
1

طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و
 نظارت چاپ

رشته فتو- گرافیک

گروه هنر

شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و 
ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                    نام کتاب:     طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت چاپ ـ 211593
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
خدیجه بختیاری، ماندانا منوچهری، محبوبه خاقانی، شیدا حسامی و سمیه نسیماصفت )اعضای شورای  شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف: 

برنامه ریزی(
                                                    مسعود سپهر) فصل 1(، مسعود نجابتی) فصل 2(، گلنار ثروتیان) فصل 3(، حمیدرضا بختیاری فرد،  
مسعود جزنی) فصل 4(، فرح محبوبی) فصل 5( ) اعضای گروه تألیف( ـ عزت اهلل خیراهلل )ویراستار ادبی(

         مديريت آماده سازی هنری:     ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
خدیجه بختیاری)مدیر هنری(ـ  سمیه نصری )طراح جلد ( ـ یلدا ابوسعیدی و سمیه نصری )صفحه آرا( ـ             شناسه افزوده آماده سازی: 

نیما پورحسینی جورشری )عکاس(
تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوي(                             نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ، دورنگار  : 88309266 ،  کد پستي   : 1584747359                                                   تلفن  : 9 
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب سايت                                                 

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تهران                                            ناشر :   
ـ 44985161،    دورنگار: 44985160/ صندوق پستي: 139ـ 37515 )دارو پخش( تلفن :5 

                                      چاپخانه:   شرکت چاپ ونشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«
چاپ سوم 1398              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 2817-4              978 - 964 - 05 - 2817 -4 شابک



3



فهرست

فصل اول 
نشانه......................................................................................................................... 13
نشانه چیست؟............................................................................................................ 14
کاربرد »نشانه« در ارتباط تصویري .......................................................................... 16
18 ................................................................................................ نشانه ها از نظر شكل 
نشانه هاي تصویري................................................................................................... 18
نشانه نوشته )لوگو تایپ(........................................................................................... 19
نشانه با حروف اختصاري.......................................................................................... 20
آمیختن چند شیوه در طراحي یک نشانه................................................................ 21
نشانه ها از نظر شیوۀ ارتباط با موضوع.....................................................................23
نشانه هاي راهنماي تصویري )پیكتوگرام(............................................................... 25
ویژگي هاي پیكتوگرام............................................................................................... 27
انواع پیكتوگرام ....................................................................................................... 28
نشانه هاي راهیابي.................................................................................................... 28
نشانه هاي رفاهي....................................................................................................... 29
نشانه هاي ایمني....................................................................................................... 30
30 .......................................................................................... نشانه هاي هشداردهنده
نشانه هاي بازدارنده................................................................................................... 31
32............................................................................... آشنایي با هندسه، فرم و محتوا
طراحي کردن نمونه هاي اولیه ................................................................................. 33

فصل دوم 
مقدمه ....................................................................................................................... 37



نشانه های نوشتاری به دوبخش تقسیم می شوند................................................... 39
روش هاي طراحي نشانۀ نوشتاري........................................................................... 40
1- نشانه هایی که بر پایه اقالم خوش نویسي پدید می آیند.................................. 40
2- طراحی نشانه مبتنی بر خطوط دست نویس..................................................... 50
3- نشانه هایی که با استفاده از حروف تایپی ساخته می شوند.............................52
طراحي »نشانه نوشته« در کادر .............................................................................. 64
تأثیرات رنگ در نشانه ............................................................................................ 65
4- نشانه هایی که ساختار هندسی دارند............................................................... 66
نشانه نوشتار در پرچم جمهوری اسالمی  .............................................................. 69
خوانایی لوگوتایپ.................................................................................................... 70
باز طراحي ................................................................................................................ 73

75 ............................................................................. تطبیق لوگوتایپ با  الفباي بومي 

فصل سوم
تصویر سازی کتاب کودک.......................................................................................... 81
تقسیم متن به تعداد تصاویر..................................................................................... 90
شخصیت سازی) شخصیت های خیالی(....................................................................91
آموزش شخصیت سازی............................................................................................ 98
103 ..................................................................................................... طراحی شخصیت
شخصیت سازی حیوانات.......................................................................................... 109
جان بخشیدن به اشیا................................................................................................ 114
طراحی استوری بورد................................................................................................ 117
انتخاب زاویه دید مناسب......................................................................................... 118



125 ............................................................................................... تكنیک ، اجرا و ارائه 
عوامل مؤثر در قیمت گذاری آثار............................................................................ 133
آشنایی با انواع قرارداد و نحوه عقد قرارداد و توافق با کارفرما............................ 137

فصل چهارم
فرایند چاپ  ............................................................................................................. 143
نظارت بر چاپ از کجا آغاز می شود؟....................................................................... 145
ویژگی ها ی کاغذ و مقوا............................................................................................ 145
اندازه کاغذ................................................................................................................ 145
راه و بیراه کاغذ......................................................................................................... 148
تشخیص راه و بیراه کاغذ......................................................................................... 149
جرم و ضخامت کاغذ................................................................................................ 150
کاغذهای مورد استفاده در چاپ............................................................................. 150
اندازۀ  کتاب ها.......................................................................................................... 155
ارتباط اندازه زینک با ماشین چاپ......................................................................... 156
ارتباط ابعاد کاغذ، پلیت با ماشین چاپ افست...................................................... 157
لیتوگرافی.................................................................................................................. 159
شكل هافتن یا ترام................................................................................................... 161
زاویه ترام.................................................................................................................. 163
165 ............................................................................. هافتن عنصر بنیادین لیتوگرافی
ابزارهای ایجاد هافتُن دیجیتال............................................................................... 165
روش ایجاد هافتن به کمک رایانه............................................................................ 167
ابزار مدیریت رنگ در کار چاپی............................................................................... 171
حد نظارت متعارف..................................................................................................... 171

فصل پنجم
روند انجام کار از سفارش تا اجرا............................................................................. 183
انواع وزن )گرماژ(2 کاغذ ........................................................................................ 185
ترسیم، طرح گسترده و خط »تا«............................................................................ 188
ترسیم، طرح گسترده جعبه، خط »تا« تیغ و برش................................................ 189
193 ............................................................................................................ طراحي کارت
ساخت ماکت............................................................................................................. 197



فرم چاپی یا فرم بندی چیست؟............................................................................... 201
210 .................................................................................................... برش و بسته بندی
مراحل کنترل ارسال سند به لیتوگرافی، تهیه زینک و برای فرم بندی................ 216
مسیر تبدیل فونت به تصویر در نرم افزار ایالستریتور .......................................... 217
217 ...........................................................................................    )Overprint( اور پرینت
218 ............................................................    Id  و Ai  در نرم افزارهای Overprint مسیر
223 .................................................................................................................. صحافی   
مراحل صحافی  ....................................................................................................... 227
228 ............................................................................................................................ تا   
229 ....................................................................................................................... ترتیب
روش قرارگیری فرم ها در زمان ترتیب کردن........................................................ 230
231 ................................................................................ انواع شیوه های اتصال فرم ها 
دوخت........................................................................................................................ 231
منگنه یا دوخت مفتولی........................................................................................... 232
ته چسب................................................................................................................... 232
ساخت جلد.............................................................................................................. 233
اتصال بدنه به جلد................................................................................................... 236
منابع تصویری........................................................................................................... 241



8

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.



12

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



26

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

تصویر 56تصویر 55تصویر 54
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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 

تصویر 70 تصویر 69تصویر 68
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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.



فصل 2

نشانه نوشتاری 
فصل 2

ــا محصــول و خدمــات  حضــور گســتردة نشــانه هاي نوشــتاري كــه موجوديــت يــك نهــاد، مؤسســه و ي
ــان   ــته«، هم ــانه نوش ــانه است.»نش ــي نش ــم در طراح ــاي  مه ــي از فعاليت ه ــد، يك ــام مي كنن را اع
ويژگي هــاي نشــانه هاي تصويــري را از جهــت جلــوة بصــري و انتقــال پيــام دارد بــا ايــن تفــاوت كــه بــا  

ــرد. ــام می گي ــتار انج ــروف و نوش ــتفاده از ح اس
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1

 طراحی نشانه نوشتاری

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

استاندارد عملکرد

ــواع  ــناخت ان ــژه ش ــه وي ــين ب ــاي پيش ــدي از آموخته ه ــا بهره من ــري ب ــد يادگي ــن واح ــان در اي هنرجوي
خطــوط و مهــارت بكارگيــري فونــت، توانايــي طراحــي و اجــراي »نشــانه نوشــته« را كســب كــرده و آن را بــه 

عنــوان نشــان هويتــي معرفــي و ارائــه خواهنــد كــرد.

ــا در نظــر گرفتــن اصــول تايپوگرافــی و  ــر اســاس ســفارش مشــتری ب طراحــی و اجــرای نشــانه نوشــته ب
طراحــی فونــت بــا اســتفاده از انــواع ابزارهــای موجــود )قلــم مــو، قلــم ، قلــم نــوری ، و غيــره و ...( و اجــرای 

طــرح در نــرم افزاربــرای تحويــل بــه مشــتری 
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فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

ــد. هــر  ــا حضــور دارن ــروز م ــه  شــكل محســوس و جــدی در زندگــی ام ــد. نشــانه ها ب ــه اطــراف خــود بنگري ب
مؤسســه و ســازمانی كــه فعاليــت خــود را آغــاز می كنــد، بــرای شــروع نيــاز بــه نــام و »نشــان« دارد. »نــام« چــه 
ــا  ــه يــك ســازمان، هويــت كامــی می دهــد. اعــام موجوديــت يــك مؤسســه و ي ــاه باشــد و چــه بلنــد، ب كوت
محصــول، در ميــان ســاير مؤسســات و يــا خدمــات بــدون داشــتن نــام ممكــن نيســت. همانطــور كــه هــر فــردی 
در بــدو تولــد و بــرای معرفــی نيــاز بــه اســم دارد، ســازمانها، شــركتها و اشــخاص حقوقــی نيــز بــرای آغــاز فعاليت 
ــد. برخــی نام هــا انتزاعــی، برخــی ديگــر ابداعــی و  ــام و نشــان دارن ــه ن ــاز ب ــه مخاطبــان، ني و معرفــی خــود ب
ــوع فعاليــت را مشــخص می كننــد. در هــر صــورت انتخــاب اســم، نخســتين  برخــی هــم خبــری هســتند و ن
مرحلــة شــكل گيری هويــت و يــا اصطاحــاً »برند ســازی« اســت و بــه دانــش و تخصــص الزم نيــاز دارد. بعــد از 
انتخــاب نــام و ثبــت آن و مشــخص شــدن هويــت كامــی، مرحلــة طراحــی هويــت بصــری آن آغــاز می شــود. 
اوليــن گام بــرای رســيدن بــه ايــن هويــت بصــری، طراحــی نشــان اســت. »نشــان« جلــوة بصــری و فشــردة نــام و 
بــه عبارتــی »تصويــر« نــام اســت. تصويــری اســت مختصــر و مفيــد، زيبــا و بــه يادماندنــی و در عين حال ســاده و 
متناســب بــا موضــوع، كــه قــرار اســت در همراهــی بــا نــام، هويت ســاز و ُمعــّرف مؤسســه و يــا محصــول توليــدي 
آن باشــد. مخاطبــان بــرای اينكــه متوجــه حضــور ســازمان و يــا توليداتــش شــوند، بــه ديــدن نشــانه ای از آن 
نيــاز دارنــد. از ايــن رو، »ديــده شــدن نشــانه« بــرای ســازمان بســيار مهــم اســت، زيــرا مخاطبــان مورد نظــرش را 
متوجــه خــود می كنــد. در واقــع مــردم پيــش از آن كــه مصرف كننــدة محصــول يــا خدمــات يــك مؤسســه يــا 

شــركت باشــند، بيننــده و مصرف كننــدة نشــانة آن هســتند.

مقدمه 
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بنابرايــن، هيــچ محصــول بــا كيفيتــي بــدون نــام و نشــان وارد بــازار نمی شــود و هيچ كــس هــم حاضــر نيســت 
ــی و تخصصــی، از  ــايل فن ــا وس ــه ت ــی و اداری گرفت ــوازم خانگ ــد. از ل ــداري كن ــام و نشــاني را خري كاالی بی ن
مــواد غذايــي و كاالهــای ضــروری و مايحتــاج زندگــی تــا اتومبيــل و صنايــع وابســته؛ هر آنچــه بــرای نيــاز انســان 
توليــد می شــود، از نــام و نشــان برخــوردار اســت. طراحــی و ســاخت و ســاز »نشــانه«، كار طراحــان گرافيــك 
اســت. طراحــي نشــانه در مــدت زمــان نســبتاً كوتاهــي انجــام می شــود، ولــی نســبت بــه ســاير كارهــای گرافيــك 
طــول عمــر بيشــتري دارد. ايــن موضــوع ســبب می شــود تــا »نشــانه«، تنهــا تصويــری باشــد كــه مــردم از يــك 

مؤسســه يــا كاال بــه خاطــر می ســپارند. نشــانه ها اصــوالً بــه دو دســتة كلــی تقســيم می شــوند:

1- گاه نشانه يك تصوير است و نام كاال، مؤسسه يا خدمات در مجاورت آن خوانده مي شود. 
2- گاهــي نشــانه، خصوصيــات بصــری الفبــا و نوشــتاری يــك كلمــه اســت كــه نــام محصــول يــا خدمــات بــه 
ــه  ــا مؤسســه ب ــة طراحــي نشــانه در آن اســتفاده مي شــود و در واقــع محصــول، خدمــات ي عنــوان اصــل و پاي
ــری و  ــانه های تصوی ــه دو دســتة  نش ــي ب ــور كل ــه ط ــب، نشــانه ها ب ــل می شــود. بدين ترتي نشــانة آن تبدي

ــوند. ــيم می ش ــتاری، تقس ــانه های نوش نش

ــن  ــد. در اي ــاع يافته اي ــرام اط ــري و پيكتوگ ــانه هاي تصوي ــواع آن در درس نش ــری و ان ــانه های تصوي از نش
ــكات ضــروری در طراحــی آنهــا  ــا نشــانه های نوشــتاری و اقســام آن و مســائل فنــی و ن فصــل می خواهيــم ب

آشــنا شــويم.
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فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

1- نشــانه هايی كــه در طراحــی آن هــا از نــام كامــل مؤسســه، كاال و يــا خدمــات اســتفاده می شــود و اصطاحــاً 
بــه آن » لوگوتایــپ« می گوينــد.

 2-  نشانـــه هايی كــه بــر اســـاس حــروف اختـــصاری طراحــی می شــوند و بــه آن هــا »مونـوگـــرام« گفتــه 
می شــود. 

حــروف اختصــاری، در زبان هايــی كــه حــروف آن جــدا از هــم نــگارش می شــوند ماننــد خطــوط التيــن، بيشــتر 
رايــج اســت. بــا توجــه بــه شــيوة بــه هــم پيوســتة حــروف در نــگارش فارســی، ديــدن حــروف مفــرد و مجــزا و 
ارتبــاط دادن آن بــا نــام مــورد نظــر نســبتاً دشــوار و غيرعــادی  بــوده و بــه هميــن دليــل مونوگــرام در نشــانه های 

فارســی كمتــر ديــده می شــود.

نشانه های نوشتاری به دوبخش تقسیم می شوند
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نشــانه های نوشــتاری در عیــن حــال کــه خوانــا هســتند، بــه شــیوه ای طراحــی می شــوند کــه آنهــا را معنــی  دار 
ــا  ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ي ــه طور مس ــه ب ــوند ک ــری می ش ــت بص ــک خصوصی ــي دارای ي ــد و به عبارت می کن

موضــوع ســفارش ارتبــاط دارد. پــس مي تــوان نتیجــه گرفــت کــه نشــانة نوشــته دو امتیــاز دارد:

1- از آن جا که در ساختار آن خط و حروف الفبا استفاده شده است، قابل خواندن است.
2- ظرفیت هــای بصــری الفبــا بــراي القــای يــک معنــا يــا بیــان موضــوع خاصــی، تقويــت مي شــود و بــه همیــن 
ــر و  ــی پیــدا مي کنــد. بديــن ترتیــب لوگــو تايــپ همزمــان دو موضــوع تصوي ــري جــذاب و ديدن ســبب تصوي
ــي . در طراحــی نشــانة نوشــته ها  ــم ديدن ــي اســت و ه ــم خواندن ــن ه ــد بنابراي ــرار مي ده نوشــته را هــدف ق
مي تــوان چــه بــه صــورت حــروف کامــل )لوگوتايــپ( و چــه بــه صــورت حــروف اختصــاری )مونوگــرام(، از چهــار 

روش اســتفاده کــرد. کــه بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت.

روش هاي طراحي نشانة نوشتاري

1- نشانه هایی که بر پایه اقالم خوش نویسي پدید می آیند

خطــوط ســنتی همــواره بــه دلیــل ظرفیت هــای بالقــوه مــورد توجــه طراحــان گرافیــک بــوده اســت. در دوران 
ــته  ــی داش ــل توجه ــرد قاب ــتاری، کارب ــانه های نوش ــی نش ــي در طراح ــام خوش نويس ــری از اق ــر بهره گی معاص
و دارد و دلیــل عمــدة آن، زيبايــی، تنــوع شــکل، ترکیــب و قابلیت هــای بصــری فراوانــی اســت کــه بــر اســاس 
قواعــد و هندســة مشــخصی شــکل گرفتــه و در گــذر زمــان و بــا تــاش هنرمنــدان بــه کمــال رســیده اســت. 
ايــن توجــه و بهره گیــری از اقــام متنــوع خوش نويســي بــه دو شــیوة کلــی در آثــار طراحــان گرافیــک معاصــر 

ــود: ــده می ش دي

تصویر16
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فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

شــيوة نخســت، طراحــی نشــانه هايی اســت كــه در شــكل گيری آنهــا قواعــد خوش نويســي كامــًا رعايــت شــده 
و روحيــة ســنتی خــود را حفــظ كرده انــد.
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 بـرای ايـن نـوع تمريـن بايـد بـر دانش خوش نويسـي تسـلط كافی داشـته باشـيد و مهارت هـای نگارش نکته
را زيـر نظـر هنرآمـوز يـا اسـتاد خوش نويسـي كسـب كنيـد. حتـی حضـور نرم افزارهايـی كـه اسـتفاده 
از اقـام خوش نويسـي را بـرای همـگان فراهـم آورده، نه تنهـا از ضـرورت كسـب دانـش خوش نويسـي 
نكاسـته، بلكـه توليـد انبوهـی از آثـار ضعيف و ناشـيانه بـا اسـتفاده از روش تايپ در اين سـال ها، موجب 
گرديـده اهميـت آموزش قواعد خوش نويسـي بيشـتر درک شـده و بـه هنرجويان اين آموزش داده شـود 
كـه اسـتفاده ناآگاهانـه و بـدون پشـتوانه علمـی و تجربـی از نرم افزارهـای خوش نويسـي، منجر بـه توليد 
آثـاری غيرحرفـه ای و مخـرب خواهد شـد. بنابراين توصيه می شـود كـه در اين روش حتماً بـا همكاری و 
مشـاورة يـك خوش نويـس تمرينـات الزم را انجـام دهيـد. در مجموع بـه دليل حضـور قدرت مندانة خط 
در آثـار گرافيـك و رويكـرد طراحـان گرافيـك بـه آثـار خوش نويسـي، به نظر می رسـد شـناخت و درک 

اصـول نـگارش و تركيـب در خطـوط اسـامی، از نيازهـای ضـروری طراحان معاصر می باشـد.  

در شــيوة دوم، طــراح نشــانه در بهره گيــری از اقــام خوش نويســي ســعی نمــوده بــا ايجــاد تغييــرات و دخــل و 
تصــرف در قواعــد خــط، فــرم جديــدی را ارائــه دهــد.

ايــن تغييــرات، بايــد بــا شــناخت كامــل از خوش نويســي صــورت پذيــرد تــا آســيبی بــه شــاكلة كلــی خــط 
وارد نشــود.

تصویر22
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فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

براي تجربة شيوة دوم در طراحي نشانه، تمرين هاي زير را با راهنماي هنرآموز خود انجام دهيد.

يك كلمه را در نظر بگيريد. با اين فرض كه براي آن، سفارش طراحي نشانة نوشتاري داريد.
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خوش نویسي کلمه یا عبارت:

ــام  ــا اق ــد. ب ــگارش كني ــي ن ــج خوش نويس ــام راي ــی از اق ــاب يك ــا انتخ ــه را ب ــد كلم ــعی كني ــت س نخس
خوش نويســي قبــًا آشــنا شــده ايد، تنــوع خطــوط و تفــاوت اَشــكال حــروف را در اقــام مختلــف در نظــر داشــته 
باشــيد و ســپس بــا مشــورت هنرآمــوز خــود، خطــی را كــه تناســب بيشــتری بــا معنــای كلمه و يــا حــال و هوای 
موضــوع ســفارش دارد، انتخــاب كنيــد. نــگارش كلمــه در ايــن مرحلــه می توانــد بــه ســه شــكل صــورت گيــرد:

الــف - از يــك خوش نويــس بخواهيــد كلمــة مــورد نظــر شــما را بــا خطــی كــه انتخــاب نموده ايــد، برايتــان 
. يسد بنو

ة نکته شـيو با  ت  كلما برخی  رش  نگا ی  ا بر
خوش نويسـي،تركيب های مختلفی وجـود 
را  احتمـاالت  تمامـی  اسـت  بهتـر  دارد، 

بررسی كنيد.
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فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

ــا اســتفاده از نرم افزارهــای خوش نويســي  ــد، ب ــه يــك خوشــنويس ماهــر دسترســی نداري ب- در صورتی كــه ب
و بــا مشــاوره الزم، كلمــه را تايــپ نمــوده و تنــوع تركيــب را در كشــيدگی ها و شــكل حــروف بررســی كنيــد.

ــه صــورت ماشــينی وارد  ــد، ب ــه انتخــاب نموده اي ــا خطــی ك ــد و ي ــزار دسترســی نداري ــه نرم اف ج- چنانچــه ب
نشــده، و يــا هنــوز تبديــل بــه فونــت نشــده اســت، از قطعــات خوش نويســي معتبــر و نفيــس كــه در كتاب هــای 
خوش نويســي و ميــراث فرهنگــی منتشــر گرديــده اســت اســتفاده كنيــد. بــرای ايــن كار عــاوه بــر اســكن نمودن 
قطعــة مــورد نظــر، می تــوان از شــيوة ســنتی الگوبــرداری بــا كاغذهــای شــفاف و پوســتی هــم بهــره بــرد و در 

پايــان بــا رســامی مفــردات و چينــش آنهــا كنــار هــم بــه تركيــب مــورد نظــر دســت يافــت.

بعـد از آنكـه نـگارش كلمـه با يكـی از شـيوه های خوش نويسـي پايان يافـت، مرحلـة اِعمال تغييـرات آغاز نکته
می شـود. ايـن تغييـرات كاری نيسـت كـه به شـكل تفننـی و از سـر باتكليفي انجام مي شـود. بـرای اينكه 
نتيجـة بهتـری بگيريـد بهتـر اسـت مراحل بعدی را بـا نظارت هنرآموز و با پشـتكار، حوصلـه و نظم و دقت 

باال انجـام دهيد. 

تصویر32
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نيـازي نيسـت كـه افزايش يـا كاهش ضخامـت در تمامی قسـمت های يك حرف، به اندازة مسـاوی باشـد. نکته
ايـن كار بسـتگی بـه ضعـف و قـوت حـروف دارد و ميـزان ضخامـت می توانـد كـم و زيـاد شـود. آنچه مهم 

اسـت شـكل نهايی اسـت كه بايـد خوانا و جذاب باشـد. 

تصویر33

تغيير درضخامت و ارتفاع حروف:

رايج تريــن نــوع تغييــر در آناتومــی خــط، تغييــر در وزن و قــد آن اســت. ارتفــاع و ضخامــت حــروف در اقــام 
ــا افزايــش ارتفــاع و ضخامــت حــروف، فضاهــای  ــا كاهــش ي خوش نويســي از تنــوع زيــادی برخــوردار اســت. ب
منفــی و وزن حــروف هــم تغييــر می كنــد و می توانيــد ايــن تغييــرات را در جهــت محتــوا و بيــان بصــری مــورد 
ــل  ــا تكنيك هــای دســتی و هــم در نرم افزارهــای گرافيكــي قاب ــرات هــم ب ــن تغيي ــد. اي ــه كار بگيري ــان ب نظرت

بررســی و اجــرا اســت. بــا حوصلــة زيــاد ســعی كنيــد تغييــرات ضخامــت را بــه تدريــج بررســی نماييــد.

ساده کرده شکل حروف:

حــذف و يــا خاصــه كــردن جزئيــات در يــك نشــانة نوشــتاري، بــه وضــوح آن كمــك مي كنــد و خوانايــی آن 
را در اندازه هــای بســيار كوچــك هــم ممكــن می ســازد. در نظــر داشــته باشــيد بــرای ســاده كــردن شــكل يــك 
حــرف، ممكــن اســت مراحــل زيــادی را طــی كنيــد و معمــوالً شــكل دلخواهتــان را بــا تمرينــات مكــرر بــر روی 
حــروف بــه دســت آوريــد. پــس بــا حوصلــه و دقــت، ايــن مراحــل را انجــام دهيــد. اگــر بــا حــروف دندانــه دار 
مواجــه هســتيد و يــا قســمت هايی كــه در خوانايــی تأثيــر زيــادی ندارنــد ماننــد زوائــد و فضاهــای منفــی برخــی 
حــروف، مــی توانيــد آن هــا را حــذف و يــا كوتــاه و ســاده كنيــد. فقــط مراقــب باشــيد از شــكل اصلــی خيلــی 

دور نشــويد. 
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بـرای ايـن منظـور خـط كرسـی افقـی را كه در سـاختار چنـد كلمه يـا تركيبي از كلمـات وجـود دارد، در 
زوايـای مختلـف ترسـيم نمـوده و قرارگيـری كلمـه را روی آن بررسـی كنيـد. برای رسـيدن بـه نتيجه ای 
مناسـب، بهتـر اسـت حـروف را بـه صـورت جـدا بـر روی كرسـی قـرار داده، سـپس بـه نحـوة اتصـال آنها 

بپردازيد.

تمرین 1

كارگروهـي: چنـد كلمـه را بـا ماژيـك يـا قلم نوري بـرروي كاغذ بنويسـيد و يا بـا فونت تيتر تايـپ كنيد و 
بـر روي كاغـذ پرينـت بگيرد. سـپس با كاغذ پوسـتي كرسـي حـروف را تغيير دهيـد و نتيجة تغييـر زاوية 
كرسـي را ببنديـد. چـه تغييـري در شـكل حـروف پديـد آمده اسـت؟ چـه تغييـري در فرم كلي نوشـته يا 

واژه ايجـاد شـده اسـت؟ دربـارة ايـن تغييـرات در كاس گفت وگو كنيد.

تمرین 2

تصویر34

تغيير در کرسي حروف:

كرسـی، خـط خطـي اسـت كـه حـروف بـر روی آن قـرار می گيرند تـا نظـم و زوايای آنهـا حفظ شـود. هدف 
از تغييـر كرسـی حـروف، در واقـع دسـتيابی بـه زوايـای ديگـری از يك حـرف يا كلمـه و در نهايـت تغيير در 

شـكل و تركيب كلمه اسـت.
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تصویر35

تصویر37تصویر36

تصویر38

 تغيير در زاویه کرسي حروف:

 بررسي اتصال حروف:

يكـی از شـيوه هاي مؤثـر بـر شـكل كلمـه، اتصـال حروف بـه يكديگر اسـت؛ به ويـژه در نشـانه هايی كـه از دو يا 
سـه كلمه تشـكيل شـده اند. شـناخت اتصـاالت گوناگـون در اقام خوش نويسـي كمك زيـادی در اين شـيوه به 

می كند. شـما 
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تصویر39

تصویر40

تصویر41

تصویر42

خط در قالب های هندسی :

ضعـف و قوت هـای خـط را کـه ناشـی از نـگارش با قلم نی اسـت به يـک ضخامت واحـد و يکنواخـت تبديل کنید. 
ايـن کار، راه را بـرای رسـیدن بـه يـک قالـب هندسـی همـوار می کنـد. بـرای انجـام اين مرحلـه می توانیـد محور 
مرکـزی حـروف را رسـم کنیـد تـا به اسـکلت بندی خط دسـت يابیـد. همان طور کـه در تصوير مشـاهده مي کنید 

محـور مرکـزي، خطـي اسـت کـه دقیقـاً از مرکز 
حـرف می گـذرد وسـبب مي شـود تـا سـاده ترين 
شـکل حـرف ديـده شـود. بنابراين محـور مرکزی 
اسـاس کار در ايـن شـیوه اسـت و رسـم آن بايـد 
بـا دقـت و حساسـیت زيـادی انجـام شـود. )در 
طـي انجـام اين تمريـن( با نتايـج متفاوتـي روبرو 
خواهیـد شـد کـه در طراحي حروف و نشـانه هاي 

نوشـتاري بسـیار مؤثر اسـت.



50

 ممكـن اسـت بـا ايجـاد ضخامـت يكسـان بـر روي حـروف، فضـاي منفي آن كم شـده يـا از بين بـرود. در نکته
نتيجـه بـرای حفـظ فضاهـای منفـی مـورد نظـر در طراحـی حروفـی ماننـد )و(، )م( و )ه( و بعـد از ايجـاد 

ضخامـت بايـد اصاحاتـی روی آن هـا انجام شـود.

2- طراحی نشانه مبتنی بر خطوط دست نویس

ــرار مي دهيــد، شــكل خاصــی از حــروف ايجــاد  ــرای نوشــتن مــورد اســتفاده ق ــزار و وســيله ای كــه ب از هــر اب
ــرات  ــی تغيي ــد. حت ــر می كن ــز تغيي ــان ني ــة حركــت دســت نتيجــة كارت ــر در زاوي ــدک تغيي ــا ان می شــود و ب
حركــت دســتتان نســبت بــه حــركات قبلــی، در كارتــان تأثيــر می گــذارد. از ايــن رو نتايــج حاصلــه تكرارنشــدنی 
ــدارد  ــورد اســتفاده وجــود ن ــزار م ــي در اب ــن شــيوه محدوديت ــگارش در اي ــراي ن ــرد اســت. ب ــه ف و منحصــر ب

تصویر43

تصویر44

تصویر45
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ــون  ــی چ ــد. ابزارهاي ــد آين ــری پدي ــطح اثرپذي ــر س ــر ه ــذار، ب ــزار اثرگ ــا اب ــیء ي ــر ش ــر ه ــد از تأثي و می توان
ــد.  ــرد را دارن ــوت، بيشــترين كارب ــوری و ن ــای ن ــرد و تخــت، قلم ه ــوک گ ــای ن ــو، ماژيك ه قطره چــكان، قلم م
در ايــن گونــه نشــانه هــا شــكل كلمــات معمــوال نظــم و قائــده هندســي نــدارد  و مــی تــوان گفــت ســادگی، 
صميميــت، بــی تكلّفــی، راحتــی، رهايــی و هيجــان از امتيــازات ايــن شــيوة نوشــتاری هســتند. صدهــا شــيوة 
ــراد،  ــه تعــداد اف ــوان گفــت ب ــاز می كنــد كــه می ت ــان ب ــی نشــانه ها چن ــر گوناگون ــگارش هــر حــرف، راه را ب ن

شــيوة نوشــتن بــرای هــر حــرف وجــود دارد.

ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت مهـارت طـراح در اسـتفاده از ابـزار، حركـت دسـت و رانش قلم، شـناخت نکته
آناتومـی صحيـح و تناسـبات حـروف، باعـث ايجـاد ارزش هـای هنـری در اين گونـه از نـگارش می شـود. 
بنابراين نداشـتن درک صحيـح از شـكل حـروف و تسـلط بـر ابـزار، قطعاً اتفاق ارزشـمندی را رقـم نخواهد 
زد و حتـی موجـب تخريـب خـط نيـز مي شـود. تجربه نشـان داده اسـت طراحانی كه آشـنايی بيشـتری با 
خوش نويسـي دارنـد، در ايـن شـيوه غالبـاً موفق ترنـد. بـرای تمريـن و تجربـة ايـن گونـه آثـار در كاس به 

توصيه هـای زيـر دقـت كنيد:

1-كلمـه ای كـه قـرار اسـت بـه اين شـيوه نوشـته شـود، حتماً نبايـد دست نوشـتة خودتـان باشـد. بهتر 
اسـت گاهـی اوقـات متناسـب با موضوع، از دسـت خـط ديگران اسـتفاده كنيـد. در اين تمريـن، انتخاب 
شـما و تركيبـی كـه از مجمـوع حـروف بـه دسـت می آوريـد ارزشـمند اسـت. ايـن انتخاب ممكن اسـت 
از دسـت خـط كودكـی باشـد كـه تـازه نوشـتن آموخته، يـا سـالخورده ای كه با لرزش دسـت می نويسـد 
و يـا دسـت خـط فـردی كـه هويـت خوش نويسـي را تـا حـد زيـادی حفـظ كـرده اسـت. در مجمـوع 
دسـت خط های منحصـر بـه فـرد، گزينه هـای مناسـب ايـن روش هسـتند. پـس از انتخـاب مفـردات، 
آنهـا را بـا روش هـای اسـكن، عكس بـرداری و يـا فتوكپـی بزرگ نمايـی كنيـد و بعـد از اصاحـات الزم، 
تركيب هـای مختلفـی را كـه احتمـال می دهيـد بيازماييـد. در نهايت بـا راهنمايی هنرآموز خـود يكی از 

تركيب هـا را كـه تناسـب بيشـتری بـا موضـوع دارد انتخـاب كنيد. 

2- چنانچـه مايـل هسـتيد نـگارش بـا قلم مـو را تجربه كنيد، بهتر اسـت به جـای نگارش يك بـارة كلمه، 
)كـه برای شـروع، كار دشـواری  اسـت( نخسـت حروف كلمـه را جداگانه و بـه تعداد زياد و به شـكل های 

تصویر48تصویر47تصویر46
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مختلـف بنويسـيد. انتخـاب نـوع كاغـذ و غلظت مركب و سـرعت نوشـتن در نتايج به دسـت آمـده تأثير 
دارد.  بسياری 

3- هـرگاه از قلم هـای نـوک تخـت ماننـد قلم نی خوش نويسـي و يـا ماژيك اسـتفاده مي كنيـد بايد برای 
هماهنگـی در تركيـب و يـك دسـت شـدن طراحـی، زاوية قلـم خـود را از ابتدا تـا انتهـای كار ثابت نگه 

داريـد. عـدم رعايـت ايـن نكته باعـث تغيير در ضخامـت حـروف و ناهماهنگی تركيب می شـود. 

3- نشانه هایی که با استفاده از حروف تایپی ساخته می شوند

ايــن روش يكــی از رايج تريــن و پركاربردتريــن روش هــای ســاخت »نشــانه نوشــته« اســت. در ايــن روش ديگــر 
نيــازی بــه نــگارش حــروف نيســت، بلكــه حــروف در اينجــا به عنــوان مــواد خامــی هســتند كــه از قبــل آمــاده و 
در اختيــار شــما قــرار گرفته انــد. شــما فقــط بــا انتخــاب يــك قلــم مناســب و تايــپ آن می توانيــد وارد مرحلــه 

تغييــرات و دنيــای تايپوگرافــی شــويد.

ــودن و دسترســی آســان، بيشــتر از  ــه روز ب ــری، ســهولت در خوانايــی، ب ــه دليــل انعطاف پذي قلم هــاي تايپــي ب
اقــام خوش نويســي و دســت نويس، مــورد اســتفادة طراحــان قــرار می گيرنــد. از طرفــی تنــوع قلمهــاي تايپــی 
ــرای  ــی ب ــد، امــكان بســيار خوب ــت كــه در ضخامــت و وزن تفــاوت دارن ــوادة يــك فون ــا در نظــر گرفتــن خان ب
ذوق آزمايــی طراحــان گرافيــك ايجــاد می كنــد. ايــن در حالــی ا ســت كــه هــر ســاله بــا ورود فونت هــای جديــد 

تصویر49

تصویر50
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در گذشــته اقــام تايپــي تنهــا وظيفــه ســرعت در نــگارش و خوانايــي را بــر عهــده داشــتند امــا امــروزه ايــن اقام 
بــا فــرم هــا و روحيــه هــاي متنوعــي طراحــي مــي شــوند كــه در يــك تركيــب تايپوگرافــی می تواننــد مفهــوم و 

بيــان نوشــته را قبــل از خوانــده شــدن، بيــان كننــد.

در تايپوگرافــی مي تــوان ويژگی هــای بيانــی متفاوتــی همچــون حالــت جــدی، رســمی، باوقــار، شــاد، كودكانــه، 
قديمــی، مــدرن و ماننــد اينهــا را در فضــای نشــانه ايجــاد كــرد. ايــن قلمهــا در محيــط نرم افزارهــای گرافيــك 
بــه ســرعت و ســهولت می تواننــد مــورد بررســی قــرار بگيرنــد. جــدا شــدن حــروف كلمــات از يكديگــر و امــكان 
ــر روی اســكلت و ســاختار حــروف، از مهمتريــن ويژگی هــای ايــن روش  اعمــال تغييــرات الزم در نرم افزارهــا ب
اســت. هــر چنــد كار بــا حــروف تايپــی در قيــاس بــا روش هــای ديگــر راحت تــر بــه نظــر می رســد، ولــی عــدم 
ــر اجــراي نتيجــه را در حــد كارهــای  ــدة مناســب و تســلط نداشــتن ب ــكات الزم و فقــدان اي رعايــت برخــی ن
معمولــی و ضعيــف كاهــش می دهــد؛ در عــوض رعايــت اصــول و قواعــد طراحــی نشــانه و حفــظ تناســبات و از 
ــار حرفــه ای  ــد كار را در حــد آث ــا فكــر، حفــظ خوانايــی و پرداختــی فنــی می توان ــر انجــام كاری ب همــه مهم ت
ارتقــا دهــد. بــرای انجــام تمريناتــی موفــق در ايــن روش بــه چنــد توصيــة زيــر توجــه داشــته باشــيد. هــر چنــد 

برخــی توصيه هــا كلــی و رعايــت آن در تمامــی روش هــا الزم اســت.

تصویر51
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 در هنـگام كار دقـت داشـته باشـيد كـه ضخامـت انتخاب شـده بـا فضاهای منفی حروف تناسـب داشـته نکته
باشـد و با كوچك شـدن آن، »نشـانه« دچار مشـكل نشـود.

يــك نشــانه بايــد در اندازه هــای مختلــف ديــده شــود. اگــر ضخامــت حــروف خيلــی زيــاد باشــد درک و تشــخيص 
آن در انــدازة كوچــك بســيار ســخت خواهــد بــود. ضخامــت را در اندازه هــای مختلــف آزمايــش كنيــد و در كارگاه 
آن هــا را بــر روي ديــوار نصــب كــرده و دربــارة تغييــرات ضخامــت و خوانايــي حــروف بــا يكديگــر صحبــت كنيد.

تصویر55تصویر54

تصویر56

ضخامت مناسب برای حروف :

ضخامـت حـروف عامـل مهمـی در وزن و شـخصيت كلمـه اسـت. در هنـگام كار با حروف، متناسـب بـا موضوع و 
معنـای مـورد نظـر، ضخامـت حروف را انتخاب كنيـد. تغيير ضخامت و نـازک و ضخيم بودن سـاختار حروف صرفاً 

جهـت زيبايی نيسـت، بلكـه امكانی برای بيـان مفاهيم مختلف اسـت. 
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از فونت های غيرحرفه ای دوری كنيدنکته

ــن فونت هــا،  ــد. اي ــه كار شــما آســيب می زن ــاً ب اســتفاده از فونت هــای غيراســتاندارد و غيرمعمــول غالب
بــه صــورت رايــگان و در تعــداد بســيار زيــاد در دســترس همــگان هســتند و در طراحــی و اجــرای آنهــا

تصویر57

تصویر62تصویر61تصویر60

تصویر59تصویر58

تعادل و توازن کلمه :

هنـگام تغييـرات، تعـادل و تـوازن را در تركيب نوشـته حفـظ كنيد. جمع شـدن نقطه ها و يا فشـردگی تركيب در 
يـك طـرف نوشـته، كشـيدگی های بيـش از حـد و توجه نكـردن به وزن حـروف، می توانـد به تركيـب كلمه لطمه 

بزنـد و آن را نازيبـا كنـد )مثال هاي تصويري را مقايسـه كنيد(.

 شکل فضای منفی حروف و کلمه :

هـر كـدام از حـروف يـك كلمـه، شـكل خـاص خـود را دارد و در تركيب بـا حروف ديگـر فضاهای مثبـت و منفی 
متنوعـی ايجـاد می كنـد. اگـر می خواهيـد بـه تركيـب منسـجم و زيبايـی از كلمـه دسـت يابيـد، به انـدازة فضاي 
مثبت بـه فضـای منفـی هـم اهميت دهيـد و به آن دقت داشـته باشـيد. مانند نمونه هـاي تصويري، چنـد كلمه را 

بـا اسـتفاده از فضاي مثبـت و منفي طراحـي كنيد.
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اهداف پروژه را درک كنيدنکته

نشــانه، تنهــا يــك شــكل زيبــا نيســت كــه بــر روی تابلــو و يــا محصــوالت شــركت قــرار داده مي شــود، 
بلكــه تصويــر زيبايــي اســت كــه كاربردهــاي متفاوتــي دارد، از جملــه شــخصيت و ارزش موضــوع را نشــان 
ــت بخــش  ــد، هوي ــب می كن ــان را جل ــده مي شــود، نظــر مخاطب ــی دي ــك فضــای رقابت ــد، در ي می ده
ــم  ــت بســيار مه ــداف فعالي ــح اه ــل درک صحي ــن دلي ــه همي ــت موضــوع اســت. ب ــده ماهي و بيان كنن
اســت. شــما بايــد طرحــی را اجــرا كنيــد كار كنيــد كــه زيبــا باشــد، بــه خوبــی خوانــده شــود و در عيــن 
حــال اهــداف ســفارش را مــد نظــر داشــته باشــد. بــه هميــن دليــل بســيار ضــروري اســت كــه اهــداف 
پــروژة طراحــي نشــانة نوشــتاري بــه دقــت مطالعــه و درک شــود، زيــرا شــما نشــانه نوشــته اي را طراحــي 
مي كنيــد كــه عــاوه بــر بــرآوردن اهــداف ســفارش دهنــده، بايــد هــم خــوب خوانــده شــود و هــم زيبــا 

باشــد.

تصویر65تصویر64تصویر63

ــيد، از  ــی برس ــه خوب ــه نتيج ــد ب ــر می خواهي ــت. اگ ــده اس ــت نش ــه ای رعاي ــكات فنی و حرف  ن
فونت هــای حرفــه ای و خوانــا بهــره ببريــد.

تناسب فرم و محتوا  :

هـر سفارشـي، محتـوای خاصـي دارد و حـاوی نـكات مهمی اسـت كـه آن را برجسـته می كند. در هنـگام طراحی 
نشـانه، ايـن نـكات را در نظـر داشـته باشـيد و سـعی كنيـد آن هـا را در طـرح خـود نمايـان كنيـد. به طـور مثال 
انتخـاب و طراحـي يـك فونت هندسـی، بيـان خوبی بـرای فعاليت يك گروه معماری اسـت، اما ممكن اسـت برای 

يـك كارخانة توليد لباس و پوشـاک مناسـب نباشـد.



57

فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

 از طرح های دیگران کپی نکنید.نکته

بــرای طراحــی یــک نشــانة بــه یــاد ماندنــی، هرگــز از آثــار دیگــر طراحــان کپی بــرداری نکنیــد! اگر چــه 
ایــده گرفتــن از آثــار حرفــه ای مانعــی نــدارد، امــا بهتریــن روش در طراحــي نشــانه هاي نوشــتاري ایــن 
اســت کــه تمریــن را از یــک ایــدة اولیــه و ابتدایــی آغــاز کنیــد و ســپس آن را گام بــه گام کامــل کــرده تــا 

یــک نشــانة نوشــتاري اصیــل خلــق شــود.

بـا الگـو بـرداري از تصاویـر 66 و 67 شـما نیـز یـک ایـدة اولیه را کامـل کنید و نتایـج کار را بـر روي دیوار 
کالس یـا کارگاه نصـب کنیـد و دربـارة آن بـا هنرجویـان دیگر گفت وگـو کنید.

تصویر66

فعالیت 
کارگاهی

تصویر67
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تصویر68

تصویر70تصویر69

نشانه نوشتة خود را خاص کنيد  :

در هنـگام اتـود كـردن يـك »نشـانه نوشـته« آنچه كه خيلـی اهميت دارد اين اسـت كه، نشـانه به گونـه ای خاص 
طراحی شـود تا در ذهن باقی بماند و ويژگي متمايزي با سـاير اسـامی مشـابه داشـته باشـد. ايجاد تفاوت و تمايز 
در نشـانه، بسـتگی بـه ميـزان خاقيتـی دارد كه در طراحـی به كار می گيريد. بـه نمونه هاي تصويـري توجه كنيد.

اكنون شما نيز يك نمونه به صورت كاسي اتود بزنيد.
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تصویر71

تصویر73تصویر72

 نقش نقطه در ترکيب کلمه  :

»نقطـه« عامـل مهمـی بـرای خوانايـی، در نـگارش كلمـه اسـت؛ بنابراين اسـتفادة مناسـب از نقطه در » سـاختار 
كلمـه« در طراحـي نشـانة نوشـتاري ضروري اسـت. گاهـی وجود بيش از حد نقطـه، مشـكاتی را در تركيب طرح  
ايجـاد می كنـد كـه بايـد بـه گونـه اي مشـكل برطرف شـود، بايـد توجه كـرد كه نقطـه در بسـياری از مـوارد، يك 

عنصـر بصـرِي مهـم بـرای خـاص و ويژه  شـدن طراحي كلمه اسـت.

نقطه هـا در » فونـت« شـكل ثابتـی دارنـد ولـی در هنـگام تغييـرات، متناسـب بـا شـكل كلمـه و نيـاز طـراح، 
می تواننـد فرم هـای گوناگونـی ماننـد دايـره، مربـع و اَشـكال متنـوع ديگـر بـه خـود بگيرنـد.
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 با كار بر روي نقطه های يك »كلمه« يا »عبارت كوتاه«، نشانه هاي نوشتاري جديد طراحي كنيد.

 به خاطر داشته باشيد شكل، اندازه و محل دقيق قرارگيری نقطه، عامل مهمی در خوانايی كلمه است. نکته

فعالیت 
کارگاهی

تصویر74

اضافه کردن عناصر تصویری به کلمه :

ايـن حقيقـت كـه " نشـانه نوشـته" از عناصـر نوشـتاری شـكل می گيـرد، بـه اين معنی نيسـت كـه نبايـد به هيچ 
عنـوان از عناصـر بصـری در تركيـب كار و تلفيـق با نوشـته اسـتفاده شـود. گاهـی اوقات، حـروف الفبا بـرای بيان 
معنـای مـورد نظـر و يـا افزايـش اثـر بخشـی، كافی بـه نظـر نمی رسـند. در ايـن مواقع، عناصـر بصری بـه صورت 
انتزاعـی و نماديـن می تواننـد بـه كمـك طـراح بياينـد. ايـن عناصر به نوشـته افـزوده می شـوند و در واقـع مكمل 
اثـر هسـتند. فقـط در هنـگام كار توجـه داشـته باشـيد كـه ميزان حضـور اين عناصـر، بر نوشـتة غلبه پيـدا نكند. 
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بـا راهنمايـي هنرآمـوز خـود، كلمـه اي را انتخاب كـرده و براي طراحي"نشـانة نوشـتاري"، بـا اضافه كردن 
عناصـر بصـري، نشـانه هاي جديدي بـراي آن طراحـي كنيد.. 

تصویر82

فعالیت 
کارگاهی
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طراحي »نشانه نوشته« در کادر 

ــرای »نشــانه نوشــته«  ــا ارگانیــک باشــد. بديهــی اســت کــه انتخــاب کادر ب کادر می توانــد هندســی، ســنتی ي
بايــد متناســب بــا شــکل کلمــه و موضــوع ســفارش باشــد. هــم چنانکــه اســتفاده از کادر، در بســیاری از مــوارد 
ــه آن آســیب برســاند.  ــد ب ــز می توان ــد، گاهــی نی ــای آن کمــک می کن ــت معن ــده شــدن نشــانه و تقوي ــه دي ب
ــي و  ــه بررس ــه، ب ــر تجرب ــاوه ب ــه؟« ع ــا ن ــاز دارد ي ــه کادر نی ــده، ب ــی ش ــة طراح ــه که» کلم ــن نکت درک اي
آزمــودن نمونه هــاي متنــوع نیــاز دارد. در کادرهــای هندســی، ايــن بررســي ها بايــد بــا اتــود زدن هــاي متوالــي، 
ديــدن کار توســط طــراح، ارائــة آن در گروه هــاي کاري، نظــر خواهــي و ... انجــام شــود. ايــن عوامــل، شــخصیتی 
جــدی و رســمی بــه طــرح می بخشــند و نظــم نشــانه را افزايــش می دهنــد. کادرهــای ســنتی بــا تنوعــی کــه 
ــنتی،  ــای س ــی کادره ــن ويژگ ــذارد. مهم تري ــاز می گ ــا ب ــش بهترين ه ــرای گزين ــان را ب ــت طراح ــد، دس دارن
ــن کادرهــا دانســت؛ چــون از جنــس  ــد صمیمی تري ــه نشــانه اســت. کادرهــای ارگانیــک را باي هويت بخشــی ب

ــا ديــدن آن هــا، احســاس بیگانگــی نخواهــد کــرد. ــوده و مخاطــب ب فرم هــای طبیعــی ب

چنـد نشـانه نوشـته را که بـدون کادر طراحي شـده اند، انتخاب کنید، سـپس براسـاس فرم و شـکل آن ها، 
بـراي هـر کـدام کادري را در نظـر بگیريد و نشـانه نوشـته را در آن قرار دهید. نشـانه نوشـته )لوگوتايپ ها( 
را در دو حالـت بـدون کادر و بـا کادر بـر روي ديـوار يـا تختـه نصـب کنید و دربـارة اضافه شـدن کادر هاي 
هندسـی يـا ارگانیـک بـه هر يـک و تأثیـرات بصري آن بـا يکديگـر گفت وگو کنید. آيا نشـانه نوشـته ها در 

کادر جذاب  تـر شـده اند يـا خیـر؟ داليـل خود را بیـان کنید.
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رنگ هــا، بــا مخاطــب ســخن مي گوينــد، بيانــی ســمبليك دارنــد و بــرای تداعــی بهتــر معانــی بــه كار می رونــد. 
رنــگ در صورتی كــه بــه درســتی اســتفاده شــود بــه نشــانه تشــّخص و ويژگــی می بخشــد.

از جزئيات بپرهيزيد.نکته

در ميــان كارهــای گرافيــك، »نشــانه« بيشــتر از هرچيــزي بايــد خاصــه باشــد. هنــگام كار، از جزئيــات 
بيــش از حــد پرهيــز كنيــد تــا بــه ســادگی و وضــوح در شــكل برســيد. ايــن ســادگی و وضــوح بــرای 

ــر اســت. برقــراری ارتبــاط ســريع و ديــده شــدن، در اندازه هــای كوچــك بســيار مؤث

تأثیرات رنگ در نشانه 
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4- نشانه هایی که ساختار هندسی دارند

ــی  ــای هندس ــی. ويژگی ه ــاي تايپ ــه از قلمه ــت و ن ــری هس ــي خب ــاي خوش نويس ــه از قلم ه ــن روش، ن در اي
و ســاختار منظــم و منطقــی ايــن روش بــا شــيوة دســت نويس نيــز تناســبی نــدارد. در ايــن روش بــا حروفــی 
ســروكار داريــم كــه بــا ابتــكار و رعايــت نظــم، بــه شــيوة هندســی طراحــی شــده اند و بــر پايــة گريــد شــكل 
ــا تقســيمات هندســِی ديگــر،  ــا و ي ــا دايره ه ــا ي ــه از مربعه ــای منظمــی هســتند ك ــد، واحده ــد. گري می گيرن

ــوند. ــاخته می ش ــبه و س محاس
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فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

ارزش گريــد در آن اســت كــه تمــام قســمت های طــرح و جزئيــات آن، متــوازن و هماهنــگ شــده و تناســب ها و 
اندازه هــا بــا دقــت زيــادی اجــرا می شــوند و در نهايــت، كاری اصولــی و منســجم طراحــي خواهــد شــد. بــراي 

نمونــه می تــوان از خــط كوفــی و كوفــی گلچيــن كــه از هميــن روش شــكل گرفته انــد، نــام بــرد. 
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ــرای  ــی اســت ب ــال خوب ــه مث ــع شــكل گرفت ــد مرب ــر اســاس گري ــی كــه ب ــی بّناي هندســة ســادة خطــي كوف
ــن دســته از  ــود. اي ــد ب ــای كاســی خواه ــرای انجــام تمرين ه ــن روش و الگــوی مناســبي ب ــر اي شــناخت بهت
نشــان های نوشــتاری شــخصيتی منظــم و محكــم دارنــد و بــرای موضوعــات رســمی و جــدی بســيار مناســب 

هســتند.

ــراي درک بهتــر ايــن روش و نمونه هايــي از خــط كوفــي بّنايــي و تقســيمات آن آورده  در اينجــا تمريناتــي ب
شــده اســت.

تصویر98تصویر97

تصویر99



69

فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

تصویر100

يكــی از نشانه نوشــتارهايی كــه در قالــب هندســی طراحــی شــده اند نشــانه  ای اســت كــه در پرچــم جمهــوری 
اســامی ايــران قــرار دارد.

اجزاء اصلی اين نشانه نوشتار كه از فرم هندسی دايره گرفته است عبارت است از :

- دارای پنج اشاره به پنج اصل پايه دين 

- مستتر بودن كلمه ال اله اال اهلل در آن 

- تركيب كاما متقارن شكل : بيان گر تعادل و توازن )ميزان( 

- فرم قائم ميانی به شكل شمشير، نمادی از قدرت و استحكام و ايستايی 

- كره زمين و اهلل : مبارزه در جهت برقراری جامعه توحيدی و حكومت جهانی مستضعفان 

- تركيب و بيان فرم كلمه )اهلل( با چهار هال، يادآور فرم رشد

- خطوط هالی طرح محاط در دايره تداعی نصف النهار كره زمين و نشان دادن جهانی بودن دعوت اسام 

نشانه نوشتار در پرچم جمهوری اسالمی  
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عادت كنيد نشـانه را روی كاغذ طراحي كنيد. در اين روش، آزادی بيشـتری وجود دارد و دسـتتان به عنوان نکته
يـك طـراح، قوی تـر می شـود و قادر خواهيد بـود در هر شـرايطی ايده های خـود را عملی كنيـد حتی زمانی 
كـه بـرق رفتـه يا سيسـتم رايانة شـما نياز بـه تعميـر دارد. اين روش مرسـوم، يكـی از بهترين و آسـان ترين 
روش هـا بـرای رسـيدن به نتيجه اسـت؛ هر چنـد معتقديـم از امكانـات و قابليت هـای نرم افزارهـا و ابزارهای 

جديـد هم نبايد غافل شـد.

 همانطور كه قبًا اشـاره شـد، هدف از طراحی "نشـانه نوشـته"، حساسـيت بخشـيدن و تقويت توانايي هاي نکته
بصـری كلمـه اسـت تـا از حالـت عـادی و معمولی خارج شـده و به يك نوشـتار خـاص تبديل شـود و بتواند 
ُمّعـِرف و هويـت بخـِش موضـوع و بيان كننـدة مفهـوم مـورد نظر طراح باشـد. طرحـی كه پيچيـده، مبهم و 
ناخوانـا باشـد نمی توانـد بـا مخاطـب ارتباط برقـرار كرده و پيـام را منتقل كنـد. دشـواری در خوانش كلمه يا 
عبارت، فرايند شناسـايی و ارتباط را دشـوار می سـازد و سـبب می شـود پيام منتقل شـده به مخاطب، مبهم 
باشـد و به خوبی درک نشـود. يك "نشـانه نوشـته" بايد هم به خوبی ديده و هم خوانده شـود. يك آزمايش 
سـاده مشـخص می كنـد كه آيا نشـانة شـما بـه انـدازة الزم و كافی قابليـت خوانده شـدن را دارد يا نـه؟ برای 
ايـن كار الزم اسـت نتيجـة نهايـی را به افراد مختلف نشـان دهيد و ببينيد آيـا آنها می تواننـد آن را بخوانندو 

پيام هـاي آن را دريافـت ميكننـد يا نه؟ 

بــا اصــول و قواعــد طراحــی »نشــانه نوشــته« تــا حــدود زيــادی آشــنا شــديد و در طــی تمرين هــاي كاســی بــه 
نتايجــی دســت يافتيــد. ولــی بــرای ورود بــه بــازار كار و مواجــه شــدن بــا يــك ســفارش واقعــی، نــكات ديگــری 
هــم الزم اســت كــه دانســتن آنهــا ضــروری اســت. در پايــان بــرای آشــنايی بيشــتر شــما بــه مهم تريــن ايــن 

ــم.  ــكات اشــاره می كني ن

بنابرايــن همــواره بــه يــاد داشــته باشــيد كــه در دنيــاي واقعــي نشــانه )لوگــو( در مقابــل ديــد مخاطبانــي بــا 
طيف هــاي مختلــف قــرار خواهــد گرفــت. بنابرايــن شــما بايــد قبــل از ارائــة كار بــه مشــتری، آن را از زوايــای 

خوانایی لوگوتایپ

با اسـتفاده از كاغذ هاي شـطرنجي يا ميلي متري براي يك كلمه به روش كوفي بّنايي" نشـانه نوشـته"طراحي 
كنيد.

فعالیت 
کارگاهی
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از سـفارش دهنده كار، سـؤاالت دقيق و مناسـب بپرسـيد. قبـل از شـروع كار بايد بدانيد، بـراي چه موضوعي 
قـرار اسـت طراحـی نشـانه انجـام شـود و بـا چـه هدفـي ايـن كار را انجـام می دهيـد؟ چنانچه هـدف اصلي، 
ويژگيها، و هويّت بصرِي طرح يا »نشـانه نوشـته« براي شـما مشـخص نباشـد چگونه می توانيد برای مشتری 
خـود يك راه حل مناسـب پيشـنهاد كنيـد؟ در ماقات هـاي حضوری و يا بـه صورت غير حضوري، سـؤاالت 
خـود را مطـرح كنيـد. آيا فعاليت سـفارش دهنده، خاص و منحصر به  فرد اسـت؟ آيا موضوعی اسـت باسـابقه 
و در ايـن زمينـه نمونه هـاي مشـابهي وجـود دارد؟ بـا چـه عبـارت و فرمـي با چه رنـگ و قابي بهتـر می توان 
فعاليـت مشـتری و يـا كاال و خدمـات مؤسسـه را تعريف كـرد؟ مهم ترين پيامی كه »نشـانة« مـورد نظر بايد 
بـه مخاطبـان خـود منتقل كند چيسـت؟ آيا از شـعار تبليغاتی خاصی اسـتفاده می كند يا خير؟ سـؤاالتي از 

اين قبيل براي رسـاندن شـما و مشـتريتان به هدف، بسـيار كارسـاز خواهند بود. 
در پايـان، دريافت پاسـخ های الزم و شـناخت دقيق موضوع، شـما را آمادة مرحلة طراحـی خواهد كرد. اكنون 
بـا آگاهـي كامـل می دانيـد براي تأثيرگذاري بيشـتر بـر مخاطب كـدام روش را بايـد انتخـاب و از چه حروف 

يـا رنگ و قابي اسـتفاده نماييد.

مختلــف در مقابــل ديــد خــود و هنرجويــان ديگــر قــرار دهيــد تــا ببينيــد آيــا بــه آســاني قابــل خوانــدن اســت 
هســت و آيــا قــادر اســت پيــام شــما را بــه مخاطــب برســاند يــا نــه؟
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 سـعی كنيـد مخاطبان اصلي "نشـانه نوشـته"را بشناسـيد. در اين صـورت، مي توانيد نشـانه ای طراحی كنيد 
كـه برايشـان جذاب اسـت. برخی از مؤسسـات می تواننـد مخاطبان هدف خود را براي نشـانه نوشـته با دقت 
معرفـی كننـد، امـا برخی ديگـر در اين مورد مطمئـن نخواهند بود. ممكن اسـت بخواهند همة افـراد جامعه 
را مخاطـب قـرار دهنـد. در چنيـن شـرايطی، از سـفارش دهنده بخواهيد مشـتريان ايـده آل خـود را توصيف 
كنـد. بـراي شـناخت و درک دقيق تـر از مخاطبان اصلي "نشـانه نوشـته"، داشـتن اطاعات مفيـدي از قبيل 
باورهـا، عايـق، فرهنگ، ميزان سـواد، سـن، جنس، موقعيت جغرافيايی، سـطح زندگی، رفتـار، نيازهاي آنان 

و مـواردي مانند اينها ضروري اسـت.

 در دورانـي بـه سـر مي بريـم كـه گرايش هـا و تمايـات گوناگـون در جامعـه وجـود دارد و پيـروي از مـد، 
مخصوصـاً در جوامـع مد محور، بسـيار متداول اسـت، طراحـي گرافيك بايد راه بـرِد تأثير ويژة خود را داشـته 
باشـد. وظيفـه، طـراح در جامعـة مـا ارائة پاسـخ ها و راه حل هاي بصري مناسـب و همسـو با فرهنـگ ايراني- 
اسـامي اسـت. در دنيـای طراحـي گرافيـك، پيـروي از ُمـد، گزينة مناسـبي نيسـت؛ چـرا كه  دنبـال كردن 
گرايش هـای طراحـی رايـج در جامعـه، بـه اين معناسـت كه طراح شـما در نهايت مشـابه طرح هـای ديگران 
و يـا مبّيـن و مبلّـغ فرهنـگ بيگانگان خواهـد بود؛ در حالی كـه يكی از اهداف طراحی نشـانه هاي نوشـتاري، 
متمايز كردن موضوع و طرح شـما از سـاير طرح هاسـت. بدين سـبب بايد گرايش ها و نيازهاي زمان، محيط 
و اجتمـاع را بشناسـيد؛ امـا در عين حال اين به معنـاي پيروي و تقليد كوركورانه از آن ها نيسـت. زيرا پيروي 
از مـد و طـرح ديگـران، هـم بـا فرهنگ ديني و ملي ما ناسـازگار اسـت و هـم  مانع خاقيت ماسـت. بنابراين 
بايـد تجربه هـای شـخصی و مطالعـات خود را هـم در مورد فرهنگ و باورهـاي مردم جامعه و هـم دربارة يك 

موضـوع خـاص بـه طور مسـتمر ادامـه دهيد تا بـه نتايج منحصر به فرد و درسـتي برسـيد. 

گفتگو کنید

نکته

تصویر104
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باز طراحي 

گاهــی اوقــات  ممكــن اســت بــا سفارشــی روبــرو  شــويد كــه يــك »نشــان«، غيرحرفــه ای و يــا خيلــی قديمــی 
باشــد و يــا اينكــه كار توســط طراحــی كم تجربــه انجــام شــده باشــد و احتيــاج بــه بهبــود و يــا تغييــرات اساســی 
و بنياديــن دارد. مشــتري از شــما درخواســت اصــاح و تغييــر آن را دارد. در اين گونــه مــوارد، انجــام تحقيقــات 
ــرات  ــن تغيي ــد. اي ــاز را تشــخيص داده و طراحــی كني ــورد ني ــرات م ــا تغيي ــد ت ــه شــما كمــك كن ــد ب می توان
می توانــد نــام مؤسســه و خدمــات آن را دوبــاره برجســته كنــد و هويــت بصــری مــورد نيــاز مشــتري را فراهــم 
آورد. تغييراتــی كــه بايــد بــر روی نشــان قبلــی انجــام شــود، بســتگی زيــادی بــه ســابقة فعاليــت، ميــزان شــهرت 
و اقتضــای زمــان دارد. مــوارد گاهــي بايــد اصاحــات مختصــري در »نشــانه« انجــام شــود. انجــام ايــن تحقيقــات 

و اعمــال ايــن تغييــرات و اصاحــات بــر روي طــرح قبلــی را »بــاز طراحــي« مي گوينــد. 

ــرعت در  ــه س ــانه ها ب ــيع در رس ــار وس ــا انتش ــفارش دهنده، ب ــط س ــاب توس ــس از انتخ ــانه پ ــان، نش و در پاي

تصویر106تصویر105

تصویر107
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معــرض ديــد مخاطبــان قــرار ميگيــرد. حــال اگــر نشــانه بــرای گروهــی از مخاطبــان قابــل خوانــدن، شناســايی 
يــا فهميــدن نباشــد، وظيفــة خــود را بــه درســتی انجــام نخواهــد داد و مســئوليت بخــش مهمــی از ايــن مشــكل 

بــر عهــده طــراح گرافيــك اســت.

تصویر110

بـرای موفقيـت بيشـتر در طراحی و رسـيدن به نتيجـة ايـده آل، پيرامون 
موضـوع طـرح تحقيـق كنيـد. زيرا ديدن نشـانة مؤسسـاتی كـه در داخل 
و خـارج از كشـور فعاليت مشـابهی دارند و آشـنا شـدن با سـابقة فعاليت 
و تاريخچـة آن هـا، كمـك خوبـی بـه شـما می كند. سـعی كنيـد كارهای 
مشـابهي را كه توسـط طراحان ديگر انجام شـده اند، و يا كاال ها و خدمات 
مشـابهي را كـه ديگـران توليد و ارائـه كرده اند، بررسـی كنيد. اين تحقيق 
در وسـعت بينـش و الهـام بخشـي شـما بسـيار ارزشـمند اسـت و سـبب 
می شـود عـاوه بـر آشـنايي بـا ايده های همـكاران خـود در ايـن موضوع، 
از تشـابه ايـدة خـود با آثار موجـود پرهيز كنيـد، زيرا يكی از اهداف شـما 
ايـن اسـت كـه نشـانه ای طراحـی كنيـد تـا سـفارش دهنده را از رقبايش 

متمايـز كنـد. تكـرار دوبـارة ايده هـای انجـام شـده، به هيـچ عنـوان در اين 
راستا كارسـاز نيست.

تصویر111

پژوهش کنید

بـا راهنمايـی هنـر آمـوز در كارگاه، گـروه هـای 2 يا 3 نفره تشـكيل دهيد و هر گروه يك نشـانه نوشـتاری را 
انتخـاب كنيـد. سـپس بـرای بـاز طراحـی آن ايده های خـود را بصورت پيـش طـرح ) اتـود(  در كارگاه  ارائه 

دهيـد  و در بـاره آن گفتگو كنيد. 

فعالیت 
کارگاهی
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تطبیق لوگوتایپ با  الفباي بومي 

به نمونه هاي زير نگاه كنيد:

در هــر يــك از نشــانه هــاي نوشــتاري بــاال، بــراي تطبيــق لوگوتايــپ انگليســي بــا فرهنــگ و الفبــاي فارســي، 
ــه  ــبيه ب ــت مناســب و ش ــي، از فون ــوي اصل ــاس لوگ ــر اس ــد ســپس ب ــته ان ــه فارســي نوش ــا را ب ــدا آرم ه ابت
لوگــوي انگليســي بــراي نوشــتن آنهــا اســتفاده شــده و طراحــي نشــان نوشــتاري به الفبــاي فارســي انجــام شــده 
اســت. تطبيــق لوگوتايــپ بــا الفبــاي بومــي يــك مهــارت ويــژه اســت و نيــاز بــه تمريــن، تجربــه و پژوهــش و 

ــپ دارد . ــو تاي ــام لوگ ــرم و ن ــق در ف جســت وجوي دقي

تصویر112

تصویر113
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 اضافه کردن عناصر تصویری به کلمه

چنـد لوگـوي انگليسـي از بسـته بنـدي كاالهـا يا محصـوالت رايـج را انتخاب كنيد. سـپس آنها را فارسـي 
بنويسـيد و بـا توجـه بـه فـرم لوگوتايـپ اصلـي، بـراي آنها  نشـانه نوشـتاری)لوگوتايپ( فارسـی مناسـبي 
طراحـي كنيـد. اكنـون طـرح هاي پيشـنهادي را كنار نشـانه نوشـتاری)لوگوتايپ( انگليسـي گذاشـته و بر 

روي تابلـو نصـب كنيد.
با همكاسي هاي خود درباره شباهت فرم و محتواي آنها گفت وگو كنيد.

فعالیت 
کارگاهی



فصل2    طراحی نشانه نوشتاری 

      شرح کار:                                                                                                                                                                                                 
طراحــي نشــانه نوشــته بــا توجــه بــه موضــوع و درخواســت مشــتري و بــر اســاس نــوع كاربــرد آن، بــا رعايــت اصــول فنــي و جلــوة بصــري آن بــه صــورت پيــش طرح هاي دســتي 

)اتــود( و اجــراي آن در نرم افــزار متناســب
 

استاندارد عملکرد: 

طراحــي و اجــراي نشــانه نوشــته بــر اســاس ســفارش مشــتري بــا در نظــر گرفتــن اصــول تايپوگرافــي و طراحــي فونــت بــا اســتفاده از انــواع ابزارهــاي موجــود )قلــم مو، قلــم، قلم 
نــوری و غيــره و...( واجــراي طــرح در نــرم افــزار بــراي تحويــل بــه مشــتري

شاخص ها:
1- اجراي صحيح و درست در نرم افزار

2- انتخاب مناسب خط رسم يا فونت و كاربرد درست آن                 
3-  تركيب بندي حروف

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
زمان :    90دقيقه

مكان: آتليه گرافيك 
تجهيزات: رايانه- ميز- صندلي- نوشت افزار - در اختيار قرار دادن اصول هويت سازماني

ابزار و تجهيزات: ميزكار و صندلي و نور مناسب - رايانه با نرم افزارهاي مرتبط) NI-hP( – چاپگر و پويش گر - نوشت افزار- ماژيك- قلم- قلم خوش نويسي كاغذ           

معيار شایستگی:

 

ارزشيابی شایستگی طراحي نشانه نوشتاري 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                2بررسی و آناليز موضوع1

                2طراحی كردن اتودهای اوليه2

                2ارائه طرح ها و اصاحات نهايي3

                1پذيرش سفارش4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
1- بكارگيری فناوری های جديد
2- دقت و تمركز در اجرای كار

3- شايستگی تفكر و يادگيری مادام العمر
4- اخاق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

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





فصل 2

تصویرسازی کتاب کودک
فصل 3

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

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

  تصویر سازی کتاب کودک

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

استاندارد عملکرد

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

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

تصویر 4 تصویر 3

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

تصویر سازی کتاب کودک
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تصویر 7

تصویر 5

تصویر 6

تصویر 9تصویر 8
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تصویر 10

تصویر 11

تصویر 14تصویر 13

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

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

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

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

و اصـول رشـتة گرافيك نيز مسـلط باشـد.

1. Fiction  
2. Non fiction 

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

دربـارة آن با يكديگـر گفتگو كنيد.

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

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

آشنایی با انواع متن و تصویر  

تصویر 15

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

بـراي خلـق تصاويـر منحصر بـه  فـرد، مفيدتـر اسـت.

تصویر 18 تصویر 17

تصویر 20تصویر 19
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تصویر 21

تصویر 23 تصویر 22



88

تصویر 25

تصویر 26

تصویر 24



89

فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 28

تصویر 30

تصویر 27

تصویر 29

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

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

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

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

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

بايـد حرفـی بـرای گفتن داشـته باشـد.

تقسیم متن به تعداد تصاویر

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

کار گروهی

تصویر 32

تصویر 33

تصویر 31

فعالیت 
 متن داسـتان انتخابی خود را به تعداد فريم های کالسی

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

كنيد.

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

دهيد. 

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

به تصاوير زير توجه كنيد: 

شخصیت سازی

تصویر 34

تصویر 36 تصویر 35
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تصویر 38

تصویر 39

تصویر 37

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

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

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

دارد كـه بايـد هنـگام شخصيت سـازی به آن دقت شـود.

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

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

هم گفت وگو كنيد.

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

تخيـل هم بـه آن بيفزاييد.

تصویر 44

تصویر 45

تصویر 43

فعالیت 
کارگاهی
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تصویر 46

تصویر 47
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تصویر 48

تصویر 50 تصویر 49

تصویر 51
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تصویر 52

تصویر 54 تصویر 53

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

آموزش شخصیت سازی
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تصویر 55

تصویر 56
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تصویر 58

تصویر 59

تصویر 57
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تصویر 61

تصویر 60



102

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

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

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

يا اَشـكال هندسـي استفاده شـده است؟

تصویر 62

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

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

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

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

تصویر 63

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

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

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

انجـام دهيد.

طراحی شخصیت

تصویر 65تصویر 64

تصویر 66

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

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

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

مختلفی هسـتند.

تصویر 68

تصویر 67

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

تصویر 69

تصویر 70

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

فعالیت 
کارگاهی1

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

پژوهش کنید
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تصویر 71

تصویر 73 تصویر 72

تصویر 75 تصویر 74
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تصویر 77

تصویر 78

تصویر 76

تصویر 79



108

تصویر 80
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به اين تصاوير دقت كنيد:
آيا مي توانيد در هر تصوير شخصيت اصلي را پيدا كنيد؟

شخصیت سازی حیوانات

تصویر 81

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

می شـوند. وارد 

تصویر 84

تصویر 85



111

فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 87 تصویر 86

تصویر 88

تصویر 90تصویر89
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تصویر 91

تصویر 93تصویر 92

تصویر 94
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تصویر 96تصویر 95

تصویر 98

تصویر 99

تصویر 97
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تصویر 101تصویر 100

تصویر 102

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

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

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

تصویر 104

تصویر 105

تصویر 103
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تصویر 106

تصویر 107

تصویر 108

تصویر 109
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به اين تصاوير دقت كنيد:
ايـن طراحی هـای كوچـك پيش طـرح )اتودهـای اوليـه( فضا سـازی هسـتند كـه بـه اسـتوری بـورد و پيش طرح 
نهايـی منتهـی می شـوند. اسـتوری بـورد نمـای كلـی از فريم هـا را مشـخص می كنـد و رونـد داسـتان  را از ابتدا 
تـا انتهـا نشـان می دهـد. ايـن پيش طرح هـا، ريـزه كاری و رنـگ ندارنـد و بـا تكميـل مـداوم هـر فريـم، دقيق تر 
شـده و اشـكاالت رونـد داسـتان رفع می شـود و به طـوري كه می تـوان محل نوشـته ها را هـم در آن تعيين كرد.

تصویر 110

تصویر 111

تصویر 112

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

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

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

. كنيد

به اين تصاوير دقت كنيد:

تصویر 113

تصویر 115 تصویر 114

انتخاب زاویه دید مناسب
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فصل 3     تصویرسازی کتاب کودک

تصویر 117 تصویر 116

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

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

را دنبـال كند.

تصویر 120 تصویر 119

تصویر 122تصویر 121
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تصویر 123

تصویر 124
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تصویر 125

تصویر 126
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تصویر 127

تصویر 129تصویر 128
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تصویر 131 تصویر 130

تصویر 132

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

ايجـاد كنيد. 

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

پژوهش کنید

فعالیت 
کارگاهی
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تصویر 134 تصویر 133

تصویر 135

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

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

كـرد. اشـاره  تلفيقـی  تكنيك هـای  تصویر 136و 

تصویر 138تصویر 137

تصویر 139
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تصویر 140

تصویر 141
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تصویر 142

تصویر 144تصویر 143
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تصویر 146تصویر 145

تصویر 147
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تصویر 148

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

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

تصویر 152

تصویر 150
دخترک کبریت فروش

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

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

بهره منـد شـود.  اثـر خـود  در  رنگ هـا 

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

اجـرای درسـت تكنيك دقـت كنيد. 

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

تصویر 154 تصویر 153

تصویر 155

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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 با اسـتفاده از نرم افزار فتوشـاپ متن داسـتان را 
در تصاویر اسـکن شـده وارد کنید و سـعی کنید 
متـن را در جـای مناسـبی از تصویـر قـرار دهید. 
حـال تصاویـر را در انـدازة مناسـب و نزدیـک به 
انـدازة اصلـی، پرینـت بگیریـد. می توانیـد یکـی 
از تصاویـر را بـرای جلـد اسـتفاده کنیـد. عنـوان 
کتـاب را بـا فونـت بـزرگ تـر و اسـم نویسـنده 
بـا فونـت کوچکتـر روی جلـد  را  و تصویرگـر  
بیاوریـد. حـال مـی توانیـد بـا اسـتفاده از آثـار 
پرینـت شـده، و بـا کمـک هنرآمـوز خود، ماکت 

بسـازید. را  نهایی 

به تصاویر زیر توجه کنید: 

عوامل مؤثر در قیمت گذاری آثار

تصویر 156

تصویر 158تصویر 157

تصویر 159

فعالیت 
کارگاهی
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تصویر 160

تصویر 161

تصویر 162

تصویر 163

تصویر 164
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تصویر 165

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Portfolio
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" به نام خــــــــــدا "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تصويرگـر پرداخت نمايد.

كارفرما                                                                                     تصويرگر
به نشاني:                                                                                   به نشاني:

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

بياوريد. كالس 

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

کار گروهی



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

اجراي دستي و يا در نرم افزار و ارائه به مشتريب                                                                                                                                                                                        

استاندارد عملکرد: 

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

شاخص ها:
1- انتخاب تكنيك و رنگ آميزي                             

2- نحوه اجرا            
3- خروجي گرفتن                          

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

مكان: كارگاه گرافيك
تجهيزات: ابزار تصوير سازي - رايانه

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

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی تصویر سازي کتاب کودک 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1آماده سازي مقدمات پروژه1

                2طراحي اتودهاي اوليه 2

                2ارائه طرح و اصالح و تحويل فايل نهايی3

                2ارائه فايل نهايي به مشتري4

                2پذيرش سفارش5

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

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

4- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

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



فصل 2

نظارت بر چاپ
فصل 4

از آنجایي کـه چـاپ مجموعـه ای از کارهـای معيـن و مسـتقل از یکدیگـر اسـت، طراحـان گرافيـك به 
کمـك ناظـران چـاپ مي تواننـد از رونـد چـاپ اثـر خـود آگاهـي یافتـه و بـا همـکاري بـا ایشـان براي 
مشـکالت احتمالـي راه حلـي بيابنـد. بنابراین هنرجویان رشـتة فتو-گرافيـك در این فصل بـا مهم ترین 

بخش هـاي نظـارت چـاپ آشـنا شـده و در برخـي از آن هـا مهارت هایـي را مي آموزنـد.
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1

 نظارت بر چاپ

برای نظارت بر چاپ، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

هــدف از ایــن شایســتگي، آشــنا شــدن هنرجویــان بــا فراینــد چــاپ و وظایــف ناظــران چــاپ اســت بســياري 
از دانش آموختــگان گرافيــك بــه دليــل بي اطالعــي از ایــن فراینــد مشــکالت بســياري را در بــازار کار تجربــه 
ــه  ــن زمين ــه در ای ــاي پای ــد و مهارت ه ــارب مفي ــب تج ــا کس ــك ب ــتة فتو-گرافي ــان رش ــد. هنرجوی مي کنن

مي تواننــد در انجــام بخشــي را در وظایــف بــه عنــوان دســتياران ناظــر چــاپ فعاليــت کننــد.

کنتـرل انـواع کارهـاي چاپـي با مهارت شـناخت انواع کاغـذ- مقوا- پالسـتيك-مواد چاپي- انواع چاپ افسـت- 
پالستيك فلز- 
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فصل 4    نظارت بر چاپ دیجیتال 

فرایند چاپ  

چـاپ مجموعـه ای ازکارهـای معيـن و مسـتقل از یکدیگـر اسـت کـه بـراي انجـام دادن آن بـه تخصـص های 
مختلـف نيـاز اسـت. بنابرایـن، چـاپ یـك »فراینـد« اسـت کـه چندیـن مرحلـة کاري دارد. برای بـه انجام 
رسـاندن بهتـر هـر مرحلـه از یـك فراینـد، نظـارت مسـتمر، امـری مهم و اساسـي اسـت؛ از ایـن رو در هر 

سـفارش چاپـی، حضـور یـك فـرد بـه عنـوان »ناظر چـاپ« ضروری اسـت.
 چـرا فراینـد چـاپ، نيازمنـد نظـارت اسـت؟ ناظـر چـاپ، مسـئول انجـام درسـت مراحـل مختلـف چـاپ، 
بـرای دسـتيابی بـه بيشـترین حـدِّ کيفيـت اسـت. از آنجایـي کـه چـاپ انـواع گوناگونـی دارد و هـر نوع از 
آن  نيـز مراحـل مختلفـي دارد، پـس نمی تـوان بـراي همـة ناظران چـاپ، یك دسـتور ثابت در نظـر گرفت. 
بـه هميـن دليـل هـر یـك از انـواع چـاپ، نيازمنـد نظـارت خاص خـود اسـت و ناظـر ویـژه اي دارد. برای 
نمونـه وظایـف ناظـر» چـاپ افسـت1 « با وظایف ناظـر » چاپ فلکسـوگرافی2« و یا ناظر»چاپ سـيلك اسـکرین3 
« متفـاوت اسـت. امـا بـه دليـل  کاربـرد گسـتردة چـاپ اُفسـت در صنعت نشـر کتـاب و روزنامـه و ارتباط 
تنگاتنـگ طراحـان گرافيـك  و عکاسـان بـا آن، آگاهـي از وظایـف ناظـر »چـاپ افسـت« اهميـت بيشـتری 

دارد و بـه هميـن دليـل در ادامـه بـه آن خواهيـم پرداخت.

1- Offset printing
2- Flexography
3- Silk screen printing

 

 زمینـه هنــر مشترک گروه هنـر
 پایۀ دهمـ  دورۀ دوم متوسطهـ  شاخۀ فنی وحرفه ای

210781

شابک  978-964-05-2526-5

یبهـای فـروش در سـراسـر کشـور            ریال ـ 1395
فه ا

حر
ی و

ۀ فن
اخ

 ش
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ۀ د

ور
 د

مـ 
ده

یۀ 
 پا

راهنامی هرنآموز

تصویر 1
جلد کتاب درسی چاپ افست
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تصویر 2
دستگاه ماشین چاپ فلکسوگرافی

تصویر 3
مراحل چاپ سیلک
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فصل 4    نظارت بر چاپ دیجیتال 

نظارت بر چاپ از کجا آغاز می شود؟

ممکـن اسـت چنیـن تصـور شـود کـه کار ناظـر چـاپ، از هنـگام چـاپ و در چاپخانـه آغـاز مـي شـود، اما 
چنیـن نیسـت؛ کار نظـارت بـر چـاپ از زمـان طراحـی و خریـد مـواد محصـول چاپـی، آغـاز و تـا زمـان 
تحویـل محصـول چاپـی بـه انبـار و یـا مراکـز پخش و حتـي فـروش آن ادامه  مي یابـد. زیـرا کیفیت چاپ و 
محصـول چاپـی عـاوه بـر وابسـتگی بـه فرایند چـاپ، به مـواد بـه کار گرفته شـده و چگونگی جابـه جایی 

محصـوالت تولیـد شـده نیز وابسـته اسـت. 
یکـي از مهمتریـن مسـائلي کـه ناظـر چاپ اُفسـت بر آنهـا نظـارت دارد، کیفیت مـواد مصرفي چاپ شـامل  

)مرکـب، کاغـذ، مقـوا، پاسـتیک و ...( و ویژگـي هاي مربوط به آنهاسـت.

ویژگی ها ی کاغذ و مقوا

کاغذ و مقوا از مهم ترین سـطوح چاپ شـوندة مورد اسـتفاده در چاپ افسـت هسـتند، برخی از  ویژگی ها ی 
ایـن مـواد )رنـگ، جنـس و ...(، تأثیـر مسـتقیمي بـر کیفیـت چـاپ دارنـد و ناظـر چـاپ عاوه  بر شـناخت 
ایـن ویژگی هـا  بایـد بـه تأثیـر آن هـا بـر چـاپ توجـه کافـی داشـته باشـد.  ایـن ویژگي هـا شـامل انـدازة 
کاغـذ، راه و بیـراه، جـرم و ضخامـت و انـواع کاغذهـاي مـورد اسـتفاده در چـاپ و درخشـش و سـفیدي و 

بازتـاب آن ها هسـتند.

اندازه کاغذ

کاغـذ   بـه سـبب کاربرد گسـترده ای که در زندگي انسـان دارد در سراسـر جهان تولید می شـود. تمـام کاغذهای 
تولیـد شـده، نخسـت در یـک عرض معین و طول نا مشـخص بـه صورت »رول« تولید می شـوند. بخشـی از این 
کاغذهـا بـه همـان صورت رول شـده در چاپ افســت رول، بـرای کارهای پرشـمار مانند روزنامه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد و بخـش دیگـری از آن ها توسـط تولید کننـدگان کاغـذ در اندازه های اسـتاندارد به صـورت ورق 
و در بسـته های 100 تـا 500 تایـی کـه بـه آن »بنـد« می گوینـد بـه بـازار عرضه می شـود. کاغذها انـدازه هاي 
گوناگونـي دارنـد امـا از یـک اسـتاندارد بین المللـي و ملي پیـروي مي کننـد. با توجه بـه اینکه قوانین »سـازمان 
اسـتاندارد ملی ایران« از اسـتاندارد جهانی »ISO« اسـتفاده می کند. بنابراین اندازة بیشـتر کاغذهای ارائه شـده

کتابهـاي درسـي کـه بـا چاپ افسـت در اختیار شماسـت را به دقت نـگاه کنید، دربـارة کاغذ، رنگ پژوهش کنید
و کیفیـت چـاپ تحقیـق کنید و بـا راهنمایي هنرآموز خـود، در کاس دربارة آن گفـت وگو کنید.
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 در بازارهـای کاغـذ ایـران، مطابـق بـا »اسـتاندارد جهانی اندازه کاغذ1 « اسـت)جدول شـمارة1(. اما بـا توجه به 
سـابقة دیریـن توليـد کتاب در ایران، بيشـتر محصـوالت چاپی مانند کتـاب و مجله در اندازه هـای رایج در ایران 
توليـد می شـوند. ایـن اندازه هـای رایـج نيز بـرای کاهش دورریـز کاغذ و سـایر هزینه ها، بـا اندازه های اسـتاندارد 
جهانـی کاغـذ تـا حـدودی مطابقـت داده شـده اند)نمودار شـمارة 1(. نـام و طول و عـرض )قطع( هر یـك از این 

اندازه ها و جدول شمارة 2،  ابعاد رایج کاغذ در ایران را نشان مي دهد.  

1- International Standard Paper Size 

جدول شماره 1
»ISO217« و »ISO216« ابعاد کاغذ مطابق استاندارد

A گروه B گروه C گروه
4A0 2378×1682    -                    -   
2A0 1682×1189     -           -   
A0 1189  ×841 B0  1414×1000 C0 1297 ×917
A1 841 ×594 B1  1000 ×707 C1 917 ×648
A2 594 ×420 B2 707×500 C2 648 ×458
A3 420 ×297 B3 500×353 C3 458 ×324
A4 297 ×210 B4 353 ×250 C4 324 ×229
A5 210 ×148 B5 250  ×176 C5 229 ×162
A6 148 ×105 B6 176  ×125 C6 162 ×114
A7 105 ×74 B7 125 ×88 C7 114 ×81
A8 74 ×52 B8 88  ×62 C8  81×57
A9  52  ×37 B9 62  ×44 C9 57 ×40

A10 37 ×26 B10 44 ×31 C10 40 ×28



147

فصل 4    نظارت بر چاپ دیجیتال 

بـراي جلوگیـري از اتـاف منابـع کاغـذ، کوچـک کـردن ابعـاد کاغذ بر مبنـاي روش  هندسـي انجام مي شـود نه 
حسابي. روش 

نمودار 1
)ISO216( چیدمان کاغذها بر اساس  استاندارد

Size (A,B,C
) 0
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جدول شماره 2

ابعاد مصطلح و رایج کاغذ چاپ در بازار ایران بر حسب سانتي متر
C1=65×90B1=100×70

C2=45×65B2=50×70

A0=120×80C3=30×40

در سراسـر دنیـا تمـام کاغذ هـای تولیـد شـدة مورد اسـتفاده در چـاپ، از الیـاف سـلولزی تولید می شـوند. در 
فراینـد تولیـد کاغـذ، کوشـش می شـود ایـن الیـاف کـه خـود عامـل اصلـی پایـداری کاغـذ در برابـر پارگی و 
شـکنندگی اسـت، در یـک جهـت از کاغـذ قـرار گیرنـد تـا کاغـذ حداکثـر مقاومـت را در برابـر تـا خوردگی و 
شـکنندگی پیـدا کنـد، در حقیقـت ایـن ویژگی موجـب می شـود کاغذها از یک جهـت راحت تر تا زده شـوند، 
کـه در اصطـاح از آن بـه عنـوان »راه کاغـذ1«  نـام برده مي شـود، ایـن مسـئله، در تولید کتـاب و محصوالت 

چاپـی دیگـر کـه عمـل تاخوردگـی کاغذ در آن هـا  نقش دارد، بسـیار مهـم اسـت )تصویر 4(. 
نکتـه: هنـگام چـاپ، کاغذ هـا بایـد بـه گونـه ای در دسـتگاه چـاپ قـرار گیرند کـه جهـت تاخـور آن )راه  آن(، 
مـوازی سـیلندر چـاپ باشـد.  مهم تـر از آن، الزم اسـت صفحـات کتـاب در فرم چاپی، بـه گونـه اي قرارگیرند 
کـه پـس از صحافـی، جهـت )راه( تاخـور کاغـذ، مـوازی عطف کتاب باشـد. زیـرا اگـر راه کاغذ، مـوازی عطف 
کتـاب نباشـد،  برگه هـای کتـاب هنـگام گشـودن کتـاب به حالت ایسـتاده قـرار می گیرنـد و خواننـده مجبور 
اسـت آن را از قسـمت عطـف )بیـراه کاغـذ( بـا فشـار دسـت تـا بزنـد و ایـن عمـل، کتـاب را زودتـر فرسـوده 

می کنـد. )تصویـر شـماره 5(

1- Grain paper 

راه و بیراه کاغذ

تصویر 5تصویر 4
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فصل 4    نظارت بر چاپ دیجیتال 

معمـوالً تولیدکننـدگان کاغـذ و مقوا، جهت مناسـب 
تـا زدن کاغـذ و مقـوای تولیـد شـده را با اسـتفاده از 
عامـت پیـکان بـر روي بسـتة آن نشـان  مي دهنـد. 
اگـر پیـکان مـوازی طول کاغذ باشـد، جهت مناسـب 
تاخوردگـی کاغـذ در راسـتاي طول کاغذ اسـت و اگر 
پیـکان در امتـداد عـرض کاغذ باشـد، جهت مناسـب 
تاخوردگـی موازی عرض کاغذ اسـت. عاوه بر نشـان 
پیـکان، از حـروف اختصـاری» SG« و» LG« نیز برای 
نشـان دادن جهت مناسـب تاخوردگی کاغذ اسـتفاده 
 ،»LG «مي شـود؛ در ایـن صـورت حـروف اختصـاری 
بـه معنـای آن اسـت کـه جهـت مطلـوب تاخوردگی 
 ،»SG «کاغـذ، موازی طـول کاغذ و حـروف اختصاری
تاخوردگـی،  مطلـوب  کـه جهـت  اسـت  آن  گویـای 

مـوازی عـرض کاغذ اسـت)تصویر 6(.

تشخیص راه و بیراه کاغذ

1- کاغذهـاي مختلفـي را انتخـاب کنیـد و از طریـق تـا زدن و پـاره کـردن کاغذ، راه و بیـراه آن را 
پیـدا کنید.

 2- چنـد کتـاب و مجلـه را بررسـي کنیـد و ببینیـد آیـا هنـگام چـاپ، راه و بیـراه کاغـذ در آن ها 
رعایت شـده اسـت؟

 کاغـذ و مقواهـای مـورد مصـرف در صنعـت چـاپ، بیشـتر در اندازه هـا ی» B1« و» C1« بـه بـازار نکته
 »B2« عرضـه می شـوند. اگـر راه ایـن کاغذهـا در جهت طول باشـد و در دسـتگاه از کاغذ در انـدازة
و» C2« اسـتفاده کنیـم، بـه ناچـار بایـد کاغذ هـا را نصـف کنیـم، و در ایـن صـورت کاغـذ از جهت 
بیـراه وارد دسـتگاه خواهـد شـد، و همیـن طـور اگـر دسـتگاه چـاپ مـورد اسـتفادة مـا قـادر بـه 
اسـتفاده از کاغـذ در انـدازة» B3« و » C3« باشـد، مـا بایـد کاغذها را دوباره بـرش بزنیم که در این 
صـورت کاغذهـا از جهـت درسـت یعنـی راه، وارد دسـتگاه خواهند شـد. بنابراین، در هنـگام خرید 

کاغـذ بایـد بـه انـدازة دسـتگاه مـورد نظر بـرای چاپ توجه داشـت.

تصویر 6

فعالیت 
کارگاهی
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جرم و ضخامت کاغذ

در ميـان تمـام ویژگی هـای موجـود در کاغذهـا، دو ویژگـی 
انـدازه و جـرم )وزن( بيشـترین اهميـت را دارنـد. در مـورد 
اندازه هـاي کاغـذ توضيـح داده شـد؛ امـا منظـور وزن هـر 
کاغـذ کـه در اصطـالح بـه آن »گرامـاژ« گفتـه مي شـود، 
عبـارت اسـت از: »وزن یـك متـر مربـع کاغـذ« از آن کاغـذ 
اسـت کـه بـه شـکل غيـر مسـتقيم حـدود ضخامـت کاغـذ 
را نيـز مشـخص مي کنـد. توليدکننـدگان کاغـذ در سراسـر 
دنيـا مقـدار جرم یـا وزن کاغـذ را بر اسـاس واحدهای کالن 
جـرم ماننـد تـُن، کيلوگرم و پوند محاسـبه  مي کننـد و برای 
سـهولت محاسـبات، تعداد معينی از کاغذها را که به شـکل 
یکسـان توليـد شـده در یك بسـته قـرار می دهنـد. وزن این 
بسـته مبنـای محاسـبه قـرار می گيـرد کـه در اصطـالح بـه 

آن »بنـد« می گوینـد. بـه صـورت معمـول، یـك بنـد1 کاغـذ شـامل» 500« و یـك بنـد کاغـذ ضخيم)مقـوا( 
شـامل»100« بـرگ اسـت. بـه علت اعداد بسـيار کوچـك ضخامت کاغـذ، ضخامت بـا واحد طول بيان نميشـود 
بلکـه از طریـق گرامـاژ کاغـذ توضيـح داده مـي شـود. بنابرایـن هرچـه گرامـاژ کاغـذ باالتر بـرود، ضخامـت کاغذ 

بيشـتر مـي شـود و هـر چـه گرامـاژ کاغـذ پایين تـر باشـد ضخامـت آن کمتـر اسـت. )تصویر 7(

1- Ream 

کاغذ روزنامه
ایـن نـوع کاغـذ، هـم به شـکل رول و هم به شـکل ورق توليد می شـود، اما نوع رول آن اسـتفادة گسـترده تری 
در چـاپ دارد و چـون بيشـتر بـرای چـاپ روزنامه کاربـرد دارد با نـام »کاغذ روزنامه« شـناخته می شـود. این 
کاغذهـا قـدرت مرکب پذیـری و جـذب رطوبـت باالیـی دارنـد و بـه هميـن علـت بـرای کارهـای بـا کيفيت و 
دقيـق چاپـی، مناسـب نيسـتند. گرامـاژ ایـن کاغذهـا از 40 تا 60 گـرم متغير اسـت و قيمت آن نيـز ارزان تر 

است.
کاغذ تحریر

ایـن نـوع کاغـذ بـرای انـواع کارهـای چاپـی افسـت به ویـژه کتاب مناسـب اسـت. از آنجا کـه این کاغـذ برای 
یادداشـت کـردن مناسـب اسـت؛ بـراي چـاپ اوراق اداری مانند سـربرگ، پاکت و اسـناد نيز از ایـن نوع کاغذ 

اسـتفاده مي شـود. گرامـاژ ایـن دسـته از کاغذهـا از 70 تـا 100 گرم متغير اسـت.

کاغذهای مورد استفاده در چاپ

تصویر 7
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کاغذ انجیلی )پوست پیازي(
نوعـی کاغـذ بسـيار نـازک اسـت که به علـت کم حجـم و کم وزن شـدن کار، برای چـاپ کتاب هایی بـا تعداد 

بـرگ زیـاد، مانند دایـره المعارف ها مورد اسـتفاده قـرار می گيرد.
مقوای کارتی

ایـن نـوع مقـوا بـا رنگ هـای مختلف بـرای جداسـازی بخش هـای مطالـب در زونکـن و از نوع مرغـوب آن نيز 

کاغذ روکش شده)گالسه(
ایـن نـوع کاغـذ  بـه دو صـورت مـات و بـراق توليـد می شـود و جـزء بـا کيفيت تریـن کاغذهـا در چـاپ بـه 
شـمار مـي رود، بـه هميـن دليل بـرای کارهای بـا کيفيـت چاپی ماننـد کتاب های عکاسـی و طراحـی و اوراق 
تبليغاتـی بسـيار مناسـب اسـت؛ گرامـاژ این دسـته از کاغذهـا از 90 تا 300 گرم متغير اسـت. نکتـة مهم در 
کاربـرد ایـن کاغذهـا آن اسـت کـه مرّکـب مـورد اسـتفاده در نـوع مـات و بـراق این کاغذهـا متفاوت اسـت و 
بـه هنـگام چـاپ بایـد بـرای کاغـذ بـراق مرکب بـّراق و بـرای نوع مـات آن، مرّکـب مات بـه کار گرفته شـود.

»NCR «کاغذ
بـه ایـن نـوع کاغـذ، »خودکپـی« نيز می گویند زیرا نوعی پوشـش شـيميایی دارد و هنگام نوشـتن، رونوشـتی از 

نوشـته هـا را روی صفحـه زیریـن بـه جـا می گذارد. گرامـاژ این نـوع کاغذ بين 40 تـا 240 گرم متغير اسـت.

پرسش 
این نوع کاغذ در کجا و چه مواردي کاربرد دارد؟ آیا مي توانيد برخي از این موارد را نام ببرید؟کالسی

جدول شماره 3

Ipiنوع کاغذشيوه چاپ

56-55کاغذ روزنامهلترپرس
133-120کاغذ گالسهلترپرس
120-100روزنامهافست
150-130تحریرافست
175-150مقوای پشت طوسیافست
175به باالمقوای گالسهافست
120-80انواع مختلفسيلك
150-70انواع مختلففلکسو

200-70انواع مختلفهليوگراور
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گاهـی برای چـاپ کارت ویزیت اسـتفاده می شـود.

مقوای پشت توسی
نوعـی مقـوا، کـه فقـط یك طرف آن سـفيد اسـت. از ایـن نوع مقـوا در چاپ جعبـه و بسـته بندی های مختلف 

اسـتفاده می شـود، گرامـاژ آن از 200 تا 300 گرم متغير اسـت.

مقوای پشت ِکِرم یا زرد )ایندل بورد1 (
ایـن نـوع مقـوا کـه کيفيـت آن از مقـوای پشـت توسـی باالتر اسـت، معمـوالً در سـاخت جعبه هـای دارویی و 

بهداشـتی کاربـرد دارد، گرامـاژ آن از 200 تـا 300 گـرم متغير اسـت.
کاغذ و مقوای فانتزی

ایـن نـوع کاغـذ و مقـوا بـا بافت هـای مختلـف و تنـوع رنگـی بسـيار، بـرای کارت هـای دعـوت و پوسـترهاي 
تبليغاتـی و تشـریفاتی کاربـرد دارد. گرامـاژ ایـن نـوع، از 120 تـا 250 گـرم متغيـر اسـت.

کاغذ پالستیکی
نوعـی کاغـذ اسـت کـه از ترکيبـات پليمـری سـاخته شـده و به گونه ای اسـت که چاپ افسـت بـه خوبی روی 
آن انجـام می شـود. در برابـر رطوبـت و نيروهـای کششـی بسـيار مقـاوم اسـت بـه حـدی که با دسـت پاره 

نمی شـود. از نـوع پشـت چسـبدار آن بـراي برچسـب محصـوالت اسـتفاده مـی شـود. گرامـاژ آن از 100 تـا 
300 گـرم متغير اسـت.

1- Indel Board 

پرسش 
کدام محصوالت با این مقواها بسته بندي مي شوند؟کالسی

چـرا بازیافـت ایـن نـوع مقواهـا از مقواهاي دیگر آسـان تر اسـت؟ دربـارة این موضوع جسـت وجو کرده 
و نتيجـه را در کالس ارائـه نمایيد.

نکات 
زیست محیطی
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کاغذ پشت چسب دار
در نـوع مـات و بـراق توليـد می شـود، چـاپ افسـت بـه خوبـی روی آن انجـام می شـود، و بـرای برچسـب 

... کاربـرد دارد. و  محصـوالت و روکـش جعبه هـا 

کاغذ کرافت
در ایـران بـه نـام »کاغـذ کاهی« مشـهور اسـت. این نـوع کاغـذ نـه از کاه، بلکه از خميـر چوب سـولفاته تهيه 
مـی شـود و بـه هميـن دليـل رنـگ قهـوه ای روشـني دارد. در صنایع بسـته بندی و پاکت سـازی کاربـرد دارد، 

امـا گاهـی مواقـع در کارهـای فانتـزی و متفـاوت ماننـد پوسـتر و . . . نيز از آن اسـتفاده می شـود.

کاغذ غیرقابل نسخه برداری
نوعـی کاغـذ امنيتـی اسـت. ایـن نـوع کاغـذ، تمـام نـور دسـتگاه هاي کپـی را جـذب کـرده و نـوری منعکس 
نمی کنـد، در نتيجـه از آن نمی تـوان کپـی تهيـه کـرد. ایـن نوع کاغذهـا، رنگی قرمـز دارد، و به سـبب کاربرد 
بسـيار محـدودی کـه دارد، گران قيمـت بـوده و کمتر قابل دسـترس همگان اسـت. یکـي از مـوارد کاربرد آن، 

تهيـة سـندهاي تحقيقاتـي تـك نسـخه اي اسـت. گاهـی برای چـاپ کارت ویزیت اسـتفاده می شـود.

پرسش 
چـه نـوع محصـوالت چاپـي را مـي شناسـيد کـه بـا این گونـه کاغـذ توليـد شـده اند؟ چند نمونـه نام کالسی

ببریـد و در صـورت امـکان آن هـا را بـه کالس آورده و دربارة نـوع کاغذ با راهنمایـي هنرآموز گفتوگو 
. کنيد

نکته 
دربـارة اسـتفاده از ایـن نـوع کاغذ هـا در بسـته بندي مـواد غذایي تحقيق کـرده و دالیل بهداشـتي آن بهداشتی

را در کالس ارائـه کنيد.

چنـد نمونـه از کارهـاي فانتـزي را کـه بـا کاغـذ کاهي توليد شـدهاند بـا خود بـه کالس بياوریـد و با 
راهنمایـي هنرآمـوز خـود دربـارة گرامـاژ و ضخامـت آنها گفتوگـو کنيد.

فعالیت 
کالسی
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کاغذ سنگ )کاغذ مرمر(
 نوعـي کاغـذ اسـت کـه بـر پایة کربنـات کلسـيم و پلياتيلـن توليد مـيٌ شـود و کاربردهاي متعـددي در چاپ 
دارد. از جملـه ویژگيهـاي ایـن کاغـذ ضـد آب بـودن، مقـاوم در برابر پارگي و بدون الکتریسـيته سـاکن اسـت 
و همچنيـن در برابـر حشـرات و مـواد روغنـي نيـز مقـاوم اسـت. PH این نـوع کاغذ خنثـي بـوده و گراماژ آن 

از 200 تـا 500 گـرم متغير اسـت. 
کاغذ کاربن لس

همـان کاغـذ کاربـن اسـت بـا این تفـاوت که عمـاًل هيچ نـوع کاربني را مشـاهده نمي کنيـد و در اثـر تماس با 
آن هرگـز دسـتانتان رنگـي و کثيـف نمي شـود؛ ماننـد برگه هاي دفترچـة بيمه و فيشـهاي بانکي.

سایر  ویژگی های کاغذهای چاپی
کاغـذ، ویژگی هـای بسـيار گوناگونـی دارد کـه اندازه گيـری هـر یـك از ایـن  ویژگی هـا در کاربـرد آن بسـيار 
اهميـت دارد. در رابطـه بـا چـاپ بایـد گفـت کـه نخسـتين ویژگـی ظاهـری کاغذهـا، ميـزان »سـفيدی1« ، 

»درخشـش2«  و »بازتـاب3«  آن هـا اسـت.

1- Whiteness 
2- Brightness
3- Gloss

بـه همراه همکالسـيهاي خـود مجموعه اي از انواع کاغذها را جمع آوري کنيد. سـعي کنيد خصوصيات 
هـر کاغـذ را همـراه با گراماژ آن بر روي آن بنویسـيد و در کالس ارائه کنيد. 

فعالیت 
کارگاهی

تصویر 8



155

فصل 4    نظارت بر چاپ دیجیتال 

از جملـه عواملـي کـه در شـکل گيري قطـع و  اندازة 
کتـاب تأثيرگذارنـد، مي تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 

 : د کر
1- چگونگي توليد کاغذ و شـرایط اسـتفاده از آن؛ 

2- توسـعة اقتصادي در صنعت چاپ و نشر؛ 
3- پيشـرفت هاي فناوري در دستگاه هاي چاپ .

انـدازة کاغـذ در چـاپ، ارتباط مسـتقيمي با دسـتگاه 
چـاپ دارد. در ایـن روش هـر ورق کاغـذ بـزرگ کـه 
تعـدادی  مي توانـد  می شـود،  چـاپ  دسـتگاه  وارد 
از صفحـات یـك کتـاب را در خـود جـای دهـد )2، 
4، 8 ،16،24، 32 و ...(. اسـاس ایـن روش بـر عمـل 
»تـازدن« کاغـذ اسـتوار اسـت، به گونـه اي کـه با هر 
بـار تـازدن کاغذ بـزرگ،  مي توان تعـدادی از صفحات 

کتـاب را ایجـاد کرد.

اندازۀ  کتاب ها

جدول شماره 4 

نام و قطع کتاب های ایرانی
اندازه ميلی مترنام قطع

20×30بازوبندی
*بغدادی

50×70بغلی
**بياضی

115×220پالتویی بزرگ 
100×190پالتویی کوچك

300×400تيموری)سلطانی(

70×120جانمازی
80×160جيبی 

60×120حمایلی
220×220خشتی بزرگ 
190×190خشتی کوچك

120×165ربعی
210×280رحلی 

230×330رحلی بزرگ
140×210رقعی 

300×420سلطانی
165×230وزیری

200×300وزیری بزرگ
150×210وزیری کوچك

* از قطع های بزرگ کتاب است.

** هر قطعی که در جهت افقی باز شود.
تصویر 9
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ارتباط اندازه زینک با ماشین چاپ

در تصویــر10 ابعــاد متفــاوت پليــت )زینــك( را مشــاهده می کنيــد، 
ــش ها  ــه پرس ــده ب ــت آم ــات بدس ــوز و اطالع ــی هنر آم ــا راهنمای ب

پاســخ دهيــد.
1 - جنس پليت )زینك( از چيست؟ 

2- بــرای یــك طــرح چهاررنــگ یــك طرفــه )ماننــد پوســتر(  چنــد 
عــدد زینــك گرفتــه می شــود؟ .................................................................

3- بــرای ســفارش یــك کار بــا دو رنــگ و یــا تك رنــگ، چنــد عــدد 
زینــك گرفتــه می شــود؟ ...................................................................

4- آیا آماده شدن زینك، آخرین مرحله کار چاپ است؟ ..........................................................................................

1-کانال های رنگی به تفکيك در نرم افزار فتوشاپ قابل مشاهده است.

تصویر 11

تصویر 10

پــس از طراحــی، پوشــه )فایــل( آن بــه ليتوگرافــی ارســال مــی شــود. در آنجــا تمــام تصاویــر و متن هــا با تفکيــك ترام های  
آن، بــه چهــار رنــگ: آبــی، قرمــز، زرد و ســياه CMYK (1 (  تبدیــل می شــوند. پــس از تفکيــك، هــر رنــگ بــر روی صفحه ای 

فلــزی بــه نــام پليــت یــا زینــك، توســط دســتگاهی بــه نــام  Imagesetter  پرینــت گرفتــه می شــود.
سپس کار با چهار پليت )زینك( و چهار رنگ سایان، مجنتا، زرد و سياه براي چاپ 4 رنگ آماده مي شود )تصویر 10 (

بــرای داشــتن یــك چــاپ خــوب بایــد نــکات بســيار مهــم فنــی رعایــت شــود. بنابرایــن کاري کــه بــه صــورت فایــل بــه 
ليتوگرافــی ارســال می شــود بایــد کيفيــت  باالیــی داشــته باشــد. 

کليـد واژه " ليتوگرافـی" را در اینترنـت جسـت وجو کنيـد و عکس هـا و اطالعات آن را ذخيـره و در کالس 
دربـارة آنچـه دریافته ایـد، گفت و گـو کنيد.

فعالیت 
کالسی
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ــر از 1000 عــدد  ــا تيــراژ باالت ــي ب ــراي توليــد محصــوالت چاپ افســت یکــي از رایج تریــن روش هــاي چــاپ ب
ــد و در  ــی دارن ــای متفاوت ــد، ماشــين های چــاپ اندازه ه ــر12  مشــاهده می کني ــه در تصوی اســت. همانطــور ک
نتيجــه هــر یــك قــادر اســت یــك انــدازه زینــك و ابعــاد مشــخصی از کاغــذ را چــاپ کنــد. توجــه بــه ارتبــاط 
ــك، اجــراکاران  ــرای طراحــان گرافي ــکات بســيار ضــروری ب ــا ماشــين چــاپ از ن ــك ب ــك و زین ــا زین ــذ ب کاغ
وناظــران چــاپ اســت. ماشــين های »چــاپ افســت«، بــر اســاس بزرگ تریــن انــدازه کاغــذی کــه قــادر بــه چــاپ 

ــت. ــت »ورق« اس ــاپ ُافس ــين چ ــته بندی ماش ــد دس ــوند. واح ــته بندی می ش ــند، دس آن باش
ــه ماشــين  ــه ماشــين چــاپ داده مي شــود را ورق مي گوینــد. مثــال: ب ــدازه کاغــذي کــه ب  ورق: بزرگ تریــن ان

چاپــی کــه حداکثــر انــدازه کاغــذ 50×35 ســانتي متــر را قبــول کنــد  ماشــين چــاپ یــك ورقــی می گوینــد.
در جــدول 2 نــام تعــدادی از ماشــين های چــاپ کــه بــر اســاس انــدازه کاغــذ و زینــك تعریــف شــده اســت را 

ــد.  ــاهده می کني مش

تصویر12

جدول شمارة5

اندازه زینک و حداکثرمحدوده قابل چاپ کاغذ یا مقوا در ماشین چاپنام ماشین  چاپ بر اساس ورق

) GTO( 50 × 35یك ورقی
 GTO Spid master52.5 × 45.9

60 × 1/545 ورقی

70 × 250 ورقی

90 × 360 ورقی

100 × 4/570 ورقی

ارتباط ابعاد کاغذ، پلیت با ماشین چاپ افست
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تصویر 14
 ماشین جی تی او  )چهار رنگ(  

تصویر 13
 ماشین جی تی او  )تک رنگ(  

تصویر15
ماشین دو ورقی )دو رنگ(  

تصویر16
 ماشین دو ورقی )چهار رنگ(

تصویر 17
 ماشین چهارو نیم ورقی )چهار رنگ(

تصویر18
 ماشین چهارو نیم ورقی )چهار رنگ(
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یک تصویر چاپی چگونه ایجاد می شود؟
هيـچ دسـتگاه چاپـی نمـي توانـد همانند یـك نقاش 
رنگ هـا،  آميختـن   هـم  در  یـا  و  کـردن  رقيـق  بـا 
خاکسـتری های  ایجـاد  حتـی  یـا  و  رنگ سـازی  کار 
متفـاوت را انجـام دهـد. در حقيقت تمـام تصویرهای 
چاپـی از »لکه هایـی« بـا اندازه هـاي گوناگـون و بـا 
رنـگ یکسـان تشـکيل  شـده اند، حتـی تيرگی هـا و 
روشـنی ها هـم بـا همـان لکه هـا ایجـاد مـی شـوند.

از  اعـم  چـاپ  دسـتگاه های  دیگـر  عبارتـی  بـه 
چاپگر هـای روميـزی و یـا دسـتگاه های بـزرگ چـاپ 
افسـت، فقـط بـا ایجـاد لکـه هایـی خالـص از مرّکبی 
یـا  و  روشـنی  تيرگـی،  شـده،  قـرارداده  آن  در  کـه 
رنگ هـا را ایجـاد می کننـد. ایـن لکه هـا را »هافُتـن1 « 
باشـد  شـده  تشـکيل  آن  از  کـه  را  تصویـری  و 

»تصویـر مبتنـی بـر هافُتـن« می نامنـد. بنابرایـن، تمـام تصاویر چاپی بـا روش افسـت، از کنار هـم و یا روی هم 
قرار گرفتن »هافتن ها« تشـکيل شـده اند. در واقع هافتن ها اجزاي تشـکيل دهندة تصویر در چاپ افسـت مي باشـند.

در فنـاوری کنونـی چـاپ افسـت، هافتن هـا بـه انـدازه ای کوچـك هسـتند کـه یـك انسـان بـا قـدرت بينایـی 
طبيعـی و عـادی، نميتوانـد آن  هـا را ببينـد. به ویژه اگر چـاپ تصویر، خوب انجام شـده باشـد. در حقيقت روش 
توليـد تصاویـر چاپـی و حـد کيفيـت قابـل پذیرش آن هـا، با در نظـر گرفتن تـوان بينایی انسـان طبيعـی، ابداع 
و تعييـن شـده اسـت. از ایـن رو اگـر بـا اسـتفاده از یك ابـزار ماننـد ذره بين )لـوپ( بـه تصاویر چاپی نگریسـته 
شـود، هافتن هـا و جزئيـات دیگـری از آن هـا نمایان خواهد شـد کـه تشـکيل دهندة آن تصویر خواهنـد بود. این 
جزئيـات عبـارت انـد از:»انـدازة هافتـن«، »شـکل هافتن«،»تناوب هافتـن«، »زاویـة قرارگيری هافتن ها نسـبت 

بـه خـط افقـی« و اگـر تصویـر رنگی باشـد، »رنگ هافتـن« نيز جـزء آن خواهـد بود.
بنابرایـن در فراینـد چـاپ افسـت، »هافتـن« عنصـر اصلی تشـکيل تصویر و از عوامـل اصلی کيفيت چاپ اسـت 
و ناظـر چـاپ افسـت در درجـة اول بایـد بـه عوامـل مؤثـر بر آن توجه داشـته باشـد بـه طورکلی بایـد گفت که 

بيشـتر معایـب چـاپ، از تغييـرات ناخواسـته در هافتنها به وجـود می آید.
ایـن تغييـرات ناخواسـته کـه بایـد آن هـا را جـزء خطاهـای چاپـی بـه شـمار آورد، بيشـتر در بخشـی از مرحلة 

»پيـش از چـاپ« و مرحلـة »چـاپ« بـه وجـود می آینـد.

1- Halftone 

لیتوگرافی

تصویر 19



160

اسـتاندارد مشـخص کـردن ترام هـا یـا هافتن هـا Lpi1   اسـت بـه معنـاي Lines per inch Lpi بیانگـر نکته
ایـن اسـت کـه در یـک خـط به طـول یک اینـچ چنـد نقطه قـرار دارد.

 Lpi -1 مخفف line per inch و نشان دهندة تعداد نقطه ها )هافتن ها( در خطي به طول یک اینچ مي باشد.

فعالیت  به کمک هنرآموز و همکاسي خود تصاویري را انتخاب و با ذره بین آن ها را بررسي کنید.
کارگاهی

چنـد تصویـر چاپـي را در کارگاه بـا راهنمایـي هنرآموز خود به وسـیله ذره بین ببینیـد و دربارة تصویر 
زیـر ذره بیـن توضیح دهید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر 20
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فکـر اولیـة اسـتفاده از هافتـن توسـط »ویلیـام فاکـس تالبـوت«  
مطـرح شـد. او اسـتفاده از هافتـن را بـرای ایجاد یـک ارتباط فنی 
میـان عکاسـی و چاپ اینتگلیـو 1)گراوور( و راه حلی مناسـب برای 
چـاپ تصاویـر عکاسـی مطـرح کـرد. آنچـه تالبـوت دریافتـه بـود 
بسـیار بـا ارزش تـر از آن ابزارهایـی بـود کـه در آن زمـان اختراع و 
یـا بـه کار گرفته شـده بـود. او به درسـتی می دانست»سـطحی که 
بـا نقطه هـای فاصله دار با مرّکب سـیاه پوشـیده شـود، خاکسـتری 
دیـده خواهـد شـد.« و آن نیز حاصل خطـای ادراک بینایی انسـان 
اسـت. همچنیـن او می دانسـت مقـدار تیرگی و روشـنی نقطه هاي 
خاکسـتری  ایجـاد شـده با نقطه های سـیاه، وابسـته بـه فاصلة بین 
آن نقطه هـا و انـدازه و شـکل نقطه هـا اسـت. در طـول دو دهه پس 
از پیشـنهاد تالبـوت، سـعی همگان برآن بـود تا بتواننـد به گونه ای 

عملـی و اقتصـادی از راه حـل فنـی تالبوت اسـتفاده کنند.
پس از این واقعه، دیگران با امیدواری بیشتری مسیر ایجاد تصاویر مبتنی بر هافتن را پیمودند. 

توسـعة اسـتفاده از هافتـن در تولیـد تصاویـر و گرافیـک بـه سـرعت شـدت گرفـت و روز بـه روز بـر کیفیت آن 
افـزوده و بـه عنـوان بهتریـن راه حـل در تولیـد انبوه عکـس و گرافیک بـه کار گرفته شـد؛ راه حلی کـه تا امروز 

نیـز تـداوم پیدا کرده اسـت.

1- Intaglio Press 

شكل هافتن یا ترام

بـه  بنـا  کـدام  هـر  کـه  دارنـد  گوناگونـي  هافتن هـا شـکل هاي 
موقعیـت خاصـي مـورد اسـتفاده قـرار مـي گیرنـد.

لـوزي،  مربـع،  بیضـي،  دایـره،  شـکل  بـه  مي تواننـد  هافتن هـا 
باشـند. الیـن(  )تـرام  خطـي  و  شـش  ضلعي 

تأثیـرات  بـه شـکل ظاهریشـان  بـا توجـه  ترام هـا  از  هـر کـدام 
متفاوتـي را در تصویـر بـه وجـود مـي آورنـد.

بـا جسـتجو در اینترنـت و یـا در کتابخانه هـا و مراکـز فـروش 
مجـات و نشـریات قدیمـي، کتاب ها و روزنامه هـا و مانند آن را 
جمـع آوري کـرده بـه کاس بیاوریـد و دربارة ترام هـاي چاپي 

آن هـا گفت وگـو کنید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر 21

تصویر 22
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رنگ هـاي مـورد اسـتفاده در چـاپ تـرام رنگ هـاي خاصـي هسـتند کـه بـراي ایـن چـاپ طراحي و سـاخته 
شـده اند. ایـن رنگ هـا شـفاف بـوده و بـا برخـورد بـا یکدیگـر رنگ هـاي جدیـدي توليـد مي کنند. بـه عبارتي 
در چاپ افسـت به کمك چهار رنگ اصلي CMYK )شـامل سـایان Cyan، ماژنتا Magenta، زرد Yellow ، سـياه 

Black( تمـام طيـف رنگهـا بـه وجود مـي آیند.

از دیگر مسـائلي که در اسـتفاده از ترامها باید به آنها توجه شـود، اندازه و زاویة ترام ها است. 
معيـار سـنجش ترام هـا بـر حسـب Lpi اسـت هـر چه عـدد Lpi بيشـتر باشـد، ترام هـا ریزتـر شـده و تصویر با 

کيفيـت بهتـري چاپ مي شـود.
 Lpi 150 و بـراي کاغذ تحریر از تـرام Lpi 175 معمـوالً در کارهـاي چاپـي افسـت بـراي کاغذ گالسـه از تـرام

مي شود. اسـتفاده 
همچنين هر چه عدد تراکم ترام بيشـتر باشـد، مقدار رنگ کم تري بر روي سـطح چاپ  منتقل مي شود.

تصویر 23

دایره بيضی مربع

ترام هـاي شـش ضلعي و مربـع، بـراي چاپ هـاي گـود ماننـد فلکسـو )چاپ بسـته هاي پالسـتيکي( نکته
مي شوند. اسـتفاده 

بـراي مثـال هـر چـه ترام هـا  لبه هـاي نرم تـري ماننـد دایـره و بيضـي داشـته باشـند، تصویـر نرم تـر 
نهایـي  تصویـر  باشـد  تيزتـر  ترام هـا  لبه هـاي  بـر عکـس، هـر چـه  و  تر1بـه وجـود مي آیـد  لطيـف  یـا 

بـه نظـر مي آیـد.  بـاال2   بـا کنتراسـت  خشـن تر و 

1- ُSoft  
2-High contrast 
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در چاپ هایـي کـه رنگ هـاي خاصـي ماننـد )طایـي یا نقـره اي( مورد نیاز اسـت، از زینـک دیگري نکته
بـه غیـر از چهار رنگ همیشـگي اسـتفاده میشـود. بـه زینک جدیـد، رنگ هاي اسـپات )spot( گفته 

مي شـود.

C=15

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

C=45 C=0 C=75

تصویر 24

تصویر 25

از دیگر مواردي که در چاپ افسـت اهمیت دارد، زاویه ترام ها در رنگ اسـت.
زاویة قرارگیري ترام ها باعث شـکل گیري تصویر و به وجود آمدن رنگ هاي جدید مي شـود.
قرار گرفتن ترام ها در یک زاویة خاص بر اسـاس فیزیک چشـم انسان طراحي شده است. 

هـر چـه پرتوهـاي ورودي بـه قرنیـة چشـم در راسـتاي خـط افقـي و عمـودي باشـد، در ذهـن انسـان تأثیـر 
بیشـتري دارد و هـر چـه بـه خطـوط 45 درجـه و شـیب دار نزدیـک شـود، کمتـر بـر ذهـن تاثیـر مي گـذارد. 
بـه همیـن علـت، رنـگ زرد کـه از تمـام رنگ هـا روشـنتر اسـت، در زاویـة صفر درجـه و پـس از آن رنگ هاي 
فیـروزه اي و سـرخابي کـه بیشـترین برخـورد را بـا چشـم دارنـد در زاویة 45 درجـه و 75 درجه و رنگ سـیاه 

در زاویـة 15 درجـه قـرار مـي گیرد.
این زاویه ها متغیر بوده و زاویه هایي مشـابه دسـتورالعمل فوق را به خود مي گیرند.

C:108   M:162     Y:90      K:45                                 
C:15      M:75     Y: 0      K:45       

زاویه ترام

چند مثال:
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تصویر 26

1- اگـر رنگ هـا )نقـاط رنگـي یـا ترامهـا( در زاویـة درسـتي قـرار نگيرنـد، در مکان هـاي دیگـري نکته
شـکل مي گيرنـد و کيفيـت تصویـر را کـم مي کننـد.

2- در مـوارد خاصـي، جهـت قرارگيـري ترام هـا نسـبت بـه یکدیگـر یـا نسـبت بـه راه کاغـذ و یـا 
انعـکاس نـور و ... شـکل خاصـي از تصویـر به وجـود ميآید که در اصطـالح به آن »پيچـازي« گفته 

ميشـود. در ایـن وضعيـت نوعـي خطـاي بصري براي چشـم انسـان بـه وجـود ميآید.
چنانچـه اختـالف بيـن زاویـة دو تـرام مختلـف، کمتـر از 30 درجـه باشـد نيـز پيچـازي بـه وجود 

آمد. خواهـد 
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وجـود  همیشـه  زینک گیـري،  مراحـل  انتهـاي  در 
ریجسـترها را در 4 زینـک مورد بررسـي قرار دهید و 
در هنـگام چـاپ بـا یک لوپ، ریجسـتر بـودن رنگ ها 

بـر روي یکدیگـر را کنتـرل کنید.

با راهنمایي هنرآموز خود:
1- با یک لوپ، زاویة هر رنگ را بر روي کار چاپي پیدا کنید. 

2- اندازة ترام ها را به دست آورید.
3- یـک تصویـر را انتخـاب کنید و نسـبت بـه حجم رنگهـاي تصویر، انـدازة ترام و زوایاي مناسـب هر 

رنگ را مشـخص کنید.

فعالیت 
کارگاهی

بـرای چـاپ یـک تصویـر در فراینـد چـاپ افسـت، پیـش از هـر اقـدام بایـد آن را به شـکل هافتـن درآورد؛ به 
ایـن کار »لیتوگرافـی« و بـه فـرد متخصصـی که تصویـر هافتن را بـه وجود مـی آورد، »لیتوگـراف«  مي گویند. 
در گذشـته کار لیتوگرافـی بـا اسـتفاده از انـواع دوربین هـا و فیلم هـای عکاسـی مخصـوص انجـام مي شـد، اما 
اکنـون اسـتفاده از ایـن تجهیزات که »آنالوگ« بودند، منسـوخ شـده و جای خـود را به ابزارهای »دیجیتـال« داده اند. 

هافتن عنصر بنیادین لیتوگرافی

در مقابـل لیتوگرافـی عکاسـی، لیتوگرافـی دیجیتـال از رونـق بیشـتری برخـوردار اسـت. نکتة مهم این اسـت 
کـه بدانیـم بـا تمـام پیشـرفت هایی کـه در سـایة نـوآوری هـای دیجیتـال انجـام گرفتـه اسـت، اسـاس کار 
لیتوگرافـی و چـاپ بـر ایجـاد هافتـن اسـت. تفـاوت در این اسـت کـه در لیتوگرافی عکاسـي، هافتـن به روش 
عکاسـی »دوربین هـای پروسـس« ایجـاد  مي شـود ولـي در لیتوگرافـی دیجیتـال، هافُتـن را بـا ابزارهایی چون 

»چاپگـر لیـزر1« ، »ایمیجسـتر2«  و »پلیتسـتر3«  ایجـاد می کننـد.
گـردش کار لیتوگرافـی دیجیتـال بـه دو روش »سـی تـی اف4 « و »سـی تی پـی5 « انجام   مي شـود، در روش 
»سـی.تی.اف.« اطاعـات به دسـتگاه ایمیجسـتر ارسـال مي شـود و این دسـتگاه اطاعـات را بـه روی فیلم به

 شـکل هافتن ظاهر  مي کند و پس از آن، تهیة پلیت همانند روش آنالوگ6  انجام  مي شـود. 

1- Leaser Printer 
2- Imagesetter 
3- Platesetter 
4- Compiuter To Film
5- Compiuter To Plate
6- Compiuter To Plate

ابزارهای ایجاد هافتُن دیجیتال

تصویر 27
عالئم ستاره ای و رجیستر که شاخص روی هم خوردگی رنگ ها 
1هستند، شکل 4 در تصویر 27 یک چاپ خوب را نشان می دهد. 2 3 4
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در روش »سـی.تی.پی.« اطالعـات بـه دسـتگاه پليتسـتر داده مي شـود و ایـن دسـتگاه بـه طـور مسـتقيم 
اطالعـات را روی پليـت ظاهـر مي کنـد. در ایـن روش، خطاهـای حاصـل از نوردهی به پليت که در روش »سـی.
تـی.اف.« وجـود دارد از بيـن  مـي رود؛ از ایـن رو دقـت هافتـن ایجـاد شـده در پليـت بسـيار باالتر خواهـد بود.

در صـورت امـکان از یکـي از چاپخانـه هـاي شـهر بازدیـد کـرده و از طریـق گفتـو گـو بـا متصدیان و 
کاربـران اطالعـات الزم را بـه دسـت آوریـد و بـا راهنمایـي هنرآموز خـود مـوارد زیر را کنتـرل کنيد.

1- آیا نوشته ها خوردگي دارد یا رنجه شده است؟
2- نوشته ها واضح است یا تار؟

3- آیا نوشته ها سفيدک زده اند؟
4- آیا کار رجيستر است؟

5- آیا خط تا و برش سر جاي خود چاپ شده اند؟

نمودار 2

بازدید

نمایش فیلم
فيلم آموزشی دربارة هافتن
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اگـر بـرای هـر یـك از این سـه رنـگ اصلي هشـت بيـت در نظـر گرفته شـود،  مي توان 256 شـدت نـور برای 
هـر یـك تعييـن و رمزگـذاری کـرد. پـس رمزینـة هـر رنگ متشـکل از سـه جـزء و هر جـزء، متعلق بـه یکی 

از سـه رنگ اصلی اسـت.
اگرچـه انـدازة نقطه هایـی کـه یـك چاپگـر یـا یـك دسـتگاه » ایميجسـتر« و یـا » پليتسـتر« ایجـاد مي کنند 
وابسـته بـه کيفيـت آن دسـتگاه اسـت، ولـی در حقيقـت نقطه هایی که ليـزر ایجـاد  مي کند بسـيار کوچك اند 

و بيـن آن هـا فاصلـه ای وجـود نـدارد؛ آنچنـان کـه توالـی یـك ردیف از آن هـا، یك خـط به نظر مي رسـد. 

تعـداد نقطه هایـی که دسـتگاه های مذکـور )چاپگر، ایميجسـتر و پليتسـتر( در یك واحد طولی معيـن  مي توانند 
ایجـاد کننـد، »دقـت وضـوح1«  نا ميده  مي شـود کـه یکی از عوامل سـنجش کيفيت آن دسـتگاه ها هم به شـمار 
 مـي رود. بـه طـور قـراردادی واحـد طول بـرای اندازه گيری تعـداد نقاطی کـه دسـتگاه  مي  تواند ایجاد کنـد، اینچ 
انتخـاب شـده اسـت و بـه هميـن علـت، دقـت وضـوح بـا سـرواژة دي پـي آي »dpi2«  نشـان داده  مي  شـود. که 

مشـخص  مي  کنـد کـه دسـتگاه خروجـی در یـك اینچ چه تعـداد نقطـه  مي تواند ایجـاد کند.
بـرای مثـال یـك چاپگر با دقت وضـوح »dpi 600 « نقطه هایی به انـدازة »0/0016« اینچ برابـر با» 0/0423«  

 ميلی متـر ایجـاد مي کنـد که با دید طبيعي انسـان عادی نمـي توان هيچ یـك از نقطه ها را به صـورت مجزا دید.
 دسـتگاه ایميجسـتر و پليتسـتر مي تواننـد نقطه هـای بـه مراتـب کوچك تـری ایجـاد کننـد. بـرای مثـال دقـت 
وضـوح  دسـتگاه های معمولی ایميجسـتر و پليتسـتر بيـن »dpi 2400« تـا »dpi 3600« اسـت. بنابراین اندازة

1- Resolution 
2- Dot Per Inch 

روش ایجاد هافتن به کمک رایانه

تصویر  28
بازنمایی تصویر مبتنی بر هافتن محصول فرآیند چاپ 

تصویر 29
بازنمایی تصویر مبتنی بر اعداد و شدت نور محصول فرآیند 
نمایشگر نوری
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 یـك نقطـة ایجـاد شـده توسـط چنين دسـتگاه هایی مي توانـد بيـن» 0/01« تـا»0/007«   ميلی متر باشـد. در 
تصویـر مبتنـی بـر هافُتـن دیجيتـال، هر یـك از » لکه هـای هافُتـن« در محدودهای معيني تشـکيل مي شـوند.

 دسـتگاه های چاپگـر ليـزر، ایميجسـتر و یـا پليتسـتر هيـچ یك قادر نيسـتند نقطه هایی بـا  انـدازه و فاصله های 
مختلـف ایجـاد کننـد. از ایـن رو رایانـه بر اسـاس »دقـت وضوح تصویـر« و چند عامـل دیگر، گروهـی از نقطه ها 

را در یـك محـل قـرار مي دهـد، کـه آن را  مي تـوان یك »لکـة هافُتن« به شـمار آورد.1
بـه محـل یـك لکـة هافتـن دیجيتـال، »سـلول هافتـن2«  مي گوینـد و تمـام تغييـرات یـك لکـة هافتـن فقـط 
در همـان سـلول روی مي دهـد. البتـه ایـن تغييـرات بـر اسـاس قالبـی خـاص که بـه آن »شـکل لکـة هافتن3«  

مي گوینـد، روی خواهـد داد.
بـه عبارتـی دیگـر، لکه هـای هافتـن از نقطه هایی که چاپگر، ایميجسـتر و یا پليتسـتر ایجاد مي کننـد و در قالبی 
کـه در تصویـر هافتن تعيين شـده اسـت تشـکيل مي شـوند. ایـن قالـب مي تواند بسـيار گوناگون و تقریبـاً به هر 

شـکلی باشد )مانند اشـکال هندسی(.

 Lpi -1 مخفف line per Inch و نشان دهندة تعداد نقطه ها )هافتن ها( در خطي به طول یك اینچ مي باشد.

تصویر 30
دستگاه پلیتستر

2- Halftone Cell
3- Spot Shape  
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سـلول یـک لکـة هافتـن، گنجایـش پذیـرش تعـداد معینـی نقطـه را دارد کـه وابسـته بـه دقت وضوح دسـتگاه 
خروجـی اسـت. اگـر تمـام گنجایـش پُر شـود، لکه سـیاه و اگـر کمتر از آن باشـد، لکه روشـن تر دیده مي شـود. 
پـس بـرای بـه دسـت آوردن یـک سـطح تیره مي تـوان تعـداد بیشـتری از نقطه های سـلول یـک لکـة هافتن را 
سـیاه کـرد و بـر عکـس بـرای به دسـت آوردن یک سـطح روشـن مي تـوان تعـداد کمتـری از نقطه های سـلول  

را سـیاه نمود. )نمـودار3 و4(.
گام هـای تیرگـی تـا روشـنی نیـز به همیـن روش ایجاد مي شـود. ایـن تیرگی و روشـنی ها بـا درصـدی از اندازة 
کامـل لکـة هافتـن درجه بنـدی و اندازه گیـری مي شـوند. بـرای مثـال یک خاکسـتری روشـن را در یـک تصویر 
چاپـی سـیاه و سـفید در نظـر بگیریم، اگر سـلول یک لکـة هافتن آن را بزرگ نمایی و مشـاهده کنیم، مشـخص 
مي شـود کـه لکه هـای هافتـن ایـن خاکسـتری، با سـیاه شـدن یک دهـم تعـداد نقاط آن »سـلول لکـه هافتن« 
تشـکیل شـده اسـت؛ بنابرایـن انـدازة آن هافُتـن را برابـر بـا»10%« بیـان  مي کنیـم. حـال اگر یک خاکسـتری 
متوسـط در همـان تصویـر را در نظـر بگیریـم، خواهیـم دیـد کـه تعـداد نقـاط سـیاه سـلول لکـة هافتـُن آن، 
نصـف تعـداد نقـاط آن خواهـد بـود کـه در ایـن حالـت درجـة تیرگی ایـن هافتـن را برابـر50% بیـان مي کنیم. 
پـس مي تـوان نتیجـه گرفـت کـه یـک خاکسـتری تیـره بـا هافتـن90% نیـز از تیـره شـدن90% از تعـداد نقاط 
سـلولش ایجـاد شـده اسـت و رنـگ سـیاهي که بـا قرارگیـری نقطه هـای مرکب بـدون فاصلـه از هم و بـا اندازة 
کاملشـان ایجـاد مي شـود، هافتنی بـه انـدازة100% دارندبه عبـارت دیگر برای ایجـاد تیرگی، نقطه هـا نزدیک تر 

نمي شـوند بلکـه تعـداد نقطه هـا در محـل ایجـاد لکـة هافتـن تغییـر مي کند.

دسـتگاه های ایمیجسـتر و  پلیتسـتر نیـز تقریبـاً به همیـن روش کار مي کنند. با ایـن تفاوت که در نکته
دسـتگاه ایمیجسـتر از فیلم اسـتفاده مي شـود. سـطح فیلم همانند کاغذ عکاسـی با مواد حسـاس 

بـه نـور پوشـانده شـده اسـت و با تابـش نور لیزر بـر آن، قسـمت های نور خـورده تیره مي شـوند.
در دسـتگاه پلیتسـتر، بـه جـای فیلـم، ورق فلـزی یـا همـان پلیـت مـورد اسـتفاده قـرار  مي گیرد. 
سـطح پلیـت نیـز هماننـد فیلـم بـا مـواد حسـاس به نور پوشـانده شـده اسـت و نـور لیـزر همانند 
فیلـم بـر آن اثرگـذار خواهد بـود. در فرایند چـاپ، طرح چاپی از پلیت بر سـطح چاپـی انتقال پیدا  
مي کنـد و فیلـم تنهـا یـک ابـزار واسـطه ای بـرای انتقال طـرح روی پلیت میباشـد، پس اگـر بتوان 
طـرح را بـدون واسـطه بـه پلیـت انتقال داد، تمـام خطاهای کاری کـه حاصل کار با ابزار واسـطه ای 
هسـتند حـذف خواهنـد شـد و به ایـن علت، محصـول چاپی کـه حاصل اسـتفاده از ابزار پلیتسـتر 

اسـت کیفیت بیشـتری دارد.
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نمودار 3

نمودار 4
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بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه کار نظـارت بر چـاپ، با توجـه به دقت مـورد انتظـار و ابـزار بـه کار گرفته 
شـده می توانـد یـک کار بسـیار سـاده و یـا یـک فراینـد بـه نسـبت پیچیـده باشـد، عامـل مهمـي کـه ایـن  
فراینـد را سـاده یـا پیچیـده می کننـد، در درجـه نخسـت »اقتصـاد« کار اسـت، ممکـن اسـت محصـول چاپی 
کـه شـما قـرار اسـت نظـارت بـر چاپـش را انجـام دهید به عنـوان مثـال یـک خبرنامـه تبلیغاتی محلی باشـد 
و بـرای سـفارش دهندگانـش فقـط درسـتی شـماره تلفن و آدرسشـان کفایـت کنـد، در این صورت اسـتفاده 
از ابزارهـای دقیـق اندازه گیـری چـاپ بـه صرفـه نیسـت و حتـی نوعـی وقـت تلـف کـردن خواهـد بـود و یـا 
ممکـن اسـت محصـول چاپـی مـورد نظـارت، بـه عنـوان مثـال یـک کاتالـوگ از آثـار نقاشـی های هنرمنـدان 
بسـیار مشـهور باشـد، در اینجـا نظـارت تا حـد ممکن باید درسـت انجام شـود، زیرا سـفارش دهنـده حتماً از 
شـما خواهـد بـود کـه کاتالـوگ چاپ شـده، نزدیک تریـن عکـس از نقاشـی ها را داشـته و کوچکتریـن تفاوتی 
بـا اصـل اثـر نداشـته باشـد. مـا در اینجا کوشـش می کنیـم فرایند یک نظـارت  بـراي چاپ محصول متوسـط  

را شـرح دهیم.

ابزار مدیریت رنگ در کار چاپی

1- پیـش از هـر کار روش تولیـد را مشـخص کنید، ممکن اسـت محصول چاپی شـمارگانی بسـیار باال داشـته 
باشـد در ایـن صـورت اسـتفاده از ماشـین های چـاپ ورقـی مقـرون به صرفـه نیسـت، همچنین ممکن اسـت 
شـمارگان محصـول چاپـی بسـیار کـم و حتـی  انگشـت شـمار باشـد، و شـما ناچـار باشـید از چـاپ دیجیتال 

اسـتفاده کنیـد، بنابـر ایـن انتخـاب روش تولیـد مرحلـه اول شـروع یک کار چاپی اسـت.
2- پـس از انتخـاب روش تولیـد، شـما بایـد ویژگی هـای مربـوط بـه سـطح های چـاپ شـونده )کاغـذ و مقوا( 
منطبـق بـا روش چـاپ را بررسـی کنیـد. ممکـن اسـت شـما یا سـفارش دهنـده عاقه بـه اسـتفاده از نوع به 
خصوصـي از سـطح چـاپ شـونده داشـته باشـد، بـرای مثـال ممکـن اسـت سـفارش دهنـده بـرای هماهنگی 
بـا سـایر تولیـدات پیشـین بخواهـد از همـان کاغـذ یـا مقوایـی اسـتفاده کنـد کـه پیـش تـر در محصوالتـش 
اسـتفاده کـرده اسـت و یـا اینکـه در بـازار فقـط یـک یا دو نوع سـطح چـاپ شـونده موجـود باشـد، بنابر این 
شـما ناچاریـد نـوع مرکـب متناسـب بـا آن کاغذ یـا مقـوا را انتخاب کنیـد، برای ایـن کار جداول اسـتانداردي 
وجـود دارد کـه از سـوی تولیـد کننـدگان هر محصـول ارائه می شـود، برای مثـال کاغذهای مات، نـوع مرکب 

خـاص خـود را دارنـد و کاغذهـای بـراق نیـز چنین اند.

حد نظارت متعارف
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 بـه طـور کلـی منبـع ایـن اطالعـات توليـد کننـدگان و فروشـندگان هسـتند، و چـون شـرایط نکته
توليدشـان همـواره در حـال تغييـر اسـت حتمـا بایـد اطالعـات روز را از آن هـا بـه دسـت آوریـد.

 نمونـه یـا ماکـت کار چاپی بسـيار مهم اسـت، نمونـه باید با اسـتاندارد کيفيـت روش  توليد و مواد نکته
چاپـی کـه انتخـاب شـده مطابقـت داشـته باشـد. بـرای مثـال اگر قرار اسـت یك پوسـتر بـر کاغذ 
تحریـر در روش افسـت چـاپ شـود، نمونـه نباید بـر کاغذ عکاسـی ارائه شـود. همچنين نـوع فایل 

»PDF « اسـت.
مهـم اسـت و باید به شـکل اسـتاندارد تهيه شـده باشـد، معمـوالً قالب ایـن فایل1

 اگـر کار چاپـی مـورد نظـارت نيـاز بـه فرم بنـدی دارد حتماً صحـاف و ليتوگـراف را با هـم مرتبط نکته
کنيـد تـا نقطـه نظرهای فنی خودشـان را بـه اشـتراک گذارند.

3- پـس از تعييـن روش توليـد و مـواد، کـه می توانـد سـطح چاپ شـونده )کاغذ و مقـوا( و نوع مرکب چاپ باشـد، 
بایـد فایـل و یـا سـند آمـاده به چـاپ را از طراح تحویل گرفت، مهم اسـت که فایل روی لوح فشـرده ، بـا درج تاریخ 
و حتـی امضـا و همـراه با نمونه پرینت باشـد. بسـياری از سـوءتفاهم های مربوط به کارهای خراب شـده و اشـکاالت 

چاپـی بـه علـت آن اسـت که افـراد نمی پذیرند کـه خطای بوجود آمـده مربوط بـه کار آن ها بوده اسـت.

4- نخسـتين مرحلـه در چـاپ افسـت، ليتوگرافـی اسـت، ليتوگـراف دو وظيفـه مهـم بـر عهـده دارد، اول مونتاژ یا 
فرم بنـدی و دوم تهيـه فيلـم و پليـت و یـا فقط پليـت. مونتاژ و یـا فرم بندی که بيشـتر در محصـوالت چاپی چون 

کتـاب و مجلـه کاربـرد دارد و با صحافی ارتبـاط دارد *.

 همچنيـن ليتوگـراف بایـد از روش چـاپ، نـوع سـطح چاپ شـونده و مرکب اطالع پيدا کند، شـکل، تراکـم و زاویه 
هافتن هـا، تابعـی از شـرایط مـواد و روش توليـد اسـت که یك ليتوگـراف باید از آن ها اطالع داشـته باشـد. محصول 
نهایـی ليتوگرافـی پليـت اسـت، که به ماشـين چـاپ نصب می شـود. اما تهيـه پليت بـا دو روش انجام می شـود در 
روش قدیمی تـر کـه کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد ابتـدا از فایل فيلـم و از فيلم پليـت تهيه می شـد و به آن 
روش CTF (2( می گوینـد و روش جدیدتـر آن اسـت کـه بـدون واسـطه از فایل، پليت تهيه مي شـود که بـه آن روش  
CTP (3( می گوینـد، بنابـر ایـن از هـر روش کـه اسـتفاده شـود ایـن پليـت اسـت که باید طـرح را روی سـطح چاپ 

1- Portable Document Format 
2- Computer to Film
3- Computer to Plate * در فصل صحافی به تفصيل آمده است .
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5- پـس از انجـام ليتوگرافـی، سـطح چاپ شـونده )کاغذ، مقـوا(، مرکب و پليت هـا را باید تحول چاپخانـه داد، بهتر 
اسـت سـطح چـاپ شـونده 24 سـاعت قبـل از شـروع چـاپ در چاپخانـه قـرار داده شـود تـا هم دمـا و هم رطوبـت 

چاپخانه شـوند. 

شـونده انتقـال دهـد، پس کنتـرل کيفيت پليت بسـيار اهميـت دارد. و چون پليت حـاوي هافتن ها اسـت. بنابراین 
بایـد از صحـت و درسـتی هافتن هـای قرارگرفتـه بـر پليت اطمينان حاصـل کرد. این کار بـا ابزاری به نام  آی سـی 

پليـت» IC  PLATE « انجام می شـود.

ممکـن اسـت برخـی از پليت هـا در هنـگام حمـل و نقـل و در اثر عوامـل دیگر صدمه دیده  باشـند، نکته
از اپراتـور دسـتگاه چـاپ بخواهيـد پليت هـا را کنتـرل کنـد تـا در صـورت نيـاز دوباره پليـت تهيه 
شـود. از صحـت دسـتگاه چـاپ اطمينـان پيـدا کنيـد، مرجع شـما در این مـورد فقـط اطمينان به 

متصـدی چاپخانه اسـت. 

تصویر 31
صفحه نمایشی دستگاه چگالی سنج رنگ

تصویر 32

از بسـتن پليت هـا در جـای  اپراتـور پـس 
قـراردادن  و  چـاپ  دسـتگاه  در  خودشـان 
تغذیـه  منبـع  در  شـونده  چـاپ  سـطح 
ماشـين، شـروع به گرفتـن نمونـه و تنظيم 

می کنـد. چـاپ  ماشـين 
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اگـر فرم هـای چـاپ افسـت را پيـش از بـرش مـورد دقـت قراردهيد، خواهيـد دید که یـك نوار مشـتمل بر چند 
مربـع رنگـی در لبـه کاغـذ قـرار گرفتـه اسـت، این نـوار را »نـوار کنتـرل رنـگ« می نامند. شـاید ایـن گفته که: 
»بهتریـن ناظرچـاپ کسـی اسـت کـه بـه رنگ هـای تصویـر چاپـي توجـه نـدارد بلکـه رنگ هـای »نـوار کنترل 

1- Color bar 

 پـس از آنکـه کار تنطيـم تمـام شـد، اپراتـور از شـما 
اگـر  و  قراردهيـد  ارزیابـی  مـورد  را  کار  می خواهـد 
منطبـق بـا کيفيـت مـورد نظرتـان هسـت، کار چـاپ 
انجـام شـود. در اینجـا ارزیابـی شـما بایـد بـر اسـاس 
انـدازه گيـری عناصر »نـوار کنترل رنـگ «1 همچنين 
رویـت فـرم چاپـی در شـرایط نـور اسـتاندارد باشـد. 

بـه شـکل معمـول نور اسـتاندارد، نـور روز هسـت، که 
بـا شـاخص »کلویـن« انـدازه گيـری شـده و حـدود 
اپراتـور  ميـزکار   ، اسـت2  کلویـن  درجـه   »5000«
دسـتگاه چـاپ، دارای چنيـن نوری اسـت. پس سـعی 
کنيـد در زیـر نـور ميـزکار اپراتـور نمونـه را بررسـی 
کنيـد. همچنيـن جعبه هایـی سـاخته شـده کـه مانند 
یـك ویتریـن هسـتند و نـوری اسـتاندارد شـده دارند، 
می تـوان نمونـه را در آن جعبه قـرار داد و در مورد آن 

کرد. قضـاوت 

 2- توضيح در فصل 4 کتاب عکاسي آتليه و مراسم

تصویر 33
اندازه گیری نوار رنگ با دستگاه رنگ سنج

تصویر 34
جعبه نور استاندارد شده 

تصویر 35

نوار کنترل رنگ چیست؟
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تصویر 36
وضعیت قرارگیری نوار رنگ و عالئم رجیستر و ستاره ای در کار چاپی 

رنـگ« را بـه دقـت انـدازه می گیرد، بسـیار درسـت باشـد، زیـرا در اغلـب مـوارد اگر رنگ هـای این نوار درسـت 
چـاپ شـده باشـند محصـول چاپـی هـم نزدیک تریـن رنگ را نسـبت بـه اصل طـرح خواهـد داشـت، بنابر این 
انـدازه گیـری رنـگ هـای کنتـرل رنـگ بـه معنـي نیمـی از نظارت رنـگ محصـول چاپی اسـت. نوارهـای رنگ 
شـکل های مختلفـی دارنـد، برخـی از آن هـا نیز از یـک اسـتاندارد تبعیت می کنند، امـا همه آن ها شـامل عناصر 

معینی هسـتند:
   - شاخص رنگ های پروسس مرکب چاپ

        - شاخص دقت هافتن
)Register Mark(شاخص انطباق پلیت ها -        

در نـوار رنگ هـا مربع هـاي رنگـي بـا تراکـم هافتـن در مقادیـر 25%،50% و75% کـه بـرای هر یـک از چهاررنگ 
پروسـس تعریـف شـده اسـت، بـراي سـنجش چاقـي هافتن، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

 از آنجـا کـه چاقـي تـرام منظم نیسـت و در درصدهـاي مختلف هافتن اثری متفـاوت دارد، هافتـن 50% را برای 
سـنجش بـه عنـوان شـاخص قـرار می دهنـد، زیرا در ایـن درصـد از هافتن، انـدازة چاقـي آن در حـد باالتری از 

سـایر درصدها مشـخص می شود.

چاقـي هافتـن عبـارت اسـت از: » بـزرگ شـدن انـدازه هافتن هـا از مقدار تعییـن شـده لیتوگرافی، نکته
هنـگام چـاپ.« ایـن مقدار به وسـیله دسـتگاه »دنسـیتومتر« قابـل اندازه گیری اسـت.

D,F,A

E,B,C

G
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مربـع بـا مرکـب 300% ، ایـن مربع براي اندازه گيري بيشـينه دانسـيته مرکب چاپ شـده اسـت. در محاسـبات 
ریاضـی، هـر رنـگ در نهایـت می تواند دانسـيته ای برابر با 100% داشـته باشـد. پـس اگر چهار رنـگ اصلی چاپ 
در بيشـينه خـود در یـك نقطـه روی هـم چـاپ شـوند، بایـد پوششـی برابـر بـا 400% داشـته باشـند، اما چون 
مرکـب بـه خوبـي منتقـل نمـي شـود و حتی در ایـن حالت خشـك نمي شـود، اسـتفاده از پوشـش 400% خطا 
محسـوب می شـود، بنابـر ایـن اغلـب اسـتانداردهای چاپ پوششـی ميـان 240% تـا 320% را پيشـنهاد مي کند. 

مربـع 300% در حقيقـت حاصـل چاپ 80% مشـکي، 80% سـایان، 70% ماژنتا و 70% زرد اسـت.

مربع هـای رنگـی خالـص که براي سـنجش دانسـيته مرکـب کاربرد دارند در سراسـر فـرم چاپي قـرار مي گيرند. 
ایـن مربع هـا اپراتـور ماشـين چـاپ را آگاه می کنـد کـه مرکـب دهـي در سراسـر فرم چاپـی به طـور یکنواخت 

می شـود.  انجام 

عالئـم سـتاره اي بـراي سـنجش تغييـر شـکل هافتن بـه کار مي رود، شـکل هـر یـك از عالمت های سـتاره ای از 
36 مثلـث کشـيده تشـکيل شـده کـه بـا فاصلـه 5 درجـه از هـم قرارگرفته اند. این شـاخص بـه طـور معمول با 
چشـم سـنجيده می شـود و نامتقـارن بـودن آن ها نشـان دهنـدة تغيير در شـکل هافتن هـا خواهد بـود. از جمله 

تغييراتـی کـه در عالئـم سـتاره ای ایجاد می شـود عبارت اسـت از:
- بزرگ شدن مرکز ستاره به شکل دایره، که نشانگر چاقي بيش از حد هافتن است.

- بزرگ شدن مرکز ستاره به شکل بيضی، که نشانگر کشيده شدن شکل هافتن است. 

)STAR TARGET(عالئم ستاره اي 

نكاتي که ناظر چاپ باید بداند

تصویر 37
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فصل 4    نظارت بر چاپ دیجیتال 

مربع خاکستري سه فام

مربـع خاکسـتري، در مجـاورت، ایـن مربع نتيجه چاپ 50% سـایان،39% ماژنتا و 39% زرد اسـت. ایـن مربع باید 
خاکسـتری دیـده شـود، بـه هميـن سـبب آن را در کنـار خانه مشـکي بـا هافتـن50% قـرار داده اند تا هـر گونه 
تغييـر رنـگ را نشـان دهـد. بهتریـن حالـت آن اسـت که ایـن دو مربع یـك رنگ و خاکسـتری دیده شـوند، اما 
اگـر مربـع خاکسـتری سـه فام، دچـار تغيير رنگ شـد، این بدان معناسـت کـه یکـی از رنگ های سـایان، ماژنتا 

و یا زرد دانسـيته درسـتی ندارند.

ایـن مربع هـا بـراي سـنجش همپوشـاني مرکـب، اسـتفاده مي شـوند. بيشـتر رنگ هـا در صنعـت چـاپ از طریق 
ایـن همپوشـاني ایجـاد خواهنـد  شـد. بـراي اینکـه همپوشـاني مناسـب داشـته باشـيم، الزم اسـت ترتيب چاپ 
رنگ هـا درسـت انجـام شـود. یکـي از رایـج تریـن ترتيبهـاي رنگـي کـه مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد ترتيب 

سـایان، ماژنتـا و زرد اسـت کـه رنـگ سـياه نيـز یـا در اول یـا آخر ترتيـب قرارمـي گيرد. 

مربع رنگ هاي اصلی و ترکیبی

نمونه هـاي مربع هـاي رنگـي را از چاپخانه هـا تهيـه کنيـد و دربـارة درصدهـاي رنگي آن هـا در کارگاه 
کنيد. گفت و گـو 

فعالیت 
کارگاهی

تصویر 38
) Color Meter ( رنگ سنجی بر اساس نوار رنگ با استفاده از دستگاه رنگ سنج



      شرح کار:                                                                                                                                                                                       
 نظارت بر فرایند چاپ به منظور کنترل کيفيت ، با مهارت نظارت بر کاربرد انواع کاغذ یا مقوا متناسب با نوع چاپ و شيوة چاپ

استاندارد عملکرد: 

کنترل انواع کارهاي چاپي با مهارت شناخت انواع کاغذ- مقوا- پالستيك-مواد چاپي- انواع چاپ افست- فلز- پالستيك

شاخص ها:
1- کنترل فایل طراحي شده ) از لحاظ ابعاد ، رنگ ) CMYK( ، نيم سانت اضافه 

2- انتخاب ابعاد کاغذ ، مقوا با کمترین دورریز 
3- انتخاب نوع دستگاه چاپ بر اساس سفارش )GTO ، دو ورقي ، سه ورقي ، چهار و نيم ورقي (

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 180 دقيقه

مکان: ليتوگرافي و چاپخانه
تجهيزات: رایانه، ذره بين )لوپ(

ابزار و تجهیزات:زینك . دستگاه چاپ ، کاغذ و  مقوا ، رایانه ، لوپ ، خط کش

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی نظارت برچاپ

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1کنترل پروژه)نوع کار(1

                2نظارت بر ليتوگرافي2

                2نظارت بر چاپ افست3

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

2- شایستگی تفکر و یادگيری مادام العمر
3- کاربرد فناوری های جدید

4- مدیریت کار و کيفيت 
5- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

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



فصل 2
صحافي
فصل 5

در فراينــد » از طراحــي تــا چــاپ« يــك اثــر، مراحــل گوناگونــي طــي مي شــود كــه هــر يــك الزامــات 
ــه  ــاز ب ــراي چــاپ، ني ــك پيــش از اجــراي طــرح و ارســال آن ب ــژه اي دارد. طراحــان گرافي ــي وي فن
ــوند  ــه رو ش ــن مشــكل روب ــا كمتري ــن مســير، ب ــه در اي ــد ك ــي دارن ــات و مهارت هاي ــتن اطالع داش
ــد.  ــا بپردازن ــا ايراده ــص و ي ــع نواق ــه رف ــاپ ب ــل چ ــكاري عوام ــا هم ــاد اشــكال ب و در صــورت ايج

ــت. ــد اس ــن فراين ــم اي ــاي مه ــي از مهارت ه ــاپ و صحاف ــراي چ ــل ب ــازي فاي آماده س
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1

تا- برش- حجم 

برای روش های تا، برش و حجم، هنرجویان چه راه کارهایی را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

در ايــن واحــد يادگيــري، هنرجويــان بــا روش هــاي تــا، بــرش و توليــد حجــم در مراحــل طراحــی و چــاپ 
ــا انجــام تمرين هايــي در ايــن زمينــه بــه طراحــي كارت دعــوت، طراحــي جعبــه و  يــك اثــر آشــنا شــده و ب

ــد.  ــاي خــود مي پردازن ــراي طرح ه ــت ب ترســيم طــرح گســتردة آن و ســاخت ماك

 رســامي دقيــق خطــوط تــا و بــرش حجــم بــا رعايــت اصــول ســاخت قالــب و دســتگاه خــط زن و دســتگاه
ــازي ــرس و جعبه س ــر پ  لت
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فصل 5   صحافي 

کاغذ

انســان از آغــاز بــراي انتقــال پيــام خــود همــواره دست نوشــته هايي داشــته اســت. از ثبــت عالئــم نگارشــي بــر 
ــه امــروز كــه بــر روي كاغــذ، ديســك هاي فشــرده  و كارت هــاي حافظــه  روي لوحه هــاي گلــي و ســنگي تــا ب

بــه منظــور ترويــج و اشــاعة فرهنــگ ثبــت و نگــه داري 
مي شــوند.

چگونگــي حفــظ و نگــه داری اطالعــات، همــواره يكــي از 
ــوده و در ايــن راه گام هــاي مؤثــري  دغدغه هــاي بشــر ب
نيــز برداشــته اســت و فناوري هــاي جديــد در ايــن 
ــوم  ــري و عل ــكار بش ــت اف ــه ثب ــياري ب ــك بس راه كم

داشــته اند.
در ايــن ميــان كاغــذ، بــه علــت ســبك بــودن، قابليــت 

انعطــاف، شــكل پذيری، حمــل راحــت، در دســترس بــودن و ارزان تــر بــودن، يكــی از مهم تريــن وســايل ثبــت 
ــوده اســت. ــا و ســاير نوشــتار ... ب اســناد، كتاب ه

ــا شــتاب ســريعي در  ــادي گذشــته اســت و تكنولوژي هــاي نويــن ب اگرچــه از اختــراع كاغــذ، زمــان بســيار زي
حــال جايگزينــي روش هــاي مــدرن هســتند، امــا بــه هــر حــال رســانه هاي نوشــتاري و چاپــي بــر روي كاغــذ، 

ــد.  ــگاه خــود را حفــظ كرده ان ــون جاي تاكن

به تصوير 2 نگاه كنيد: 

تصویر 1

فعالیت
 كالسي

تصویر 2
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دربارة روش های توليد، تكثير و تيراژ )تعداد( طرح ها چه می دانيد؟

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

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

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

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

با جست وجو در اينترنت می توانيد مراحل توليد اين محصوالت را بنويسيد؟

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

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

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

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

طراحـان گرافيـك بـرای توليـد و تكثيـر يك محصول، به جـز زيبايی و كاربـردی بودن آن، چـه نكات فنی 
ديگـري را در نظـر می گيرند؟

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

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

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

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

انجام يك كار چه مراحلی دارد؟

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................
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فصل 5   صحافي 

روند انجام كار از سفارش تا اجرا

بـا راهنمایـی هنرآمـوز و در گروه هـای چنـد نفـره، اسـامی و اصطالحاتـی را کـه در کتـاب همـراه هنرجو 
ذکر شـده اسـت، در اینترنت جسـت وجو کنید )مثال: یووی برجسـته چیسـت؟ ماشـین لترپرس چیست؟ 
ماشـین چسـب زنی چیسـت؟ چسـب زنی جعبه  ها چگونه انجام می شـود؟ و...( تصاویر و مطالب جمع آوری 

شـده را در رایانـه ذخیـره کنیـد و اطالعـات را بـا گروه های دیگـر به اشـتراک بگذارید.

فعالیت 
گروهي
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 تعـدادی از محصـوالت چاپـی ماننـد: كتـاب، دفتـر، كارت تبريـك، پاكـت نامه، برچسـب )ليبل(، شيشـة 
آبليمـو، مربـا، كنسـرو  و ماننـد آن ها جعبـة دارو، عطـر، خميردنـدان، دسـتمال كاغـذی، جعبـة شـيرينی، 
بسـته بندی ماكارونـی، بسـته بندي نان هـای ماشـينی را تهيه و در كالس بـه نمايش بگذاريـد و جدول زير 

را بـه كمـك هنرآموز پـر كنيد.

ارتباط بين انواع جنس مصرفی با محصول را به اختصار بنويسيد.

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

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

جدول شمارة1

چاپ  برجسته رنگ طالیی یا نقره ایطالکوبلیبلفلزطلقکاغذمقوا

جلد كتاب مقوايی

  سررسيد

  پاكت نامه

  جعبه خميردندان

 جعبه دستمال كاغذی

 جلد ماكارونی
 برچسب آبليمو و ...

 پودر لباسشويی

 كارت ويزيت

 كاتالوگ

 اوراق ادرای

 دفتر

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

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

فعالیت 
كالسی
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فصل 5   صحافي 

1-  بـا مراجعـه بـه كتـاب همراه هنرجو و جدول مشـخصات انـواع كاغذ و مقـوا  نام كاغذ و مقـوای مصرفی 
در محصوالت زير را بنويسـد.

2 - نمونه هايـي از انـواع كاغـذ و مقـوا را 
جمـع آوري و دسـته بندي كـرده و يـك 
آلبـوم )كاليته1 ( كاغذ و مقـوا تهيه كنيد.

جدول شمارة2

کتاب و دفترپاکت سیمانقبوض بانکیمجلهکبریتکاغذ مومیدستمال کاغذیپوسترجعبه کفش

انواع وزن )گرماژ(2 کاغذ 

انواع محصوالت مقوايی و كاغذی را تهيه و با هم مقايسه كنيد و تفاوت ها را بنويسيد. 
تفاوت از لحاظ ضخامت: ................................................................................................................................................
تفاوت از نظر كاربرد: ......................................................................................................................................................
يكی ديگر از مهم ترين پارامترهای توليد يك طرح، گزينش درست وزن )گرماژ ( كاغذ يا مقوا است. 

كه بر اساس كاربرد آن انتخاب می شود.
 مثال: وزن يك متر مربع از كاغذ 70 گرمی = 70 گرم      

         وزن يك متر مربع مقواي 250 گرمی = 250 گرم

1- مجموعه ای از انواع نمونه هايی از: كاغذ، مقوا، گالينگور، پارچه، سنگ، چوب و ... 

2- وزن يك متر مربع از كاغذ بر حسب گرم را گراماژ آن مي گويند مثاًل كاغذ با گرماژ 70 گرمي يعني: يك متر مربع از كاغذ با وزن 70 گرم

فعالیت 
كالسی

تصویر3
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انواع گرماژ کاغذ و مقوای موجود در بازار بر حسب گرم

گرماژ کاغذ 
تحریر

گرماژ کاغذ و 
مقوای گالسه

گرماژمقوای پشت 
طوسی و سفید

گرماژ مقوای 
ایندربورد

کاغذ سنگ

508021025065

559023027570

6010025030080

6511328035090

70118300400100

75135350120

80148400135

100170500150

115200175

120250200

280250

300300

350400

نكتـه زيسـت محيطـي: بازيافـت مـواد و حفـظ محيـط زيسـت يكـی از دغدغه های قـرن معاصر اسـت. با 
پيشـرفت تكنولـوژی و تحقيـق بـرای جايگزينـی كاغـذ1  دو نـوع كاغـذ جديـد بـه بازار عرضه شـده اسـت 
1- " كاغـذ سـنگ" كـه مـاده اصلی تشـكيل دهنـده آن پودرسـنگ اسـت و جايگزين بسيارمناسـبی برای 
كاغـذ سـلولوزی اسـت. بـه غيـر از جلوگيـری از قطـع درختان، از خـواص ديگر كاغذ سـنگ می تـوان ضد 

آب بـودن، مقاومـت در برابـر پارگـی و بازيافـت در زمـان كوتـاه مدت را نـام برد.
 2- " كاغـذ پالسـتيك" كاغذهـای پالسـتيكی نيـز جايگزيـن مناسـبی بـرای كاغذهای معمولی هسـتند. 
ضـدآب و مقـاوم در برابـر رطوبت، طـول عمر زياد، قابليت نوشـتن،پاره نمی شـود، امكان صحافـی دارد و... 

سـازگار بـا محيط زيسـت اسـت، و اين مـواد كامال قابـل بازيافت هسـتند.

1- ماده اصلی كاغذ سلولز است كه از درختان بدست می آيد 

نکات 
زیست محیطی
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فصل 5   صحافي 

 اهمیت راه و بی راه کاغذ در کارهای چاپی
ــر  ــد چــاپ يــك محصــول، بســيار پ از آنجــا كــه رون
ــوا از  ــی راه« مق ــناخت »راه«  و »ب ــت. ش ــه اس هزين
ــر  ــراح و ناظ ــه ط ــت ك ــی اس ــكات فن ــن ن مهم تري
چــاپ بايــد نســبت بــه آن اگاهــی داشــته باشــند تــا 

ــد. ــری كنن ــدن كار جلوگي ــل ش ــد از باط بتوانن
در جعبــه چســبانی بايــد از مقــوای » راه « بــا عالمــت 
اختصــاری  ال جــی )LG( اســتفاده كــرد زيــرا در 
مرحلــه چســب زنــی جعبــه لبه هــای چســب خــورده 
ــه  ــه كار باطل ــد و در نتيج ــرار نمی گيرن ــم ق روی ه
می شــود. مشــخصات كاغــذ و مقــوا بصــورت برچســب 

روی لفــاف بســته بنــدی نوشــته شــده اســت.

يـك بـرگ كاغـذ تحريـر را از جهـت عمـودی و افقـی، بـا دسـت پـاره كنيـد.  قسـمت پارگی هـا را بـا هم 
مقايسـه كنيـد. چـه تفاوتـی بـا هم دارنـد؟ هنگام پـاره كـردن كدام جهـت راحت تر پـاره می شـود " افقی 

يـا عمـودی" ؟...................................... 

ــا هــم  ــا« را ب ــد. قســمت » ت ــا بزني ــر ديگــر را از دو جهــت افقــی و عمــودی ت ــرگ تحري ــك ب حــال ي
ــر اســت؟  ــا« صــاف ت ــد؟ كــدام » ت ــا هــم دارن ــی ب مقايســه كنيــد چــه تفاوت

ايــن آزمايــش را بــا انــواع مقــوا و كاغــذ انجــام دهيــد.  ســطح كاغــذ دارای خــواب يــا » راه « اســت. هــر 
طــرف از كاغــذ كــه راحت تــر بــرش و يــا » تــا«  شــود در جهــت»راه« كاغــذ اســت و طــرف ديگــر كــه 

ــذ محســوب می شــود. ــی راه« كاغ ــا« می شــود، قســمت »ب ــا ناصــاف » ت ــاره و ي ســخت تر پ

تمرین

تصویر4

تصویر5
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ترسيم، طرح گسترده و خط »تا«

ترسیم خط تا 

چنـد نـوع كارت تبريـك، كارت دعـوت، بروشـور و مانند آن هـا را كـه دارای خط"تا" هسـتند جمع آوری و 
سـپس تقسـيم بندی های زيـر را انجـام دهيد.
الف- آنها را از لحاظ جنس ) نوع كاغذ و مقوا(

ب- از لحاظ تعداد خط "تا"
پ- از لحاظ فرم و شكل تقسيم بندي كنيد.

بـه دو يـا سـه گـروه تقسـيم شـويد، گسـترده كارهـاي انتخـاب شـده را روي كاغـذ و سـپس در نرم افـزار 
ايالسـتريتور رسـم كنيد. 

كليـة خطـوط پيرامونـي و محيطـي را بـا خـط ممتـد                         و كليـه خطـوط "تـا" را با خط چين     توجه
---------- رسم كنيد.

اندازه هـا را بـا نمونـة اصلـي كنتـرل كنيـد و پـس از اطمينـان از درسـتي اندازه هـا، طـرح گسـترده را در 
نرم افـزار ايالسـترايتور اجـرا كنيـد.

بدين ترتيب، الگوي » خِط تا « را رسم كرده ايد.

فعالیت 
كارگاهي

تصویر6

تصویر7
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ترسيم، طرح گسترده جعبه، خط »تا« تيغ و برش

تصوير8

ترسیم خط تا ، تیغ و برش

1- يـك جعبـة خميردنـدان، جعبـة دسـتمال كاغذي يـا جعبـة فانتزي)جعبة طـال( را بـه كارگاه بياوريد، 
قسـمت هاي چسـب خورده را باز كنيد و سـپس طرح گسـترده را روی كاغذ كالك، پوسـتی و سـپس در 

نرم افـزار ايالسـتريتور، رسـم كنيـد. دقـت كنيد 
تـا خطـوط محيطـی و خط "  تـای" آن هـا مانند 
تصويـر شـمارة )2( رسـم شـود. بديـن ترتيـب 
» الگـوی يك قالب بسـته بندی « تهيـه كرده ايد.

تصویر9
قالب ساخته شده  

فعالیت 
كالسی
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مراحل قالب زنی : 

تصویر10
نصب قالب روي ماشین لترپرس

تصویر11
 زدن قالب روي طرح

تصویر12
 طرح قالب زده شده 

تصویر13
 پوشال گیری و جداسازی محصوالت چاپی )جعبه ( از اضافه های چاپ
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مراحل جعبه چسباني: 

تصویر14
جعبه ها در دستگاه جعبه چسبانی

تصویر15
 توسط دستگاه چسب زده می شود 

تصویر16
 قسمت های چسب خورده به هم متصل می شود 
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مراحل تا:

تصویر19
پس از تا دسته بندی می شود 

تصویر18 

تصویر17
 محصول چاپی پس از برش در دستگاه »تا«قرار داده می شود   
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طراحي کارت

طراحی کارت دعوت:
در طراحــی يــك محصــول پارامتــر هــای زيــادی وجــود دارد كــه طــراح بايــد آنهــا را در نظــر داشــته باشــد. بــا 
پاســخ بــه پرســش هــای زيــر بــا برخــی از ايــن چالــش هــا و تصميــم گيــری هــا كــه قبــل از طراحــی بايــد مورد 

توجــه قــرار بگيــرد آشــنا مــی شــويم 
ــد آن دارای چــه  ــد و مانن ــش، تول ــو، هماي ــل ســال ن ــراي مناســبت هايي مث ــوت ب ــا دع ــك ي ــك كارت تبري ي

ويژگــی هايــی اســت .

تصویر21تصویر20

 مطالعه تصویری 

انـواع مختلـف كارت هـاي دعوت ) سـاده ، فانتزی و ...( را تهيه و به نمايش گذاشـته و آنها را بررسـی كرده، 
دربـارة آنهـا در كالس گفت و گو كنيد.

پژوهش كنید

1- اندازه و قطع کارت دعوت 
اندازه طول و عرض كارت را انتخاب كنيد. طول ............. عرض ........... 

به نظر شما انتخاب ابعاد به چه عواملي بستگي دارد؟
............................... -3                 ..................................... -2                ............................... -1

آيا انتخاب اندازه )قطع( انواع كارت ها از استاندارد  خاصي پيروي مي كند؟

 در طراحي كارت به نكات زير توجه می شود: 
1- اندازه يا قطع كار               2 - شكل و فرم             3 - طرح و رنگ   

نکته
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2- شکل و فرم 
ــی كارت  ــرای طراح ــكل را ب ــدام ش ك

ــت؟ ــب اس مناس

- بــا توجــه بــه نمونه هــای جمــع آوری 
ــراي انتخــاب  ــي ب ــا محدوديت ــرده آي ك

شــكل و فــرم كارت وجــود دارد؟ 
ــه  ــي كارت ب ــد طراح ــا  مي خواهي - آي
ــد؟ ــت( باش ــك ل ــرگ )ي ــورت تك ب ص

ــا« دارد  ــط »ت ــط خ ــا كارت از وس - آي
و دو بــرگ )دو لَــت يــا چنــد لــت( 

مي شــود؟

ــا زده شــود  - از كــدام قســمت خــط ت
ــت؟              ــب تر اس مناس

مستطيل عمودیمربعمستطيل افقی                             

تصویر22

تصویر23

تصویر24

تصویر25
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3- طرح و رنگ
درانتخاب طرح، رنگ، عكس و ... برای طراحی يك محصول بايد به پرسش هايی پاسخ داد.

مانند : طراحی برای چه گروه سنی است؟........................ برای چه مناسبتی  است؟ ....................... و ... 
 انتخاب طرح و رنگ بر اساس مفهوم و موضوع كارت صورت می پذيرد. 

ترسیم قالب 
 يــك »چــوب الــف« خــاص را انتخــاب كنيــد و  قالــب آن را رســم كنيــد. در صورتيكــه طــرح و بــرش خاصــی 

نــدارد خطــوط تــا و بــرش را ترســيم كنيــد. 

انتخاب مواد )متریال( چاپي 
بــا مراجعــه بــه كتــاب هنرجــو از جــدول » مشــخصات انــواع كاغــذ و مقــوا« بگوييــد كــدام مقــوا را بــراي ايــن 

طــرح انتخــاب مــی كنيــد ؟

تصویر26

نکات 
در طرح هايــی بــا بــرش خــاص، چــه راهكارهايــی بــرای رســيدن بــه حداقــل دور ريــز كاغــذ، پالســتيك و ... زیست محیطی

ــد. پيشــنهاد می كني
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Book mark »طراحي »چوب الف

صفحه هاي خوانده شدة كتاب را چگونه عالمت گذاري مي كنيد؟ 
ــاب  ــات كت ــان صفح ــه مي ــود ك ــه مي ش ــي گفت ــذ باريك ــه كاغ ــف« ب ــوب ال ــن »چ ــي معي ــگ  فارس در فرهن

ــت«. ــده اس ــده ش ــاب خوان ــاي كت ــا اينج ــه »ت ــي ك ــن معن ــه اي ــد ب مي گذارن
ــه  ــورد. ب ــه چشــم مي خ ــي ب ــا و متنوع ــاي بســيار زيب ــروزه در بســياري از كتاب فروشــي ها »چــوب الف« ه ام
غيــر از كاربــردي بــودن آن هــا، ايــن وســيله بهانــه اي بــراي تبليغــات برخــي شــركت ها و ناشــران كتــاب شــده 

اســت و مي تــوان گفــت »چــوب الــف«، رســانه اي بــراي تبليــغ يــك كاال يــا محصــول فرهنگــي نيــز اســت.
شايد بتوان گفت كه زيبايي اين وسيله، جذابيت كتاب خواني را بيشتر كرده است.

تصویر27

تصویر28

ــا را در  ــد و عكس ه ــت وجو كني ــت جس ــف« در اينترن ــوب ال ــون » Book mark« و »چ ــي چ ــا كليد واژه هاي ب
رايانــه ذخيــره و بــا هــم بــه اشــتراک بگذاريــد.

پژوهش كنید
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در طراحـي ايـن محصـول بـه 1 - انـدازه يا قطع كار 2 - شـكل و فـرم 3- طرح و رنگ توجـه كنيد و مانند 
تمريـن قبـل نمونه خـط برش و تيغ را ترسـيم نماييد.

تمرین

ســاخت  ماكــت از محصــول نهايــی اهميــت ويــژه ای دارد. ماكــت بــر اســاس انــدازه واقعــي و بــا نــوع جنــس 
ــا بدينوســيله: ــی اجــرا، می شــود. ت اصل

1- طرح از لحاظ فرم، اندازه  و تناسبات بررسی شود. 
2- بــه جهــت كنتــرل طــرح در كليــه مراحــل توليــد، راهنمــای مجريــان: ) ليتــو گرافــی - چاپخانــه - صحافــی 

و ...(  خواهــد بــود. 
3- بدليــل پــر هزينــه بــودن مراحــل توليــد محصــوالت چاپــی، ســاخت ماكــت ازخســارت هــای مالــی و زمانــی 

احتمالــی جلوگيــری مــی كنــد.

تصویر29

ساخت ماکت



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                  
ترسيم خطوط تا و برش در يك محصول گرافيكي )كارت ويزيت، بروشور و ...( طراحي قالب تيغ و ساخت ماكت

 

استاندارد عملکرد: 

رسامي دقيق خطوط تا و برش حجم با رعايت اصول ساخت قالب و دستگاه خط زن و دستگاه لتر پرس و جعبه سازي 

شاخص ها:
1- شناخت ابعاد كاغذ و جنس كاغذ يا متريال هاي مختلف 

2- آشنايي با انواع صحافي
3- آشنايي با ماشين لترپرس

4- شناخت نرم افزار  گرافيكي مربوطه
5- مهارت  در طراحي تيغ برش و خط هاي تا و برش

6- نظارت بر اجرا و ارائه سفارش مورد نظر به مشتري

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان :  85 دقيقه

مكان: سايت گرافيك
ابزار و تجهیزات : مداد، كاغذ ، رايانه ، چاپگر ، پويش گر ، نرم افزار هاي گرافيكي  )Vector( و اينترنت

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی تا، برش و حجم 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                2آماده سازي و مقدمات پروژه 1

                2كنترل سفارش طراحي تيغ 2

                2نظارت بر ساخت و تحويل تيغ به مشتری 3

                2آماده كردن طرح برای چاپ و ارائه نهايی4

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

2- داشتن درک درستی از سيستم سازمانی
3- شايستگی تفكر و يادگيری مادام العمر

4- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

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

فرم بندی

برای فرم بندی، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

ــد. از  ــدي را مي آموزن ــك فرم بن ــراي ي ــي در اج ــاي مقدمات ــري مهارت ه ــد يادگي ــن واح ــان در اي هنرجوي
ــر  ــاپ و تكثي ــل از چ ــرح قب ــازي ط ــل آماده س ــن مراح ــن و مهمتري ــي از اصلي تري ــدي يك ــه فرم بن آنجايي ك

اســت، آمــوزش آن بــراي هنرجويــان رشــته فتــو- گرافيــك ضــروري اســت.

اجــراي فرمبنــدي و تهيــة زينــك و چيدمــان فايل هــاي ارســالي از طــرف مشــتري بــا رعايــت اصــول چــاپ 
)لــب پنجــه،  خــط بــرش، خــط تــا، ابعــاد كاغــذ، نــوع دســتگاه و...(
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فرم چاپی یا فرم بندی چيست؟

ــك محصــول  ــر ي ــد و تكثي ــرای تولي ــن عوامــل آماده ســازی طــرح، ب ــن و مهمتري فرم بنــدي يكــی از اصلی تري
چاپــی اســت. طــراح قبــل از انجــام طراحــی محصــول، بايــد اطالعــات كاملــی از مراحــل توليــد يــك اثــر چاپــی 
ــك و  ــذ، زين ــدازه كاغ ــاس ان ــر اس ــاپ، ب ــرای چ ــرح ب ــازی ط ــی آماده س ــدی يعن ــد. فرم بن ــته باش داش

ماشــين چــاپ.
به تصاوير زير نگاه كنيد سپس ارتباط و وجه اشتراک آن ها را بيان كنيد. 

نمودار 2

نمودار 1
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کاغذ

تقسیم بندی کاغذ بر اساس دستگاه چاپ
بــه منظــور صرفه جويــی در مصــرف كاغــذ و مقــوا، ابعــاد و انــدازه كليــه محصول هــای چاپــی مانند: كتــاب، مجله، 
روزنامــه، بروشــور، ليبــل، ســربرگ، انــواع پاكــت، انــواع بســته بنــدی، پوســتر و... بــر اســاس تقســيم بندی های 
ــرد  ــی، »ُخ ــه اصطــالح چاپ ــا ب ــر1 نحــوه تقســيم بندی ي ــود. در تصوي ــن می ش ــوا تعيي ــذ و مق ــتاندارد كاغ اس
ــذ(  ــرت كاغ ــذ )پ ــز كاغ ــن دور ري ــدون كوچك تري ــذ  0 7 × 100  و  90 ×60 را  ب ــرگ كاغ ــك ب ــردن« ي ك

ــد.  ــاهده مي كني مش

به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

نصف كاغذ cm  70 ×  100 می شود: ...............             يك دوم كاغذ cm 90 × 60 می شود: .............

يك چهارم کاغذcm   70 ×  100 می شود: ............          يك چهارم كاغذ cm 90 ×  60 می شود: ............

يك هشتم كاغذ cm 90 × 60  می شود: ............ يك هشتم كاغذ cm 70 ×  100  می شود: ............ 

يك شانزدهم كاغذcm 70 ×  100  می شود: ............       يك شانزدهم كاغذ cm 90 × 60  می شود: ............

تصویر 1

فعالیت 
كالسی
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فصل 5   صحافي 

1- بــا توجــه بــه تصويــر شــماره 1، بــرای چــاپ يــك كارت دعــوت بــه ابعــاد 16 × 16  ســانتيمتر، كــدام مقــوا 
را انتخــاب كنيــم تــا  بيشــترين تعــداد كارت بــا كمتريــن دور ريــز كاغــذ را داشــته باشــيم؟ .....................................
2- بــرای تهيــة زينــك و انتخــاب ماشــين بــراي چــاپ كارت دعــوت در ابعاد هــا 16 × 16 بــا توجــه به » نمــودار 2« 

جاهــای خالــی را پــر كنيــد.
اندازه زينك ................................  اندازه و نام ماشين چاپ .................................

تصویر 2
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جدول شمارة1

کیلوگرمگراماژ )گرم(سایزبند )تعداد ورق(جنسنوع

7017014.875 × 125100گالسهمقوا

9017011.475 × 12560گالسهمقوا

7020017.5 × 125100گالسهمقوا

9020013.5 × 12560گالسهمقوا

7025017.5 × 100100گالسهمقوا

9025013.5 × 10060گالسهمقوا

7030021 × 100100گالسهمقوا

9030016.2 × 10060گالسهمقوا

7020014 ×100100گالسه پشت طوسیمقوا

9020010.8 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7023016.1 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9023012.42 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7025017.5 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9025013.5 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7028019.6 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9028015.12 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7030021 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9030016.2 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

7040028 × 100100گالسه پشت طوسیمقوا

9040021.6 × 10060گالسه پشت طوسیمقوا

ــته بندی  ــی بس ــا 500 تاي ــف از 100 ت ــته بندی های مختل ــاژ( در بس ــه وزن )گرم ــه ب ــا توج ــوا ب ــذ و مق كاغ
می شــوند. جــدول شــماره 1 تعــدادی از انــواع كاغــذ و مقــوا را بــا توجــه بــه تعــداد ورق، ســايز، گرمــاژ، ابعــاد و 

ــه كتــاب همــراه هنرجــو مراجعــه كنيــد.  ــر جــدول، ب ــرای مشــاهده كامل ت وزن نشــان می دهــد. ب

بسته بندی کاغذ و مقوا

تصویر 3
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فصل 5   صحافي 

دور ریز کاغذ و مقوا

شايســته اســت، بــرای حفــظ محيــط زيســت و صرفه جويــی اقتصــادی، ابعــاد هــر طــرح بــر اســاس اســتاندارد 
كاغــذ و مقــوا تعييــن شــود.

تصویر 4

گاهـی مقـداری از كاغـذ يـا مقـوا كـه بـه هـر دليلـی اسـتفاده نمي شـود و در پايـان كار باقي مي مانـد را 
"كنـاره" می گوينـد. از ايـن كناره هـا می تـوان در كارهای ديگـر چاپی ماننـد كارت ويزيـت، كارت حضور و 

غيـاب، نشـانگر كتـاب و ماننـد آن، بازيافـت و يا اسـتفاده كرد.       
چـرا در چاپ هـاي كاغـذي، بـه موضـوع صرفه جويـي تأكيـد مي شـود؟ دربـارة ايـن پرسـش در كارگاه 
گفت و گـو كنيـد.و سـپس راه كارهايـي بـراي بازيافـت، صرفـه جويـي و مصـرف بهينـه از مـواد  و مصالـح 

مصرفـي ) كاغـذ، مقـوا، رنـگ و ... ( ارائـه و در واحـد آموزشـی اجـرا نماييـد.

نکات 
زیست محیطی
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همانطــور كــه گفتــه شــد فرم بنــدی يعنــی چيدمــان طــرح، ايــن چيدمــان گاهــی از يــك قالــب يكســان پيــروی 
می كنــد و گاهــی بــر اســاس تيــراژ و انــواع صحافــی1  ، تغييــر می كنــد. ايــن تغييــرات صرفــا بــرای جلوگيــری 
از هزينه هــای اضافــی اســت. زيــرا در امــور چاپــی هميشــه اصــل بــر صرفه جويــی اســت. انجــام فرم بنــدی نيــاز 
بــه مهــارت و دقــت زيــاد دارد، بطــور معمــول فرم بنــدی در ليتوگرافــی و توســط افــراد ماهــر انجــام مــی شــود. 

دانســتن و آگاهــی از چگونگــی انجــام فرم بنــدی، از ضروريــات طــراح، اجــرا كار گرافيــك و ناظرچــاپ اســت.

فرم بندی برای چاپ یک رو

بـا راهنمايـی هنرآمـوز، چنـد نمونـه از كارهـاي چاپ شـده يـك رو را بـه كالس بياوريـد. ماننـد: )كارت 
ويزيـت، بروشـور يـا كارت دعـوت و... ( 

1- طرح را اندازه گيری كنيد. طول: .......................... عرض: ..........................
2-  از هـر طـرف 5 ميلي متـر )نيم سـانت( بـه ابعـاد طـرح اضافـه2  كنيـد. طـول و عـرض )تصويـر 14( 
اكنـون بـا اندازه هـاي جديد محاسـبه كنيـد. كدام يـك از ابعـاد كاغـذ يـا مقـوا )50 × 35  35 × 25 يـا  
45 × 30   يـا  22/5 × 30 ( بـراي بدسـت آوردن بيشـترين تعـداد طـرح و بـا كمتريـن دور ريـز مقـوا 

مناسـب خواهـد بود.    

تعداد كار در مقواي با ابعاد  50×35 ........................

تعداد كار در مقواي با ابعاد 30×45 .........................
3- يـك كارت ويزيـت، اسـكن كنيـد و در برنامـه ايالسـتريتور در صفحـه كار، بـه اندازه هـای مقـوای 
انتخـاب شـده ماننـد تصوير15  طـرح را تكثير و بـا راهنمايی هنرآمـوز خطوط راهنمای برش را ترسـيم 

و پرينـت كنيـد. بدين ترتيـب يـك فـرم چاپـی آمـاده كرده ايد. 

1- صحافی سيمی، ته چسب، ته دوخت، چسب گرم و سرد
2-به منظور تميزي و سفيد نبودن لبه كار در زمان برش نهايي، از رنگ زمينه 3 تا 5 ميلي متر اضافه تر در اطراف طرح قرار مي دهيم.

فعالیت 
كارگاهی

فرم بندي
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فصل 5   صحافي 

 تصویر5
 اندازه نهایی کارت، نیم سانت اضافه  عالمت برش و نحوه برش

تصویر 6
نمونه یک فرم چاپی

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................

85 ميليمتر

1- ماكت كارت ويزيت بر اساس اندازه واقعى

متر
يلي

4 م
5

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................

95 ميليمتر

2- ابعاد چاپ و  قبل از برش 

متر
يلي

5 م
5

3- عالمت برش 

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................

 4- پس از برش  

داوطلب محافظت از بازيافت 
كاغذ در مدارس

نام و نام خانوادگى: ...............................

نام كالس: ...............................................

شماره عضويت: .....................................
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تصویر 7
 برش نهایی، کنترل ابعاد نهایی توسط برشکار طبق دستور کار و ماکت طراح 

فرم بندی برای چاپ دو رو : 

با راهنمايی هنرآموز، يك كارت پسـتال كه دو طرف آن طراحی دارد را انتخاب و اسـكن كنيد سـپس آن 
را در نـرم افـزار ايالسـتريتور بـاز كنيد و ماننـد تصوير 8 خطوط تا و برش آن را ترسـيم كنيد.

فرم بنـدی يـك اثـر چاپـی بر اسـاس تيراژكار1  متفاوت اسـت. در تصويـر9 و 10 ، يك بار قسـمت روی كار 
و سـپس قسـمت پشـت كار فرم بندی شده است.

تمرین

1- قيمت چاپ بر اساس تيراژ 5000 تا محاسبه می شود. بدين معنی كه قيمت چاپ يك اثر چاپی 1000 تا 5000 تا يكسان است 

تصویر 10تصویر 9
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فصل 5   صحافي 

فرمبندیسکهای

فـرض کنیـد تیـراژ ایـن کارتپسـتال 000 2عدد اسـت. مانند تصویـر 20، می توانیـم پشـت و روی کار را 
بـا هـم فرم بنـدی کنیـم. بـه این نـوع چیدمـان و مونتـاژ، فرم بندی سـکه ای گفتـه می شـود. در این مدل 

فرم بنـدی، بعـد از چـاپ 2000 عـدد از فرم هـا، مقـوا را بـر می گرداننـد و چـاپ را ادامـه می دهند.

تمرین

 ایـن کار، بـر اسـاس فـرم بنـدي تصاویـر 9 و 10 چنـد زینك یا پلیـت خواهد داشـت؟ به نظرتـان 4 عدد 
یـا 8 عدد؟

پرسش

تصویر8
رو

تصویر8
پشت
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1- توضيح بيشتر در فصل نظارت چاپ.

تصویر 12
 مرحله برش فرم ها پس از چاپ   

بـه ايـن روش چـاپ سـكه ای 1 گفتـه می شـود. و بجای 8 عـدد زينك 4 عـدد زينك مصرف می شـود و در 
هزينـه چـاپ نيـز صرفه جويـی می شـود. در نتيجـه می توانيـم بگوييـم فرم بنـدی را بـرای چـاپ سـكه ايی 

كرده ايم. آمـاده 

تصویر11
 مونتاژ و فرم بندی سکه ایی ) یک فرم چاپی ( 

برش و بسته بندی
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فصل 5   صحافي 

انواع »تا« برای بروشور، کاتالوگ و صحافي 

ــود را  ــتفاده مي ش ــي اس ــت در صحاف ــور و ك ــواع بروش ــه در ان ــا« ك ــواع »ت ــي از ان ــر 22 نمونه هاي در تصوي
ــد. ــاهده مي كني مش

1- نمونه هـاي مشـابه چـاپ شـده )انواع بروشـور هاي تبليغاتي، اطالعـات دارويي، انـواع قرص و شـربت و ...( 
را جمـع آوري و انـواع تا را مشـاهده كنيد.

2- انواع "تا" را مانند تصوير 13 انجام دهيد.

تصویر 13

فعالیت 
كارگاهی
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فرم چاپی

1- انـواع "تـا" را ماننـد تصاوير 14،15و16  "تا" بزنيد و شـمارة صفحات را بنويسـيد و در طرح گسـترده 
محـل قرارگيری شـمارة صفحه هـا رو ببينيد.

تصویر 14

تصویر 15

تصویر 16

فعالیت 
كارگاهی
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فصل 5   صحافي 

2-  بـا اسـتفاده از تصويـر و متـن از مجلـه يـا روزنامـه فـرم 4 و 8 صفحـه ای، را در نرم افزار ايالسـتريتور 
چيدمـان كنيـد. بـه گونـه اي كـه جهت متـن در راسـتای صحيح قـرار بگيـرد. پـس از پرينت، فـرم را تا 

بزنيـد، بديـن ترتيـب يـك ماكت از طـرح بدسـت می آيد. 

تصویر 17
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عالئم تا و برش
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talangorpsygroup.com  
talangorpsygroup.@yahoo.com  

BF

تصویر18

تصویر19
 یک فرم 8 صفحه ایی
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فرم بندی کتاب

دركتابخانـه مدرسـه تعـداد صفحـه های چند كتـاب را يادداشـت كنيد.)صفحه های كه شـماره نشـدند را 
هـم محاسـبه كنيـد(  و سـپس اعـداد را بر16 تقسـيم  و در جدول زير بنويسـيد.

اعداد بدست آمده تعداد فرم آن كتاب ها هستند، بعنوان مثال:20 فرم ، 35/5 فرم  ،  12/75 فرم

شـروع صفحه ها از سـمت چپ اسـت يا سـمت راسـت؟ ............... پايان كتاب با شـماره صفحه زوج اسـت 
يا فـرد؟................

تمرین

تمرین

جدول شمارة2

کتاب شماره 4کتاب شماره 3کتاب شماره 2کتاب شماره 1
................................................................................................................تعداد صفحه ها
................................................................................................................ تقسيم بر 16 

تصویر 20

از تمريـن بـاال يـاد گرفتيـم كـه تعـداد صفحه های يـك كتا ب عـدد زوج اسـت. و تعداد صفحـه ها هم 
مضربـی از عدد8 ، 16 و 32 اسـت.
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بــرای اطمينــان از انجــام تمــام مراحــل كار و جلوگيــری از ضــرر و زيــان مالــی و هــدر رفتــن وقــت، پــس 
از پايــان هــر كار از طريــق چــك ليســت پيشــنهادی، كار نهايــی را كنتــرل كنيــد.

مراحل کنترل ارسال سند به ليتوگرافی، تهيه زینک و برای فرم بندی

جدول شمارة3

محاسبه اندازه از لحاظ زيبايی و ابعاد استاندارد به جهت صرفه جويی كنترل ابعاد طرح با كاغذ و مقوا مصرفی
در هزينه و جلوگيری از درو ريز كاغذ و مقوا

تبديل عكس RGBبه  CMYK  با پسوند Tiff و  Dpi 300عكس
خارج كردن متن از فونت به عكس در نرم افزارهای ايالستريتور و *فونت

       create outiine ( Ai -Id( اينديزاين
برای جلوگيری از خطا در چاپ از تركيب رنگ سه و چهار تايی رنگ فونت و خطوط نازک

استفاده نشود مانند:  
به طور پيش فرض در برنامه های نرم افزار وكتور برای سهولت *اور پرينت:

 Overprint بودن رنگ مشكی، گزينه Overprint  و اطمينان از
 Overprint فعال است. )بدين ترتيب خطای ناشی از عدم استفاده

  Edit جلوگيری می شود.( بنا به ضرورت، طراح می تواند از اين مسير
Preferrnces  -   Appearance of Black   -  گزينه را فعال يا غيرفعال 

كند. 
تصاوير و متن، بايد به نحوی قرار گيرد كه در زمان بُرش در چاپخانه نزديكی حروف و شكل به خط برش

هيچ آسيبی به آن ها وارد نشود. دقت كنيدكه درطراحی فاصله 
نوشته ها از لبه كار دقيق محاسبه شده باشد.

در كليه كارهای چاپی خطوط راهنمای محل برش و خط تا، برای نمايش خطوط تا و برش
كارگران" خط زن" و برشكار مشخص می شود. اين خطوط در محلی 

قرار می گيرند كه بعد از پايان كار دور ريخته شود. 
تهيه پی دی اف )PDF) كارها به دليل قابليت باز شدن در كليه پسوند ذخيره، سند مشتری

برنامه ها و نيز امنيت طرح مهم است.
برای جلوگيری از خطا و راهنمايی ليتوگرافی، چاپ و ... تهيه ماكت ماكت و پرينت نهايی

ضروري است.

(c:50 m:30 y:50 k:40(
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قوانيـن و مقـررات: از ضوابـط و مقـررات قانونی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی: چاپ متن تمـام التين به نکته
نحـوی كـه بـه مخاطب، خارجی بـودن يـك كاالی توليد داخـل را القاء كند. 

چاپ اوراق تجاری، سربرگ، ضمانت نامه، منوط به احراز هويت قانونی صاحب سفارش خواهد بود و....

مسير تبدیل فونت به تصویر در نرم افزار ایالستریتور 

   )Overprint( اور پرینت

 اور پرینــت: يكــی از رايج تريــن مشــكالت چاپــی، فضــای ســفيد بيــن نوشــته ها و يــا نمادهــاي گرافيكــی 
ــه ای  ــگ روی زمين ــد رن ــا چن ــك مشــكی ي ــا خطــوط باري ــن  نوشــتار ب ــر مت ــال: اگ ــوان مث ــه عن اســت. ب
رنگــی قــرار بگيــرد، بــا كوچك تريــن لغــزش و حركتــي در زمــان چــاپ، فاصلــه ای بيــن رنــگ بــاال و رنــگ 

ــه كيفيــت چــاپ آســيب مي رســاند. ــه ايجــاد مــی شــود كــه ب پس زمين

تصویر 21

تصویر 22
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اســتفاده از اورپرينــت )Overprint) بــه تجربــه شــخصي طــراح و شــرايط طــرح بســتگی دارد و بايــد كــه بــا 
ــرات ناخوشــايند  ــرا در صــورت بوجــود آمــدن تغيي ــش و اطــالع از نتيجــه كار از آن اســتفاده كــرد. زي دان
پــس از چــاپ؛ ليتوگرافــی و چاپخانــه پاســخ گو نبــوده و تمــام مســئوليت كار بــا طــراح، اجــرا كار يــا ناظــر 

چــاپ خواهــد بــود.  

 ( Overprint ( ــان از اورپرينــت ــرای ســهولت و اطمين ــور، ب ــزار وكت ــرض در برنامه هــای نرم اف ــه طــور پيش ف ب
بــودن رنــگ مشــكی گزينــه اورپرينــت )Overprint) فعــال اســت. 

ــد از ايــن مســير Edit - Preferrnces - Appearance of Black گزينــه را فعــال  ــه ضــرورت، طــراح می توان بنــا ب
يــا غيــر فعــال كنــد.

   Id  و Ai  در نرم افزارهای Overprint مسير

در نرم افـزار Ai يـك طـرح به دلخواه رسـم كنيد، سـپس مانند مسـيری كه در تصوير مشـاهده می كنيد. 
نوشـته ها و رنگ هـا را ابتـدا از حالـت اورپرينـت Overprint  خـارج كنيـد و دوبـاره در حالـت اورپرينت 

) Overprint ) قـرار دهيـد. از هر دو حالـت پرينت بگيريد.

تصویر 23

فعالیت 
كارگاهی
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تصویر24
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                  
      فرم بندي يك فايل بر اساس نوع آن )كتاب، كارت دعوت، كاتالوگ و ...( با توجه به اندازه كاغذ و مقوا و تهيه فايل نهايي و ارسال آن براي چاپ 

استاندارد عملکرد: 

اجــراي فرمبنــدي و تهيــة زينــك و چيدمــان فايل هــاي ارســالي از طــرف مشــتري بــا رعايــت اصــول چــاپ )لــب پنجه، خــط بــرش، خــط تــا، ابعــاد كاغــذ، نــوع دســتگاه و...(
شــاخص هــا:

1- فرم بندي بر اساس سفارش                                                                 
2- انتخاب زنيك بر اساس فرم بندي 

3- كنترل ترام ها و ابعاد فايل بر اساس زنيك و دستگاه چاپ          
4- خروجي نهايي                 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 60 دقيقه

مكان: كارگاه گرافيك
تجهيزات: رايانه

ابزار و تجهیزات :  ارائه نمونه كار - سنجش شفاهي و كتبي                                      

معیار شایستگی:

ارزشیابی شایستگی فرم بندي

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                2كنترل فايل براي فرم بندي1

                2اجراي فرم بندي نهايي2

                2كنترل نهايی طرح3

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
1- يادگيري مداوم و كسب اطالعات

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

4- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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3

 جلدسازی و صحافی

برای جلدسازی و صحافی، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

استاندارد عملکرد

در ايــن واحــد يادگيــري مهارت هــاي ويــژه صحافــي بــه هنرجويــان آمــوزش داده مي شــوند تــا شايســتگي 
اجــراي آن در كارگاه بــراي امــور صحافــي )جــزوات، كتــاب و يــا هــر مكتــوب ديگــري( را كســب كننــد.

ــا انــواع  انتخــاب يكــي از انــواع  صحافــي )ســيمي، مفتــول، چســب گــرم، دوخــت( بــراي ســاخت جلــد ب
مــواد )مقــواي ســاده و يــا روكــش دار ســلفون ، پارچــه، گالينگــور( بــا توجــه بــه نــوع ســفارش كتــاب، كاتالــوگ 

و مجلــدات ماننــد آن در نشــر و مطبوعــات
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صحافی   

صّحافی چيست؟ به غير از كتاب چه نوع كارهايی براي آماده شدن نياز به صّحافي دارند؟
صّحاف كيست و چه كارهايي را انجام می دهد؟

ــچ و ...( و  ــول، پان ــب، مفت ــا )چس ــت آن ه ــم، دوخ ــار ه ــده در كن ــا ش ــای ت ــب دادن فرم ه ــل ترتي ــه عم ب
ــود. ــه می ش ــي« گفت ــد( »صحاف ــازي )تجلي جلدس

تصویر 1



224

تصویر 2 - انواع صحافي 

فرم ها در الی هم قرار گرفته و  مفتول
به وسيله مفتول يا منگنه دوخته 

مي شوند.

نوعي از صحافي مفتولي است كه به  مفتول )لوپ(
شكل حلقه است و براي قرارگيري در 

كالسور كاربرد دارد.

 اوراق پس از پانچ با فنرهاي   فنر سيمی و پالستيكي
پالستيكي يا سيمي به هم متصل 

مي شوند.

اوارق پس از دسته شدن از عطف بسته  ته بند پالستيكي )شيرازه(
مي شوند.

فرم ها روي هم قرار مي گيرند و از ته، ته دوخت،گالينگور،جلد سخت
دوخته مي شوند.

فرم ها يا اوراق روی هم قرار گرفته از ته چسب چسب گرم
قسمت عطف برش خورده و سپس 

چسب زده مي شود.

از همة انواع صحافي براي به دست فانتزی
آوردن يك شكل جديد از صحافي 

استفاده مي كنند )هر جنس و هر نوع 
از موارد مصرفي(.

روزنامه
 بروشور

پس از چاپ بدون دوخته شدن  
توسط "تا" صفحات در داخل هم قرار 

مي گيرند.
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در تصويــر)3(، نمونــه كارهايــی را كــه صحافــان انجــام مي دهنــد مشــاهده می كنيــد. بــا پيشــرفت تكنولــوژی و 
ماشــين آالت اتوماتيــك، هنــوز هــم صحافــی بــه روش ســنتي و دســتی در بيــن مــردم محبوبيــت ويــژه اي دارد. 

تصویر 3 

قاب كتاب و  جعبه های نفيس

انواع كاليته، پارچه، چرم، 
گالينگور، چوب و...

زيردستی

كالسور و زونكن

پوشه

جلد تقديرنامه، قاب سازی با چرم طبيعی يا مصنوعی و ...
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تعـدادی از انـواع محصـوالت چاپـی را كه در جدول زير آمده اسـت تهيه كنيد و به كارگاه بياوريد و سـپس 
نكات خواسته شـده را در جدول بنويسيد.

فعالیت 
گروهی

جدول شماره 1

اندازة کاغذ ابعاد عطفابعاد جلد
متن

ابعاد کاغذ 
قبل از برش 1

نام قطع بر اساس 
جدول شماره 2  2

كتاب درسی

راهنمای هنرجو

كتاب رمان

كتاب شعر

كتاب كودک 

دفتر

سر رسيد

تقويم روميزی

تقويم ديواری

تقويم جيبی

بروشور

مجله 

روزنامة اطالعات

روزنامة همشهری

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

1- رجوع شود به متن اضافه برش در فرم بندی صفحه 29
2- رجوع شود به كتاب همراه هنرجو، جدول قطع كتاب و نشريات
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1- برخی از مراحل اين نوع صحافی مانند » تا و ترتيب« به صورت ماشينی انجام می شود.  

مراحل صحافی  

آخريــن مرحلــة كار يــك اثــر چاپــی ماننــد كتــاب، كاتالــوگ، بروشــور، مطبوعــات و... بــا صحافــی بــه پايــان 
می رســد. فراينــد صحافــی شــامل نــكات فنــی بســياري اســت كــه قبــل از چــاپ بايــد بــه آن توجــه كــرد. 
طراحــان بايــد پيــش از انجــام طراحــی و چــاپ محصــول، بــا مشــورت صحــاف، فايــل را متناســب بــا اصــول 

و نــوع صحافــی، آمــاده كننــد.
ــه  ــود ك ــازی مي ش ــه آماده س ــه مرحل ــت و در س ــينی اس ــتی1 و ماش ــه دو روش دس ــاب ب ــی كت صحاف

از: عبارت انــد 
- آماده سازی بدنه يا متن كتاب )تا، ترتيب، دوخت(؛

- ساخت جلد ؛
- تجليد و يا اتصال جلد با بدنه.

ــاب  ــوگ، كت ــور، كاتال ــر، بروش ــاب، دفت ــواع كت ــن ان ــا مت ــه ي ــن: بدن ــای مت ــازی فرم ه ــف- آماده س ال
راهنمــا، دفترچــه تلفــن، انــواع نشــريات ماننــد مجلــه، هفته نامــه، ماهنامــه، فصلنامــه و ماننــد اين هــا ابتــدا 

ــرم، منظــم مي شــوند. ــه صــورت ف ب
ــا  ــذ ب ــوا، كاغ ــواد شــامل مق ــواع م ــا ان ــا ماشــينی ب ــه صــورت دســتی ي ــد: جلد ســازی ب ــاخت جل ب- س

ــرد.  ــام مي گي ــواد انج ــاير م ــه  و س ــواع پارچ ــرم، ان ــور، چ ــلفون، گالينگ ــش س روك
ج- تجلید: بعد از ساخت جلد، ترتيب و دوخت فرم های چاپی، بدنه به جلد متصل می شود.
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تا   

ــط  ــا، توس ــاي« آن ه ــكل »ت ــاس ش ــر اس ــي( و ب ــرم چاپ ــف )ف ــای مختل ــده در اندازه ه ــاپ ش ــای چ ورق ه
ماشــين »تــا« می شــوند. ايــن توليــدات شــامل : نقشــه های جغرافيايــی، روزنامــه، كتــاب، دفتــر، بروشــور و... اســت.

فرم ها پس از »تا« توسط تسمه ای پارچه ای بسته می شوند.)تصاوير 4 تا 7(

آيـا مي دانيـد يـك كتـاب 224 صفحـه ای كـه فرم بنـدی آن بر اسـاس16 صفحه اسـت، با چند فـرم چاپ 
شـده است؟

پرسش

گاهـی تعـداد فرم هـای يـك كتـاب آن قـدر زيـاد اسـت كـه حفـظ، نگـه داری و شـماره گذاری فرم هـای تا نکته
شـده، فراينـد دشـواري خواهد بـود. بنابراين فرم هـاي اين نوع از كتاب ها در زمان تجليد به وسـيلة تسـمه  

نگـه داري مي شـوند )تصوير 7(.

تصویر 4 
 فرم 16 صفحه ای، 8 صفحه رو ، 8 صفحه پشت با عالمت های تا و برش

تصویر 5 
دستگاه بر اساس نوع تا تنظیم می شود                    

تصویر 6
فرم های تا شده  

تصویر 7
 هر فرم توسط تسمه بسته می شود
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ترتيب

فرم هــای تــا شــده بــر اســاس شــمارة آن هــا، از فــرم يــك تــا فــرم نهايــي روی ميــز چيــده و ترتيــب می شــوند. 
ترتيــب فرم هــا بــه دو روش دســتی و ماشــينی انجــام می شــود. بــرای جلوگيــری از اشــتباه و مشــخص بــودن 
ابتــدا و انتهــای فــرم، ماننــد تصويــر، لبــة آخريــن فــرم را رنــگ می زننــد. بدين وســيله يــك بلــوک صحافــی 

نشــدة مســتقل، بــا فرم هــای تــا شــدة منظــم و ترتيــب شــدة كتــاب، كاتالــوگ و... آمــاده می شــود.

تصویر8 
رنگ قرمز نشانة انتهای فرم است                    

16 صفحـه متـن )8 ورق( را در نرم افـزار  word  بـه صـورت پشـت و رو )تـك بـرگ( پرينـت و تكثير كنيد. 
سـپس ورق هـا را بـه ترتيبـی در روی ميـز كارگاه چيدمـان كنيـد كـه هنگام برداشـتن ورق هـا، صفحه ها 

پشـت سـر هـم قـرار بگيرند. برای مشـخص شـدن انتهـای فـرم از ماژيك اسـتفاده كنيد.

فعالیت 
گروهی
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روش قرارگيری فرم ها در زمان ترتيب کردن

ــه دو روش  ــوع كار ب ــه ن ــه ب ــا توج ــده، ب ــا ش ــای ت ــد، فرم ه ــاهده می كني ــر 9 مش ــه در تصوي ــور ك همان ط
ــوند. ــب می ش ترتي

 1- فرم ها داخل يكديگر قرار می گيرند.
 2- فرم ها روی هم قرار مي گيرند.

ــه منظــور جلوگيــری از كمتــر شــدن خطــای  ــا دســت ترتيــب می شــوند، ب از آنجــا كــه اكثــر آثــار چاپــی ب
انســانی در زمــان مونتــاژ فرم بنــدی، عالمت هــای راهنمــا ) تصويــر10(  بــرای ترتيــب كــردن فرم هــا توســط 

ــوند. ــرار داده می ش ــف ق ــة عط ــد در ناحي فرم بن

تصویر9

تصویر10
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ــه و... شــامل: دوخــت،  ــم، دفترچــه، روزنام ــه، تقوي ــاب، مجل ــواع كت ــرای ان ــج اتصــال فرم هــا ب شــيوه هاي راي
منگنــه )مفتــول( و چســب اســت.

ــراي اتصــال فرم هــاي  ــا جلــد ســخت )ماننــد گالينگــور، چــرم و ...(، از شــيوة دوخــت ب ــراي كتاب هايــي ب  ب
چــاپ شــده اســتفاده مي شــود. پــس از مرحلــة تــا و ترتيــب، بلوک هــاي كتــاب بــه وســيلة ماشــين دوختــه 

می شــوند. ايــن نــوع صحافــی بســيار بــادوام و بــا كيفيــت اســت )تصويــر 11(.

دوخت

انواع شيوه های اتصال فرم ها 

تصویر11
نحوة دوخت در صحافی ته دوخت
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منگنه یا دوخت مفتولی

ته چسب

ــد  ــار مانن ــول كن ــه و مفت ــد مجل ــط مانن ــول وس ــوع  مفت ــول، دو ن ــي مفت ــوم در صحاف ــيوه هاي مرس از ش
ــت. ــي، اداري و ... اس ــزوات درس ج

در اين روش، فرم ها يا به صورت  اوراق آزاد يا به يكي از روش هاي تصوير )9( ترتيب مي شوند.

ــوع  ــرم اســتفاده مي شــود و در دو ن ــواع كتاب هــاي گالينگــور و جلدهــاي ن ــي ان ــراي صحاف ــه ب  شــيوه اي ك
چســب گــرم و چســب ســرد وجــود دارد.

ــدی شــده  ــا فرم بن ــه ي ــد پايان نام ــرگ( مانن ــك ب ــه صــورت اوراق آزاد )ت ــاب، ب ــوک كت ــرد: بل ــب س چس
ــه هــم متصــل می شــود.  ــه وســيلة چســب ب ــب و ســپس ب ترتي

ــد آن، توســط دســتگاه، چســب گــرم 1 زده و  ــر و مانن ــوگ، دفت ــاب، كاتال ــوک كت ــرم: عطــف بل ــب گ چس
ســپس جلد گــذاری می شــود ) تصويــر13(.        

1- چسب در اثر حرارت تبديل به مايع می شود و پس از خشك شدن كاماًل سفت شده و جلد را به كتاب محكم نگه می دارد.

تصویر13
 چسب زنی عطف بلوک کتاب

تصویر12
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جلدســازي )تجليــد( انتخــاب پوششــی بــرای نگــه داری اوراق كتــاب توســط مــواد و مصالحــی از قبيــل مقــوا، 
ــا ســاختن  ــر زيب ــد را هن ــد آن اســت. بســياری از صاحب نظــران تجلي ــز، گالينگــور و مانن ــی، فل پارچــه، گون

ــواع مقوايــی، گالينگــور1 ، چــرم، پارچــه و ... اســت.  جلــد نيــز می نامنــد. جنــس جلدهــا از ان
به طور كلي جلد ها به دو گونه نرم و سخت هستند:

1- جلــد نــرم یــا شــومیز2 : از مقــوای 250 گرمــی ســاخته می شــود و بــه طــور معمــول بــرای اســتحكام، 
بــا روكــش ســلفون همــراه اســت.

2- جلــد ســخت: جلــدي اســت كــه از مقوايــی بــا روكشــی از چــرم، پارچــه، گالينگــور، كاغــذ چــاپ شــده 
بــا روكــش ســلفون و ... ســاخته شــده باشــد.

1-  نوعی پارچه يا پالستيك روكش شده
2- نام تجاري نوعي مقوا است.

تصویر15

ساخت جلد

تصویر14
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با توجه به تصاوير، يك جلد ساده بسازيد.
فعالیت 
كارگاهی

12

4

6

8

3

5

7
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910
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11

13

15

تصویر16
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اتصال بدنه  به جلد

در ايــن مرحلــه از صحافــی، بلوک هــاي كتــاب، مجلــه، بروشــور و ماننــد آن، بــه وســيلة جلــد بــه هــم متصــل 
ــر  ــر زي ــود. تصاوي ــد ب ــاوت خواه ــزي متف ــی، توجلدري ــوع صحاف ــاس ن ــر اس ــزی(1. ب ــو جلدري ــوند) ت می ش

مراحــل كار را نشــان مــی دهــد.

12

4

6

8

3

5

7

1- اصطالح رايج در بازار صحافان 
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910

12

14

11

13

15

تصویر17

16
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1-  يـك بـرگ كاغـذ تحريـرA4 را بـه شـكل 4 يـا 8 صفحه ايـی »تـا« بزنيـد. سـپس ماننـد  تصوير يك 
بسـازيد. دفترچه 

صحافـی يـا جلـد كـردن كتـاب، دفتـر و... شـامل مجموعه ای از كارهاسـت كـه روش هـای متنوعی برای 
انجام آن وجـود دارد.

از نمونه هـای گوناگـون دفتـر، كتـاب، مجلـه، آلبـوم ومـواردي از ايـن قبيـل عكاسـی كنيـد و در كالس 
دربـارة نـوع صحافـي و زيبايـی و كاربـردی بـودن آن گفت و گـو كنيـد.

2- بـا كليـد واژه هـای »صحافی«،»انـواع صحافی«، »توليـد دفتر«، »انـواع دفتر«، »صحافی سـيمی« در 
اينترنـت جسـت وجو كنيـد و مراحـل و نـكات فنـي را كـه دربـارة آن هـا يافته ايـد يادداشـت كنيـد و در 

كالس ارائـه دهيد.
3- نمونه هـای مختلفـی از انـواع صحافـی را ماننـد تصويـر )1( جمـع آوری كنيـد. سـپس  نـوع صحافـی 

آن هـا را در جدول بنويسـيد.

فعالیت 
كارگاهی

تصویر18
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جدول شماره 3

ته چسبمفتول) لوپ( 
جلد نرم )مقوایی(

ته دوخت  
جلد سخت

تا دارد/ نداردپانچسیمی

كتاب درسی

بروشور

مجله

كتاب شعر

كتاب داستان

دفتر

سر رسيد

تقويم روميزی

تقويم ديواری

تقويم جيبی

روزنامه

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

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



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                  
     انتخاب نوع صحافي با شناخت مواد و ابزار الزم براي يك كتاب يا مجله يا جزوه و ساختن يك جلد متناسب با نوع كاربرد آن

استاندارد عملکرد: 

انتخــاب يكــي از انــواع  صحافــي )ســيمي، مفتــول، چســب گــرم، دوخــت( بــراي ســاخت جلــد بــا انــواع مــواد )مقــواي ســاده و يــا روكــش دار ســلفون ، پارچــه، گالينگور( بــا توجه 
بــه نــوع ســفارش كتــاب، كاتالــوگ و مجلــدات ماننــد آن در نشــر و مطبوعات

شاخص ها:
1- اصطالحات تخصصي چاپ 

2- شناخت مواد شناسي
3- شناخت انواع كاغذ و مقوا 

4- شناخت انواع چسب و قالب ها
5- شناخت جلد مناسب

6- عطف سازي و چسباندن و پرس صفحات
7- كنترل نهايي براي تحويل سفارش

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 70 دقيقه

مكان: كارگاه گرافيك
تجهيزات: مداد و كاغذ، چسب، كاتر، خط كش

ابزار و تجهیزات: مداد و كاغذ، كاتر، خط كش، چسب، مقوا  )انواع مختلف(، برش زن، دستگاه پرس

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی جلدسازي و صحافي  

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                 1انتخاب نوع صحافی و متريال1

                2كنترل كاغذ ها و متريال جلد 2

                2ساخت جلد و صحافي3

                2كنترل  نهايی4

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

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

4- مديريت مواد و تجهيزات 
5- اخالق حرفه ای

2                

*ميانگين نمرات

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

فصل 2
Herb lubalin

Rami hoballa

ابراهیم حقیقی
ادوارد زهرابیان
تهمتن امینیان
حامد مغروری

حسین چمن خواه
حسین خسروجردی

داریوش مختاری
دامون خانجانزاده
رضا بختیاری فرد

رضا عابدینی
سید مهدی حسینی

صداقت جباری
فرهود مقدم

قباد شیوا
المان تقی دوست

محمد احصایی
محمد اوزجای/ ترکیه

محمد توکلی
مرتضی ممیز
مسعود سپهر

مسعود نجابتی
مصطفی اسدالهی

مصطفی اوجی
میثم اشعری

فصل 3
David Sharon 

    Deborah Melmon

  Ewa Polkewska

  James mcmullan

    Jane simmons



   Kasia nowowiejska

Korky  Poul

  lane smith 

Lisa Evans

  Lorinda Bryan cauley

Lucy Fleming

 Maja kastelic

  Melanie Florian

Oliver Jeffers

  Oliyer strich

  Samara Hardy

 Sharon harmer

 Simona sanfilippo

  Tracy bishop

ایلگار رحیمي 
آتنا شمس اسفندیاري   

آزیتا آرتا  
آناهیتا لیموئي  
بهار اخوان   
پژمان رحیمي زاده  

حدیثه قربان 
حمیدرضا بهرامي  

راشین خیریه
روشنک عضدي 

زهره پرهیزکاري 
سارا طبیب زاده 

سارا نارستان
سارا عضدي   

ساره محمدپور 
سمیه علیپور   

سید میثم موسوي       
شیدا محمدي 

شیرین شیخي  
صبا موسي زاده 
طوي علي نژاد  

عاطفه فتوحي  
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عسلحاذقي
 عليبوذري
 عليميري
عليرضاگلدوزیان

 عطيهضيغمي
غزالهبيگدلو

فاطمهحقنژاد
فاطمهمتألّه

  فریبااصلي
 فيروزهگلمحمدي

گلبرگكياني
گلنارثروتيان

 گلنوشعطّار
      ليدامعتمد

مریممحموديمقدم
    مریمروحي

 مژگانطائينيا
مليکاسعيدا

مهدیهصفایينيا
مهشيددارابي

  مهکامهشعباني
 ميتراچرخيان
 نجواعرفاني

نداحيدري
نرگسدالوري

نسرینخسروي
نسيمبهاري

 نسيمنوروزي
 نگيناحتسابيان
نگينحسينزاده

نيلوفربرومند
نغمهصالحي

 نداعظيمي
 نيلوفرجابري

  هديحدادي
یاسمنثروتيان
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی جهت ايفای نقش خطير خود در اجرای سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ايران، مشاركت معلمان را به عنوان يك سياست اجرايی مهم دنبال می كند. برای تحقق اين امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی كتاب های درسی راه اندازی شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارة كتاب های درسی نونگاشت، كتاب های درسی 
را در اولين سال چاپ، با كمترين اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد. در انجام مطلوب اين فرايند، همكاران گروه تحليل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبيرخانة راهبری دروس و مديريت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی اين همكاران، اسامی دبيران و هنرآموزانی كه تالش مضاعفی را در اين زمينه داشته و 

با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای اين كتاب ياری كرده اند به شرح زير اعالم می شود.

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

فارس میترا منصوری آردکپان10گیالن طیبه پورنصیری1

البرز سیده محبوبه زرین قلم11کرمان مریم سلطانی بناوندی2

شهرتهران گلنوش عطار12آذربایجان شرقی زهره کرمی3

کرمان افسانه ضرابی13اصفهان فرانک ایلبیگی4

هرمزگان ایمن محمودزاده دهبارزی14اردبیل حجت مجرد5

آذربایجان غربی سهیال بگلو15مازندران سیما سلیمانی6

خراسان رضوی هادی عزیزی فر16مرکزی احسان مرادی سنجانی7

قم مالک علیزاده17قزوین فاطمه گرا می پور8

گلستان مریم ذهبی9
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