـوز دربـارۀ آن هـا توضیـح دهید.

فعالیت 
کارگاهی

از  را  یـا کاربـران  رفاهـي، رهگـذارن، مراجعه کننـدگان  نشـانه هاي 
وجـود امـکان رفاهـي کـه بـه حضـور آن هـا در یـك محـل ارتبـاط 
مسـتقیمي نـدارد آگاه مي سـازد. ماننـد: نشـانه هایي بـراي وجـود 
نمازخانه، آسانسـور، آب خوري یا آب آشـامیدني در یك مکان، بوفه، 
بهداشـتي، دریافـت چرخ دسـتي، صندلـي چـرخ دار،  سـرویس هاي 
اتـاق پـرو و یـا محـل تعویض نوزاد و شـارژ باطـري تلفن همـراه و ... 

نشانه هاي رفاهي
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از چنـد پیکتوگـرام در مراکزخریـد، زیارتـي، ادارات و .... عکـس تهیه کنید و شـما نیـز براي 5 عدد 
پیکتوگـرام پیشـنهاد جدیـد بدهیـد. اکنـون بـراي هـر یـك از پیکتوگرام ها پیشـنهاد خـود را اجرا 

کنیـد. )بـه صـورت اجراي دسـتي یا نرم افـزاري(.

فعالیت 
کارگاهی

یـك پیکتوگـرام بـراي رعایـت ایمنـي و بهداشـت در حیاط مدرسـه طراحـي کنید و دربـارۀ آن در 
کارگاه توضیـح دهید.

فعالیت 
کارگاهی

نشانه هاي ايمني

ایـن نشـانه ها بـه مخاطبیـن خـود توصیه هـاي ایمنـي مي کننـد، ماننـد توصیه بـه اسـتفاده از دسـتکش یا کاه 
ایمنـي، مراقبـت از کشـیده شـدن لباس هـاي بلند هنـگام اسـتفاده از پله برقي، گرفتن دسـت کودکان، شسـتن 

دسـت ها، اسـتفاده از پلـکان اضطـراري و یـا وجود کمك هـاي اولیه.

نشانه هاي هشداردهنده

 نشـانه هاي هشـدار دهنـده، مـردم را متوجـه مي کنـد کـه بایـد نسـبت بـه موضـوع 
خاصـي احتیـاط کننـد. ماننـد نشـانه هاي تصویـري هشـدار در مکان هـاي مختلـف 
عمومـي، فاصلـه گرفتـن از قفـس حیوانات، یـا جایگاه توقـف قطار شـهري، اعام خطر 

سـقوط مصالـح سـاختماني و یـا برق گرفتگـي.
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فصل 1     نشانه و پیکتوگرام

ایـن نشـانه ها ممنوعیـت کاري را بـه مراجعه کننـدگان اعـام مي کننـد و یـا آن هـا را از انجـام آن کار بـاز 
مي دارنـد، ماننـد: اسـتفادۀ دخانیـات، ورود بـه مکان هایـي مانند تأسیسـات برق یـا موتور خانـه، ورود آقایان و یا 
بانـوان بـه یـك مـکان خاص، غـذا دادن بـه حیوانات در بـاغ وحش، ریختـن زباله، دسـت زدن به بعضـي کاال ها 
در فروشـگاه ها، کـه پرمصرف تریـن نشـانه هاي بازدارنـده هسـتند و در این گونـه از نشـانه ها،  تصویرکـف دسـتي 

کـه انگشـتان آن بـه سـمت باالسـت به عنـوان عامـت بازدارنده اسـتفاده مي شـوند. 
از نشـانه هاي رایـج دیگـر در ایـن زمینـه برخـي از عائـم رانندگي اسـت کـه به شـکل دایرۀ قرمزیسـت که یك 

قطـر آن از سـمت چـپ و بـاال به طرف پایین ترسـیم مي شـود. 
 ایـن دو نشـانه بـه طـور کلـي معنـاي » اکیـداً ممنـوع « دارنـد  و بیشـتر همـراه یـا در ترکیـب بـا نشـانه هاي 
بازدارنـده دیگـر مي آینـد تـا مخاطـب سـریع تر و بهتـر موضـوع ممنوعیـت را بدانـد و مطابق بـا آن رفتـار کند.

نشانه هاي بازدارنده
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آشنايي با هندسه، فرم و محتوا

به نشانه هاي زیر نگاه کنید: 

1- هر یك از نشانه ها چه مفهومي دارند؟ 
2- آیا فرم هاي به کار رفته در طراحي هر یك با مفهوم آن ها  هماهنگ است؟

همـة نشـانه ها بـا هـر ویژگـي و کیفیتي کـه در طراحي آن ها در نظر گرفته شـده باشـد داراي دو جنبة اساسـي 
و بنیادیـن هسـتند. یکـي فکـر و ایـده اسـت که نشـانه معني یا موضـوع آن را تداعـي مي کند و دیگـري اجراي 
گرافیـك یا شـیوۀ طراحي آن اسـت که تشـکیل دهندۀ سـاختار بصري نشـانه اسـت. ایـن دو جنبـه در روند کار 
طراحـي بـر یکدیگـر تاثیـر مي گذارنـد. بـه این معنـي که هنـگام جسـت وجو و تحقیق بـراي یافتن ایـده و فکر 
بـراي نشـانه بـه طـور طبیعـي سـاختار یـا شـکل هاي معینـي نیـز بـه نظر طـراح مي رسـد کـه آن هـا را ثبت یا 
یادداشـت مي کنـد و نیـز هنـگام طراحـي شـکل براي نشـانه، فکـر و ایده مناسـبي پیدا مي شـوند کـه در کارها 
تاثیـر مي گذارنـد. ولـي در هـر صـورت مي تـوان ایـن دو رونـد را از هم جـدا کرد و به عنـوان دو جنبـه اصلي هر 

نشـانه اي در ارتبـاط تصویـري به آن هـا توجه نمود. 
بیننـده یـا مخاطـب شـکل نشـانه را بـه هـر حـال در نظـر اول مي بینیـد ولـي بهتـر اسـت این شـکل افـزون بر 
سـاختار بصـري کـه دارد، داراي یـك معنا و مفهوم قابل تشـخیص نیز باشـد. معنا یا مفهوم نشـانه ممکن اسـت 
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فصل 1     نشانه و پیکتوگرام

بـه نمونه هاي زیر توجه کنید: 
- این نشـانه ها چه تفاوتي با تصاویر واقعي دارند؟ 

شـکل در طراحـي ایـن نشـانه ها بسـیار سـاده دیـده 
مي شـود ولـي رسـیدن به این شـکل هاي سـاده روند 
طراحـي سـاده اي نداشـته اسـت. شـکل سـاده شـدۀ 
ایـن نشـانه ها باعـث مي شـود بهتـر و بیشـتر در یـاد 
بماننـد و یکـي از عوامـل موفقیـت آن هـا در ارتبـاط 

اسـت. تصویري 
در پیکتوگرام هـا نیـز ماننـد طراحـي نشـانه ها تلفیـق 
دو عنصـر شـکل و نوشـتار اسـتفاده مي شـود کـه بـه 
ضـرورت در رنگ هـاي متنـوع و یـا داخـل کادرهـاي 

مي گیرند. قـرار  رنگـي 

طراحي كردن نمونه هاي اولیه 

بـه نظـر شـما کدامیـك از فرم هـاي دایـره، مثلـث، مربـع، بیضي و مسـتطیل بـراي عائم هشـدار دهندۀ 
ایمنـي و بازدارنـده مناسـب ترند؟ از میان رنگ ها کدام رنگ را براي هشـدار  و احتیاط و کـدام رنگ را براي 
بازداشـتن از یـك عمـل پیشـنهاد مي کنیـد و ضمناً رنگ هـاي بین المللي ایـن عائـم را در کارگاه معرفي 

کنیـد. دلیـل خـود را در کارگاه بـه گفت وگو با سـایر هنرجویان در میـان بگذارید.

کار گروهی

1- بـراي یـك داروخانـه باجـة تحویـل دارو، باجـة تحویـل نسـخه و قسـمت صنـدوق، پیکتوگـرام 
کنید. طراحـي 

2- بـه شـکل طراحـي دسـت آزاد )اسـکیس(، براي یـك پیکتوگـرام از ایده تـا اجـرا طراحي کنید 
و آن را در محیـط نرم افـزار یارانـه اي ترسـیم کنیـد. )و یـا با ابزارهاي ترسـیمي دیگر اجـرا کنید.(

فعالیت 
کارگاهی

در نظـر اول مـورد توجـه بیننـده قـرار گیـرد و یـا با تأمـل و توجه بیشـتري آن را دریابـد. فکر و ایده در نشـانه، 
نکتـه فکـري خاصـه شـده اي اسـت که بـا ظرافـت و خاقیت اشـاره اي مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم به سـازمان، 

محصـول یا خدمـات آن را دارد.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
طراحــي نشــانه بــر اســاس موضــوع و بــا توجــه بــه پیــام نشــانه و درخواســت مشــتري و نیــز شــناخت نشــانه هاي راهنمــاي تصویــري )پیکتوگــرام( و اتــود زدن بــراي طراحــي 

پیکتوگــرام و اجــراي آن بــه صــورت دســتي یــا در نرم افــزار 
 

استاندارد عملكرد: 

طراحي نشانه های ساده بر اساس موضوع شفارش و  نشانه هاي تصویري جهت هدایت افراد در مکان هاي عمومي 

شاخص ها:
1- شناخت سواد بصري 

2- فرم، رنگ و محتوا 
3- آشنایي با اصاحات گرافیك تخصصي 

4- شناخت نرم افزار هاي گرافیکي 
5- مهارت در طراحي دستي و اجراي طرح در نرم افزار 

6- ارائه آن به صورت پرینت یا ماکت

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

مکان: سایت گرافیك
تجهیزات: قلم و کاغذ ، کامپیوتر و نرم افزار هاي گرافیکي

ابزار و تجهیزات: مداد، کاغذ ، رایانه - اسکنر، پرینتر - نرم افزار هاي گرافیکي )Vector( خطي

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی نشانه و پیكتوگرام

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

               1آماده سازي مقدمات پروژه 1

                2طراحي کردن نمونه هاي اولیه2

                2ارائه طرح به مشتری3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1- دقت و تمرکز در اجرای کار

2- شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر
3- اخاق حرفه ای

2                

*میانگین نمرات

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


