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 به نام خدا

 

 

 جلسه دوم

 

 آشنایی با فونت های رایج در طراحی گرافیک

 روانشناسی فونت

شکل ها، رنگ ها، نحوه . عناصر زیادی وجود دارند که می توانید از آنها برای ایجاد احساسات خاص در طرح های گرافیکی استفاده کنید

از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند در ایجاد احساسات مختلف در طرح، از احساس شادی و هیجان گرفته تا احساس غم و … چیدمان و

این مورد همان . در این میان یک مورد مهم دیگر وجود دارد که متاسفانه طراحان اغلب از آن غافل می شوند. اندوه مورد استفاده قرار بگیرند

روانشناسی فونت ها یا به عبارتی بهتر تاثیر فونت ها بر روان و احساسات مخاطبان است که می تواند اهمیت بسیار زیادی بر واکشن احساسی 

 .کاربران داشته باشد

اما روانشناسی . بنابراین روانشناسی فونت ها چیز قدرتمندی است که می تواند در نحوه به چشم آمدن طرح شما توسط مخاطبانتان تاثیرگذار باشد

فونت ها دقیقا چیست؟ چرا اینقدر مهم است؟ و چگونه می توانید از آن برای تاثیرگذاری در پروژه های طراحی گرافیک خود استفاده کنید؟  

تِ طَر خالصِ رٍاًطٌاسی فًَت ّا علوی است کِ تِ هطالعِ چگًَگی تاثیزگذاری فًَت ّای هختلف تِ افکار، احساسات ٍ رٍاى افزاد هی 

ایي هَضَع دس ثشخَسد ثب فًَت ّب ًیض .  افشاد هختلف داسای افکبس، احسبسبت ٍ ًحَُ استجبطبت خبصی دس ًحَُ ثشخَسد ثب هَضَػبت هختلف ّستٌذ.پزداسد

 دس یک طشح استفبدُ کٌیذ، ٍاکٌص احسبسی هشدم ًسجت ثِ آى هتفبٍت اص ٍاکٌص آًْب ًسجت ثِ Comic Sansثشای هثبل ٍقتی ضوب اص فًَت . صبدق است

ثٌبثشایي اگش هی خَاّیذ ثش احسبس هخبطجبت طشح خَد تبثیشگزاس ثبضیذ، سٍاًطٌبسی .  خَاّذ ثَدMontserratٍ یب ,  Arial, Robotoفًَت ّبیی ًظیش 

 .اگش ثب ایي هَسد آضٌبیی کبفی داضتِ ثبضیذ هی تَاًیذ ثِ خَثی اص آى ثِ ًفغ خَد استفبدُ کٌیذ. فًَت ّب سا ثِ ػٌَاى یک اثضاس هْن دس ًظش داضتِ ثبضیذ

تِ طَر خالصِ تایذ گفت کِ اّویت اصلی رٍاًطٌاسی فًَت ّا در ایي است کِ تِ ضوا کوک هی کٌٌذ تْتزیي فًَت را تزای طزاحی خَد 

 .اًتخاب کٌیذ

ثشای هثبل فشض کٌیذ . ایي هَسد ثبػث خَاّذ ضذ تصویوبت خَد سا ثْتش دس طشح اػوبل کٌیذ ٍ ًظش ٍ احسبس کبسثشاى سا ثِ سوت دلخَاُ خَد ّذایت کٌیذ

دس . دس حبل طشاحی یک پَستش تجلیغبتی ثب هَضَع لجبس کَدکبى ّستیذ ٍ هی خَاّیذ ایي طشح احسبس ضَس ٍ ًطبط ٍ سشگشهی دس هخبطجبى ایجبد کٌذ

  . یب یک فًَت گشافیکی ثْتش اص یک فًَت سسوی سٌس یب سٌس سشیف جَاة خَاّذ دادScriptایي حبلت استفبدُ اص یک فًَت 

 ًکتِ تسیار هْن ایي است کِ ٍقتی ضوا یک طزح را طزاحی هی کٌیذ، ٍاکٌص هخاطثاى ًسثت تِ آى تزای ضوا تسیار حائش اّویت خَاّذ تَد

ثشای سسیذى ثِ ایي . فشض کٌین دس حبل طشاحی یک ثٌش ثشای ضجکِ ّبی اجتوبػی ًظیش ایٌستبگشام یب فیسجَک ثب ّذف فشٍش ثیطتش هحصَل خَد ّستیذ

ثذیي ضکل ! ّذف ثبیذ فًَتی سا اًتخبة کٌیذ تب احسبس ّیجبى سا دس کبسثشاى ایجبد کشدُ ٍ آًْب سا ثشای دسآٍسدى پَل اص کیف خَد ٍ خشج آى تشغیت کٌذ

 .است کِ هی تَاًیذ ثِ کوک قذست سٍاًطٌبسی فًَت ّب ٍ تبثیشگزاسی آًْب ثش رّي ٍ سفتبس هخبطجبى، ًتیجِ سا ثِ سَد خَد تغییش دّیذ
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 serifخاًَادُ فًَت ّای 

ٍقتی اص ایي فًَت ّب استفبدُ هی کٌیذ دس ٍاقغ ثِ هخبطجبى خَد هی گَییذ کِ ضوب . ًٍت ّبی دستِ سشیف کالسیک تشیي فًَت ّب هحسَة هی ضًَذف

 . احسبسبتی کِ ایٌگًَِ فًَت ّب ثشای هخبطجبى ضوب ثِ اسهغبى هی آٍسًذ چٌیي است. هطوئي ّستیذ ٍ آًْب هی تَاًٌذ ثِ ضوب اػتوبد کٌٌذ

  اعتواد

  ِتَج

  قذرت

  تطزیفات

.  ایي فَت ّبی ثشای استفبدُ ّبی صیش ثسیبس هٌبست ّستٌذ

 ضزکت ّای هالی 

 ضزکت ّای حقَقی 

 ِضزکت ّای تیو 

 هطاٍراى ٍ اهَر هطاٍرُ ای 

 

 san serifخاًَادُ فًَت ّای 

ایي فًَت ّب ثِ خَثی چطن ٍ ًظش . فًَت ّبی دستِ ی سٌس سشیف فًَت ّبی ثشٍص ٍ هذسًی ّستٌذ کِ اص ثسیبس هَسد استفبدُ طشاحبى قشاس هی گیشًذ

 .افشاد سا سوت خَد جزة هی کٌذ

:  احسبسبتی کِ ایي فًَت ّب دس هخبطجبى ایجبد هی کٌٌذ ضبهل هَاسد صیش هی ضًَذ

  پیطزفت ٍ هذرى تَدى

  اعتواد

  پیچیذگی

  توزکش

:  ثْتشیي استفبدُ ایي فًَت ّب ًیض ثشای هَاسد صیش است

  ضزکت ّای فٌاٍری ٍ تکٌَلَصی

  هَارد هزتثط تا هذ ٍ فطي

  استارت آج ّا
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 scriptخاًَادُ فًَت ّای 

فًَت ّبی دستِ ی اسکشیپت فًَت ّبیی اهشٍصی ٍ پیچیذُ ّستٌذ کِ ًحَُ اتصبل حشٍف دس آًْب ًسجت ثِ فًَت ّبی دیگش کبهال هتفبٍت است ٍ ایي 

اص هَاسد دیگش . احسبس سشگشهی ٍ ّیجبى دس ایي فًَت ّب ثیص اص ّش فًَت دیگشی حس هی ضَد. تفبٍت سجک خبصی سا ثشای آًْب ثِ ٍجَد آٍسدُ است

 :تبثیشگزاسی ایي فًَت ّب هی تَاى ثِ لیست صیش اضبسُ کشد

  سیثایی

  پیچیذگی

  تفٌي

  خالقیت

  ضادی ٍ ّیجاى ٍ خَضحالی

  ضخصی

:  استفبدُ اص ایي فًَت ّب ثشای هَاسد صیش پیطٌْبد هی ضَد

  تزًذّای غذا ٍ ًَضیذًی

  هحصَالت هذ

  ًِتزًذّای هزتثط تا هحصَالت تچگا

 

آهَختین کِ پطت صحٌِ ی فًَت ّب ًیض هبًٌذ سًگ ّب، اتفبقبت صیبدی دس جشیبى است ٍ فًَت ّب ًیض هی تَاًٌذ هبًٌذ سًگ ّب ٍ سبیش ػٌبصش طشاحی ثش رّي 

ثٌبثشایي دس ًظش داضتِ ثبضیذ کِ اًتخبة فًَت ًیض ثِ اًذاصُ سبیش ػٌبصش طشاحی ٍ حتی ثیطتش هی تَاًذ ثش طشح ًْبیی ضوب . ٍ سفتبس هخبطجبى هَثش ٍاقغ ضًَذ

ّوچٌیي یک . یک اًتخبة صحیح هی تَاًذ ضوب سا ثِ ّذف طشحتبى ًضدیکتش کٌذ ٍ ثبصی سا ثِ سَد ضوب توبم کٌذ. ٍ استقجبل هخبطجبى اص آى هَثش ثبضذ

  . اًتخبة اضتجبُ هیتَاًذ آثبس هخشة ٍ ججشاى ًبپزیشی دس پشٍطُ طشاحی ضوب داضتِ ثبضیذ پس دس اًتخبة آى دقت کٌیذ

 

  پزٍصُ عولی

 هجوَعِ اٍل - 

اجشای اًساى ّواًٌذ چطن ٍ لة ٍ  )،عکاسی اس عٌاصز اًساًی (...چطن ، پای حیَاى ٍ: اجشای حیَاى  ّواًٌذ  )عکاسی اس عٌاصز حیَاًی - 

، عکاسی اس ...( تٌا ٍ اجشایوعواری ّواًٌذ هحزاب ف گٌثذ ٍ ) ،عکاسی اس حطزات ، عکاسی اس گلْا ٍ گیاّاى ،عکاسی اس اتٌیِ (...اًگطتاى ٍ

 .اضیاء 

 .تَسط هذرس اًتخاب تْتزیي عکسْا اس ّز هَضَع- 

 .  در فتَضاج آًالیش ضًَذ ٍ تِ صَرت سیاُ ٍ سفیذ فضای هثثت ٍ هٌفی در آیذ  stampعکس ّای اًتخاتی در داخل ًزم افشار تا فیلتز - 

 

 پایاى آهَسش جلسِ دٍم
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