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 جلسِ پٌجن

 :ایذُ پزداسی
 

اًَاع اتضاسّای دیجیتال ٍ ًشم افضاسّای پیطشفتِ ، . دس جْاى هؼاصش تمشیثا تواهی عشاحاى ٍ ایذُ پشداصاى اص اهىاًات اجشایی یىساًی تشخَسداسًذ

اها یگاًِ ًمغِ ی توایض عشاحاى دس سشاسش دًیا خاللیت . اهىاى اجشا ّشچِ تویضتش ٍ ساحت تش دس دس فضای واهپیَتشی سا فشاّن آٍسدُ است

خاللیت تِ ػٌَاى ػٌصش اصلی دس تثلیغات گشافیىی دس افضایص تاثیش گزاسی تثلیغات هَثش تَدُ ٍ هی تَاًذ هَفمیت یه اثش تثلیغاتی سا . است

 .تضویي وٌذ

 در طزاحی گزافیکٍ ایذُ پزداسی خالقیت 

عشاح دس ایي همغغ . خاللیت دس گشافیه تِ اًؼغاف پزیشی رّي عشاح ٍ لذست دسن اٍ اص ایذُ تشای ساختاس ضىٌی ٍ ایجاد عشحی تاصُ است

هوىي است عشاح . تایذ توام تصاٍیش رٌّی ٍ پیطیٌِ فىشی اش سا دس ساتغِ تا آى هَضَع دٍس تشیضد ٍ اص صفش تِ هَضَع عشاحی اش فىش وٌذ

یه عشاح خالق تِ . لضٍها چیض تاصُ ای تِ رّي اش ًشسذ چٌذاى وِ گاُ ایذُ ای خاللاًِ اص تشویة ٍ ادغام ایذُ ّای پیطیي تَجَد هی آیذ

هاًٌذ داًطوٌذ آصهایطگاُ است ٍ تا ضىل ظشیفی عشح ّا سا دس ّن آهیختِ ٍ تِ صَست ًظام هٌذ آًْا سا آصهایص هی وٌذ ٍ دس آخش ًتیجِ ای 

 .هَسد پسٌذ ٍ ایذُ ای جذیذ اص خَد تِ جای هی گزاسد 

عشاح دس ٌّگام ایذُ پشداصی اص ّش عشف سفاسش هطتشی سا تشسسی هی وٌذ تا تِ یه ایذُ  هحَسی دست یاتذ وِ دستشگیشًذُ  اّذاف وَتاُ 

ایي . هذت ٍ تلٌذ هذت هطتشی تاضذ، ّوچٌیي ایي هفَْم هحَسی تایذ هتٌاسة تا تیٌص خَدآگاُ ، ًاخَدآگاُ ٍ تَاًایی هخاعة تثلیغات تاضذ

 . هفَْم ًطاى خَاّذ داد وِ تایذ دستاسُ اسصش اساسی تشًذ تِ هخاعة چِ تگَیین

اها تایذ داًست خاللیت دس عشاحی فشآیٌذ تسیاس پیچیذُ ایست ٍ ػَاهل تسیاسی تش هَفمیت یا ضىست عشاح دس خلك اثشی خاللاًِ تاثیش گزاس 

تِ ػٌَاى هثال دغذغِ ّا ٍ سیاست ّای دسٍى ساصهاًی سفاسش دٌّذُ پشٍطُ هوىي است تش تصوین گیشیْای عشاح تاثیش تگزاسد ٍ یا اٍ . است

سا تحت فطاس لشاس دّذ، تٌاتشایي هذیشیت صحیح دس فشایٌذ خاللیت یؼٌی تحت وٌتشل دس آٍسدى ایي گًَِ تاثیشات ٍ اعویٌاى حاصل وشدى اص 

 . آگاّی ّوِ افشاد دخیل دس پشٍطُ تِ اّذاف پشٍطُ، اص اتتذا تا اًتْای واس هی تَاًذ فشسایص دسسًٍذ ضىَفایی خاللیت سا واّص دّذ

آن چه که بیش از پارامترهای دیگر تمایز ایجاد می کند و کار یکی را نسبت به !  خالقیت آن چیزی که همه طراحان گرافیک بدنبال آن هستند

  .خالقیت نیز مانند بسیاری از مباحث دیگر آموختنی است کافی است شیوه های ایجاد آن را بدانید تمرین کنید و بکار گیرید. دیگری بهتر می نماید

 

 :ًکاتی در راتطِ تا ایذُ پزداسی 

 ٌّگام ایذُ پزداسی پاراهتزّای السم را هطخص کٌیذ

هؼوَال . ٍ هَجة هی ضًَذ ایذُ ّا ػوك تیطتشی تیاتٌذ هحذٍدیت ّا تِ ػولىشد هغض ووه هی وٌٌذ. آصادی صیاد هی تَاًذ هاًغ خاللیت تاضذ

سٍش آساى تش ایي . تیص اص اًذاصُ آصاد ایذُ پشداصی وشدى ٍ گستشُ ٍسیؼی سا دس ًظش گشفتي ، دس ایي صَست فطاس صیادی سا هتحول هی ضًَذ

. است وِ ایذُ  سا دس هحذٍدُ ای هْاس وٌین 



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتٌای درس ً یک صفحو برای 4حداقل : قابل تٌجو هدرسین هحترم 

 .خالصو درس ً نوٌنو سٌالت در نظر گرفتو شٌد

 

 تِ دًثال هٌثع الْام تصادفی تاضیذ

تشای ایي هٌظَس تِ دًثال هٌاتغ . تشای هتفاٍت اًذیطیذى الصم است رّي خَد سا عَسی پشٍسش دّیذ وِ تیي هسائل هختلف استثاط ایجاد وٌذ

.  الْاهی تاضذ وِ تِ ظاّش ّیچ ستغی تا هطىل ًذاسًذ 

 کویت را ّذف قزار دّیذ، ًِ کیفیت

ایي ًیشٍی دسًٍی ایذُ ّایتاى سا تِ چالص هی وطذ ٍ هذام یادآٍس هی ضَد وِ ایي فىش . صهاى ایذُ پشداصی ٍیشایطگش دسًٍی خَد سا ساوت وٌیذ

. ایي سا تِ یاد داضتِ تاضیذ وِ ّویطِ هی تَاى یه ایذُ تذ سا تشای تْتش ضذى تصحیح وشد یا تغییش داد . پَچ یا اضتثاُ است

 اًجام دّیذ یا ضخصی وِ تشای تشگضاسی یه طزاحی تستِ تٌذییا طزاحی لَگَ تاضیذ وِ لصذ داسیذ  تفاٍتی ًذاسد ضوا یه عشاح گشافیه

 اًجام دّذ، دس ّش صَست تذٍى ّوشاُ داضتي خاللیت ٍ ایذُ پشداصی طزاحی پَستزسٍیذاد ٍ یا تثلیغات وسة ٍ واس ٍ هؼشفی تشًذ لصذ داسد 

 ًىات هْوی ٍجَد داسد وِ آگاّی اص آًْا هی تَاًذ طزاحی پَستز خالقاًِتشای . ًوی تَاًیذ اًتظاس خشٍجی هغلَتی اص واس داضتِ تاضیذ

 گام ّای هْن در طزاحی پَستز خالقاًِتا ظشیف گشافیه ّوشاُ تاضیذ تا تا . ووه تضسگی دس دست یافتي تِ هَفمیت دس ایي صهیٌِ تاضذ

. آضٌا ضَیذ

 اًتخاب رًگ هٌاسة تزای طزاحی پَستز خالقاًِ

 طزاح یه. هی تاضذطزاحی پَستز اٍلیي چیضی وِ تا دیذى یه پَستش تش رّي تیٌٌذُ تاثیش خَاّذ گزاضت، سًگ تِ واس تشدُ ضذُ دس 

تا .  تا تجشتِ هیذاًذ وِ تذٍى ضٌاخت ٍ آگاّی اص سٍاًطٌاسی سًگ ٍ تاثیش آى دس تثلیغات، ًوی تَاى اًتظاس تاصخَسد هغلَتی سا داضتپَستز

یه عشاح گشافیه .  تشای آى اًجام ضَد، تایذ تتَاًیذ سًگ هٌاسثی سا اًتخاب وٌیذطزاحی پَستزتَجِ تِ ًَع سٍیذاد ٍ هىاًی وِ لشاس است 

. ٍ تاثیشگزاس تِ واس گیشد طزاحی پَستز خالقاًِ تایذ تتَاًذ تش اساس داًص ٍ تجشتِ تشویة سًگ هٌاسثی سا دس

 

 اًتخاب فًَت تاثیزگذار تزای طزاحی پَستز خالقاًِ

سؼی وٌیذ .  تِ اًتخاب سًگ دلت وٌیذ، هسلوا عشح ًْایی تذٍى هتي ٍ تایپَگشافی تاثیشگزاس ًالص خَاّذ تَدطزاحی پَستزّش اًذاصُ تشای 

 هٌاسة تشیي طزاحی پَستزدس عشاحی پَستش فًَت ّای تَلذ، غیش سسوی، ایتالیه سا دس وٌاس ّن لشاس دّیذ ٍ دس ًْایت تا تَجِ تِ هَضَع 

حَاستاى تاضذ، پیام ٍ ضؼاس سٍی پَستش، هْن تشیي تخص سٍی عشح هی تاضذ وِ ووی تی دلتی دس اًتخاب فًَت، تاػث . اًتخاب سا اًجام دّیذ

  .هیطَد تِ دسستی دیذُ ًطَد ٍ ًِ تٌْا اثش هثثت دس رّي تیٌٌذُ ًخَاّذ داضت، تلىِ اثشی واهال ػىس سا ضاّذ خَاّیذ تَد

 

 ایجاد اًسجام در طزاحی پَستز خالقاًِ

 طزاح یه. ًظن دس عشاحی ٍ تَجِ تِ ًحَُ ی چیذهاى تخص ّای هختلف پَستش هستمیوا تا ایجاد احساس سضایت تیٌٌذُ استثاط داسد

.  تایذ تتَاًذ تخص ّای گًَاگَى عشح سا تِ گًَِ ای دس وٌاس ّن لشاس دّذ وِ ًظن هَجَد دس آى تِ خَتی پیام هَسد ًظش سا تیاى وٌذگزافیک

 استفادُ َّضوٌذاًِ اس فضای هٌفی در طزاحی پَستز خالقاًِ

فضای هٌفی یا خالی دس عشاحی . تفاٍت دیذ عشاح گشافیه خالق تا سایش افشاد دس ایي است وِ تِ هحیظ اعشاف ًگاّی واهال هتفاٍت داسد

رّي خالق تِ گًَِ ای فضای هٌفی سا ایجاد هیىٌذ وِ دس . پَستش ًمص تسیاس هْوی دس ایجاد خاللیت داسد ٍ ًثایذ تشاحتی آى سا ًادیذُ گشفت

. ػیي خالی تَدى، دس دل خَد عشحی جزاب سا جای دادُ تاضذ
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 تاثیز هیٌیوالیست تز طزاحی پَستز خالقاًِ

استفادُ اص عشاحی هیٌیوال ًطاى دٌّذُ ی حشفِ . سادگی دس ػیي صیثایی هْن تشیي چیضی هی تاضذ وِ دس عشح ّای هیٌیوال دیذُ هیطَد

. ای تَدى عشاح گشافیه تَدُ ٍ دس حالت ولی هیتَاى گفت تاثیش هثثتی دس رّي اوثش تیٌٌذگاى ایجاد خَاّذ ًوَد

تزکیة حزفِ ای اضکال ٌّذسی در طزاحی پَستز خالقاًِ 

ّواى عَس وِ دس همالِ ی سٍاًطٌاسی اضىال ٌّذسی دس عشاحی لَگَ اضاسُ ًوَدین، ّش یه اص اضىال تاثیش خاصی دس رّي تیٌٌذُ خَاٌّذ 

 ٍ خاللاًِ تشویة اضىال ٌّذسی ٍ ایجاد عشح ّایی جذیذ ٍ طزاحی پَستز حزفِ ایدس . داضت ٍ اًتخاب آًْا تایذ واهال َّضوٌذاًِ تاضذ

 .هٌحصش تِ فشد ًثایذ ًادیذُ گشفتِ ضَد

 حزکت تز خالق قَاًیي ّویطگی در طزاحی پَستز خالقاًِ

پا گزاضتي تش لَاًیي ٍ اصَل تِ . اگش لصذ داسیذ دس ّش وسة ٍ واس ٍ فؼالیتی تِ خَتی تذسخطیذ، گاّی تشخالف هسیش ّویطگی حشوت وٌیذ

.  یاسی وٌذطزاحی پَستز خالقاًِصَست َّضوٌذاًِ ٍ تا ّذف دسست هیتَاًذ ضوا سا دس سساًذى تِ هَفمیت دس 

تصَیز ساسی در طزاحی پَستز خالقاًِ 

یه عشاح گشافیه حشفِ ای تِ جای اًتخاب .  تا آهاتَس دس ًحَُ ی اًتخاب ٍ استفادُ اص تصاٍیش هی تاضذطزاح گزافیک حزفِ ایتفاٍت 

 .خَد گشُ هیضًذطزاحی پَستز ػىس ّای تْیِ ضذُ تا دٍستیي، گاّی تصَیشساصی هیىٌذ ٍ خاللیت سا تا تصَیشساصی ّای ٌّشهٌذاًِ تِ 

 تِ چالص کطیذى احساسات تیٌٌذُ تا طزاحی پَستز خالقاًِ

 ٍ ّش ًَع عشاحی دیگش، چیضی ًیست جض جلة ًظش هخاعة ٍ ایجاد احساس طزاحی پَستز، طزاحی تستِ تٌذی، طزاحی لَگَّذف دس 

یه عشاح گشافیه تایذ تتَاًذ توام اجضای عشح سا تِ گًَِ ای دس وٌاس ّن لشاس دّذ وِ احساسات هخاعة سا تِ چالص تىطذ ٍ . سضایت دس آًْا

. حس خَتی سا دس آًْا الما وٌذ

ایجاد تضادّای ٌّزهٌذاًِ در طزاحی پَستز خالقاًِ 

ایجاد تضاد دس عشاحی تا حذ صیادی تِ هخاعثیي اصلی تستگی داسد ٍ تِ ّویي خاعش ّست وِ دس ّش ًَع عشاحی تاویذ هیطَد وِ اتتذا 

افشاد جَاى تا عشح ّای هتضاد خیلی تْتش اص افشاد هیاًسال ٍ وٌْسال استثاط تشلشاس هی وٌٌذ ٍ ضایذ تِ ّویي خاعش . هخاعة سا تطٌاسیذ

 .ٍسصضی ایي تىٌیه تِ واس گشفتِ هیطَدطزاحی پَستز ّست وِ دس 

 

: پزٍژُ عولی 

طزاحی پَستز اجتواعی  - 

 (کَدکاى طالق  )عٌَاى پَستز - 

طزاحی پَستز تِ صَرت کاهال ًَضتاری  - 

  (کَدکاى طالق  )طزاحی عٌَاى پَستز - 

   در اتعاد پَستز - 

 استفادُ اس تافت ّای تصزی در پس سهیٌِ ٍ اًتخاب رًگ فًَت ٍ سهیٌِ پَستز تا تَجِ تِ هَضَع- 

 

 پایاى آهَسش جلسِ پٌجن
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