
جزوه آموزشی درس صفحه آرایی
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نمونه الگو وگرید براي صفحه هاي یک مجله دو ستونه و هنري
 نمونه هاي صفحه آرایی شده و اجراي این الگو دراین جلسه آورده شده 





و 

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت قبل از 

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

عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشــــناخت این عناصــــر انجام 

دهیم.عناصــــــري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  

با توجه   صفحه طراحی صفحه آرایی انجام شـده اسـت.

به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشـریه،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 صـــــفحه طراحی 

صــــــــفحه آرایی انجام شــــــــده اســــــــت.    

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت قبل از 

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

مخاطبانپیامدهاي و گزار تاثیر تبلیغات 

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشــــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و 

ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي 

ترکیب وشــناخت این عناصــر انجام دهیم.عناصـــري که با 

چیدمان آگاهانه آنها در یک  صــفحه طراحی صـــفحه آرایی 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم   انجام شـده اسـت.

است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشـــــــناخت این عناصـــــــر انجام 

دهیم.عناصــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــفحه 

طراحی صـــــــفحه آرایی انجام شــــــــده اســــــــت.          

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم اسـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشــــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و 

ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي 

ترکیب وشــناخت این عناصــر انجام دهیم.عناصـــري که با 

چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــفحه طراحی صــفحه آرایی 

انجام شـــــــــــــــــــــده اســــــــــــــــــــــت.                                                     

              با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشــــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و 

ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي 

ترکیب وشــناخت این عناصــر انجام دهیم.عناصـــري که با 

چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــفحه طراحی صــفحه آرایی 

انجام شـــــــــــــــــــــده اســــــــــــــــــــــت.

 عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشناخت این عناصـر انجام دهیم.عناصـري که با 

چیدمان آگاهانه آنها در یک  صــفحه طراحی صـــفحه آرایی 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم   انجام شـده اسـت.

است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و ارکان 

 صــــفحه طراحی صــــفحه آرایی انجام شــــده اســــت.

 عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شویم و تمرین هایی را 

            براي ترکیب وشــــــــــــناخت این عناصــــــــــــر انج 

              

با توجه به اهمیت درس صــفحه آرایی الزم اســت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشـــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  صـفحه 

با توجه به اهمیت   طراحی صفحه آرایی انجام شـده اسـت.

درس صــفحه آرایی الزم اســت قبل از آغاز به طراحی در 

زمینه کتاب،نشــــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سـازنده یک صـفحه آشــنا شــویم و تمرین هایی را براي 

ترکیب وشـناخت این عناصـر انجام دهیم.عناصـري که با 

چیدمان آگاهانه آن ها در یک صـــفحه طراحی صـــفحه 

آرایی انجام شــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت.       

با توجه به اهمیت درس صــفحه آرایی الزم اســت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشـــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصري که با چیدمان آگاهانه آن ها در یک صفحه 

طراحی صــــــفحه آرایی انجام شــــــده اســـــــت.                       

                                            با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشـــــناخت این عناصـــــر انجام 
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با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز 

به طراحی در زمینه کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با عناصر 

و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشناخت این عناصر انجام دهیم.عناصـري که 

با چیدمان آگاهانه آنها در یک  صــفحه طراحی صـــفحه 

با توجه به اهمیت درس صــفحه   آرایی انجام شـده اسـت.

آرایی الزم اســـــــــــت قبل از آغاز به طراحی در زمینه 

کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک 

صفحه آشنا شویم و تمرین هایی را براي ترکیب وشـناخت 

این عناصر انجام دهیم.عناصـري که با چیدمان آگاهانه آن 

ها در یک صفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده اسـت.    

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز 

به طراحی در زمینه کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با عناصر 

و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشناخت این عناصر انجام دهیم.عناصـري که 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اســت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشـــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  صـفحه 

با توجه به اهمیت   طراحی صفحه آرایی انجام شـده اسـت.

درس صـفحه آرایی الزم اســت قبل از آغاز به طراحی در 

زمینه کتاب،نشــــــریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سـازنده یک صـفحه آشـنا شــویم و تمرین هایی را براي 

ترکیب وشـناخت این عناصـر انجام دهیم.عناصـري که با 

چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــفحه طراحی صـــفحه 

آرایی انجام شــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت.        

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اســت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشـــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سـازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشـــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصـــــــري که با چیدمان آگاهانه آن ها در یک 

صـــفحه طراحی صـــفحه آرایی انجام شـــده اســـت.               

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصـــــــري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  

با توجه به   صفحه طراحی صفحه آرایی انجام شده اسـت.

اهمیت درس صــفحه آرایی الزم اســـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشریه،روزنامه، وغیره با عناصر و 

ارکان سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را 

براي ترکیب وشناخت این عناصـر انجام دهیم.عناصـري 

که با چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــــــفحه طراحی 

صــــــــفحه آرایی انجام شــــــــده اســـــــــت.        

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي ترکیب 

وشــناخت این عناصــر انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان 

آگاهانه آنها در یک  صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شــده 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از   اسـت.

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

و ارکان سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي 

ترکیب وشــناخت این عناصـــر انجام دهیم.عناصـــري که با 

چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــفحه طراحی صــفحه آرایی 

انجام شـــــــــــــــــــــده اســــــــــــــــــــــت.        

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي ترکیب 

وشــناخت این عناصــر انجام دهیم.عناصــري که با چیدمان 

آگاهانه آن ها در یک صـفحه طراحی صـفحه آرایی انجام شـده 

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.                                                                   

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشریه،روزنامه، وغیره با عناصر و ارکان 

سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي ترکیب 

وشــناخت 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،نشـریه،روزنامه، وغیره با عناصر 

و ارکان سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین هایی را براي 

ترکیب وشــناخت این عناصـــر انجام دهیم.عناصـــري که با 

چیدمان آگاهانه آنها در یک  صــفحه طراحی صـــفحه آرایی 

با توجه به اهمیت درس صــفحه آرایی الزم   انجام شـده اسـت.

است قبل از آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشــــریه،روزنامه، 

وغیره با عناصر و ارکان سازنده یک صفحه آشنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشناخت این عناصر انجام دهیم.عناصري 

که با چیدمان آگاهانه آن ها در یک صــفحه طراحی صـــفحه 

با توجه به اهمیت درس صـفحه آرایی الزم اسـت قبل از 

آغاز به طراحی در زمینه کتاب،نشــریه،روزنامه، وغیره با 

عناصر و ارکان سازنده یک صـفحه آشـنا شـویم و تمرین 

هایی را براي ترکیب وشــــناخت این عناصـــــر انجام 

دهیم.عناصـــــــري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  

با توجه به   صفحه طراحی صفحه آرایی انجام شده اسـت.

اهمیت درس صــفحه آرایی الزم اســـت قبل از آغاز به 

طراحی در زمینه کتاب،نشریه،روزنامه، وغیره با عناصر و 

با توجه به اهمیت درس صفحه آرایی الزم است قبل از آغاز 

با توجه به  .عناصري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  صفحه طراحی صفحه آرایی انجام شده است.

اهمیت و ویژگی منتخبان بخش جشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنواره نهمین دوره 

.عناصـــري که با چیدمان آگاهانه آنها در یک  صـــفحه 

با توجه به اهمیت  طراحی صفحه آرایی انجام شـده اسـت.

جوانبرتر عکاسان معرفی 

۴۵
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