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 8102ترند طراحی سایت در  7

های موجود درزمینٔه طراحی و حلاست که از آخرین اخبار و راهمندهر طراح سایت بسیار عالقه
از روند  و همچنین الزم است  روز کند سایت باخبر شده تا بتواند اطالعش را بهی وبساز پیاده

سایت در بازار، مطلع باشد. عالوه بر اینکه وب 8102خصوص روند طراحی وب در سال فعلی و به
فرد باشد. در شده، طراحی نیز باید منحصربهاجرا می ریسپانسیو یا واکنش گرا طورمعمولبه

عنوان ترند طراحی وب در های گذشته بهاست، چیزهایی که سال بسیار پویا حقیقت، طراحی وب 
رسند، در حال حاضر ممکن است قدیمی شده و کامالً از شده و مدرن و جدید به نظر مینظر گرفته

ای از زمان رخ بین رفته باشند؛ بنابراین، دانستن روند پیشرفت و نظارت بر تغییراتی که در برهه
یار مهم است. هر طراح باید درک کند که این یک فرآیند مستمر برای به دست آوردن دهند، بسمی

چه خواهد  8102در سال  طراحی وب های جدید است. بیایید دریابیم که روندها و دانشمهارت
های بود. در این روش، ما به روند طراحی توجه کرده و با ترکیب نیازها و آرزوهای مشتری با سبک

 رسیم.ی دلخواه مینتیجهمدرن، به 

  

 ها؛ اشکال هندسی در طراحی سایتالگوها، خطوط و دایره

به محبوبیت رسید و در سال  8102به وجود آمده است، در سال  8102این روند که در سال 
ها و الگوها، به این موفقیت و پیشرفت ادامه خواهد داد. اول از همه، با ترکیب شکل 8102

های فلت و طراحی متریال را باید با یافت. طراحیچشمگیری در صفحات دست توان به نتایج می
همچنان مورداستفاده خواهند بود،  D2  هایساده ترکیب کرد. طراحی های تزئینی و اشکال المان

 .اما بازهم دستخوش برخی از تغییرات خواهند شد

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=142&%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88-(Responsive)
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=142&%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88-(Responsive)
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 استفاده از رنگ های روشن در طراحی

های طراحی های شاد و زیبا ترکیب کرد. درباید طراحی متریال و طراحی فلت را کامالً با طراحی
نخست  اینستاگرام آید. شرکتمدرن، ترانزیشن رنگ، جزء ترندهای واقعی و معاصر به شمار می

های مات تصمیم گرفته بود تصاویر و لوگوهای شرکت را تغییر دهد؛ اما در ادامه تصمیم گرفت رنگ
ها و سایر عناصر و ترانزیشن های رنگارنگ تبدیل کند. با این روش لوگوها، دکمهرا به گرادیانت ها 

به یک ترند  8102سبک جدیدی به دست آوردند. این تحولی در طراحی سایت بود که در سال 

https://www.instagram.com/toorangprint/
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نیز مورداستفاده قرار گیرد. نکته مهمی که  8102کنیم در سال بینی میتبدیل شده بود و ما پیش
ها باید به طرز صحیحی با یکدیگر مخلوط و ترکیب رار گیرد این است که رنگباید موردتوجه ق

 شوند تا نامعقول و زننده جلوه نکنند.

  

 

  

 8102استفاده از تصاویر منحصر به فرد و گرافیک در طراحی وب سال 

دارای  فیکطراحی گرا سایت باشد.عنوان بخشی از طراحی وبتواند بهطراحی گرافیک می
شود در سال بینی میطور کامل کشف نشده است؛ بنابراین، پیشتوجهی است که بهقابل ظرفیت 

شاهد خواهیم بود که تصاویر گرافیکی محبوبیت بیشتری به دست خواهد آورد. من  8102
 .های مهم در این حوزه آشنایی پیدا کنیدکنم با برخی از زمینهپیشنهاد می

های پرینت شده و کامپیوتری، محبوبیت شده توسط طراحی نقاشی، نسبت به مدلهای ساختهتم 
، این ترند نیز پیشرفت کرده و ادامه خواهد 8102شود در سال بینی میاند. پیشبیشتری یافته

 داشت.

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1027&%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C


 
 

 

 تورنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

 

  

همچنان  8102( در سال Contour Drawingطراحی خطی ) .lineArt هایاستفاده از آیکون
ها به های پیچیده )این نوع طراحیمورداستفاده خواهد بود. برای مثال، در ساخت الگوها و آیکون

 علت سطح عملکرد بصری که دارند، بیشتر مورداستفاده خواهند بود(.

 

  

 استفاده از محتوا ی تصویری

نیز جزء  8102های تجارت الکترونیکی، در سال استفاده از محتوای تصویری در طراحی سایت
از کاربران معتقد هستند  %21است: بیش از  ترندهای برتر خواهد بود. دالیل این امر بسیار واضح 

فرد است، های منحصربهکه عامل اصلی خرید یک خریدار، استفاده از تصاویر و عکس
 .باید به این مطلب بیشترین توجه را داشته باشند های اینترنتیفروشگاه بنابراین

  

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=179&%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
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فرد و خاص هستید، نیاز است با یک طراح دیجیتال همکاری اگر شما نیاز به طراحی منحصربه
ود را به استفاده از تصاویر های استوک را کنار گذاشته و تمام توجه خکنید. باید استفاده از عکس

فرد و اورجینال خود معطوف نمایید. تصاویر استوک همچنان به کسب محبوبیت گرافیکی منحصربه
نیز به پیشرفت  8102خود ادامه خواهند داد، اما اخیرًا ترند بسیار جالبی به وجود آمده که در سال 

ها. با تمام این ی به طراحی و گرافیکخود ادامه خواهد داد و آن ترند چیزی نیست جز رویکرد فرد
 !فرد شدن شما، فردیت شما استترین دلیل منحصربهوجود باید به این نکته توجه کنید اصلی
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 انیمیشن در طراحی سایت

های خورند: در لوگوها، آیکونجا وجود دارند و به چشم میها تقریبًا در همهامروزه انیمیشن
شن های حاالت مختلف اشیا در طراحی متریال. استفاده ها و اپلیکیشن ها و حتی در ترانزیسایت

تواند توجه کاربران را های باکیفیت عالی، با ایجاد یک لذت بصری شفاف، میGIF از ویدیوها و
 8102شود این ترند نیز در سال بینی میتوجه ای به صفحه جلب کند و پیشزمان قابلبرای مدت

 .ادامه داشته باشد

  

 

  

 



 
 

 

 تورنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

 اکستنشن ها و برنامه های افزودنی

اند. در دنیای مدرن امروز، اکنون دیگر قدیمی شده GIF و حتی PNG ، JPG  تصاویر معروف
خواهد بود و شایسته  SVG هاترین افزونهاست. یکی از محبوب کیفیت تصاویر بیشتر توجهات به

ها، بدون کمترین افت  SVG .قرار گیرد 8102این است که در کنار سایر ترندهای طراحی سایت 
های گرافیکی افزایش مقیاس هستند. این فرمت، بهترین فرمت برای المانآسانی قابلکیفیت، به

افزار، اما طراحی دستی، جای فتوشاپ را خواهد گرفت. امروزه با های نرمخواهد بود. علیرغم مزیت
سایت را طراحی کرد. عملکرد توان الیوت های وبتر از قبل میتر و سریعطراحی دستی حتی ساده

شود که بینی میتوجه ای از فتوشاپ پیشی گرفته و پیشهای طراحی دستی تا حد قابلو قابلیت
بسیار بیشتر شود و درنتیجه فتوشاپ بخشی از کاربران خود یعنی  8102این اختالف در سال 

 .را از دست خواهد داد UI طراحان وب و

  

 شبکه های اجتماعی حرفه ای

کنم، اما در مورد را درک می طراحی سایت  و مسیر حرکت و توسعه 8102خب، ما ترندهای سال 
برای   کنیم و از این مطلبها را نیز درک میهای اجتماعی چه؟ آیا ما روند پیشرفت آنشبکه

های اجتماعی پیشرفت خود استفاده خواهیم کرد؟ قطعًا بله با معرفی آثار هنری خود در شبکه
توانید به شناخته شدن بیشتر برند و نام تجاری خود کمک می معروفی همچون دریبل و بیهنس،

 کنید.

را ادامه خواهد داد، اما با  8102همان ترندهای برتر و اصلی سال  طراحی سایت ،8102در سال 
ترین فازهای توسعه تر. شایان ذکر است که طراحی یکی از مهمهای جدید و روشنها و رنگایده

 دهد.مان را به خود اختصاص میاز ز  %01باشد که وب می

 
چگونه است؟ ،  8102، طراحی سایت در  8102طراحی سایت ، طراحی سایت در  : کلمات کلیدی

 ترند های جدید طراحی سایت ، روش ها ی جدید طراحی سایت

 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=13&%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

