
خودش را داشته است و همیشه در حال تغییر و بهتر شدن بوده است.  هایبلندیو  هاپستیطراحی گرافیک 

غلطی در این حیطه کاری وجود دارد که طراحان و غیر طراحان هنوز باور دارند. از اولین روزی که  باورهای

بوده است. تا قبل از دهه  پیشرفتحال ، این عبارت مدام در االنهمیناستفاده شد تا  "طراحی گرافیک"کلمه 

، دیزاین و... استفاده تصویرسازیپنجاه عبارت طراحی گرافیک تنها برای توضیح دادن مواردی مثل تایپوگرافی، 

 تربصریو بعد از دهه پنجاه بیشتر با ساخت پوستر، تبلیغات چاپی، تبلیغات خیابانی و دیگر موارد  شدمی

بیشتری دارد و حتی  هایاستفادهو  شودمیطراحی گرافیک تنها به صنعت چاپ ختم ن. امروزه شودمیشناخته 

عجیب نیست که  اصالًطراحی گرافیک  کاربردهایتمام  باوجودبه دنیای دیجیتال و واقعیت مجازی رسیده است. 

گرافیک را بازگو  غلط مربوط به طراحی باورهاینسبت به این عبارت وجود داشته باشد. در ادامه  هاییاهمتفسو 

تا دیگر هیچ اشتباهی در این زمینه رخ ندهد. کنیممی  

 

 طراحی گرافیک تنها ساختن لوگو است

لوگو ها بخش مهمی از طراحی گرافیک و دارایی ارزشمندی برای هر شرکتی هستند. لوگو تبدیل به نماد کسب 

طراحی  حالبااین. کندمیرا شناسایی  هایشارزشو مردم با استفاده از آن برند شما و  شودمیو کار شما 

گرافیک تنها ساختن یک لوگو نیست بلکه هنر استفاده از محتوای تصویری برای رساندن یک پیام مهم است. 

مثل پوستر، مجله، کاور آلبوم، اینفوگرافی و... انجام شود. هارابطتوسط بسیاری از  تواندمیاین اصل   

 

چاپ است طراحی گرافیک تنها برای صنعت  

طراحی گرافیک وارد حوزه طراحی دیجیتال شد و امروزه حتی بیشتر از موارد چاپی استفاده  8102در سال 

. بسیاری از طراحان گرافیک شودمیفضای مجازی، خبرنامه و...  هایگرافیک، سایتوب. این شامل بنر شودمی

طراحان تجربه کاربری یکی شده است.محتوا فضای مجازی و  تولیدکنندگانکه نقششان با باور دارند   

 

کندمیطراحی گرافیک تنها از تصاویر ثابت استفاده   

غات تبدیل به ابزار قدرتمندی برای تبلی ویدیوها کهازآنجاییطراحی گرافیک دیگر محدود به تصاویر ثابت نیست. 

از  و طراحی فیلم تبدیل به بخشی. انیمیشن اندرفتهبه سمت طراحی گرافیک متحرک  برندهابسیاری از  اندشده



متحرک، اینفوگرافی متحرک، تبلیغات متحرک و ...  هایآیکون، لوگو ها، GIF. ساختن اندشدهطراحی گرافیک 

 .کنندمیبرای فضای مجازی هم روشی است که بسیاری از طراحان گرافیک برای متمایز شدن محتوا استفاده 

 

 است قیمتگرانطراحی گرافیک نیازمند ابزار خاص و 

این  بااینکه. کنندمیبرای طراحی استفاده  پیچیده ابزارهایو  افزارهاینرماز  ایحرفهبسیاری از طراحان گرافیک 

و سخت باشند. خبر  قیمتگران توانندمی دهندمیآزادی کامل برای طراحی دیزاین هایشان را ابزار به طراحان 

 این ابزار ندارند تا کارهای طراحی گرافیک را انجام دهند. خوب این است که افراد معمولی نیاز به

 

 باید خالقیت مادرزادی داشته باشید حتماًبرای طراحی گرافیک 

های بصری استعداد دارند و به همین دلیل به  ٔ  درزمینهبسیاری از طراحان گرافیک خالقیت ذاتی دارند و 

ا به دنیا آمده باشید ت استعدادهاباید با این  حتماًکه اما به معنی نیست  روندمیطراحی گرافیک  یرشتهسمت 

 توانمیدیگر، طراحی گرافیک مهارتی است که  یرشتهطراحی گرافیک فعالیت کنید. درست مثل هر  ٔ  هدرزمین

 آن را با تمرین یاد گرفت.

اثر  بدیل به یککه به ذهن رسید را ت ایایده سریعاًبرخالف باور عموم طراحی گرافیک به این صورت نیست که 

 خاص خودش را دارد. هایتکنیکهنری کنید بلکه این رشته ترکیبی از علم و هنر است و نیاز به یادگیری 

 


