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خالقیت دارید؟

تولید نو  ای  ایده  یا  جدید  چیز  یک  فرایند  این  در  که  است  ذهن�  فرآیند  یک  خالقیت  چیست؟   خالقیت 
میشود.

 به نظر شما معن� و مفهوم امروزی خالقیت چیست؟به چه کس� خالق میگویند؟یا به چه چیزی خالقیت
 میگویند؟به نظر من خالقیت ی�ن� از همین مقدار آگاه� و دانش و همه چیزهایی که در اختیار داریم

بهترین استفاده را بکنیم .
 مثال من وقت� بچه بودم خیل� دوست داشتم تخت داشته باشم ول� نداشتم، ب�ض� شب ها  که شرط آن
 هم دختر خوبی بودن در کل روز بود، مادرم دوتا پشت� را روی هم میگذاشت تا ارتفاع آن زیاد شود، به
  دیوار تکیه میداد و روی آن پتویی پهن میکرد و تخت خواب رویایی من درست میشد. لذت� که خوابیدن
آنها روی  عمرم  در  که  هایی  تخت  تمام  ول�  بود  سفت  اینکه  با  بود  عال�  داشت  من  برای  تخت  آن   روی 

خوابیده ام هیچکدام آن لذت را به من نمیدادند.
  شاید ما هزاران چیز به درد نخور در خانه هایمان داریم که از آنها میشود هزاران چیز به درد بخور درست
 کرد، خالقیت ی�ن� همین! پسری که اسمش را نمیدانم در منطقه ی محروم که از لحاظ جغرافیایی هیچ
همان با  ساخت،  کوچک�  گل�  ای  خانه  کرد  شروع  روز  یک  میکرد،  زندگ�  نداشت  آب  و  خاک  جز   چیزی 
 امکانات کم و ابتدایی. االن در تمام دنیا فیلم هایش پخش شده  است که با چوب و گل چه خانه ها و
 استخرهایی میسازد و مورد حمایت قرار گرفته است، این پسر خالق است وآن محدودیت هایی که داشت

 باعث پیدا شدن خالقیت او شد.
 خالقیت ی�ن� شجاعت ت�ییر دادن داشته باشیم و بتوانیم بدون ترس چهارچوب هایی که برای ما ایجاد
مختلف های  مانع  و  ها  محدودیت  با  بچگ�  از  بشکنیم،  ایم  آورده  وجود  به  را  آنها  خودمان  یا  اند   کرده 
و ندهیم  انجام  جدیدی  کار  تا  اند،  گرفته  مارا  جلوی  نبایدها  و  باید  با  و  اند  کرده  سرکوب  مارا   خالقیت 
 همیشه از روش های قبل� استفاده کنیم. اگر میخواهید درکارتان خالقیت داشته باشید باید از چهارچوب
 ها بیرون بیاید و از یک زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنید،اینگونه میتوانید محصول یا خدمات  تاثیر گذار و

متفاوت� تولید کنید.
 اگر پیش از انجام هر پروژه ای وقت کاف� برای تحقیق، تجزیه تحلیل، پرسش و پاسخ، اهداف پروژه و  پیام
ابتدا مستقیم همان  از  اگر  ول�  میشوند  شما  ذهن  وارد  خود  به  خود  نو  های  ایده  بگذارید،  انتقال   مورد 
سراغ اصل مطلب بروید و شروع کنید به طراح�، در واقع مسیر ایده های نو را برای خود مسدود میکنید.
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مهارت چیست؟
 یادم است وقت� کالس اول دوم ابتدایی بودم، سر زنگ نقاش� وقت� معلم میگفت نقاش� کنید بقیه بچه ها گل و
 بلبل میکشیدند ول� من فقط عروس میکشیدم، عروس اسم� بود که من روی نقاش� هایم میگذاشتم شاید هم
 منظورم همان پرنسس های دیزن� بوده، البته که هیچ شباهت� به آنها نداشتند و همه آنها قرارداد خاص و مشترک�

داشتند، دامن پف دار بزرگ ، پر از تزئینات و دست گل هم حتما در دست عروس قرار داشت.
 توی کالس هروقت کس� میخواست دختری نقاش� کند، از من درخواست میکرد و من برایش میکشیدم که مثال
 دختر کشیدنم خوب بود و استاد عروس کشیدن بودم، دیگر همه من را با این نقاش� میشناختند و فکر میکردند

در عروس کشیدن به پای من نمیرسند.
  مهارت چیست؟ مهارت ی�ن� توانایی انجام دادن یک کاری به بهترین شکل ب�د از تمرین و تالش کاف� .من مهارت
 عروس کشیدن داشتم، امروز مهارتهای دیگری هم دارم که به من کمک میکنند راحت تر و با کیفیت تر کارم را به
 پایان برسانم .حاال چگونه میتوانیم در کاری مهارت پیداکنیم؟ الزمه ی ماهر شدن در هر کاری در مرحله اول، داشتن

دانش کامل درباره ی آن و مرحله ی دوم، تمرین و تکرار چیزی که یاد گرفته ایم است.
  اما تمرین و تکرار هم به تنهایی کاف� نیست و ما باید توسط فردی ماهر سنجیده شویم تا بدانیم در چه مرحله ای
 هستیم و با خودمان چند چندیم. اگر دریک کاری مهارت نداشته باشید و بخواهید از یک جایی شروع کنید هیچ
 اشکال� ندارد که باهمان مهارت کم شروع کنید و بخاطر کمال گرایی و تصور اینکه باید حتما در آن ماهر باشید کار
 را به ت�ویق نندازید. نباید اجازه بدهید ترس از به اندازه کاف� خوب نبودن ، باعث بشود همان چیزهای کم� هم

که یاد گرفته اید از یادتان برود و بی فایده شود.
 خود من، وقت� میخواستم کار بانرم افزار فتوشاپ را یاد بگیرم برعکس همه ی دوستانم که به کالس رفتند و هزینه
 های آنچنان� کردند، من آنقدر با این برنامه تمرین و تکرارکردم و کلیپ آموزش� در یوتیوب و جاهای دیگر دیدم تا
 آخر یاد گرفتم. ول� اعتماد به نفس کاف� نداشتم، فکر میکردم دوستانم که  به کالس رفته اند خیل� بیشتر از من
 بلد هستند و حسابی در کارشان ماهرند، ول� اینگونه نبود .خیل� از آنها حت� مسائل ابتدایی و ساده ی کار با برنامه

را هم یاد نگرفته بودند و اکثر مطالب را یادشان رفته بود .
 پس برای افزایش مهارت هایتان تالش کنید و تا میتوانید در حوزه ی کاری خودتان نمونه کار طراحان بزرگ را ببینید،
 تا میتوانید فیلم آموزش� ببینید و مطالب آموزش� بخوانید، ول� حتما با آنها همراه بشوید و تمرین کنید چون یاد

گرفتن به تنهایی تاثیر ندارد، قدم به قدم با فیلم های آموزش� پیش بروید و به نگاه کردن ساده بسنده نکنید.
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 الزمه ی شکل گرفتن خالقیت در شروع کار این است که، با ذهن� باز و بدون محدودیت وارد عمل شوید
 و به هیچ چیز دیگری فکر نکنید. در این لحظه ممکن است هزاران ایده به ذهن شما برسد، بهترین آن
و کنید  اعمال  آن  روی  را  مختلف  پارامترهای  و  ها  محدودیت  نبایدها،  و  باید  ب�د  و  کنید  انتخاب   را 

ت�ییرات الزم را ایجاد کنید

چگونه در طراح� گرافیک خالقیت به خرج دهیم:

۱.تحقیق و بررس� کنید:
  همانطور که قبل تر اشاره کردم قبل از هرکاری باید درباره حوزه ای که برای آن طراح� میکنید کامل
 تحقیق کنید و از جزئیات آن باخبر شوید تا بتوانید به بهترین شکل هدف پروژه را به مخاطب انتقال

دهید.
۲.عضویت در گروه ها و انجمن های گرافیک:

  این روزها کمتر کسان� پیدا میشوند که تلفن همراه و فضای مجازی نداشته باشند پس بهترین فرصت
 برای شما طراحان است تا در این فضا هم آموزش ببینید و هم از تجربه دیگر طراحان  استفاده کنید و

با مطالعه نظرات و مطالب آنها، ایده بگیرید و از آن برای پروژه های ب�دی خود استفاده کنید.
 ۳.تا میتوانید طرح بزنید:

 اگر تازه کار هستید منتظر نباشید تا کسب و کار یا شرکت� به شما سفارش بدهد . خودتان دست به کار
 شوید و در زمینه های مختلف و موضوعات مختلف طراح� کنید، هم دست شما گرم میشود و هم نمونه
 کارهای زیادی برای خود جمع میکنید. اما فراموش نکنید با اینکه کس� به شما پول� نمیدهد ول� شما
 با تصور این که فردی به شما سفارش داده است کار کنید و اصال از دقت و تمرکز خود کم نکنید و آن را

کاری کم ارزش ندانید زیرا اهمیت این کار ب�دها برای شما روشن میشود.
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 منظورم همان پرنسس های دیزن� بوده، البته که هیچ شباهت� به آنها نداشتند و همه آنها قرارداد خاص و مشترک�

داشتند، دامن پف دار بزرگ ، پر از تزئینات و دست گل هم حتما در دست عروس قرار داشت.
 توی کالس هروقت کس� میخواست دختری نقاش� کند، از من درخواست میکرد و من برایش میکشیدم که مثال
 دختر کشیدنم خوب بود و استاد عروس کشیدن بودم، دیگر همه من را با این نقاش� میشناختند و فکر میکردند

در عروس کشیدن به پای من نمیرسند.
  مهارت چیست؟ مهارت ی�ن� توانایی انجام دادن یک کاری به بهترین شکل ب�د از تمرین و تالش کاف� .من مهارت
 عروس کشیدن داشتم، امروز مهارتهای دیگری هم دارم که به من کمک میکنند راحت تر و با کیفیت تر کارم را به
 پایان برسانم .حاال چگونه میتوانیم در کاری مهارت پیداکنیم؟ الزمه ی ماهر شدن در هر کاری در مرحله اول، داشتن

دانش کامل درباره ی آن و مرحله ی دوم، تمرین و تکرار چیزی که یاد گرفته ایم است.
  اما تمرین و تکرار هم به تنهایی کاف� نیست و ما باید توسط فردی ماهر سنجیده شویم تا بدانیم در چه مرحله ای
 هستیم و با خودمان چند چندیم. اگر دریک کاری مهارت نداشته باشید و بخواهید از یک جایی شروع کنید هیچ
 اشکال� ندارد که باهمان مهارت کم شروع کنید و بخاطر کمال گرایی و تصور اینکه باید حتما در آن ماهر باشید کار
 را به ت�ویق نندازید. نباید اجازه بدهید ترس از به اندازه کاف� خوب نبودن ، باعث بشود همان چیزهای کم� هم

که یاد گرفته اید از یادتان برود و بی فایده شود.
 خود من، وقت� میخواستم کار بانرم افزار فتوشاپ را یاد بگیرم برعکس همه ی دوستانم که به کالس رفتند و هزینه
 های آنچنان� کردند، من آنقدر با این برنامه تمرین و تکرارکردم و کلیپ آموزش� در یوتیوب و جاهای دیگر دیدم تا
 آخر یاد گرفتم. ول� اعتماد به نفس کاف� نداشتم، فکر میکردم دوستانم که  به کالس رفته اند خیل� بیشتر از من
 بلد هستند و حسابی در کارشان ماهرند، ول� اینگونه نبود .خیل� از آنها حت� مسائل ابتدایی و ساده ی کار با برنامه

را هم یاد نگرفته بودند و اکثر مطالب را یادشان رفته بود .
 پس برای افزایش مهارت هایتان تالش کنید و تا میتوانید در حوزه ی کاری خودتان نمونه کار طراحان بزرگ را ببینید،
 تا میتوانید فیلم آموزش� ببینید و مطالب آموزش� بخوانید، ول� حتما با آنها همراه بشوید و تمرین کنید چون یاد

گرفتن به تنهایی تاثیر ندارد، قدم به قدم با فیلم های آموزش� پیش بروید و به نگاه کردن ساده بسنده نکنید.

خالقیت دارید؟

تولید نو  ای  ایده  یا  جدید  چیز  یک  فرایند  این  در  که  است  ذهن�  فرآیند  یک  خالقیت  چیست؟   خالقیت 
میشود.

 به نظر شما معن� و مفهوم امروزی خالقیت چیست؟به چه کس� خالق میگویند؟یا به چه چیزی خالقیت
 میگویند؟به نظر من خالقیت ی�ن� از همین مقدار آگاه� و دانش و همه چیزهایی که در اختیار داریم

بهترین استفاده را بکنیم .
 مثال من وقت� بچه بودم خیل� دوست داشتم تخت داشته باشم ول� نداشتم، ب�ض� شب ها  که شرط آن
 هم دختر خوبی بودن در کل روز بود، مادرم دوتا پشت� را روی هم میگذاشت تا ارتفاع آن زیاد شود، به
  دیوار تکیه میداد و روی آن پتویی پهن میکرد و تخت خواب رویایی من درست میشد. لذت� که خوابیدن
آنها روی  عمرم  در  که  هایی  تخت  تمام  ول�  بود  سفت  اینکه  با  بود  عال�  داشت  من  برای  تخت  آن   روی 

خوابیده ام هیچکدام آن لذت را به من نمیدادند.
  شاید ما هزاران چیز به درد نخور در خانه هایمان داریم که از آنها میشود هزاران چیز به درد بخور درست
 کرد، خالقیت ی�ن� همین! پسری که اسمش را نمیدانم در منطقه ی محروم که از لحاظ جغرافیایی هیچ
همان با  ساخت،  کوچک�  گل�  ای  خانه  کرد  شروع  روز  یک  میکرد،  زندگ�  نداشت  آب  و  خاک  جز   چیزی 
 امکانات کم و ابتدایی. االن در تمام دنیا فیلم هایش پخش شده  است که با چوب و گل چه خانه ها و
 استخرهایی میسازد و مورد حمایت قرار گرفته است، این پسر خالق است وآن محدودیت هایی که داشت

 باعث پیدا شدن خالقیت او شد.
 خالقیت ی�ن� شجاعت ت�ییر دادن داشته باشیم و بتوانیم بدون ترس چهارچوب هایی که برای ما ایجاد
مختلف های  مانع  و  ها  محدودیت  با  بچگ�  از  بشکنیم،  ایم  آورده  وجود  به  را  آنها  خودمان  یا  اند   کرده 
و ندهیم  انجام  جدیدی  کار  تا  اند،  گرفته  مارا  جلوی  نبایدها  و  باید  با  و  اند  کرده  سرکوب  مارا   خالقیت 
 همیشه از روش های قبل� استفاده کنیم. اگر میخواهید درکارتان خالقیت داشته باشید باید از چهارچوب
 ها بیرون بیاید و از یک زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنید،اینگونه میتوانید محصول یا خدمات  تاثیر گذار و

متفاوت� تولید کنید.
 اگر پیش از انجام هر پروژه ای وقت کاف� برای تحقیق، تجزیه تحلیل، پرسش و پاسخ، اهداف پروژه و  پیام
ابتدا مستقیم همان  از  اگر  ول�  میشوند  شما  ذهن  وارد  خود  به  خود  نو  های  ایده  بگذارید،  انتقال   مورد 
سراغ اصل مطلب بروید و شروع کنید به طراح�، در واقع مسیر ایده های نو را برای خود مسدود میکنید.

۳



مهارت چیست؟
 یادم است وقت� کالس اول دوم ابتدایی بودم، سر زنگ نقاش� وقت� معلم میگفت نقاش� کنید بقیه بچه ها گل و
 بلبل میکشیدند ول� من فقط عروس میکشیدم، عروس اسم� بود که من روی نقاش� هایم میگذاشتم شاید هم
 منظورم همان پرنسس های دیزن� بوده، البته که هیچ شباهت� به آنها نداشتند و همه آنها قرارداد خاص و مشترک�

داشتند، دامن پف دار بزرگ ، پر از تزئینات و دست گل هم حتما در دست عروس قرار داشت.
 توی کالس هروقت کس� میخواست دختری نقاش� کند، از من درخواست میکرد و من برایش میکشیدم که مثال
 دختر کشیدنم خوب بود و استاد عروس کشیدن بودم، دیگر همه من را با این نقاش� میشناختند و فکر میکردند

در عروس کشیدن به پای من نمیرسند.
  مهارت چیست؟ مهارت ی�ن� توانایی انجام دادن یک کاری به بهترین شکل ب�د از تمرین و تالش کاف� .من مهارت
 عروس کشیدن داشتم، امروز مهارتهای دیگری هم دارم که به من کمک میکنند راحت تر و با کیفیت تر کارم را به
 پایان برسانم .حاال چگونه میتوانیم در کاری مهارت پیداکنیم؟ الزمه ی ماهر شدن در هر کاری در مرحله اول، داشتن

دانش کامل درباره ی آن و مرحله ی دوم، تمرین و تکرار چیزی که یاد گرفته ایم است.
  اما تمرین و تکرار هم به تنهایی کاف� نیست و ما باید توسط فردی ماهر سنجیده شویم تا بدانیم در چه مرحله ای
 هستیم و با خودمان چند چندیم. اگر دریک کاری مهارت نداشته باشید و بخواهید از یک جایی شروع کنید هیچ
 اشکال� ندارد که باهمان مهارت کم شروع کنید و بخاطر کمال گرایی و تصور اینکه باید حتما در آن ماهر باشید کار
 را به ت�ویق نندازید. نباید اجازه بدهید ترس از به اندازه کاف� خوب نبودن ، باعث بشود همان چیزهای کم� هم

که یاد گرفته اید از یادتان برود و بی فایده شود.
 خود من، وقت� میخواستم کار بانرم افزار فتوشاپ را یاد بگیرم برعکس همه ی دوستانم که به کالس رفتند و هزینه
 های آنچنان� کردند، من آنقدر با این برنامه تمرین و تکرارکردم و کلیپ آموزش� در یوتیوب و جاهای دیگر دیدم تا
 آخر یاد گرفتم. ول� اعتماد به نفس کاف� نداشتم، فکر میکردم دوستانم که  به کالس رفته اند خیل� بیشتر از من
 بلد هستند و حسابی در کارشان ماهرند، ول� اینگونه نبود .خیل� از آنها حت� مسائل ابتدایی و ساده ی کار با برنامه

را هم یاد نگرفته بودند و اکثر مطالب را یادشان رفته بود .
 پس برای افزایش مهارت هایتان تالش کنید و تا میتوانید در حوزه ی کاری خودتان نمونه کار طراحان بزرگ را ببینید،
 تا میتوانید فیلم آموزش� ببینید و مطالب آموزش� بخوانید، ول� حتما با آنها همراه بشوید و تمرین کنید چون یاد

گرفتن به تنهایی تاثیر ندارد، قدم به قدم با فیلم های آموزش� پیش بروید و به نگاه کردن ساده بسنده نکنید.

 یک طراح گرافیست به چه مهارت هایی نیاز دارد؟ در این قسمت چندتا از مهمترین مهارت هایی که یک
طراح گرافیک باید داشته باشد را عنوان میکنم:

 ۱.مهارت تایپوگراف�:
 تایپوگراف� ی�ن� هنر تکنیک های نوشتاری و تنظیم آنها، این امر به مهارت طراح بستگ� دارد که کار در
 نهایت زیبا و خوانا باشد یا برعکس. این مهارت شامل بخش های مختلف� میباشد که طراحان باید به
 آن دقت کنند، ۱. انتخاب فونت مناسب، سایز، فاصله بین خطوط، فضاسازی و فاصله بین کلمات و
 حروف، رنگ نوشته و....این موارد از مهمترین نکات� است که در تایپوگراف� باید به آنها توجه شود، زیرا
 نوشتن یک متن ساده و قراردادن آن در یک کار گرافیک� اصال حرفه ای نیست و باید بدانید که تایپ
 ساده ایرادهای بسیاری دارد برای مثال، فاصله و کشیدگ� بین حروف ، فاصله بین کلمات و فاصله بین
 خطوط زیاد است و استاندارد نیست و اگر شما این ایرادهارا برطرف نکنید در نهایت کار، یک کار غیرحرفه

ای و ابتدایی از آب درم� آید.
  فرض کنید یک بیلبورد در بهترین جای شهر نصب شده باشد ول� متن� که برای آن قرار داده اند از لحاظ
 بصری زیبایی ندارد و پر از ایراد است، پس پیام آن به خوبی به مخاطب منتقل نمیشود و جذابیت�

ندارد.

۲.مهارت استفاده ازنرم افزار و اپلیکیشن ها:
 اولین قدم برای یک طراح گرافیست استفاده از نرم افزار های مرتبط است .داشتن مهارت در یک� از نرم
 افزارهای پایه و اساس� indesign ,adobe illustrator و photoshop میتواند شما را به یک طراح قوی و
 در نهایت پر درآمد تبدیل کند، هرچه نرم افزارهای مرتبط بیشتری را بدانید و تسلط بسیاری در آنها
 داشته باشید، قدرت و شهرت و درآمد بیشتری هم کسب میکنید پس سع� کنید تجربه خود را باال

 ببرید.

خالقیت دارید؟

تولید نو  ای  ایده  یا  جدید  چیز  یک  فرایند  این  در  که  است  ذهن�  فرآیند  یک  خالقیت  چیست؟   خالقیت 
میشود.

 به نظر شما معن� و مفهوم امروزی خالقیت چیست؟به چه کس� خالق میگویند؟یا به چه چیزی خالقیت
 میگویند؟به نظر من خالقیت ی�ن� از همین مقدار آگاه� و دانش و همه چیزهایی که در اختیار داریم

بهترین استفاده را بکنیم .
 مثال من وقت� بچه بودم خیل� دوست داشتم تخت داشته باشم ول� نداشتم، ب�ض� شب ها  که شرط آن
 هم دختر خوبی بودن در کل روز بود، مادرم دوتا پشت� را روی هم میگذاشت تا ارتفاع آن زیاد شود، به
  دیوار تکیه میداد و روی آن پتویی پهن میکرد و تخت خواب رویایی من درست میشد. لذت� که خوابیدن
آنها روی  عمرم  در  که  هایی  تخت  تمام  ول�  بود  سفت  اینکه  با  بود  عال�  داشت  من  برای  تخت  آن   روی 

خوابیده ام هیچکدام آن لذت را به من نمیدادند.
  شاید ما هزاران چیز به درد نخور در خانه هایمان داریم که از آنها میشود هزاران چیز به درد بخور درست
 کرد، خالقیت ی�ن� همین! پسری که اسمش را نمیدانم در منطقه ی محروم که از لحاظ جغرافیایی هیچ
همان با  ساخت،  کوچک�  گل�  ای  خانه  کرد  شروع  روز  یک  میکرد،  زندگ�  نداشت  آب  و  خاک  جز   چیزی 
 امکانات کم و ابتدایی. االن در تمام دنیا فیلم هایش پخش شده  است که با چوب و گل چه خانه ها و
 استخرهایی میسازد و مورد حمایت قرار گرفته است، این پسر خالق است وآن محدودیت هایی که داشت

 باعث پیدا شدن خالقیت او شد.
 خالقیت ی�ن� شجاعت ت�ییر دادن داشته باشیم و بتوانیم بدون ترس چهارچوب هایی که برای ما ایجاد
مختلف های  مانع  و  ها  محدودیت  با  بچگ�  از  بشکنیم،  ایم  آورده  وجود  به  را  آنها  خودمان  یا  اند   کرده 
و ندهیم  انجام  جدیدی  کار  تا  اند،  گرفته  مارا  جلوی  نبایدها  و  باید  با  و  اند  کرده  سرکوب  مارا   خالقیت 
 همیشه از روش های قبل� استفاده کنیم. اگر میخواهید درکارتان خالقیت داشته باشید باید از چهارچوب
 ها بیرون بیاید و از یک زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنید،اینگونه میتوانید محصول یا خدمات  تاثیر گذار و

متفاوت� تولید کنید.
 اگر پیش از انجام هر پروژه ای وقت کاف� برای تحقیق، تجزیه تحلیل، پرسش و پاسخ، اهداف پروژه و  پیام
ابتدا مستقیم همان  از  اگر  ول�  میشوند  شما  ذهن  وارد  خود  به  خود  نو  های  ایده  بگذارید،  انتقال   مورد 
سراغ اصل مطلب بروید و شروع کنید به طراح�، در واقع مسیر ایده های نو را برای خود مسدود میکنید.

 الزمه ی شکل گرفتن خالقیت در شروع کار این است که، با ذهن� باز و بدون محدودیت وارد عمل شوید
 و به هیچ چیز دیگری فکر نکنید. در این لحظه ممکن است هزاران ایده به ذهن شما برسد، بهترین آن
و کنید  اعمال  آن  روی  را  مختلف  پارامترهای  و  ها  محدودیت  نبایدها،  و  باید  ب�د  و  کنید  انتخاب   را 

ت�ییرات الزم را ایجاد کنید

چگونه در طراح� گرافیک خالقیت به خرج دهیم:

۱.تحقیق و بررس� کنید:
  همانطور که قبل تر اشاره کردم قبل از هرکاری باید درباره حوزه ای که برای آن طراح� میکنید کامل
 تحقیق کنید و از جزئیات آن باخبر شوید تا بتوانید به بهترین شکل هدف پروژه را به مخاطب انتقال

دهید.
۲.عضویت در گروه ها و انجمن های گرافیک:

  این روزها کمتر کسان� پیدا میشوند که تلفن همراه و فضای مجازی نداشته باشند پس بهترین فرصت
 برای شما طراحان است تا در این فضا هم آموزش ببینید و هم از تجربه دیگر طراحان  استفاده کنید و

با مطالعه نظرات و مطالب آنها، ایده بگیرید و از آن برای پروژه های ب�دی خود استفاده کنید.
 ۳.تا میتوانید طرح بزنید:

 اگر تازه کار هستید منتظر نباشید تا کسب و کار یا شرکت� به شما سفارش بدهد . خودتان دست به کار
 شوید و در زمینه های مختلف و موضوعات مختلف طراح� کنید، هم دست شما گرم میشود و هم نمونه
 کارهای زیادی برای خود جمع میکنید. اما فراموش نکنید با اینکه کس� به شما پول� نمیدهد ول� شما
 با تصور این که فردی به شما سفارش داده است کار کنید و اصال از دقت و تمرکز خود کم نکنید و آن را

کاری کم ارزش ندانید زیرا اهمیت این کار ب�دها برای شما روشن میشود.

۴



مهارت چیست؟
 یادم است وقت� کالس اول دوم ابتدایی بودم، سر زنگ نقاش� وقت� معلم میگفت نقاش� کنید بقیه بچه ها گل و
 بلبل میکشیدند ول� من فقط عروس میکشیدم، عروس اسم� بود که من روی نقاش� هایم میگذاشتم شاید هم
 منظورم همان پرنسس های دیزن� بوده، البته که هیچ شباهت� به آنها نداشتند و همه آنها قرارداد خاص و مشترک�

داشتند، دامن پف دار بزرگ ، پر از تزئینات و دست گل هم حتما در دست عروس قرار داشت.
 توی کالس هروقت کس� میخواست دختری نقاش� کند، از من درخواست میکرد و من برایش میکشیدم که مثال
 دختر کشیدنم خوب بود و استاد عروس کشیدن بودم، دیگر همه من را با این نقاش� میشناختند و فکر میکردند

در عروس کشیدن به پای من نمیرسند.
  مهارت چیست؟ مهارت ی�ن� توانایی انجام دادن یک کاری به بهترین شکل ب�د از تمرین و تالش کاف� .من مهارت
 عروس کشیدن داشتم، امروز مهارتهای دیگری هم دارم که به من کمک میکنند راحت تر و با کیفیت تر کارم را به
 پایان برسانم .حاال چگونه میتوانیم در کاری مهارت پیداکنیم؟ الزمه ی ماهر شدن در هر کاری در مرحله اول، داشتن

دانش کامل درباره ی آن و مرحله ی دوم، تمرین و تکرار چیزی که یاد گرفته ایم است.
  اما تمرین و تکرار هم به تنهایی کاف� نیست و ما باید توسط فردی ماهر سنجیده شویم تا بدانیم در چه مرحله ای
 هستیم و با خودمان چند چندیم. اگر دریک کاری مهارت نداشته باشید و بخواهید از یک جایی شروع کنید هیچ
 اشکال� ندارد که باهمان مهارت کم شروع کنید و بخاطر کمال گرایی و تصور اینکه باید حتما در آن ماهر باشید کار
 را به ت�ویق نندازید. نباید اجازه بدهید ترس از به اندازه کاف� خوب نبودن ، باعث بشود همان چیزهای کم� هم

که یاد گرفته اید از یادتان برود و بی فایده شود.
 خود من، وقت� میخواستم کار بانرم افزار فتوشاپ را یاد بگیرم برعکس همه ی دوستانم که به کالس رفتند و هزینه
 های آنچنان� کردند، من آنقدر با این برنامه تمرین و تکرارکردم و کلیپ آموزش� در یوتیوب و جاهای دیگر دیدم تا
 آخر یاد گرفتم. ول� اعتماد به نفس کاف� نداشتم، فکر میکردم دوستانم که  به کالس رفته اند خیل� بیشتر از من
 بلد هستند و حسابی در کارشان ماهرند، ول� اینگونه نبود .خیل� از آنها حت� مسائل ابتدایی و ساده ی کار با برنامه

را هم یاد نگرفته بودند و اکثر مطالب را یادشان رفته بود .
 پس برای افزایش مهارت هایتان تالش کنید و تا میتوانید در حوزه ی کاری خودتان نمونه کار طراحان بزرگ را ببینید،
 تا میتوانید فیلم آموزش� ببینید و مطالب آموزش� بخوانید، ول� حتما با آنها همراه بشوید و تمرین کنید چون یاد

گرفتن به تنهایی تاثیر ندارد، قدم به قدم با فیلم های آموزش� پیش بروید و به نگاه کردن ساده بسنده نکنید.

۳. مهارت ویرایش عکس:
 امروزه فضای مجازی جهان را با عکس به همه نشان میدهد به همین دلیل گرافیست ها و طراحان عکس
 های بسیاری را ویرایش میکنند. این کار به صورت گسترده ای به یک� از مشاغل گرافیک تبدیل شده
 است اگر نگاه� به پیج های مختلف شخص�، کاری و هنری سر بزنید میبینید تمام عکس ها ادیت
 شده و کار شده هستند و کمتر پیش م� آید که عکس� خام در فضای مجازی گذاشته شود پس یادگیری
 این مهارت را پشت گوش نندازید. چطور ادیت کنید؟ من به شما میگویم، اول به برنامه های فتوشاپ
 و الیت روم مسلط شوید که از برنامه های اصل� ادیت عکس هستند، ب�د سراغ پاکسازی های کوچک
 و جزئیات اضاف� بروید مانند روتوش و...و ب�د روش های مختلف ادیت و تنظیم نور را یادبگیرید که از

مشکل اساس� همه عکس ها کم و زیاد بودن نور است.

 ۴.مهارت های چاپی:
 این روزها کسان� که به دنبال طراح گرافیک میگردند در آگه� خود ذکر میکنند، طراح� که با اصول چاپ
 ماشین� آشنایی داشته باشد میخواهند. چرا این مسئله اهمیت دارد؟چون هرچقدر هم شما طراح حرفه
 ای باشید و طرح� خارق العاده ای خلق کنید، وقت� پای چاپ طرح شما وسط م� آید همه چیز ت�ییر
 میکند زیرا اگر با نکات مهم چاپ آشنایی نداشته باشید طرح شما در نهایت چیزی که میخواستید از آب
 در نم� آید، برای مثال اگر رنگ های طرح شما در قالب Cmyk نباشد وقت� آن را چاپ میکنید میبینید
 رنگ نتیجه ی کار ۱۸۰ درجه با طرح شما تفاوت دارد و یا اگر حاشیه اطمینان برای طرح های چاپی خود

قرار ندهید احتمال دارد بخش مهم کار شما برش بخورد و از بین برود.

۵. مهارت برندینگ:
 داشتن این مهارت  برای شما مهم وحیات� است زیرا موجب درک بهتر شما از نیاز مشتری میشود.طراح�
 گرافیک چه ارتباط� با برندینگ دارد؟ طراح� گرافیک از این جهت که م� تواند منجر به خلق تبلی�ات
قوت نقاط   ، طراح� خوب  یک  چرا؟ چون  دارد.  آن  با  نزدیک�  ارتباط  برندینگ شود  راستای  در   جذاب 
 محصوالت یک برند را در قالب تصویر که شامل تمام ویژگ� های یک محصول یا شرکت است را بیان
 میکند و باعث رشد و تمایز آن از رقبا میشود.به همین دلیل ارتباط آن با طراح� گرافیک و تاثیر چشمگیر

گرافیک در برندینگ غیر قابل چشم پوش� است.

خالقیت دارید؟

تولید نو  ای  ایده  یا  جدید  چیز  یک  فرایند  این  در  که  است  ذهن�  فرآیند  یک  خالقیت  چیست؟   خالقیت 
میشود.

 به نظر شما معن� و مفهوم امروزی خالقیت چیست؟به چه کس� خالق میگویند؟یا به چه چیزی خالقیت
 میگویند؟به نظر من خالقیت ی�ن� از همین مقدار آگاه� و دانش و همه چیزهایی که در اختیار داریم

بهترین استفاده را بکنیم .
 مثال من وقت� بچه بودم خیل� دوست داشتم تخت داشته باشم ول� نداشتم، ب�ض� شب ها  که شرط آن
 هم دختر خوبی بودن در کل روز بود، مادرم دوتا پشت� را روی هم میگذاشت تا ارتفاع آن زیاد شود، به
  دیوار تکیه میداد و روی آن پتویی پهن میکرد و تخت خواب رویایی من درست میشد. لذت� که خوابیدن
آنها روی  عمرم  در  که  هایی  تخت  تمام  ول�  بود  سفت  اینکه  با  بود  عال�  داشت  من  برای  تخت  آن   روی 

خوابیده ام هیچکدام آن لذت را به من نمیدادند.
  شاید ما هزاران چیز به درد نخور در خانه هایمان داریم که از آنها میشود هزاران چیز به درد بخور درست
 کرد، خالقیت ی�ن� همین! پسری که اسمش را نمیدانم در منطقه ی محروم که از لحاظ جغرافیایی هیچ
همان با  ساخت،  کوچک�  گل�  ای  خانه  کرد  شروع  روز  یک  میکرد،  زندگ�  نداشت  آب  و  خاک  جز   چیزی 
 امکانات کم و ابتدایی. االن در تمام دنیا فیلم هایش پخش شده  است که با چوب و گل چه خانه ها و
 استخرهایی میسازد و مورد حمایت قرار گرفته است، این پسر خالق است وآن محدودیت هایی که داشت

 باعث پیدا شدن خالقیت او شد.
 خالقیت ی�ن� شجاعت ت�ییر دادن داشته باشیم و بتوانیم بدون ترس چهارچوب هایی که برای ما ایجاد
مختلف های  مانع  و  ها  محدودیت  با  بچگ�  از  بشکنیم،  ایم  آورده  وجود  به  را  آنها  خودمان  یا  اند   کرده 
و ندهیم  انجام  جدیدی  کار  تا  اند،  گرفته  مارا  جلوی  نبایدها  و  باید  با  و  اند  کرده  سرکوب  مارا   خالقیت 
 همیشه از روش های قبل� استفاده کنیم. اگر میخواهید درکارتان خالقیت داشته باشید باید از چهارچوب
 ها بیرون بیاید و از یک زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنید،اینگونه میتوانید محصول یا خدمات  تاثیر گذار و

متفاوت� تولید کنید.
 اگر پیش از انجام هر پروژه ای وقت کاف� برای تحقیق، تجزیه تحلیل، پرسش و پاسخ، اهداف پروژه و  پیام
ابتدا مستقیم همان  از  اگر  ول�  میشوند  شما  ذهن  وارد  خود  به  خود  نو  های  ایده  بگذارید،  انتقال   مورد 
سراغ اصل مطلب بروید و شروع کنید به طراح�، در واقع مسیر ایده های نو را برای خود مسدود میکنید.

۵



تاثیر ارتباطات را دست کم نگیرید

 از تجربه ی خودم برایتان بگویم اولین بار که در یک سایت فریلنسری ثبت نام کردم و یک پیشنهاد ارسال
 کردم کارفرما قبول کرد و ب�د از یک سری صحبت ها کار را شروع کردیم، کاری که قرار بود در عرض یک هفته
 انجام بشود تقریبا دوماه طول کشید و اخرهم به سرانجام نرسید و کنسل شد. کارفرما آدم بی حوصله و
 بی مسئولیت� بود مثال هروقت که به او پیام میدادم چهار پنج روز ب�د جواب من را میداد و توقع داشت
 که کار را تمام شده تحویلش بدهم درصورت� که اصال رسیدگ� نمیکرد و خالصه خیل� اذیت میکرد همان

بهتر که پروژه را لغو کردم و کار با آن کارفرمای عزیز را ادامه ندادم.
 میخواهم بگویم اینکه ما مهارت های ارتباط� را بلد باشیم بدون شک باعث پیشرف ما میشود ، شما چه
 کارفرما باشید چه طراح، وقت� نتوانید با طرف مقابلتان ارتباط خوبی برقرار کنید و اعتمادش را جلب کنید
و گذاشتن  احترام  درست،  ریزی  برنامه  دادن،  جواب  وقت  سر  زدن،  حرف  لحن  نمیرود.  پیش   کارتان 
 راهنمایی کردن همه اینها در رابطه ی شما با کارفرما تاثیر مثبت دارند .خیل� وقت ها سر قیمت با شما چانه
 میزنند، باید بلد باشید چگونه جواب آنهارا بدهید که نه سیخ بسوزد و نه کباب.خیل� وقت ها هم سر طرح
 با شما بحث میکنند و اتود شمار را به کل� ت�ییر میدهند شما باید بتوانید به گونه ای آنها را متقاعد کنید
 که این روش اشتباه است، هر آن چیزی که در رابطه با آن موضوع میدانید را با صبر برایشان توضیح دهید

و قانع شان کنید.
 نحوه مناسب برخورد با کارفرما برای ایجاد و حفظ یک ارتباط کاری حرفه ای:

 حاال چگونه با کارفرما رابطه خوب و موثر داشته باشیم؟ اول ازهمه باید بتوانید به خواسته های کارفرمای
 خود گوش بدهید و متوجه شوید که چگونه میخواهد پروژه به انجام برسد اگر نظر شما مخالف اوست،
 صبوری کنید و با حوصله و بدون اصرار بیش از حد پیشنهاد خود را عنوان کنید و باید ت�ادل خوبی بین

گوش دادن به نیاز کارفرما و ارائه پیشنهاد به موقع برقرار کنید و همدیگر را به خوبی درک کنید.

در رسد.  نم�  اتمام  به  آن  تحویل  با  پروژه  یک  صرفا  که  است  این  دارد  زیادی  اهمیت  که  دیگری  ی   نکته 
در ت�ییرات�  بخواهد  که  این  یا  نداشته  را  انتظارش  که  میشود  مواجه  مشکالت�  با  کارفرما  موارد،   بیشتر 
  نمونه ارائه داده شده ایجاد کند. ب�د از اتمام کار رابطه ی شما تمام نمیشود پس هیچوقت از توجه تان به
را خودتان  ابتدا  همان  از  الزم  کاری  ریزه  یا  مشکل  گونه  هر  رفع  برای  و  نکنید  کم  شده  تمام  های   پروژه 

داوطلب نشان بدهید.
 

راه های ارتباط و نحوه درست برخورد با کارفرما را از همان ابتدا مشخص کنید!
درآن که  کنید  مشخص  را  روز  از  ساعات�  خود  برای  کارفرما  هم  و  شما  هم  کار  ابتدای  همان  از  است   بهتر 
 ساعت های مشخص شده باهم در ارتباط باشید چون مسلما شما تمام روز را نمیتوانید در دسترس باشید
 و کارفرما هم نمیتواند هرزمان که چیزی به ذهنش رسید مزاحم شما شود و یا هروقت که تماس گرفت شما

پاسخگو نباشید و عصبان� شود.

 با کارفرمای بداخالق چیکار کنیم؟
و رود  م�  بین  از  شما  ذوق  چگونه  میدانم  و  میکنم  درکتان  من  شدید  رو  به  رو  بداخالق  کارفرمای  با   اگر 
.آرام کنند  م�  قدرت  احساس  دیگران  ترساندن  هستند که با  افرادی   . م� کنید  بودن  ارزش   احساس بی 
 باشید، اگر حق با شماست محکم بایستید و از کارتان دفاع کنید و اگر دیدید اینگونه مشکل حل نم� شود

با شورای حل اختالف سایت های فریلنسری درمیان بگذارید.
انگیزه های اصل� و مهم کارفرمای بد اخالق را شناسایی کنید!

چه دهید  ارائه  باید  که  نتایج�  و  شود  انجام  کاری  چه  دارد  قصد  شما  کارفرمای  که  کنید  درک  است   بهتر 
 هستند، شما باید انتظارات کارفرما را شناسایی کنید. سع� کنید این سواالت را از خودتان بپرسید:کارفرما
 به چه چیزی اهمیت م� دهد؟چه چیزی باعث مشغول نگه داشتن فکر کارفرما شده است؟چه چیزی او را
 م� ترساند؟او چگونه موفقیت را م� سنجد و در مورد شکست چگونه فکر م� کند؟و....وقت� بدانید که چه
را اید  گرفته  قرار  آن  در  که  موقعیت�  توانید  م�  بهتر  شود  م�  کارفرما  رفتاری  بد  و  تحریک  باعث   چیزی 
 مدیریت کنید. به کارفرما گوش دهید، نظرات خود را بیان کنید، نگران� های او را بشناسید و به آنها اولویت

دهید.
 نکته ی آخر این است که: معموال پروژه هایی که  شما طراحان فریلنسر در آنها شرکت م� کنید کوتاه مدت
در کارفرما  است  ممکن  کنید.  حفظ  را  خود  رفتاری  سبک  کنید  سع�  شما  مدت  کوتاه  بازه  این  در   است. 
هنگام در  باید  شما  باشد.  داشته  نیاز  زمان  به  اطالعات  پردازش  برای  و  باشد  کند  یا  سریع  گیری   تصمیم 

برقراری ارتباط سبک کاری خود را با سبک کارفرما تطبیق دهید، صبور باشید.

۶



تاثیر ارتباطات را دست کم نگیرید

 از تجربه ی خودم برایتان بگویم اولین بار که در یک سایت فریلنسری ثبت نام کردم و یک پیشنهاد ارسال
 کردم کارفرما قبول کرد و ب�د از یک سری صحبت ها کار را شروع کردیم، کاری که قرار بود در عرض یک هفته
 انجام بشود تقریبا دوماه طول کشید و اخرهم به سرانجام نرسید و کنسل شد. کارفرما آدم بی حوصله و
 بی مسئولیت� بود مثال هروقت که به او پیام میدادم چهار پنج روز ب�د جواب من را میداد و توقع داشت
 که کار را تمام شده تحویلش بدهم درصورت� که اصال رسیدگ� نمیکرد و خالصه خیل� اذیت میکرد همان

بهتر که پروژه را لغو کردم و کار با آن کارفرمای عزیز را ادامه ندادم.
 میخواهم بگویم اینکه ما مهارت های ارتباط� را بلد باشیم بدون شک باعث پیشرف ما میشود ، شما چه
 کارفرما باشید چه طراح، وقت� نتوانید با طرف مقابلتان ارتباط خوبی برقرار کنید و اعتمادش را جلب کنید
و گذاشتن  احترام  درست،  ریزی  برنامه  دادن،  جواب  وقت  سر  زدن،  حرف  لحن  نمیرود.  پیش   کارتان 
 راهنمایی کردن همه اینها در رابطه ی شما با کارفرما تاثیر مثبت دارند .خیل� وقت ها سر قیمت با شما چانه
 میزنند، باید بلد باشید چگونه جواب آنهارا بدهید که نه سیخ بسوزد و نه کباب.خیل� وقت ها هم سر طرح
 با شما بحث میکنند و اتود شمار را به کل� ت�ییر میدهند شما باید بتوانید به گونه ای آنها را متقاعد کنید
 که این روش اشتباه است، هر آن چیزی که در رابطه با آن موضوع میدانید را با صبر برایشان توضیح دهید

و قانع شان کنید.
 نحوه مناسب برخورد با کارفرما برای ایجاد و حفظ یک ارتباط کاری حرفه ای:

 حاال چگونه با کارفرما رابطه خوب و موثر داشته باشیم؟ اول ازهمه باید بتوانید به خواسته های کارفرمای
 خود گوش بدهید و متوجه شوید که چگونه میخواهد پروژه به انجام برسد اگر نظر شما مخالف اوست،
 صبوری کنید و با حوصله و بدون اصرار بیش از حد پیشنهاد خود را عنوان کنید و باید ت�ادل خوبی بین

گوش دادن به نیاز کارفرما و ارائه پیشنهاد به موقع برقرار کنید و همدیگر را به خوبی درک کنید.

در رسد.  نم�  اتمام  به  آن  تحویل  با  پروژه  یک  صرفا  که  است  این  دارد  زیادی  اهمیت  که  دیگری  ی   نکته 
در ت�ییرات�  بخواهد  که  این  یا  نداشته  را  انتظارش  که  میشود  مواجه  مشکالت�  با  کارفرما  موارد،   بیشتر 
  نمونه ارائه داده شده ایجاد کند. ب�د از اتمام کار رابطه ی شما تمام نمیشود پس هیچوقت از توجه تان به
را خودتان  ابتدا  همان  از  الزم  کاری  ریزه  یا  مشکل  گونه  هر  رفع  برای  و  نکنید  کم  شده  تمام  های   پروژه 

داوطلب نشان بدهید.
 

راه های ارتباط و نحوه درست برخورد با کارفرما را از همان ابتدا مشخص کنید!
درآن که  کنید  مشخص  را  روز  از  ساعات�  خود  برای  کارفرما  هم  و  شما  هم  کار  ابتدای  همان  از  است   بهتر 
 ساعت های مشخص شده باهم در ارتباط باشید چون مسلما شما تمام روز را نمیتوانید در دسترس باشید
 و کارفرما هم نمیتواند هرزمان که چیزی به ذهنش رسید مزاحم شما شود و یا هروقت که تماس گرفت شما

پاسخگو نباشید و عصبان� شود.

 با کارفرمای بداخالق چیکار کنیم؟
و رود  م�  بین  از  شما  ذوق  چگونه  میدانم  و  میکنم  درکتان  من  شدید  رو  به  رو  بداخالق  کارفرمای  با   اگر 
.آرام کنند  م�  قدرت  احساس  دیگران  ترساندن  هستند که با  افرادی   . م� کنید  بودن  ارزش   احساس بی 
 باشید، اگر حق با شماست محکم بایستید و از کارتان دفاع کنید و اگر دیدید اینگونه مشکل حل نم� شود

با شورای حل اختالف سایت های فریلنسری درمیان بگذارید.
انگیزه های اصل� و مهم کارفرمای بد اخالق را شناسایی کنید!

چه دهید  ارائه  باید  که  نتایج�  و  شود  انجام  کاری  چه  دارد  قصد  شما  کارفرمای  که  کنید  درک  است   بهتر 
 هستند، شما باید انتظارات کارفرما را شناسایی کنید. سع� کنید این سواالت را از خودتان بپرسید:کارفرما
 به چه چیزی اهمیت م� دهد؟چه چیزی باعث مشغول نگه داشتن فکر کارفرما شده است؟چه چیزی او را
 م� ترساند؟او چگونه موفقیت را م� سنجد و در مورد شکست چگونه فکر م� کند؟و....وقت� بدانید که چه
را اید  گرفته  قرار  آن  در  که  موقعیت�  توانید  م�  بهتر  شود  م�  کارفرما  رفتاری  بد  و  تحریک  باعث   چیزی 
 مدیریت کنید. به کارفرما گوش دهید، نظرات خود را بیان کنید، نگران� های او را بشناسید و به آنها اولویت

دهید.
 نکته ی آخر این است که: معموال پروژه هایی که  شما طراحان فریلنسر در آنها شرکت م� کنید کوتاه مدت
در کارفرما  است  ممکن  کنید.  حفظ  را  خود  رفتاری  سبک  کنید  سع�  شما  مدت  کوتاه  بازه  این  در   است. 
هنگام در  باید  شما  باشد.  داشته  نیاز  زمان  به  اطالعات  پردازش  برای  و  باشد  کند  یا  سریع  گیری   تصمیم 

برقراری ارتباط سبک کاری خود را با سبک کارفرما تطبیق دهید، صبور باشید.
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اشتیاق دارید؟

داشته امتحان  باشم،  داشته  مهم�  مثال جلسه   ، بیافتد  برایم  باشد  قرار  مهم�  اتفاق  وقت�   همیشه 
 باشم، یا قرار باشد روی پروژه ی جدیدی کار کنم، از شب قبلش خوابم نمیبرد و این هم از اشتیاق است
 و هم استرس ول� بیشتر اشتیاق است که نمیگذارد شب راحت بخوابم و باعث م� شود فردایش مانند
 پر از جایم بلند شوم و به استقبال اتفاق خوب و جدید بروم. مسلما وقت� شما انگیزه و هدف� در زندگ�
 خود داشته باشید به راحت� حت� ساعت پنج صبح هم بیدار میشوید و این معجزه ی اشتیاق است که
 از یک فرد تنبل و خواب آلود، فردی سرحال و سرزنده میسازد. خود شما ! اگر بگویند همین فردا بلیط
اید، صبح خواب میمانید؟محال را داشته  آرزویش  برای فالن کشور خارج� که همیشه  دارید   هواپیما 

است.

اشتیاق چیست؟
 حس� که ما را قلقلکت میدهد و به ما عشق و عالقه میدهد تا کاری را انجام بدهیم و به پایان برسانیم
 حس� است که باعث میشود از کارمان لذت ببریم و با شوق انجامش بدهیم .من وقت� کار هنری انجام
 میدهم مثال طراح� میکنم، کار رنگ انجام میدهم یا با نرم افزارها اجرا میزنم آنقدر محو کار میشوم که
 زمان از دستم میرود ول� از آن لحظات لذت میبرم. البته نه همیشه از شما چه پنهان ب�ض� وقت هاهم
 کالفه م� شوم و به زمین و زمان ناسزا م� گویم .ول� اگه کاری را با شوق و ذوق انجام بدهید در نتیجه
 اش میبینید که چقدر تاثیر داشته است، به جز خودتان هرکس دیگری هم که کارشما را ببیند این را
 حس میکند ، ذوق و شوق شما را حس میکند و لذت میبرد، .به کارهایتان عشق بدهید و از قضاوت

شدن نترسید.
 

۸



 برای اینکه اشتیاقتان بیشتر شود باید به چیزاهای خوب فکر کنید، و به نتیجه ی کار که خوب میشود
 یا بد فکر نکنید در آن لحظه به کارتان ایمان داشته باشید و بدون ترس جلو بروید.اما چگونه به کاری
 که انجام میدهیم اشتیاق پیدا کنیم؟پیشنهاد من به شما این است که کارهای بزرگ� که قرار است
 انجام بدهید را خرد کنید آنقدر خرد که برای انجامش نه تنها بهانه ای نیاورید بلکه اشتیاق به  انجام آن
 هم پیداکنید درست است دیرتر به هدفتان میرسید ول� با اشتیاق  آن را انجام م� دهید. برای مثال
 وقت� تصمیم میگیرید یک کتاب ۲۰۰ صفحه ای بنویسید، در ابتدا احساس ناتوان� میکنید و با خود
 میگویید چگونه این ت�داد صفحه بنویسم؟اما وقت� آن را خرد کنید و در حد عادت های روزانه انجامش
 بدهید مثال روزی پنج خط بنویسید، دیگر برایتان آن غول بزرگ� نیست که تصور میکردید و به راحت�

میتوانید انجامش دهید.
اگر م� کنید  برای خود مشخص  و حتما یک هدف مشخص  باشید  داشته  باور  توانایی های خود   به 
 خواهید اشتیاق سوزان برای کاری داشته باشید باید آرزو و رویاهای بزرگ داشته باشید، فقط اهداف
 بزرگ باعث برانگیختن اشتیاق سوزان در شما م� شود. ول� حتما برای شماهم پیش آمده که برای انجام
 کاری تنبل� کرده اید و مدام آن را به وقت دیگری موکول کرده اید، ی�ن� انگیزه و اشتیاق کاف� برای
 انجام آن کار را نداشته اید . همانطور که ناپلئون هیل م� گوید: انساِن تنبل و بی انگیزه، یا بیمار است

یا کار مورد عالقه اش را پیدا نکرده است.
 شما که بیمار نیستید، فقط یک هدف مشخص و بزرگ که به اندازه کاف� به شما اشتیاق بدهد ندارید.

پس دست بجنبانید!
با تمام قدرت را  انجام م� دهید، آن  از قوی ترین موتورهای موفقیت، اشتیاق است. وقت� کاری   یک� 
 انجام بدهید. همه ی وجود خود را روی آن بگذارید، آن را با شخصیت خود آمیخته کنید. فعال، پرانرژی،
 بااشتیاق، مطمئن و باایمان باشید تا به هدف خود برسید. هیچ هدف بزرگ� بدون اشتیاق و عالقه به

دست نم� آید. ( رالف والدو امرسون)

۹
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چرا رزومه مهم است؟

 یک دوست� داشتم که چند سال از من بزرگتر بود و کارشناس� گرافیک خوانده بود و درسش تمام شده
 بود .همیشه بهم میگفت (تا میتون� کار بگیر و رزومه جمع کن حت� اگه بد باشه )حت� اگه خودت از آنها
 راض� نباش�، تا میتوان� کار قبول کن به هیچ� نه نگو چون خودت متوجه نمیشوی ول� آن  تجربه ای
 که از انجام کارهای متفاوت به دست م� آوری ، طرح هایی که میزن� و خیل� به خودت فشار م� آوری و
 تمرین میکن� ،همه باعث میشوند که طراح خوبی شوی، بدون اینکه متوجه آن باش� میبین� دیگر مثل
 قبل کل� با خودت کلنجار نمیروی برای اتود زدن، دیگر ذهنت آماده است و مثل قبل خام نیست، راحت
 میتوان� ایده ای که در ذهنت داری را روی کاغذ بیاوری .م� گفت رزومه ی خوبی که داشته باش� همه

جا قبولت میکنند و بهت پروژه میدهند .اما ویژگ� یک رزومه ی خوب چیست؟

 من به شما م� گویم که چگونه یک رزومه ی خوب برای خودتان بسازید. اول از همه باید یادآوری کنم
 که شما یک طراح هستید و باید ذوق هنری خودتان را نشان دهید، اگر به یک رزومه ی ساده و چیزی
که عموم مردم استفاده م� کنند بسنده کنید ذوق و خالقیت گرافیست� خودتان را زیر سوال میبرید.

  اولین وظیفه ی رزومه این است که توجه مسئول استخدام را جلب کند، ی�ن� چه؟ی�ن� به گونه ای
 اطالعات مهم خود را طبقه بندی کنید که مسئول استخدام آن هارا در چند ثانیه دریافت کند، خودتان
 را جای این مسئول بگذارید، در مرحله ی اول که فایل رزومه شما را باز میکند فقط نمای کل� آن را با چشم
را آن  و  میبیند  رزومه شما  در  یا چیزی جذاب  ثانیه فرصت طالیی شماست.  این چند  میکند   اسکن 
 انتخاب م� کند و یا همه چیز رزومه ی شما برایش تکراری و یکنواخت است و آن را رد میکند، یک� از راه
 های جذاب تر کردن رزومه این است که شما تنها از متن های طوالن� و یکنواخت استفاده نکنید و سع�
 کنید یک سری اطالعات را به صورت تصویرهای جذاب ارائه دهید و یادتان نرود حتما آدرس سایت، پیج،

یا پورتفلیوی خود را در رزومه قرار دهید تا نمونه کارهای شمارا ببیند.

 

الهام بگیر ول� تقلید نکن!

دست روی  از  و  میکشیدیم  نقاش�  وقت�  .مثال  نکنید  تقلید  نکنید،  تقلب  میگفتند  ما  به  بچگ�   از 
 دوستمان نگاه میکردیم مثال خورشید را شبیه او میکشیدیم، از دست ما ناراحت میشد و میگفت چرا
 از روی من تقلید کردی؟ اما امروز من میگم تقلید کنید. چرا که نه؟از آثار دیگر هنرمندان تقلید کنید تا

تمرین� بشود برای قوی تر شدنتان در طراح� .
 مثال از لوگوهای برتر دوباره بزنید، از نقاش� های نقاشان برتر دوباره بکشید .صد درصد مثل آن درنم�
 آید ول� مهارت شمارا افزایش میدهد، وقت� شما سع� میکنید مثل یک طراح بزرگ لوگو یا پوستر یا....
 طراح� کنید، در حین کار متوجه نکات� میشوید که به شما کمک میکند خودتان در  طراح� های ب�دیتان

از آن نکات پیروی کنید .

 سر کالس کارگاه گرافیک توی هنرستان وقت� برای اولین بار م� خواستیم لوگو طراح� کنیم اول شروع
 کردیم به خط خط� کردن و از توی اون خط خط� ها شکل� که برامون جذاب بود بیرون میکشیدیم و
 اجراش م� کردیم، سری ب�دی معلم کل� کتاب طراح� نشانه جلوی ما گذاشت و گفت فقط نگاه کنید
  ورق بزنید و با دقت نگاه کنید .این نگاه کردن خیل� اهمیت دارد، کال دیدن نمونه کار به ذهن شما

بسیار کمک میکند.
  من و همه بچه های کالس ب�د از دوساعت نمونه کار دیدن با موضوع� که استاد به ما داد لوگوهای
 خوبی طراح� کردیم که خودمان هم باورمان نمیشد .شاید ب�ض� هایش تقریبا شبیه لوگوهای توی

کتاب ها بود ول� نتیجه ی کار برای اولین طراح� لوگو عال� بود .
 پس از تقلید کردن برای تمرین نترسید ول� یادتان باشد فقط برای تمرین، نه اینکه آن کار را به اسم
 خودتان منتشر کنید . برایتان یک مثال میزنم، مثال میخواهید یک پاکت آبمیوه طراح� کنید. اول بروید

و نمونه کارها هایی در این زمینه در اینترنت، سایت های خارج� و ایران� را ببینید.
 از کارهایشان برای کار خودتان الهام بگیرید ی�ن� چه؟مثال من میبینم اگر مثل برند فالن� رنگ اصلیم
 نارنج� باشه بهتره یا اگر جای درش اینجا باشه مثل فالن برند قشنگ تر است . اینکه بیاید عین طرح
 را کپی کنید و جای کار خودتان جا بزنید اشتباه است ول� میتوانید از آنها برای بهتر شدن کار خودتان

استفاده کنید.
  اصال از اینکار نترسید زیرا سالهاست که طراحان از طرح های یکدیگر به عنوان الهام بخش� استفاده

میکنند.
 به جز فضای اینترنت میتوانید از مکان های دیگری هم استفاده کنید مثل موزه ها، گالری هاو... قدرت
 این مکان هارا دست کم نگیرید، کاف� ست با دقت به جزئیات آثار نگاه کنید . همیشه با خود یک مداد
 و یک دفترچه داشته باشید، خدارا چه دیدید؟ شاید در خیابان از یک چیزی خوشتان آمد و ایده ای به

ذهنتان رسید، سریع آن را یادداشت کنید.
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 حاال با یک فونت ساده و خوانا(اصال از فونت های فانتزی استفاده نکنید) نوشتن رزومه را شروع کنید
 ب�د قسمت باالی صفحه را به مشخصات فردی خود اختصاص دهید(نام و نام خانوادگ�، آدرس، شماره
 تلفن و آدرس ایمیل) توجه کنید که آدرس ایمیل شما باید اسم خودتان باشد نه حروف و ارقام غیر
 مرتبط. مورد ب�دی تحصیالت شماست، با آخرین مدرک خود شروع کنید و زمان شروع و پایان و سازمان
 اعطا کننده مدرک را ذکر کنید و به این ترتیب مدارک خود را لیست کنید، ب�د اگر سابقه کار دارید با
 مدت زمان، عنوان شغل� و نام سازمان رابنویسید. تا اینجا نصف راه را آمده اید حاال م� رسیم به بخش
 مهم مهارت ها، در این قسمت میزان تسلط خود در نرم افزارها را عنوان کنید ول� بهتر است که آن را

فهرست وار بنویسید که با یک نگاه کل� خوانده بشود.

 یادتان نرود رزومه ی خوب شما را به عنوان یک فرد حرفه ای معرف� میکند. پس به نحوه ی ارائه ی خود
 خیل� دقت کنید و باکم� چاشن� خالقیت نگاه مسئول رزومه را به خود جذب کنید و طوری طراح� نکنید

که باعث گیج شدن آن بشود و بتواند با یک نگاه رزومه شمارا روی هوا بزند.

الهام بگیر ول� تقلید نکن!

دست روی  از  و  میکشیدیم  نقاش�  وقت�  .مثال  نکنید  تقلید  نکنید،  تقلب  میگفتند  ما  به  بچگ�   از 
 دوستمان نگاه میکردیم مثال خورشید را شبیه او میکشیدیم، از دست ما ناراحت میشد و میگفت چرا
 از روی من تقلید کردی؟ اما امروز من میگم تقلید کنید. چرا که نه؟از آثار دیگر هنرمندان تقلید کنید تا

تمرین� بشود برای قوی تر شدنتان در طراح� .
 مثال از لوگوهای برتر دوباره بزنید، از نقاش� های نقاشان برتر دوباره بکشید .صد درصد مثل آن درنم�
 آید ول� مهارت شمارا افزایش میدهد، وقت� شما سع� میکنید مثل یک طراح بزرگ لوگو یا پوستر یا....
 طراح� کنید، در حین کار متوجه نکات� میشوید که به شما کمک میکند خودتان در  طراح� های ب�دیتان

از آن نکات پیروی کنید .

 سر کالس کارگاه گرافیک توی هنرستان وقت� برای اولین بار م� خواستیم لوگو طراح� کنیم اول شروع
 کردیم به خط خط� کردن و از توی اون خط خط� ها شکل� که برامون جذاب بود بیرون میکشیدیم و
 اجراش م� کردیم، سری ب�دی معلم کل� کتاب طراح� نشانه جلوی ما گذاشت و گفت فقط نگاه کنید
  ورق بزنید و با دقت نگاه کنید .این نگاه کردن خیل� اهمیت دارد، کال دیدن نمونه کار به ذهن شما

بسیار کمک میکند.
  من و همه بچه های کالس ب�د از دوساعت نمونه کار دیدن با موضوع� که استاد به ما داد لوگوهای
 خوبی طراح� کردیم که خودمان هم باورمان نمیشد .شاید ب�ض� هایش تقریبا شبیه لوگوهای توی

کتاب ها بود ول� نتیجه ی کار برای اولین طراح� لوگو عال� بود .
 پس از تقلید کردن برای تمرین نترسید ول� یادتان باشد فقط برای تمرین، نه اینکه آن کار را به اسم
 خودتان منتشر کنید . برایتان یک مثال میزنم، مثال میخواهید یک پاکت آبمیوه طراح� کنید. اول بروید

و نمونه کارها هایی در این زمینه در اینترنت، سایت های خارج� و ایران� را ببینید.
 از کارهایشان برای کار خودتان الهام بگیرید ی�ن� چه؟مثال من میبینم اگر مثل برند فالن� رنگ اصلیم
 نارنج� باشه بهتره یا اگر جای درش اینجا باشه مثل فالن برند قشنگ تر است . اینکه بیاید عین طرح
 را کپی کنید و جای کار خودتان جا بزنید اشتباه است ول� میتوانید از آنها برای بهتر شدن کار خودتان

استفاده کنید.
  اصال از اینکار نترسید زیرا سالهاست که طراحان از طرح های یکدیگر به عنوان الهام بخش� استفاده

میکنند.
 به جز فضای اینترنت میتوانید از مکان های دیگری هم استفاده کنید مثل موزه ها، گالری هاو... قدرت
 این مکان هارا دست کم نگیرید، کاف� ست با دقت به جزئیات آثار نگاه کنید . همیشه با خود یک مداد
 و یک دفترچه داشته باشید، خدارا چه دیدید؟ شاید در خیابان از یک چیزی خوشتان آمد و ایده ای به

ذهنتان رسید، سریع آن را یادداشت کنید.
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الهام بگیر ول� تقلید نکن!

دست روی  از  و  میکشیدیم  نقاش�  وقت�  .مثال  نکنید  تقلید  نکنید،  تقلب  میگفتند  ما  به  بچگ�   از 
 دوستمان نگاه میکردیم مثال خورشید را شبیه او میکشیدیم، از دست ما ناراحت میشد و میگفت چرا
 از روی من تقلید کردی؟ اما امروز من میگم تقلید کنید. چرا که نه؟از آثار دیگر هنرمندان تقلید کنید تا

تمرین� بشود برای قوی تر شدنتان در طراح� .
 مثال از لوگوهای برتر دوباره بزنید، از نقاش� های نقاشان برتر دوباره بکشید .صد درصد مثل آن درنم�
 آید ول� مهارت شمارا افزایش میدهد، وقت� شما سع� میکنید مثل یک طراح بزرگ لوگو یا پوستر یا....
 طراح� کنید، در حین کار متوجه نکات� میشوید که به شما کمک میکند خودتان در  طراح� های ب�دیتان

از آن نکات پیروی کنید .

 سر کالس کارگاه گرافیک توی هنرستان وقت� برای اولین بار م� خواستیم لوگو طراح� کنیم اول شروع
 کردیم به خط خط� کردن و از توی اون خط خط� ها شکل� که برامون جذاب بود بیرون میکشیدیم و
 اجراش م� کردیم، سری ب�دی معلم کل� کتاب طراح� نشانه جلوی ما گذاشت و گفت فقط نگاه کنید
  ورق بزنید و با دقت نگاه کنید .این نگاه کردن خیل� اهمیت دارد، کال دیدن نمونه کار به ذهن شما

بسیار کمک میکند.
  من و همه بچه های کالس ب�د از دوساعت نمونه کار دیدن با موضوع� که استاد به ما داد لوگوهای
 خوبی طراح� کردیم که خودمان هم باورمان نمیشد .شاید ب�ض� هایش تقریبا شبیه لوگوهای توی

کتاب ها بود ول� نتیجه ی کار برای اولین طراح� لوگو عال� بود .
 پس از تقلید کردن برای تمرین نترسید ول� یادتان باشد فقط برای تمرین، نه اینکه آن کار را به اسم
 خودتان منتشر کنید . برایتان یک مثال میزنم، مثال میخواهید یک پاکت آبمیوه طراح� کنید. اول بروید

و نمونه کارها هایی در این زمینه در اینترنت، سایت های خارج� و ایران� را ببینید.
 از کارهایشان برای کار خودتان الهام بگیرید ی�ن� چه؟مثال من میبینم اگر مثل برند فالن� رنگ اصلیم
 نارنج� باشه بهتره یا اگر جای درش اینجا باشه مثل فالن برند قشنگ تر است . اینکه بیاید عین طرح
 را کپی کنید و جای کار خودتان جا بزنید اشتباه است ول� میتوانید از آنها برای بهتر شدن کار خودتان

استفاده کنید.
  اصال از اینکار نترسید زیرا سالهاست که طراحان از طرح های یکدیگر به عنوان الهام بخش� استفاده

میکنند.
 به جز فضای اینترنت میتوانید از مکان های دیگری هم استفاده کنید مثل موزه ها، گالری هاو... قدرت
 این مکان هارا دست کم نگیرید، کاف� ست با دقت به جزئیات آثار نگاه کنید . همیشه با خود یک مداد
 و یک دفترچه داشته باشید، خدارا چه دیدید؟ شاید در خیابان از یک چیزی خوشتان آمد و ایده ای به

ذهنتان رسید، سریع آن را یادداشت کنید.

دورکاری(فریلنسینگ) چیست؟

.من هم همینطور دوست دکتر شویم  میشویم  که  بزرگ  داشتیم  بودیم دوست  که  بچه  ما   همه ی 
 داشتم دکتر بشوم، آدم ها را درمان کنم و مادرپدرم بهم افتخار کنند و صد البته درآمد خوبی داشته
 باشم .ول� بزرگتر که شدم دیدم من از اینکه هر روز به مطب بروم و پشت میز و توی اتاق بنشینم و
 صبح تا شب بیمار بیاید و برود بدم م� آید .ی�ن� یک جورایی کار تکراری را دوست ندارم، دوست دارم
 در کارم تنوع باشد، هیجان داشته باشد ،فضایش تکراری نباشد و....مثال از شغل اداری اصال خوشم نم�
 آید و نمیتوانم به حقوق ماهانه ثابت راض� باشم .پس راجب رشته ای که بهش عالقه داشتم تحقیق
 کردم و دیدم چقدر خوب!حتما نیاز نیست من جایی استخدام بشوم، میتوانم حت� در خانه هم کار کنم
 و درآمد داشته باشم ،خب این خیل� برایم هیجان انگیز بود که نیاز نیست دیگر در سرما و گرما و شرایط
 سخت مسیری را روزانه ط� کنم .خوبی طراح گرافیک شدن هم همین است که میتوانید در خانه کارت
 را انجام بده�، ول� من منکر کار گروه� نیستم و اتفاقا خیل� هم کار گروه� را دوست دارم پس بد هم
 نیست گهگاه� وسط دورکاری ها سری بزنیم به پروژه های گروه� و حسابی لذت ببریم از ایده ها و

طرح های همدیگر.

فریلنسر ی�ن� چه؟
 امروزه فریلنسر به فردی گفته میشود که بدون اینکه با جایی قرارداد طوالن� مدت ببندد به صورت فردی
 خدمات خودش را در اختیار مشتریان یا کارفرما قرار میدهد که اینکار یا به صورت مستقیم(ی�ن� به
 صورت مستقیم با مشتریان سروکار دارند) انجام میشود و یا به عنوان یک پیمانکار برای کسب و کارهای

مت�دد کارمیکنند واین کسب و کارها خدمات فریلنسرهارا به مشتریان میفروشند.

چرافریلنسینگ؟
 میخواهم چندتا از مزایای و معایب کار به صورت فریلنس� را به شما بگویم. اول از همه ساعت کاری
 ت�ییر پذیر دارید و این به انتخاب خودتان است که چه ساعات� در روز شروع به کار کنید و خوبی این
 موضوع این است که میتوانید در کنار کار به خانواده رسیدگ� کنید، به تفریحاتتان برسید و اگر مشغول

تحصیل هستید به راحت� درس بخوانید.
 دومین مزیت این است که شما در انتخاب پروژه ها دستتان کامال باز است و میتوانید در صنایع مختلف

فعالیت کنید و هر پروژه ای که باب میل شما نبود نپذیرید در این مورد شما کامال آزاد هستید.
 مزیت سوم محل کار شماست که خیل� راحت میتوانید ت�ییرش بدهید و همیشه هم پشت میز کار

اتاقتان نباشید توی پارک، کتابخانه، کافه و یا هرجای با آرامش� میتوانید کارتان را انجام بدهید.
 مزیت دیگه ای که نمیشود نادیده گرفت، آزادی شما در لباس پوشیدن شماست، نیازی به لباس های

 اداری و اجباری نیست و شما آزادید هرچیزی که دوست دارید بپوشید و زیر کولر خانه خودتان لم بدهید
 و کار کنید، راست� از همه جالب تر این است که شما خیل� راحت میتوانید درآمد دالری هم داشته
 باشید و با توجه به وضعیت امروزی حت� اگه برای کارفرمای خارج� پایین ترین قیمت هم در نظر بگیریم

به پول خودمان خیل� زیاد میشود .
 خب درآمد دورکاری چقدر است؟ این یک� از معایب فریلنسینگ است، یک جور ناامن� اقتصادی گفته
 میشود زیرا ممکن است افرادی که تازه شروع به کار کرده اند یک هفته احساس ثروتمندی و خوشحال�
 بکنند و هفته ی  ب�د به بی پول� شدیدی برخورد کنند، البته بستگ� به خودتان دارد که مثال در یک ماه

چند تا پروژه کار کنید و قیمت هرکدام چقدر باشد .
 مثال ممکن است یک ماه شما دوتا کار انجام بدهید و یک میلیون تومان دربیاورید، یا ممکن است در
 مدت  یک ماه چند تا پروژه خوب و با قیمت باال بگیرید و ده میلیون دربیاورید. البته اول کار این توقع

 را نداشته باشید چون اگر تازه کار هستید باید اول کار را با پروژه های کوچکتر و ارزانتر شروع کنید تا
 بیوفتید روی غلتک و ب�دش بروید سراغ کارهای بزرگتر. این نکته را فراموش نکنید که باید با حساب
 و کتاب پول هایتان را خرج کنید چون این کار حقوق ماهیانه مشخص� ندارد ول� شما میتوانید با  برنامه
 ریزی درست به خرج و مخارج خود تسلط داشته باشید.از معایب دیگر  فریلنسینگ این است که ب�ض�
 وقت ها افراد با زیاده روی در کار باعث آسیب جسمان� و روح� به خود میشوند زیرا از یک طرف نشستن
 زیاد و بی وقفه کار کردن باعث آسیب های شدیدی به چشم، کمر و گردن افراد میشود، از طرف� دیگر
 هم از لحاظ روح� به علت کار زیاد و نبودن در اجتماع و نداشتن روابط ضربه میخورند و ممکن است

مشکالت خانوادگ� هم ایجاد شود.
 پس با اینکه ساعات کاری دست شماست ول� در کار افراط نکنید و بین کار به بدن خودتان استراحت

بدهید و برای خانواده و دوستانتان زمان بگذارید و از اجتماع دوری نکنید.
 معایب دیگری هم وجود دارد مانند نداشتن بیمه و مزایای کارمندی و سهمیه های متفاوت ، پس اگر

فریلنسر شدن را به کارمندی ترجیح میدهید باید قید این امکانات را بزنید.
 

یک فریلنسر چه مهارت هایی دارد؟

۱.مهارت های فن�:
  برای مثال یک طراح گرافیک باید به نرم افزارهای گرافیک� و مورد نیاز خود کامال مسلط باشد وهمانطور
 که قبال اشاره کرده ام باید بر مباحث� مانند تئوری رنگ و اصول طراح� ، تایپوگراف� و...مسلط باشد و در

این زمینه اعتماد به نفس داشته باشد.
۲.مهارت های کسب و کار:

 در این زمینه باید دانش کاف� درباره بازاریابی، مسائل مال� وارائه خدمات به مشتری داشته باشید.
 ۳.مهارت های سازمانده�:

 برای کسب این مهارت ها الزم است با مطالعه در کتاب ها و وبالگ ها درباره بهره وری شخص� و تحقیق
درباره تکنیک های سازمانده� دانش خود را در این زمینه تکمیل کنید.

 ۴.مهارت های فردی:
زیرا بدون رو وخجالت� است؟سخت در اشتباهید  آدم های کم   آیا فکر میکنید فریلنسری مخصوص 
 داشتن مهارت های اجتماع� در این کار موفق نم� شوید پس باید ایجاد ت�امل با مشتری را بیاموزید و
 برای تقویت هرچه بیشتر روابط اجتماع� خود تالش کنید و سع� کنید اعتماد مشتریان را جلب کنید و

محبوب شوید.

 ب�د از خواندن این نکات حتما کم� دودل شده اید اما نترسید! یادگیری این مهارت ها آسان تر از چیزی
 است که فکر میکنید.برای شروع میتوانید سری به سایتهای فریلنسری بزنید که این امکان را فراهم
 کرده اند که هر دو طرف ی�ن� کارفرما و طراحان باهم ارتباط دارند و به راحت� میتوانید کاری که در توانتان
 هست را آنجا پیدا کنید و انجام بدهید .سایتهایی مثل پونیشا،جابینجا،انجام میدم و....شروع خوبی

هستند برای کار فریلنسری.



۱۳

الهام بگیر ول� تقلید نکن!

دست روی  از  و  میکشیدیم  نقاش�  وقت�  .مثال  نکنید  تقلید  نکنید،  تقلب  میگفتند  ما  به  بچگ�   از 
 دوستمان نگاه میکردیم مثال خورشید را شبیه او میکشیدیم، از دست ما ناراحت میشد و میگفت چرا
 از روی من تقلید کردی؟ اما امروز من میگم تقلید کنید. چرا که نه؟از آثار دیگر هنرمندان تقلید کنید تا

تمرین� بشود برای قوی تر شدنتان در طراح� .
 مثال از لوگوهای برتر دوباره بزنید، از نقاش� های نقاشان برتر دوباره بکشید .صد درصد مثل آن درنم�
 آید ول� مهارت شمارا افزایش میدهد، وقت� شما سع� میکنید مثل یک طراح بزرگ لوگو یا پوستر یا....
 طراح� کنید، در حین کار متوجه نکات� میشوید که به شما کمک میکند خودتان در  طراح� های ب�دیتان

از آن نکات پیروی کنید .

 سر کالس کارگاه گرافیک توی هنرستان وقت� برای اولین بار م� خواستیم لوگو طراح� کنیم اول شروع
 کردیم به خط خط� کردن و از توی اون خط خط� ها شکل� که برامون جذاب بود بیرون میکشیدیم و
 اجراش م� کردیم، سری ب�دی معلم کل� کتاب طراح� نشانه جلوی ما گذاشت و گفت فقط نگاه کنید
  ورق بزنید و با دقت نگاه کنید .این نگاه کردن خیل� اهمیت دارد، کال دیدن نمونه کار به ذهن شما

بسیار کمک میکند.
  من و همه بچه های کالس ب�د از دوساعت نمونه کار دیدن با موضوع� که استاد به ما داد لوگوهای
 خوبی طراح� کردیم که خودمان هم باورمان نمیشد .شاید ب�ض� هایش تقریبا شبیه لوگوهای توی

کتاب ها بود ول� نتیجه ی کار برای اولین طراح� لوگو عال� بود .
 پس از تقلید کردن برای تمرین نترسید ول� یادتان باشد فقط برای تمرین، نه اینکه آن کار را به اسم
 خودتان منتشر کنید . برایتان یک مثال میزنم، مثال میخواهید یک پاکت آبمیوه طراح� کنید. اول بروید

و نمونه کارها هایی در این زمینه در اینترنت، سایت های خارج� و ایران� را ببینید.
 از کارهایشان برای کار خودتان الهام بگیرید ی�ن� چه؟مثال من میبینم اگر مثل برند فالن� رنگ اصلیم
 نارنج� باشه بهتره یا اگر جای درش اینجا باشه مثل فالن برند قشنگ تر است . اینکه بیاید عین طرح
 را کپی کنید و جای کار خودتان جا بزنید اشتباه است ول� میتوانید از آنها برای بهتر شدن کار خودتان

استفاده کنید.
  اصال از اینکار نترسید زیرا سالهاست که طراحان از طرح های یکدیگر به عنوان الهام بخش� استفاده

میکنند.
 به جز فضای اینترنت میتوانید از مکان های دیگری هم استفاده کنید مثل موزه ها، گالری هاو... قدرت
 این مکان هارا دست کم نگیرید، کاف� ست با دقت به جزئیات آثار نگاه کنید . همیشه با خود یک مداد
 و یک دفترچه داشته باشید، خدارا چه دیدید؟ شاید در خیابان از یک چیزی خوشتان آمد و ایده ای به

ذهنتان رسید، سریع آن را یادداشت کنید.

دورکاری(فریلنسینگ) چیست؟

.من هم همینطور دوست دکتر شویم  میشویم  که  بزرگ  داشتیم  بودیم دوست  که  بچه  ما   همه ی 
 داشتم دکتر بشوم، آدم ها را درمان کنم و مادرپدرم بهم افتخار کنند و صد البته درآمد خوبی داشته
 باشم .ول� بزرگتر که شدم دیدم من از اینکه هر روز به مطب بروم و پشت میز و توی اتاق بنشینم و
 صبح تا شب بیمار بیاید و برود بدم م� آید .ی�ن� یک جورایی کار تکراری را دوست ندارم، دوست دارم
 در کارم تنوع باشد، هیجان داشته باشد ،فضایش تکراری نباشد و....مثال از شغل اداری اصال خوشم نم�
 آید و نمیتوانم به حقوق ماهانه ثابت راض� باشم .پس راجب رشته ای که بهش عالقه داشتم تحقیق
 کردم و دیدم چقدر خوب!حتما نیاز نیست من جایی استخدام بشوم، میتوانم حت� در خانه هم کار کنم
 و درآمد داشته باشم ،خب این خیل� برایم هیجان انگیز بود که نیاز نیست دیگر در سرما و گرما و شرایط
 سخت مسیری را روزانه ط� کنم .خوبی طراح گرافیک شدن هم همین است که میتوانید در خانه کارت
 را انجام بده�، ول� من منکر کار گروه� نیستم و اتفاقا خیل� هم کار گروه� را دوست دارم پس بد هم
 نیست گهگاه� وسط دورکاری ها سری بزنیم به پروژه های گروه� و حسابی لذت ببریم از ایده ها و

طرح های همدیگر.

فریلنسر ی�ن� چه؟
 امروزه فریلنسر به فردی گفته میشود که بدون اینکه با جایی قرارداد طوالن� مدت ببندد به صورت فردی
 خدمات خودش را در اختیار مشتریان یا کارفرما قرار میدهد که اینکار یا به صورت مستقیم(ی�ن� به
 صورت مستقیم با مشتریان سروکار دارند) انجام میشود و یا به عنوان یک پیمانکار برای کسب و کارهای

مت�دد کارمیکنند واین کسب و کارها خدمات فریلنسرهارا به مشتریان میفروشند.

چرافریلنسینگ؟
 میخواهم چندتا از مزایای و معایب کار به صورت فریلنس� را به شما بگویم. اول از همه ساعت کاری
 ت�ییر پذیر دارید و این به انتخاب خودتان است که چه ساعات� در روز شروع به کار کنید و خوبی این
 موضوع این است که میتوانید در کنار کار به خانواده رسیدگ� کنید، به تفریحاتتان برسید و اگر مشغول

تحصیل هستید به راحت� درس بخوانید.
 دومین مزیت این است که شما در انتخاب پروژه ها دستتان کامال باز است و میتوانید در صنایع مختلف

فعالیت کنید و هر پروژه ای که باب میل شما نبود نپذیرید در این مورد شما کامال آزاد هستید.
 مزیت سوم محل کار شماست که خیل� راحت میتوانید ت�ییرش بدهید و همیشه هم پشت میز کار

اتاقتان نباشید توی پارک، کتابخانه، کافه و یا هرجای با آرامش� میتوانید کارتان را انجام بدهید.
 مزیت دیگه ای که نمیشود نادیده گرفت، آزادی شما در لباس پوشیدن شماست، نیازی به لباس های

 اداری و اجباری نیست و شما آزادید هرچیزی که دوست دارید بپوشید و زیر کولر خانه خودتان لم بدهید
 و کار کنید، راست� از همه جالب تر این است که شما خیل� راحت میتوانید درآمد دالری هم داشته
 باشید و با توجه به وضعیت امروزی حت� اگه برای کارفرمای خارج� پایین ترین قیمت هم در نظر بگیریم

به پول خودمان خیل� زیاد میشود .
 خب درآمد دورکاری چقدر است؟ این یک� از معایب فریلنسینگ است، یک جور ناامن� اقتصادی گفته
 میشود زیرا ممکن است افرادی که تازه شروع به کار کرده اند یک هفته احساس ثروتمندی و خوشحال�
 بکنند و هفته ی  ب�د به بی پول� شدیدی برخورد کنند، البته بستگ� به خودتان دارد که مثال در یک ماه

چند تا پروژه کار کنید و قیمت هرکدام چقدر باشد .
 مثال ممکن است یک ماه شما دوتا کار انجام بدهید و یک میلیون تومان دربیاورید، یا ممکن است در
 مدت  یک ماه چند تا پروژه خوب و با قیمت باال بگیرید و ده میلیون دربیاورید. البته اول کار این توقع

 را نداشته باشید چون اگر تازه کار هستید باید اول کار را با پروژه های کوچکتر و ارزانتر شروع کنید تا
 بیوفتید روی غلتک و ب�دش بروید سراغ کارهای بزرگتر. این نکته را فراموش نکنید که باید با حساب
 و کتاب پول هایتان را خرج کنید چون این کار حقوق ماهیانه مشخص� ندارد ول� شما میتوانید با  برنامه
 ریزی درست به خرج و مخارج خود تسلط داشته باشید.از معایب دیگر  فریلنسینگ این است که ب�ض�
 وقت ها افراد با زیاده روی در کار باعث آسیب جسمان� و روح� به خود میشوند زیرا از یک طرف نشستن
 زیاد و بی وقفه کار کردن باعث آسیب های شدیدی به چشم، کمر و گردن افراد میشود، از طرف� دیگر
 هم از لحاظ روح� به علت کار زیاد و نبودن در اجتماع و نداشتن روابط ضربه میخورند و ممکن است

مشکالت خانوادگ� هم ایجاد شود.
 پس با اینکه ساعات کاری دست شماست ول� در کار افراط نکنید و بین کار به بدن خودتان استراحت

بدهید و برای خانواده و دوستانتان زمان بگذارید و از اجتماع دوری نکنید.
 معایب دیگری هم وجود دارد مانند نداشتن بیمه و مزایای کارمندی و سهمیه های متفاوت ، پس اگر

فریلنسر شدن را به کارمندی ترجیح میدهید باید قید این امکانات را بزنید.
 

یک فریلنسر چه مهارت هایی دارد؟

۱.مهارت های فن�:
  برای مثال یک طراح گرافیک باید به نرم افزارهای گرافیک� و مورد نیاز خود کامال مسلط باشد وهمانطور
 که قبال اشاره کرده ام باید بر مباحث� مانند تئوری رنگ و اصول طراح� ، تایپوگراف� و...مسلط باشد و در

این زمینه اعتماد به نفس داشته باشد.
۲.مهارت های کسب و کار:

 در این زمینه باید دانش کاف� درباره بازاریابی، مسائل مال� وارائه خدمات به مشتری داشته باشید.
 ۳.مهارت های سازمانده�:

 برای کسب این مهارت ها الزم است با مطالعه در کتاب ها و وبالگ ها درباره بهره وری شخص� و تحقیق
درباره تکنیک های سازمانده� دانش خود را در این زمینه تکمیل کنید.

 ۴.مهارت های فردی:
زیرا بدون رو وخجالت� است؟سخت در اشتباهید  آدم های کم   آیا فکر میکنید فریلنسری مخصوص 
 داشتن مهارت های اجتماع� در این کار موفق نم� شوید پس باید ایجاد ت�امل با مشتری را بیاموزید و
 برای تقویت هرچه بیشتر روابط اجتماع� خود تالش کنید و سع� کنید اعتماد مشتریان را جلب کنید و

محبوب شوید.

 ب�د از خواندن این نکات حتما کم� دودل شده اید اما نترسید! یادگیری این مهارت ها آسان تر از چیزی
 است که فکر میکنید.برای شروع میتوانید سری به سایتهای فریلنسری بزنید که این امکان را فراهم
 کرده اند که هر دو طرف ی�ن� کارفرما و طراحان باهم ارتباط دارند و به راحت� میتوانید کاری که در توانتان
 هست را آنجا پیدا کنید و انجام بدهید .سایتهایی مثل پونیشا،جابینجا،انجام میدم و....شروع خوبی

هستند برای کار فریلنسری.



۱۴

دورکاری(فریلنسینگ) چیست؟

.من هم همینطور دوست دکتر شویم  میشویم  که  بزرگ  داشتیم  بودیم دوست  که  بچه  ما   همه ی 
 داشتم دکتر بشوم، آدم ها را درمان کنم و مادرپدرم بهم افتخار کنند و صد البته درآمد خوبی داشته
 باشم .ول� بزرگتر که شدم دیدم من از اینکه هر روز به مطب بروم و پشت میز و توی اتاق بنشینم و
 صبح تا شب بیمار بیاید و برود بدم م� آید .ی�ن� یک جورایی کار تکراری را دوست ندارم، دوست دارم
 در کارم تنوع باشد، هیجان داشته باشد ،فضایش تکراری نباشد و....مثال از شغل اداری اصال خوشم نم�
 آید و نمیتوانم به حقوق ماهانه ثابت راض� باشم .پس راجب رشته ای که بهش عالقه داشتم تحقیق
 کردم و دیدم چقدر خوب!حتما نیاز نیست من جایی استخدام بشوم، میتوانم حت� در خانه هم کار کنم
 و درآمد داشته باشم ،خب این خیل� برایم هیجان انگیز بود که نیاز نیست دیگر در سرما و گرما و شرایط
 سخت مسیری را روزانه ط� کنم .خوبی طراح گرافیک شدن هم همین است که میتوانید در خانه کارت
 را انجام بده�، ول� من منکر کار گروه� نیستم و اتفاقا خیل� هم کار گروه� را دوست دارم پس بد هم
 نیست گهگاه� وسط دورکاری ها سری بزنیم به پروژه های گروه� و حسابی لذت ببریم از ایده ها و

طرح های همدیگر.

فریلنسر ی�ن� چه؟
 امروزه فریلنسر به فردی گفته میشود که بدون اینکه با جایی قرارداد طوالن� مدت ببندد به صورت فردی
 خدمات خودش را در اختیار مشتریان یا کارفرما قرار میدهد که اینکار یا به صورت مستقیم(ی�ن� به
 صورت مستقیم با مشتریان سروکار دارند) انجام میشود و یا به عنوان یک پیمانکار برای کسب و کارهای

مت�دد کارمیکنند واین کسب و کارها خدمات فریلنسرهارا به مشتریان میفروشند.

چرافریلنسینگ؟
 میخواهم چندتا از مزایای و معایب کار به صورت فریلنس� را به شما بگویم. اول از همه ساعت کاری
 ت�ییر پذیر دارید و این به انتخاب خودتان است که چه ساعات� در روز شروع به کار کنید و خوبی این
 موضوع این است که میتوانید در کنار کار به خانواده رسیدگ� کنید، به تفریحاتتان برسید و اگر مشغول

تحصیل هستید به راحت� درس بخوانید.
 دومین مزیت این است که شما در انتخاب پروژه ها دستتان کامال باز است و میتوانید در صنایع مختلف

فعالیت کنید و هر پروژه ای که باب میل شما نبود نپذیرید در این مورد شما کامال آزاد هستید.
 مزیت سوم محل کار شماست که خیل� راحت میتوانید ت�ییرش بدهید و همیشه هم پشت میز کار

اتاقتان نباشید توی پارک، کتابخانه، کافه و یا هرجای با آرامش� میتوانید کارتان را انجام بدهید.
 مزیت دیگه ای که نمیشود نادیده گرفت، آزادی شما در لباس پوشیدن شماست، نیازی به لباس های

 اداری و اجباری نیست و شما آزادید هرچیزی که دوست دارید بپوشید و زیر کولر خانه خودتان لم بدهید
 و کار کنید، راست� از همه جالب تر این است که شما خیل� راحت میتوانید درآمد دالری هم داشته
 باشید و با توجه به وضعیت امروزی حت� اگه برای کارفرمای خارج� پایین ترین قیمت هم در نظر بگیریم

به پول خودمان خیل� زیاد میشود .
 خب درآمد دورکاری چقدر است؟ این یک� از معایب فریلنسینگ است، یک جور ناامن� اقتصادی گفته
 میشود زیرا ممکن است افرادی که تازه شروع به کار کرده اند یک هفته احساس ثروتمندی و خوشحال�
 بکنند و هفته ی  ب�د به بی پول� شدیدی برخورد کنند، البته بستگ� به خودتان دارد که مثال در یک ماه

چند تا پروژه کار کنید و قیمت هرکدام چقدر باشد .
 مثال ممکن است یک ماه شما دوتا کار انجام بدهید و یک میلیون تومان دربیاورید، یا ممکن است در
 مدت  یک ماه چند تا پروژه خوب و با قیمت باال بگیرید و ده میلیون دربیاورید. البته اول کار این توقع

 را نداشته باشید چون اگر تازه کار هستید باید اول کار را با پروژه های کوچکتر و ارزانتر شروع کنید تا
 بیوفتید روی غلتک و ب�دش بروید سراغ کارهای بزرگتر. این نکته را فراموش نکنید که باید با حساب
 و کتاب پول هایتان را خرج کنید چون این کار حقوق ماهیانه مشخص� ندارد ول� شما میتوانید با  برنامه
 ریزی درست به خرج و مخارج خود تسلط داشته باشید.از معایب دیگر  فریلنسینگ این است که ب�ض�
 وقت ها افراد با زیاده روی در کار باعث آسیب جسمان� و روح� به خود میشوند زیرا از یک طرف نشستن
 زیاد و بی وقفه کار کردن باعث آسیب های شدیدی به چشم، کمر و گردن افراد میشود، از طرف� دیگر
 هم از لحاظ روح� به علت کار زیاد و نبودن در اجتماع و نداشتن روابط ضربه میخورند و ممکن است

مشکالت خانوادگ� هم ایجاد شود.
 پس با اینکه ساعات کاری دست شماست ول� در کار افراط نکنید و بین کار به بدن خودتان استراحت

بدهید و برای خانواده و دوستانتان زمان بگذارید و از اجتماع دوری نکنید.
 معایب دیگری هم وجود دارد مانند نداشتن بیمه و مزایای کارمندی و سهمیه های متفاوت ، پس اگر

فریلنسر شدن را به کارمندی ترجیح میدهید باید قید این امکانات را بزنید.
 

یک فریلنسر چه مهارت هایی دارد؟

۱.مهارت های فن�:
  برای مثال یک طراح گرافیک باید به نرم افزارهای گرافیک� و مورد نیاز خود کامال مسلط باشد وهمانطور
 که قبال اشاره کرده ام باید بر مباحث� مانند تئوری رنگ و اصول طراح� ، تایپوگراف� و...مسلط باشد و در

این زمینه اعتماد به نفس داشته باشد.
۲.مهارت های کسب و کار:

 در این زمینه باید دانش کاف� درباره بازاریابی، مسائل مال� وارائه خدمات به مشتری داشته باشید.
 ۳.مهارت های سازمانده�:

 برای کسب این مهارت ها الزم است با مطالعه در کتاب ها و وبالگ ها درباره بهره وری شخص� و تحقیق
درباره تکنیک های سازمانده� دانش خود را در این زمینه تکمیل کنید.

 ۴.مهارت های فردی:
زیرا بدون رو وخجالت� است؟سخت در اشتباهید  آدم های کم   آیا فکر میکنید فریلنسری مخصوص 
 داشتن مهارت های اجتماع� در این کار موفق نم� شوید پس باید ایجاد ت�امل با مشتری را بیاموزید و
 برای تقویت هرچه بیشتر روابط اجتماع� خود تالش کنید و سع� کنید اعتماد مشتریان را جلب کنید و

محبوب شوید.

 ب�د از خواندن این نکات حتما کم� دودل شده اید اما نترسید! یادگیری این مهارت ها آسان تر از چیزی
 است که فکر میکنید.برای شروع میتوانید سری به سایتهای فریلنسری بزنید که این امکان را فراهم
 کرده اند که هر دو طرف ی�ن� کارفرما و طراحان باهم ارتباط دارند و به راحت� میتوانید کاری که در توانتان
 هست را آنجا پیدا کنید و انجام بدهید .سایتهایی مثل پونیشا،جابینجا،انجام میدم و....شروع خوبی

هستند برای کار فریلنسری.

سبک خودتان را داشته باشید

 استاد طراح� توی دانشگاه میگفت شما هرکدام خط خودتان را دارید،سبک خودتان را دارید، من حق
 ندارم شمارا مجبور کنم که مثل من کار کنید، من فقط راه و روش و اصول را به شما یاد میدهم بقیه اش
 با خودتان است .وقت� قرار بود طبی�ت بیجان کار کنیم چند تا ش� روی میز میچیند و میگفت شروع

کنید...
 در نهایت نتیجه کارهای بچه ها واقعا شگفت انگیز بود که اگر ما ۱۰۰ تا هم هنرجو سرکالس داشتیم باز
 هیچکدام از کارها شبیه هم نمیشد با اینکه کاغذ همان بود، مداد همان و سوژه هم همان سوژه بود
 ول� هرکس� یک مدل طراح� میکند یک� را میبینید خط های رها و محکم� دارد، یک� نه خطوط با دقت
 و ظرافت� دارد، هرکدام به سبک و شیوه خودشان طراح� میکنند، انگونه که شخصیتشان هست.خیل�
 از هنرمندها سبک خودشون را رها میکنند و دو دست� میچسبند به سبک فالن هنرمندی که به او عالقه

دارند واین کار اشتباه است .
 پس هرکس� میتواند برای خودش سبک و سیاق خاص خودش را داشته باشد و این غیر ممکن نیست
 .داشتن سبک خاص و متفاوت، میشود وجه تمایز شما و رقبای شما پس اگر میخواهید در طراح� موفق
 بشوید، سبک خودتان را پیدا کنید و در آن سبک یکتا باشید.فرض کنید میخواهید فقط طراح� لوگو
 انجام بدهید و در این زمینه رقبای بسیاری دارید، در این دریای رقابت برگ برنده دست کس� ست که
 سبک خاص� دارد، نگران نباشید اگر تالش و تمرین کنید و سبک خودتان را به وجودبیاورید حتما افرادی

به سبک شما عالقه مند میشوند و به شما سفارش میدهند.
  به عنوان مثال من چندتا از سبک های طراح� گرافیک را به شما معرف� میکنم وشما م� توانید در
و برشور،کاتالوگ، مجله، کتاب، وب سایت  تراکت، طراح�  ویزیت، طراح�  کارت   تصویرسازی، طراح� 

طراح� محصوالتتان  از آنها استفاده کنید:

۱.طراح� به صورت مسطح و فلت:
  سبک� ساده ، قابل فهم و مورد پسند اکثر کاربران فضای مجازی است، که توسط نرم افزارهای طراح�
 وکتور طراح� میشوند و خوبی این نرم افزارها هم این است که خروج� کار فوق العاده با کیفیت است
 و شما قابلیت آن را دارید که در هر اندازه که میخواهید بدون محدودیت آنهارا ت�ییر سایز بدهید و
 خیالتان تخت باشد که هیچ اتفاق� برای کیفیت آن نم� افتد، این ویژگ� باعث عالقه شدید من به این

سبک از طراح� شده است.

 
:( typography) �۲. تایپو گراف 

 یک� از سبک هایی ست که همیشه طرفدار داشته و خواهد داشت، تایپو گراف� ی�ن� متن را به گونه ای
 بنویسید که زیباتر بشود، استفاده از تایپو گراف� باید زیرکانه باشد و نه افراط� .از تایپو گراف� برای
 نمایش مرکز توجه کارتان استفاده کنید،لزوما نباید تایپوگراف� پیچیده باشه فقط باید بجا و به موقع
 ازش استفاده کنید. از اهداف تایپوگراف� در طراح� گرافیک میتوان به این موارد اشاره کرد: کمک به
 جایگیری نوشته و موضوع در ذهن و خاطره ی مخاطب، عین� و محسوس کردن موضوع نوشتار، آسان
 کردن موضوع، برانگیزی کنجکاوی مخاطب در جهت درک ظرفیت های بصری نوشتار، قرار دادن قوه ی

تخیل مخاطب فراسوی موضوع نوشتار.
 حاال از تایپو گراف� در چه چیزهایی استفاده میشود؟ تقریبا در طراح� همه چیز میتوانید با کم� خالقیت

از تایپوگراف� استفاده کنید، مثال در طراح� لوگو تایپوگراف� به دو صورت اسنتفاده میشود:
 ۱. لوگوتایپ، که درآن نام کامل شرکت یا برند نوشته م� شود و به گونه ای خاص طراح� میشود و صرفا
 نوشتن خال� نیست. ۲. مونوگرام، که درآن نام مختصر و کوتاه مثال حروف اول و آخر نام شرکت به

عنوان لوگو طراح� میشود.

 ۳.طراح� هندس�:
 در این سبک سع� میشود تماما از اشکال هندس� دایره، مثلث و مربع استفاده شود و طرح های انتزاع�

جالبی خلق میشوند و مخاطبان خاص خود را دارند .



دورکاری(فریلنسینگ) چیست؟

.من هم همینطور دوست دکتر شویم  میشویم  که  بزرگ  داشتیم  بودیم دوست  که  بچه  ما   همه ی 
 داشتم دکتر بشوم، آدم ها را درمان کنم و مادرپدرم بهم افتخار کنند و صد البته درآمد خوبی داشته
 باشم .ول� بزرگتر که شدم دیدم من از اینکه هر روز به مطب بروم و پشت میز و توی اتاق بنشینم و
 صبح تا شب بیمار بیاید و برود بدم م� آید .ی�ن� یک جورایی کار تکراری را دوست ندارم، دوست دارم
 در کارم تنوع باشد، هیجان داشته باشد ،فضایش تکراری نباشد و....مثال از شغل اداری اصال خوشم نم�
 آید و نمیتوانم به حقوق ماهانه ثابت راض� باشم .پس راجب رشته ای که بهش عالقه داشتم تحقیق
 کردم و دیدم چقدر خوب!حتما نیاز نیست من جایی استخدام بشوم، میتوانم حت� در خانه هم کار کنم
 و درآمد داشته باشم ،خب این خیل� برایم هیجان انگیز بود که نیاز نیست دیگر در سرما و گرما و شرایط
 سخت مسیری را روزانه ط� کنم .خوبی طراح گرافیک شدن هم همین است که میتوانید در خانه کارت
 را انجام بده�، ول� من منکر کار گروه� نیستم و اتفاقا خیل� هم کار گروه� را دوست دارم پس بد هم
 نیست گهگاه� وسط دورکاری ها سری بزنیم به پروژه های گروه� و حسابی لذت ببریم از ایده ها و

طرح های همدیگر.

فریلنسر ی�ن� چه؟
 امروزه فریلنسر به فردی گفته میشود که بدون اینکه با جایی قرارداد طوالن� مدت ببندد به صورت فردی
 خدمات خودش را در اختیار مشتریان یا کارفرما قرار میدهد که اینکار یا به صورت مستقیم(ی�ن� به
 صورت مستقیم با مشتریان سروکار دارند) انجام میشود و یا به عنوان یک پیمانکار برای کسب و کارهای

مت�دد کارمیکنند واین کسب و کارها خدمات فریلنسرهارا به مشتریان میفروشند.

چرافریلنسینگ؟
 میخواهم چندتا از مزایای و معایب کار به صورت فریلنس� را به شما بگویم. اول از همه ساعت کاری
 ت�ییر پذیر دارید و این به انتخاب خودتان است که چه ساعات� در روز شروع به کار کنید و خوبی این
 موضوع این است که میتوانید در کنار کار به خانواده رسیدگ� کنید، به تفریحاتتان برسید و اگر مشغول

تحصیل هستید به راحت� درس بخوانید.
 دومین مزیت این است که شما در انتخاب پروژه ها دستتان کامال باز است و میتوانید در صنایع مختلف

فعالیت کنید و هر پروژه ای که باب میل شما نبود نپذیرید در این مورد شما کامال آزاد هستید.
 مزیت سوم محل کار شماست که خیل� راحت میتوانید ت�ییرش بدهید و همیشه هم پشت میز کار

اتاقتان نباشید توی پارک، کتابخانه، کافه و یا هرجای با آرامش� میتوانید کارتان را انجام بدهید.
 مزیت دیگه ای که نمیشود نادیده گرفت، آزادی شما در لباس پوشیدن شماست، نیازی به لباس های

 اداری و اجباری نیست و شما آزادید هرچیزی که دوست دارید بپوشید و زیر کولر خانه خودتان لم بدهید
 و کار کنید، راست� از همه جالب تر این است که شما خیل� راحت میتوانید درآمد دالری هم داشته
 باشید و با توجه به وضعیت امروزی حت� اگه برای کارفرمای خارج� پایین ترین قیمت هم در نظر بگیریم

به پول خودمان خیل� زیاد میشود .
 خب درآمد دورکاری چقدر است؟ این یک� از معایب فریلنسینگ است، یک جور ناامن� اقتصادی گفته
 میشود زیرا ممکن است افرادی که تازه شروع به کار کرده اند یک هفته احساس ثروتمندی و خوشحال�
 بکنند و هفته ی  ب�د به بی پول� شدیدی برخورد کنند، البته بستگ� به خودتان دارد که مثال در یک ماه

چند تا پروژه کار کنید و قیمت هرکدام چقدر باشد .
 مثال ممکن است یک ماه شما دوتا کار انجام بدهید و یک میلیون تومان دربیاورید، یا ممکن است در
 مدت  یک ماه چند تا پروژه خوب و با قیمت باال بگیرید و ده میلیون دربیاورید. البته اول کار این توقع

 را نداشته باشید چون اگر تازه کار هستید باید اول کار را با پروژه های کوچکتر و ارزانتر شروع کنید تا
 بیوفتید روی غلتک و ب�دش بروید سراغ کارهای بزرگتر. این نکته را فراموش نکنید که باید با حساب
 و کتاب پول هایتان را خرج کنید چون این کار حقوق ماهیانه مشخص� ندارد ول� شما میتوانید با  برنامه
 ریزی درست به خرج و مخارج خود تسلط داشته باشید.از معایب دیگر  فریلنسینگ این است که ب�ض�
 وقت ها افراد با زیاده روی در کار باعث آسیب جسمان� و روح� به خود میشوند زیرا از یک طرف نشستن
 زیاد و بی وقفه کار کردن باعث آسیب های شدیدی به چشم، کمر و گردن افراد میشود، از طرف� دیگر
 هم از لحاظ روح� به علت کار زیاد و نبودن در اجتماع و نداشتن روابط ضربه میخورند و ممکن است

مشکالت خانوادگ� هم ایجاد شود.
 پس با اینکه ساعات کاری دست شماست ول� در کار افراط نکنید و بین کار به بدن خودتان استراحت

بدهید و برای خانواده و دوستانتان زمان بگذارید و از اجتماع دوری نکنید.
 معایب دیگری هم وجود دارد مانند نداشتن بیمه و مزایای کارمندی و سهمیه های متفاوت ، پس اگر

فریلنسر شدن را به کارمندی ترجیح میدهید باید قید این امکانات را بزنید.
 

یک فریلنسر چه مهارت هایی دارد؟

۱.مهارت های فن�:
  برای مثال یک طراح گرافیک باید به نرم افزارهای گرافیک� و مورد نیاز خود کامال مسلط باشد وهمانطور
 که قبال اشاره کرده ام باید بر مباحث� مانند تئوری رنگ و اصول طراح� ، تایپوگراف� و...مسلط باشد و در

این زمینه اعتماد به نفس داشته باشد.
۲.مهارت های کسب و کار:

 در این زمینه باید دانش کاف� درباره بازاریابی، مسائل مال� وارائه خدمات به مشتری داشته باشید.
 ۳.مهارت های سازمانده�:

 برای کسب این مهارت ها الزم است با مطالعه در کتاب ها و وبالگ ها درباره بهره وری شخص� و تحقیق
درباره تکنیک های سازمانده� دانش خود را در این زمینه تکمیل کنید.

 ۴.مهارت های فردی:
زیرا بدون رو وخجالت� است؟سخت در اشتباهید  آدم های کم   آیا فکر میکنید فریلنسری مخصوص 
 داشتن مهارت های اجتماع� در این کار موفق نم� شوید پس باید ایجاد ت�امل با مشتری را بیاموزید و
 برای تقویت هرچه بیشتر روابط اجتماع� خود تالش کنید و سع� کنید اعتماد مشتریان را جلب کنید و

محبوب شوید.

 ب�د از خواندن این نکات حتما کم� دودل شده اید اما نترسید! یادگیری این مهارت ها آسان تر از چیزی
 است که فکر میکنید.برای شروع میتوانید سری به سایتهای فریلنسری بزنید که این امکان را فراهم
 کرده اند که هر دو طرف ی�ن� کارفرما و طراحان باهم ارتباط دارند و به راحت� میتوانید کاری که در توانتان
 هست را آنجا پیدا کنید و انجام بدهید .سایتهایی مثل پونیشا،جابینجا،انجام میدم و....شروع خوبی

هستند برای کار فریلنسری.

سبک خودتان را داشته باشید

 استاد طراح� توی دانشگاه میگفت شما هرکدام خط خودتان را دارید،سبک خودتان را دارید، من حق
 ندارم شمارا مجبور کنم که مثل من کار کنید، من فقط راه و روش و اصول را به شما یاد میدهم بقیه اش
 با خودتان است .وقت� قرار بود طبی�ت بیجان کار کنیم چند تا ش� روی میز میچیند و میگفت شروع

کنید...
 در نهایت نتیجه کارهای بچه ها واقعا شگفت انگیز بود که اگر ما ۱۰۰ تا هم هنرجو سرکالس داشتیم باز
 هیچکدام از کارها شبیه هم نمیشد با اینکه کاغذ همان بود، مداد همان و سوژه هم همان سوژه بود
 ول� هرکس� یک مدل طراح� میکند یک� را میبینید خط های رها و محکم� دارد، یک� نه خطوط با دقت
 و ظرافت� دارد، هرکدام به سبک و شیوه خودشان طراح� میکنند، انگونه که شخصیتشان هست.خیل�
 از هنرمندها سبک خودشون را رها میکنند و دو دست� میچسبند به سبک فالن هنرمندی که به او عالقه

دارند واین کار اشتباه است .
 پس هرکس� میتواند برای خودش سبک و سیاق خاص خودش را داشته باشد و این غیر ممکن نیست
 .داشتن سبک خاص و متفاوت، میشود وجه تمایز شما و رقبای شما پس اگر میخواهید در طراح� موفق
 بشوید، سبک خودتان را پیدا کنید و در آن سبک یکتا باشید.فرض کنید میخواهید فقط طراح� لوگو
 انجام بدهید و در این زمینه رقبای بسیاری دارید، در این دریای رقابت برگ برنده دست کس� ست که
 سبک خاص� دارد، نگران نباشید اگر تالش و تمرین کنید و سبک خودتان را به وجودبیاورید حتما افرادی

به سبک شما عالقه مند میشوند و به شما سفارش میدهند.
  به عنوان مثال من چندتا از سبک های طراح� گرافیک را به شما معرف� میکنم وشما م� توانید در
و برشور،کاتالوگ، مجله، کتاب، وب سایت  تراکت، طراح�  ویزیت، طراح�  کارت   تصویرسازی، طراح� 

طراح� محصوالتتان  از آنها استفاده کنید:

۱.طراح� به صورت مسطح و فلت:
  سبک� ساده ، قابل فهم و مورد پسند اکثر کاربران فضای مجازی است، که توسط نرم افزارهای طراح�
 وکتور طراح� میشوند و خوبی این نرم افزارها هم این است که خروج� کار فوق العاده با کیفیت است
 و شما قابلیت آن را دارید که در هر اندازه که میخواهید بدون محدودیت آنهارا ت�ییر سایز بدهید و
 خیالتان تخت باشد که هیچ اتفاق� برای کیفیت آن نم� افتد، این ویژگ� باعث عالقه شدید من به این

سبک از طراح� شده است.

 
:( typography) �۲. تایپو گراف 

 یک� از سبک هایی ست که همیشه طرفدار داشته و خواهد داشت، تایپو گراف� ی�ن� متن را به گونه ای
 بنویسید که زیباتر بشود، استفاده از تایپو گراف� باید زیرکانه باشد و نه افراط� .از تایپو گراف� برای
 نمایش مرکز توجه کارتان استفاده کنید،لزوما نباید تایپوگراف� پیچیده باشه فقط باید بجا و به موقع
 ازش استفاده کنید. از اهداف تایپوگراف� در طراح� گرافیک میتوان به این موارد اشاره کرد: کمک به
 جایگیری نوشته و موضوع در ذهن و خاطره ی مخاطب، عین� و محسوس کردن موضوع نوشتار، آسان
 کردن موضوع، برانگیزی کنجکاوی مخاطب در جهت درک ظرفیت های بصری نوشتار، قرار دادن قوه ی

تخیل مخاطب فراسوی موضوع نوشتار.
 حاال از تایپو گراف� در چه چیزهایی استفاده میشود؟ تقریبا در طراح� همه چیز میتوانید با کم� خالقیت

از تایپوگراف� استفاده کنید، مثال در طراح� لوگو تایپوگراف� به دو صورت اسنتفاده میشود:
 ۱. لوگوتایپ، که درآن نام کامل شرکت یا برند نوشته م� شود و به گونه ای خاص طراح� میشود و صرفا
 نوشتن خال� نیست. ۲. مونوگرام، که درآن نام مختصر و کوتاه مثال حروف اول و آخر نام شرکت به

عنوان لوگو طراح� میشود.

 ۳.طراح� هندس�:
 در این سبک سع� میشود تماما از اشکال هندس� دایره، مثلث و مربع استفاده شود و طرح های انتزاع�

جالبی خلق میشوند و مخاطبان خاص خود را دارند .



۱۶

سبک خودتان را داشته باشید

 استاد طراح� توی دانشگاه میگفت شما هرکدام خط خودتان را دارید،سبک خودتان را دارید، من حق
 ندارم شمارا مجبور کنم که مثل من کار کنید، من فقط راه و روش و اصول را به شما یاد میدهم بقیه اش
 با خودتان است .وقت� قرار بود طبی�ت بیجان کار کنیم چند تا ش� روی میز میچیند و میگفت شروع

کنید...
 در نهایت نتیجه کارهای بچه ها واقعا شگفت انگیز بود که اگر ما ۱۰۰ تا هم هنرجو سرکالس داشتیم باز
 هیچکدام از کارها شبیه هم نمیشد با اینکه کاغذ همان بود، مداد همان و سوژه هم همان سوژه بود
 ول� هرکس� یک مدل طراح� میکند یک� را میبینید خط های رها و محکم� دارد، یک� نه خطوط با دقت
 و ظرافت� دارد، هرکدام به سبک و شیوه خودشان طراح� میکنند، انگونه که شخصیتشان هست.خیل�
 از هنرمندها سبک خودشون را رها میکنند و دو دست� میچسبند به سبک فالن هنرمندی که به او عالقه

دارند واین کار اشتباه است .
 پس هرکس� میتواند برای خودش سبک و سیاق خاص خودش را داشته باشد و این غیر ممکن نیست
 .داشتن سبک خاص و متفاوت، میشود وجه تمایز شما و رقبای شما پس اگر میخواهید در طراح� موفق
 بشوید، سبک خودتان را پیدا کنید و در آن سبک یکتا باشید.فرض کنید میخواهید فقط طراح� لوگو
 انجام بدهید و در این زمینه رقبای بسیاری دارید، در این دریای رقابت برگ برنده دست کس� ست که
 سبک خاص� دارد، نگران نباشید اگر تالش و تمرین کنید و سبک خودتان را به وجودبیاورید حتما افرادی

به سبک شما عالقه مند میشوند و به شما سفارش میدهند.
  به عنوان مثال من چندتا از سبک های طراح� گرافیک را به شما معرف� میکنم وشما م� توانید در
و برشور،کاتالوگ، مجله، کتاب، وب سایت  تراکت، طراح�  ویزیت، طراح�  کارت   تصویرسازی، طراح� 

طراح� محصوالتتان  از آنها استفاده کنید:

۱.طراح� به صورت مسطح و فلت:
  سبک� ساده ، قابل فهم و مورد پسند اکثر کاربران فضای مجازی است، که توسط نرم افزارهای طراح�
 وکتور طراح� میشوند و خوبی این نرم افزارها هم این است که خروج� کار فوق العاده با کیفیت است
 و شما قابلیت آن را دارید که در هر اندازه که میخواهید بدون محدودیت آنهارا ت�ییر سایز بدهید و
 خیالتان تخت باشد که هیچ اتفاق� برای کیفیت آن نم� افتد، این ویژگ� باعث عالقه شدید من به این

سبک از طراح� شده است.

 
:( typography) �۲. تایپو گراف 

 یک� از سبک هایی ست که همیشه طرفدار داشته و خواهد داشت، تایپو گراف� ی�ن� متن را به گونه ای
 بنویسید که زیباتر بشود، استفاده از تایپو گراف� باید زیرکانه باشد و نه افراط� .از تایپو گراف� برای
 نمایش مرکز توجه کارتان استفاده کنید،لزوما نباید تایپوگراف� پیچیده باشه فقط باید بجا و به موقع
 ازش استفاده کنید. از اهداف تایپوگراف� در طراح� گرافیک میتوان به این موارد اشاره کرد: کمک به
 جایگیری نوشته و موضوع در ذهن و خاطره ی مخاطب، عین� و محسوس کردن موضوع نوشتار، آسان
 کردن موضوع، برانگیزی کنجکاوی مخاطب در جهت درک ظرفیت های بصری نوشتار، قرار دادن قوه ی

تخیل مخاطب فراسوی موضوع نوشتار.
 حاال از تایپو گراف� در چه چیزهایی استفاده میشود؟ تقریبا در طراح� همه چیز میتوانید با کم� خالقیت

از تایپوگراف� استفاده کنید، مثال در طراح� لوگو تایپوگراف� به دو صورت اسنتفاده میشود:
 ۱. لوگوتایپ، که درآن نام کامل شرکت یا برند نوشته م� شود و به گونه ای خاص طراح� میشود و صرفا
 نوشتن خال� نیست. ۲. مونوگرام، که درآن نام مختصر و کوتاه مثال حروف اول و آخر نام شرکت به

عنوان لوگو طراح� میشود.

 ۳.طراح� هندس�:
 در این سبک سع� میشود تماما از اشکال هندس� دایره، مثلث و مربع استفاده شود و طرح های انتزاع�

جالبی خلق میشوند و مخاطبان خاص خود را دارند .



۱۷

سبک خودتان را داشته باشید

 استاد طراح� توی دانشگاه میگفت شما هرکدام خط خودتان را دارید،سبک خودتان را دارید، من حق
 ندارم شمارا مجبور کنم که مثل من کار کنید، من فقط راه و روش و اصول را به شما یاد میدهم بقیه اش
 با خودتان است .وقت� قرار بود طبی�ت بیجان کار کنیم چند تا ش� روی میز میچیند و میگفت شروع

کنید...
 در نهایت نتیجه کارهای بچه ها واقعا شگفت انگیز بود که اگر ما ۱۰۰ تا هم هنرجو سرکالس داشتیم باز
 هیچکدام از کارها شبیه هم نمیشد با اینکه کاغذ همان بود، مداد همان و سوژه هم همان سوژه بود
 ول� هرکس� یک مدل طراح� میکند یک� را میبینید خط های رها و محکم� دارد، یک� نه خطوط با دقت
 و ظرافت� دارد، هرکدام به سبک و شیوه خودشان طراح� میکنند، انگونه که شخصیتشان هست.خیل�
 از هنرمندها سبک خودشون را رها میکنند و دو دست� میچسبند به سبک فالن هنرمندی که به او عالقه

دارند واین کار اشتباه است .
 پس هرکس� میتواند برای خودش سبک و سیاق خاص خودش را داشته باشد و این غیر ممکن نیست
 .داشتن سبک خاص و متفاوت، میشود وجه تمایز شما و رقبای شما پس اگر میخواهید در طراح� موفق
 بشوید، سبک خودتان را پیدا کنید و در آن سبک یکتا باشید.فرض کنید میخواهید فقط طراح� لوگو
 انجام بدهید و در این زمینه رقبای بسیاری دارید، در این دریای رقابت برگ برنده دست کس� ست که
 سبک خاص� دارد، نگران نباشید اگر تالش و تمرین کنید و سبک خودتان را به وجودبیاورید حتما افرادی

به سبک شما عالقه مند میشوند و به شما سفارش میدهند.
  به عنوان مثال من چندتا از سبک های طراح� گرافیک را به شما معرف� میکنم وشما م� توانید در
و برشور،کاتالوگ، مجله، کتاب، وب سایت  تراکت، طراح�  ویزیت، طراح�  کارت   تصویرسازی، طراح� 

طراح� محصوالتتان  از آنها استفاده کنید:

۱.طراح� به صورت مسطح و فلت:
  سبک� ساده ، قابل فهم و مورد پسند اکثر کاربران فضای مجازی است، که توسط نرم افزارهای طراح�
 وکتور طراح� میشوند و خوبی این نرم افزارها هم این است که خروج� کار فوق العاده با کیفیت است
 و شما قابلیت آن را دارید که در هر اندازه که میخواهید بدون محدودیت آنهارا ت�ییر سایز بدهید و
 خیالتان تخت باشد که هیچ اتفاق� برای کیفیت آن نم� افتد، این ویژگ� باعث عالقه شدید من به این

سبک از طراح� شده است.

 
:( typography) �۲. تایپو گراف 

 یک� از سبک هایی ست که همیشه طرفدار داشته و خواهد داشت، تایپو گراف� ی�ن� متن را به گونه ای
 بنویسید که زیباتر بشود، استفاده از تایپو گراف� باید زیرکانه باشد و نه افراط� .از تایپو گراف� برای
 نمایش مرکز توجه کارتان استفاده کنید،لزوما نباید تایپوگراف� پیچیده باشه فقط باید بجا و به موقع
 ازش استفاده کنید. از اهداف تایپوگراف� در طراح� گرافیک میتوان به این موارد اشاره کرد: کمک به
 جایگیری نوشته و موضوع در ذهن و خاطره ی مخاطب، عین� و محسوس کردن موضوع نوشتار، آسان
 کردن موضوع، برانگیزی کنجکاوی مخاطب در جهت درک ظرفیت های بصری نوشتار، قرار دادن قوه ی

تخیل مخاطب فراسوی موضوع نوشتار.
 حاال از تایپو گراف� در چه چیزهایی استفاده میشود؟ تقریبا در طراح� همه چیز میتوانید با کم� خالقیت

از تایپوگراف� استفاده کنید، مثال در طراح� لوگو تایپوگراف� به دو صورت اسنتفاده میشود:
 ۱. لوگوتایپ، که درآن نام کامل شرکت یا برند نوشته م� شود و به گونه ای خاص طراح� میشود و صرفا
 نوشتن خال� نیست. ۲. مونوگرام، که درآن نام مختصر و کوتاه مثال حروف اول و آخر نام شرکت به

عنوان لوگو طراح� میشود.

 ۳.طراح� هندس�:
 در این سبک سع� میشود تماما از اشکال هندس� دایره، مثلث و مربع استفاده شود و طرح های انتزاع�

جالبی خلق میشوند و مخاطبان خاص خود را دارند .

 چرا تاریخ هنر بخوانیم؟

 چرا میگویند تاریخ هنر بخوانید و راجب هنر ایران و جهان بیشتر بدانید؟چون واقعا اهمیت این موضوع
 را درک کرده ام، فرض کنید میخواهید برای فردی از کشور دیگه ای کار گرافیک� انجام بدهید، مثال لوگو
 بزنید یا پوستر یا هرچیز دیگری، تا وقت� راجب فرهنگ، هنر و تاریخ اون کشور ندانید نمیتوانید چیزی
 مناسب و مورد قبول آن فرد طراح� کنید پس این خیل� مهم است که در حد متوسط راجب تاریخ هنر

ایران و جهان بدانید. .
 من عاشق تاریخ هنرم مخصوصا تاریخ هنر جهان که برام خیل� جذابیت داره دوست دارم راجب هر
 تمدن� بدانم و با هنرشون آشنا بشم برای مثال هنر غربی زمین تا آسمان با هنر شرق� تفاوت دارد، هنر
انسان اهمیت میدهد ول� هنر شرق� هنر آن جهان� و این جهان� ومادی گراست و بیشتر به   غربی 
 فرازمین� ست و مادی گرا نیست .اگر شما به عنوان یک طراح با تاریخ هنر آشنایی نداشته باشید به
 مشکل برمیخورید، فرض کنید توی کشور خودمان مثال برای شهر سیستان و بلوچستان میخواهید یک
 بنر یا یک بیلبورد طراح� کنید. شما باید آداب و رسوم و فرهنگ بوم� آن منطقه که قرار است آن بنر
 قرار بگیرد را خوب بشناسید، عالیق و سطح مردم آنجا را بشناسید تا بتوانید جلب توجه کنید و هدف�
 که بیلبورد برای آن طراح� شده را به بهترین شکل به مخاطب آن برسانید. پس اول از همه تاریخ ایران
 و ب�د تاریخ جهان را مطالعه کنید و با تحلیل و بررس� آثار هنری، تجربه ای که بدست م� آورید را در

آثار گرافیک� امروزی به کار ببرید.



شناخت رنگ

 سال اول هنرستان مبان� رنگ داشتیم و برای اولین بار میخواستیم با رنگ کار کنیم، ب�داز توضیحات
 مختصر معلم عزیز وقت� شروع کردیم به کار یک� از بچه ها که کنار من نشسته بود گفت وااااای ! گفتم
 چیشد؟گفت اومدم زرد بسازم این رنگ� شد. یک لحظه مکث کردم تا حرفش را برای خودم هضم کنم

 ب�د دیگر نتوانستم جلوی خنده خودم را بگیرم، پشت سرمن بقیه هم از خنده ترکیدند.
 چون زرد از رنگهای اصل� است، رنگ زرد را اصال نمیشود ساخت، حداقل یک هنرستان� تازه کار بدون
 هیچ تجهیزات� نمیتواند رنگ اصل� را بسازد آن هم با ترکیب رنگ های اصل� دیگر. جالب اینجاست رنگ�
که از آب درآمد بنفش خیلییی تیره مایل به مشک� بود،  نمیدانم دقیقا چه رنگهایی را تلفیق کرده بود.

 برای یک هنرمند، حاال در هر شاخه هنری از مهم ترین چیزها شناخت رنگ و مبان� رنگ است ی�ن� باید
 رنگ هارا بشناسید و بدانید چه رنگ هایی باهم مکمل هستند، متضاد هستند و..... یا هر رنگ� چه
 نمادی دارد و چه حس� را به مخاطب میرساند یا از چه رنگ هایی در چه مکان و زمان� نباید استفاده کرد.
 اگر میخواهید شروع کنید به یادگیری مبحث رنگ ،کتاب مبان� رنگ کتاب خوبی ست برای شروع و آشنا
 شدن با رنگ ها ول� حتما باید تمرین هایش را انجام بدهید و کار کنید چون کار با رنگ واقعا باید به
 صورت عمل� تجربه بشود خواندنش کاف� نیست باید به صورت عمل� تجربه اش کنید آنوقت است که

شخصیت و ماهیت هر رنگ را کامل درک و حس میکنید .
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معرف� چند منبع عال� برای طراحان گرافیک

 اول میروم سراغ چند تا سایت که برای ایده گرفتن خیل� خوبن هستند و تا دلتان بخواهد نمونه های
حرفه ای در زمینه های مختلف دارند.

سایت یا اپلیکیشن پینترست
www.pinterest.com

 میدونم که خیل� از شماها که در هر زمینه ی هنری کار میکنید با این برنامه آشنایی دارید و حسابی از
 آن استفاده کردید و برایتان کاربرد داشته است اما این معرف� برای کسان� است که هنوز ازوجود این

برنامه ی فوق العاده اطالع ندارند.

سایت بیهنس
www.Behance.com

 سایت� تخصص� و حرفه ای با فضایی رقابت�، به عالوه ی اینکه در این سایت میتوانید کارهای هنری خود
را به اشتراک بگذارید، میتوانید درآمد دالری هم از آن داشته باشید.

کاف� است ب�داز وارد شدن به اکانت خود وارد گزینه Job بشوید و تقاضاها و پیشنهادات کاری را ببنید.
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سایت دریبل
www.Dribbble.com

این سایت هم در هر زمینه ای از طراح� پر از نمونه های حرفه ای برای ایده گرفتن است، از طریق این
 سایت هم میتوانید سفارش بگیرید و هم درآمد دالری کسب کنید.

حاال برویم سراغ معرف� سایت هایی که صد در صد به عنوان یک طراح نیازتان میشود.

www.Pexels.com
 شده برای یک موضوع� در به در دنبال عکس بگردید ول� هرچ� در گوگل سرچ میکنید تصاویر بی

 کیفیت و بی ربط با موضوع پیدا شود؟ از این به ب�د سراغ این سایت ها بروید، سایت پیکسل عکس
هایی فوق العاده با کیفیت دارد و از همه مهمتر این که عکس هایش رایگان است.
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www.Pixabay.com

 یک نکته ی جالب راجب این سایت، به عالوه ی عکس های استوک با کیفیت� که دارد، وقت� میخواهید
 عکس� را دانلود کنید چند سایز و حجم مختلف به شما ارائه م� دهد که بر حسب نیاز خود سایزی که
میخواهید را دانلود کنید. در ضمن اگر دنبال عکس هایی بدون پس زمینه میگردید این سایت تصاویر

png رایگان دارد.

www.unsplash.com

 بازهم تصاویر استوک با کیفیت، در هر زمینه ای که فکرش را بکنید تصویر دارد، من عاشق پرتره هایش
شده ام. رایگان دانلود کنید و لذت ببرید.
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www.freepik.com

 سایت فری پیک سایت همه کاره که تقریبا هرچیزی بخواهید دارد، عکس، فایل الیه باز فتوشاپ و
 ایلوستریتور، انواع موکاپ ها، تصویرسازی و..... فقط بدی اش این هست که ب�ض� از امکاناتش پول�
 است ول� مطمعن باشید م� ارزد که اشتراک ماهانه بگیرید و راحت هرچیزی که الزم دارید از این سایت

دانلود کنید.

www.vecteezy.com

 اگر دنبال تصویرسازی های وکتوری هستید و در کل طرفدار تصاویر وکتوری هستید، حتما به این سایت
جذاب سر بزنید. به جز این ، تصاویر استوک با کیفیت و فیلم هم دارد.
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۲۳

www.۳۶۵psd.com

 همانطور که از اسم این سایت مشخص است، مخصوص فتوشاپ کاران عزیز، انواع قالب های آماده
فتوشاپ را در هر زمینه ای که بخواهید دارد، پر از موکاپ و فایل های الیه باز با کیفیت.

www.brusheezy.com

 از براش های مخصوص نقاش� دیجیتال گرفته تا انواع براش ابر، دود ،باران و.... برای فتوشاپ در این
سایت پیدا م� شود ول� فقط ت�دادی از آنها رایگان است.

 و اما آخرین سایت به درد بخوری که میخواهم معرف� کنم برای حذف بکگراند تصاویر هست که برای
 افرادی که وقت کار با فتوشاپ را ندارند مناسب است زیرا فقط با چند تا کلیک پس زمینه عکس های

 شما حذف میشود و بدون افت کیفیت ذخیره میشود. این هم آدرس سایت:
www.stickermule.com/trace

  نکته ای که درباره ی سایت های معرف� شده باید به شما بگویم این است که ب�ض� از آنها مانند فری
پیک فیلتر هستند و باید با فیلترشکن وارد شوید.



 دوستان امیدوارم از مباحث این کتاب لذت
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