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     تمرین :

با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه اول :

طراحی 8 اتود  با استفاده از یک  خط ودوشکل هندسی با نماد پاراگراف و تصویر .
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  طراحی چند نمونه اتود از کاربرد  دوشکل هندسی با نماد پارگراف  ویک شکل هندسی با نماد تصویر و یک خط در یک صفحه   

                                                             براي آشنایی دانشجویان

١

  + 



٢

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل 

از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم 

و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت این عناصــر 

انجام دهیم.عناصـــري که با چیدمان آگاهانه آنها در 

با   یک  صفحه طراحی صفحه آرایی انجام شـده اسـت.

توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـریه،روزنامه، وغیره 

با عناصـر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و 

تمرین هایی را براي ترکیب وشــناخت این عناصـــر 

انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اسـت.     

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل 

از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم 

و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت این عناصــر 

انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اسـت.     

                                                              با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل 

از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم 

و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت این عناصــر 

انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اسـت.

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل 

از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم 

و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت این عناصــر 

انجام دهیم.عناصـــري که با چیدمان آگاهانه آنها در 

با   یک  صفحه طراحی صفحه آرایی انجام شـده اسـت.

توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـریه،روزنامه، وغیره 

با عناصـر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و 

تمرین هایی را براي ترکیب وشــناخت این عناصـــر 

انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اسـت.     

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل 

از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم 

و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت این عناصــر 

انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اسـت.     

                                                              با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل 

از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم 

و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت این عناصــر 

انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اسـت.

شناخت  تصویريهاي نوشتار رنگی  سطح  نسبت تاثیر 

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصـر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي ترکیب وشــناخت این عناصــر انجام 

دهیم.عناصـري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اســت. با توجه به 

اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و 

ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت این عناصـر انجام دهیم.عناصـري 

که با چیدمان آگاهانه آن ها در یک صـــــــفحه طراحی صـــــــفحه آرایی انجام شـــــــده اســــــــت.          

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصـر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي ترکیب وشــناخت این عناصــر انجام 

دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در یک صـــفحه طراحی صـــفحه آرایی انجام شـــده اســـت.                  

                                                 با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشریه،روزنامه، وغیره با 

عناصـر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي ترکیب وشــناخت این عناصــر انجام 

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصـر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شــویم و تمرین هایی را براي ترکیب وشــناخت این عناصــر انجام 

دهیم.عناصـري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شــده اســت. با توجه به 

اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و 

ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم و تمرین هایی را براي ترکیب وشناخت این عناصر انجام دهیم.عناصـري که 

با چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــــــــفحه طراحی صــــــــفحه آرایی انجام شــــــــده اســـــــــت.          

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با 

       اجراي اتودهاي تایید شده

نکته:در این مرحله دانشجویان می بایست به روش دستی وبا شیوه کالژ  (قیچی و چسپ)اتودهاي تاییده شده توسط مدرس را 

اجراي نهایی کنند.

    دانشجویان می توانند از ستونها تایپ شده و تصاویر چاپی در روزنامه ها ، نشریات ، بروشورها و کاتولوگ ها استفاده کرده   

وپس از برش آن ها را به طرح خود اضافه کنند

    تذکر مهم: اجراي نهایی به اندازه                        می باشد.

تذکرمهم:     در انتخاب پارگراف ها یا ستون هاي تایپی آماده باید به اندازه حروف به گونه اي که با سایز اتود شما هماهنگ باشد 

توجه کنید.

:در اجراي نهایی فاصله بین ستون ها وتیتر نباید از یک سانت بیشتر باشد. تذکر    

                                                            چند نمونه اجرا از:

    اتود هاي تایید شده کاربرد دو شکل هندسی با نماد پارگراف ویک شکل هندسی با نماد تصویرو یک خط در یک صفحه براي     

                                                             آشنایی دانشجویان
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       اجراي اتودهاي تایید شده

    

                                                            چند نمونه  اجرا از:

   اتود هاي تایید شده کاربرد دوشکل هندسی با نماد پارگراف و و یک شکل هندسی با نمادتصویر و یک خط در یک صفحه براي   

                                                                آشنایی دانشجویان

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت 

قبل از آغاز به طــــــــراحــــــــی در زمینه 

کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صفحه آشنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصــــري که با چیدمان آگاهانه آنها در 

یک  صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شــده 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم   است.

اســـــــــــت قبل از آغاز به طراحی در زمینه 

کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صفحه آشنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صــفحه آرایی انجام شــده 

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.          

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت 

قبل از آغاز به طــــــــراحــــــــی در زمینه 

کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صفحه آشنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در 

یک صـفحه طراحی صــفحه آرایی انجام شــده 

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت 

قبل از آغاز به طــــــــراحــــــــی در زمینه 

کتاب،نشــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصــــري که با چیدمان آگاهانه آنها در 

یک  صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شــده 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم   است.

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت 

قبل از آغاز به طــــــــراحــــــــی در زمینه 

کتاب،نشــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصــــري که با چیدمان آگاهانه آنها در 

یک  صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شــده 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم   است.

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت 

قبل از آغاز به طــــــــراحــــــــی در زمینه 

کتاب،نشــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصــــري که با چیدمان آگاهانه آنها در 

یک  صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شــده 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم   است.

معاصربرتر طراحان 

سازيتصویر هاي تکنیک 


	1: cover
	Page 2
	Page 3
	Page 4

