
نگارپرده اصول كلی طراحی 



نكاتی  چه مناسب، آموزشی پرده نگاريکبرای طراحی

را رعايت كنيم تا مفهوم را به خوبی و زيبايی به 

مخاطب انتقال دهيم؟؟  



(.اساليد)در طراحی پرده نماسادگی•

.اهميتبزرگ نشان دادن مطلب يا عكس مورد •

وضوح مطالب•

نقاط يک  رویدادن مطالب بر اساس اولويت بندیقرار •

.سوم

ی مطالب و عكس ها را بگونه ای قرار دهيم تا تعادل بصر•

در صفحه برقرار باشد و يک طرف شلوغ و طرف ديگر

.خلوت نباشد



بايست در حد خود جامع و هر يک از پرده نماها می•

.مستقل باشد

ر  عمدتا بر نمودارها و تصاويپرده نماها بهتر آن است كه •

باشند كه اطالعات مورد نظر را به بهترين شكلمتكی

.كنندمنتقل می



بايد شامل عنوان مقاله، نام تهيه كننده،نماپرده اولين •

.سازمان متبوع و واژگان كليدی باشد

نوشته باشد بايد نگار حاویپرده هر گاه الزم شد كه •

كلمه در  70نما از كوشيد كه محتوای نوشته هر پرده

.كلمه در انگليسی تجاوز نكند50و فارسی



.اشدنوشته بايد كوتاه و فاصله سطور مناسب بسطرهای•

مورد  های بكار رفته براینماهر رنگ در تمام پرده•

.خاصی بكار رود و در واقع هويت ويژه خود را القا كند

پرده 20از تهيه فايلهای حجيم خودداری و حداكثر از •

15ظرف شود تا مطلب آموزش مجازیبهره گيرینما

شود و سبب كسالت مخاطب  دقيقه جمع بندی20الی 

.  نباشد



یها بايد دارای عنوان باشد و پيوستگهر يک از پرده نما•

.بين پرده نماها بايد به نحوی نشان داده شود

.رنگ متن با پس زمينه تضاد داشته باشد•

.نوشته در وسط سوژه نباشد•

.سوژه ويا نكته كليدی روی نقاط طاليی باشد•



آن در صورتی كه دياگرامی در پرده نما قرار می دهيد، لطفا ضخامت•

.كمتر نباشد تا وضوح كافی  داشته باشدpt 3از 

استفاده  pt 2.5برای اتصاالت دياگرام ها می توانيد از ضخامت •

.نماييد

.رنگ كادر تيره و رنگ زمينه داخل كادرها روشن باشد•

در صورتی كه دياگرام، نياز به توضيح مرحله ای دارد، بخش های•

.مجزا به صورت مرحله ای ظاهر شوند



.بزرگ و خوانا باشد•

داشته باشد و همه يک سايزاندازه قلم ها مرتبه بندی•

.نباشد

.مطالب مهمتر درشت تر نوشته شود•

.استفاده شودمشخصیاز قلمهایدر كل پرده نما•

.از قلم های پيش فرض استفاده نشود•

ويژگی قلم



.همراه با خط و ايتاليک استفاده نشوداز قلمهای•

.كندتزيينی حواس مخاطب را پرت میقلم های•

.باشد2تا 1/5فاصله خطوط در نوشتار •

.می باشدكمترسايزدوانگليسینوشته هایفونت•

24فارسیفونتبامتنيکداخلدراگرمثالً–

.بودخواهد22آنسايزبنويسيم،انگليسینوشتهيک



نوشته ها از هر طرف به اندازه يک كلمه از حاشيه  •

.فاصله داشته باشد



با توجه به اينكه نوع قلم و اندازه آن به  

موضوع و مخاطب وابسته است و تا اندازه ای

دازه  تعدادی از قلم ها و ان. سليقه ای می باشد

:شودها در ادامه پيشنهاد می



يكان 

تيتر  

نازنين  

موثرپيشنهادی قلم های 

در آموزش مجازی



رنگ نوشته ها

ازمی خواهيدسياه،رنگجزبهكهصورتیدر•

فادهاستمتنقسمت هایازبرخیبرایرنگیحالت

تپاورپويندرموجوداستانداردرنگ هایازنماييد،

.نماييداستفادهزردرنگجزبه



متن
فارسی

یانگليسمتن

44تا4836تا 40عنوان اصلی

22تا2416تا18فرعیعنوان

14تا1610تا 12متن

اندازه قلم پيشنهادی



نكات مربوط به عكس

.دتصاوير انتخابی كيفيت خوبی داشته باش•

ه  تصاوير، مرتبط و جزئی باشد به گونه ای ك•

.مخاطب با موضوع ارتباط بگيرد

عكس را با ترفندهای خالقانه در پرده نما جای•

.دهيم



.رداستفاده از تصوير متمركز كه كل صفحه را بگي•

جهت نگاه عكس به طرف نوشته باشد نه خارج از •

.صفحه و روبه رو

.داشته باشدتناسب با عكس زمينه رنگ پس •

ميتوان از رنگ موجود در عكس در نوشته ها استفاده•

كرد



ونداردوجودتصويرذخيرهامكانكهصورتیدر•

فحهصلطفاهستيد،آنازگرفتنعكسبهمجبور

عكسمی خواهيدآنچهكهجايیتا)نماييدزومرا

عكستصويرازو(بپوشاندراصفحهتمامبگيريد،

ذخيرهPNGفرمتباراتصويرسپسوبگيريد

.نماييد



انيميشن

طالب،مبهترفهموآسان ترتوضيحومطالببيشتروضوحبرای•

رمول ها،فدياگرام ها،تصوير،نمايشبرایانيميشنحالتازلطفا

سادهانيميشن هایازراستاايندرنماييد،استفاده...وليست ها

.شوداستفادهFadeوAppearشامل



پایان


