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 معرفی کتاب

 

 

  اصول فرم و طرح 

 آموزش هنر طراحی و اصول آن

 یوس ونگوس :نويسنده

 نسترن لواسانی ،آزاده بیداربخت :مترجم

 نی :ناشر

  تومان 005,11 :تقیم

 

. چگونگی 2. شرح اصول و مبانی طراحی با تأکید بر فرمهای مسطح و انقراضی 0اين کتاب از سه بخش تشکیل شده است: 

. چگونگی استفاده از خط و سطح برای ساخت 3خلق فرمها با تمرکز روی جنبه های بازنمايی شده و فرهنگ معلومات بصری 

 .اشیای خودايستا در جهان واقعی

 579-509-302-25,-7 :شابك

 قطع کتاب: وزيری

 301 :تعداد صفحات

 (نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 0353سال چاپ: 

 00نوبت چاپ: 

 فیپا: طراحی با کامپیوتر، ساختار، سه بعدی، خطوط، تمرکز

  از نشانه های تصويری تا متن 

 ی ارتباط ديداریبه سوی نشانه شناس

 بابك احمدی :نويسنده

 مرکز :ناشر

  تومان 055,11 :قیمت

زمینه بررسی اين کتاب در شرح دستاوردهای نشانه شناسی تصويری محدود است به 

 .سه هنر نقاشی، عکاسی و سینما

 579-509-,31-,21-9 :شابك

 قطع کتاب: وزيری

 331 :تعداد صفحات

 (نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  ذ تحرير، جلد سادهکیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغ

 0353سال چاپ: 
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 09نوبت چاپ: 

 فیپا: سینما، نشانه شناسی، ارتباط ديداری، عاليم تصويری، خواندن تصوير، عکس و فیلم

  بسته بندی 

 مترجم: مريم مدنی

 ريچارد کاوتری ،ادوارد دنیسونتالیف : 

 مشخصات کتاب

 0,9 تعداد صفحه:

 (0397 بهمن، 12) مارلیك نشر:

 X-09-0031-509 شابك:

 رحلی قطع کتاب:

 گرم 9,1 وزن:

 لريا 7,111  :قیمت پشت جلد

 تار:پیشگف

بسته بندی نمادی واقعی از ويژگی های کاالست، و بايد بهره وری اساسی کاالی مورد نظر را به بیننده و يا خريدار القاء نمايد، 

در نمای ظاهر يك بستته بايد طرح، نام و ويژگی های اصتلی کاال ارا ه شتود و فراموش نکنیم که ارا ه يك بسته با طراحی    

 ن مخاطبان همواره باقی خواهد ماند.مناسب ويا غیر از آن در ذه

تصويرگری و بسته بندی در تولید و چرخه تجارت يك امرضروری است، يك بسته بندی خوب درصد فروش تولیدات راارتقاء 

بخشتتیتده و بستتتته بندی به عنوان يك ويژگی مهم برای توزيع کاالهای گوناگون تجاری نقش بستتزايی را ايفاء می کند.    

ه را با ترکیبی از رنگها می بینند و يا يك سبك و شیوه خاص را برای خود مبنا قرار می دهند. يافتن يك خريداران، يك بست

 محصول با يك بسته بندی آشنا می تواند مشابه تجربه ديدار يك دوست قديمی باشد.

می باشد.  ديگر بسته بندی عالوه بر پذيرش کلی نیاز به بسته بندی، نقش اصلی حفاظت، نگهداری گوناگون تولیدات از فوايد

يك بستته بندی زيبا خريدار را به هیجان وا می دارد وانگیزه ای برای خلق شیوه ای جديد در طراحی بسته بندی می شود  

واز طرفی فروشندگان را نیز راضی نگاه می دارد، تکنولوژی بسته بندی به عنوان حرفه ای که نیاز به داشتن دانش و هنر در 

شناخته می شود. جنبه های تکنیکی بسته بندی در متون و موضوعات بسیارمختلف در تمام سطوح دلخواه با  کنار هم دارد

ارا ه مواد اولیه ومراحل بستته بندی ارا ه شتده استت. البته کتابها مرجع درباره بسته ها و کارتن ها در اشکال و سايزهای    

رگیری اصول اصلی و پايه تکنولوژی بسته بندی می باشد. که شامل مختلف وجود دارد. اگرچه تمرکز بیشتر روی ترتیب و بکا

حفاظت، نگهداری يا پوشتتش دهی همراه با اطالعات مورد نیاز) م ل مکان تولید وفروش( هنر بستتته بندی در حال حاضتتر 

 ت که از لحاظمتمايز شده است وبه شکل زيبايی در کارهای جديد ارا ه می شود واساسا روی طراحی بسته بندی متمرکز اس

گرافیکی شتترح داده می شتتود متونی درباره تاريت بستتته بندی، روابط محیطی و مجموعه ای از م الهای بستتته بنديهايی  

 کالستیك که مدرن شده اند در اين کتاب برای طراحان، دانشجويان وفعاالن در بسته بندی ارا ه شده است.

شده وکیفیتهای زيبايی شناختی اشکال که طراحان به آن عالقه مند  فرمها و اشتکال بسته بندی به شکل طرح نمايش داده 

هستتند نمايش داده شتده استت. طراحی هر بسته بطور گسترده آن نیز همواره با تاکیدات خاص روی عناصرطراحی ارا ه    

الی از ع گرديده استت. اين کتاب فقط يك کتاب مرجع برای تکنولوژی بستته بندی نیستت بلکه بیشتر به عنوان يك ثبت   
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طراحی خالق و مجموعه ای از تصويرسازی بسته بندی است و باالتر از همه به عنوان يك منبع الهام بخش برای طراحان می 

 تواند مورد توجه قرار گیرد.

 امیدوارم اين کتاب يك ايده جديد و م بت برای کسانی که به بسته بندی به عنوان يك امر ضروری می نگرد فراهم سازد.

  تکنیکهای گرافیك 

 ابزار و روشها برای معماران، طراحان گرافیك،نقاشان و مجسمه سازان

 تام پرتر :نويسنده

 اردشیر کشاورزی :ترجمم

 قطره :ناشر

  تومان 95211 :قیمت

 قطع کتاب: خشتی

 031 :تعداد صفحات

 (نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 0399سال چاپ: 

 0نوبت چاپ: 

 ك، طراحی، نقاشی، معماری، آثار، هنرفیپا: تکنیك، گرافی

 

 

 مبانی طراحی در بسته بندی

 تالیف : مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی

 مهندس مصطفی امام پور

 پیشگفتار:

  

طراحی بسته بندی در دنیای امروز يکیی از هیجان انگیز ترين عرصه ها در بازار تولید 

ذرانده و مصتر  است که با مددگیری از صنايع و فنون مختلف، مرزهای متعددی را گ 

استت. تمامی کوشتش هايی که مصر  طراحی يك بسته می گردد، هنگامی به هد    

خود دستت می يابد که خريدار و مصتر  کننده با رويت بستته مورد نظر، ضمن کسب اطمینان از سالمت محتوی بسته، به    

ازارهای بدون رقابت با اطمینان به دلیل قدرت و گیرايی طراحی بسته مورد نظر، مجذوب شده و آن را خريدار نمايند و يا در ب

 مصر  برسانند.
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هیچ طراحی نمی تواند قبل از کستتب اطالعات کامل، طرح خود را به عموم ارا ه نمايد، زيرا هیچ گاه دو مشتتتری به يکديگر 

ز نیازخود را اشبیه نیستند و هر فرد رفتار و انتظارات مختلفی از چیزی که خريداری می نمايد، دارد. عالوه برآن، مشتريان 

چندين منبع تامین می نمايند که بیانگر نحوه ارزيابی آن ها از جنبه های مختلف کاالهايی استتت که خريداری می کنند، از 

قبیل کیفیت کاال، قیمت و ستاير موارد ديگر. رعايت همه مواردی که ذکر شد، از ديد تبلیاات و بازاريابی مستلزم بررسی و  

اطالع کافی از ترکیب و اثر ترکیب جنس و تاثیرپذيری مواد الزم برای بسته بندی می باشد و اين ها  مطالعه روی خواص کاال،

از وظايف طراح بستته بندی و طراح صتنعتی می باشتد. در اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود که چگونه می توان هم    

صرفه بودن را در نظر گرفت؟ با کدام روش می توان طرح بهترين مواد را برای بسته بندی انتخاب نمود و هم مسئله مقرون به 

بسته را طوری تهیه کرد که خواص و مزايای بسته را به وضوح عیان سازد و شرح ترکیب جنس و روش های به کار بردن آن 

با  را روی بستته نوشتت؟ پاست آن دراين کتاب آورده شده است. در بسیاری از مسا ل ذوقی و درونی مخصوصا مسا لی که  

 پذيرش گروهی سروکار دارند، اين تضاد ها ديده می شود و کار عمده يك طراح خوب نیز تجمع همین اضداد است.

در اين کتاب ضتمن اهمیت قايل شدن به بخش مطالعات میدانی قبل از ارا ه طرح به مالحظات مهمی از قبیل: استانداردها،  

 ندی و اثرات روانی طراحی تاکید شده است.مديريت و نقش آن در هدايت يك پروژه طراحی بسته ب

همچنین در اين کتاب آورده شتده استت که بسته بندی، ناظر بر ويژگی هايی مانند حفاظت از محصول، سهولت استفاده از   

محصتول، سهولت جابه جايی، جذابیت بسته بندی ) زيبايی شکل، رنگ و نوشتار آن( می باشد. طراح با داشتن ويژگی های  

یزيکی کاال )حساسیت به رطوبت، ضربه، حرارت و مواد مهم ديگر( می تواند تناسب نیازمند های يك مواد مناسب را فنی و ف

انتخاب کند. طراح بايد ابتدا تمام اطالعات الزم درباره نیازهای محصتول )بازار، رقبا، کارفرما و مواد ديگر( را به دست آورد.  

ای انجام و اتمام کار و موضتوعات فنی، مقررات قانونی، اهدا  طراحی، استتراتژی   اين اطالعات شتامل بودجه، زمان الزم بر 

بازاريابی و خصتوصتیات برجسته محصول است که آن را از بقیه متمايز می کند. طراح بايد بداند چه تعداد جعبه بايد تولید   

ت و تناسب آن با تولید ساالنه شتود و ماشتین های موجودی در چه شترايطی هستند. باال ترين سرعت مناسب تولید چیس   

چگونه است؟ طراح بسته بندی بايد با توجه به توان اقتصادی مصر  کنندگان، بسته بندی را طراحی کند. هنگامی که طراح 

ستفارشتی می گیرد، به عنوان تصتمیم گیرنده و ماز متفکر تولید کننده و پردازشگر اصلی و نهايی در ظاهر تولید و بسته    

 ی کند.اعمال نفوذ م

 ضربه گیرکتاب طراحی بسته بندی با 

 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 

  پبشگفتار:

خستارت و مشتکالتی که در حین حمل ونقل، جابجايی، انبار وبه طور کلی ستتیستم    

توزيع يعنی از تولیتد تتا مصتتر  کاال پیش می آيد، اجتناب ناپذير استتت وبا وجود   

ايل و شیوه ها، آمار نشان می دهد. که بخش قابل توجهی از استفاده از مدرن ترين وس

کاال ها در حین حمل ونقل، جابه جايی و توزيع صتدمه و آسیب ديده و يا به طور کلی  

از بین می روند. به منظور کاهش اين خسارات و همچنین انتخاب بسته بندی مناسب 

است. دراين کتاب ضمن بررسی انواع ضربه گیرها به تجزيه و  برای کاالها، استتفاده از مواد وطرح های ضربه گیر  ضروری 

تحلیل آن ها پرداخته وبا يك ديد مهندستتی، طراحی ضتتربه گیرهای ستتاده را برای تولید کنندگان محصتتوالت حستتاس و 

 شکننده مورد بررسی قرار می دهد.
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ندارد از قبیل پیش بینی و تعیین شرايط يکی از مراحل ضتروری برای طراحی بستته بندی با ضربه گیر، رعايت الزامات استا  

محیطی فضای پیرامون کاال می باشد که قرار است بسته در آن شرايط و ويژگی ها جابه جا، حمل و ارسال گردد. استفاده از 

ضتربه گیرجهت کاهش فشتار ضتربات ناگهانی می باش تا اين ضتربات خطرنا  در سطوح مختلف دفع گردد. از انواع اين     

توان به افتادن اتفاقی بستتته به هنگام جا به جايی ويا ارتعاش ولرزش خودرو، وجود شتتو  های ناگهانی، درجه خطرات می 

حرارت باال، رطوبت زياد و وجود بارهايی استتاتیك هنگام ذخیره ستازی و چیدمان بسته ها بر روی هم اشاره کرد. در اين   

 طراحی مواد ضربه گیر، و مسا ل مربوطه نیز پرداخته شده است. کتاب ضمن تعريف و معرفی انواع مواد اولیه وضربه گیر،

 

 کتاب شناخت بسته بندی

 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 شگفتار:پی

انستتان از ابتتدای شتتروع زنتدگی اجتماعی خويش، زمانی که هیچ اندوخته کاال و    

و اجناس خود را در آن  محصوالت مورد نیاز زندگی نداشت، نیازمند ظروفی بود تا غذا

جای دهد. به تدريج بستتته بندی های تجاری جايگزين ظرو  و محفظه های طبیعی 

شتدند و با رشتد فناوری و به کارگیری گروهی از مواد و فرم های جديد، بسته بندی   

رنگ ديگری به خود گرفت. در حقیقت از قرن شانزدهم به بعد بود که لزوم بسته بندی 

 مطرح شد. عوامل و شرايطی که در آن زمان باعث رشد و تحول بسته بندی شدند عبارت بودند از: به شیوه ديگر آن

 وجود ارتباط تجاری-0

 توانايی ساخت ظرو -2

 قابلیت مشخص کردن آن ها به وسیله نام های تجاری-3

 قابلیت تشخیص نام ها.-9

کاال در مقابل خطرات و نگهداری آن در مقابل خطرات  از آنجايی که بستته بندی فناوری الزم برای حف  و نگهداری سالمت 

گوناگون از قبیل فساد، ضربه، لرزش، فشار، شرايط جوی در انبارها و شبکه توزيع را دارد، لذا بايد توجه به اصول علمی يعنی 

الها مورد نظر به کار همان استتتانداردها، مناستتب ترين محاف  را همراه با تمهیدات الزم و با توجه به ويژگی ها و طبیعت کا

گرفت تا کاال پس از طی مختلف نگهداری، جابه جايی، حمل ونقل و شرايط گوناگون آب وهوايی از راه های زمینی، دريايی و 

هوايی ستالم به دستت مصتر  کننده برسد و در هريك از اين مواد بايد بسته بندی    

استتت عوامل خصتتوصتتیات و ويژگی های خاص خود را دارا باشتتد. همچنین ممکن  

اختصتاصی برای بعضی از محصوالت يا تولیدات صنعتی مطرح باشد که لزوم طراحی  

نوع و ابعاد بسته ها مورد توجه خاص باشد. با مطالعه اين کتاب ضمن آگاهی به اهمیت 

و ضترورت بستته بندی کاالها صتتنعتی، محصتتوالت کشاورزی، دامی و ساير موارد،   

فزايش نقدينگی وسودآوری ارزی، می توان به مهم واردات و صادرات کاال، چگونگی ا

بودن رعايت الزامات استاندارد بسته بندی توجه بیشتری داشت. لذا با مطالب آورده 

 شده سعی شده تا خواننده را با بسته بندی و ابعاد آن بیش از پیش آشنا کرد.

 کتاب روکش ها و المینه ها در بسته بندی
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 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 پیشگفتار کتاب:

  

  ها در بستته بندی کاال روز به روز در حال توستعه بوده و به کمك صنعت لمینیت های فراگیر پیدا کرده اند. تا   کاربرد لفا

چند ستال پیش بسته های کوچك چیپس سیب زمینی به صورت پاکت های کاغذی فروخته می شد و به دلیل اينکه جنس  

بايد خیلی زود به فروش می رفت تا رطوبت آن را نرم و پاکت کیفیت متناستتب با ويژگی های اين کاال را نداشتتت، چیپس ه 

اکسیژن آن ها را فاسد نکند و روغن موجود در چیپس به کاغذ نفوذ ننمايد. چرا که پاکت کاغذی قادر نبود محاف  مناسبی 

ا راين مشکل را بدر جابه جايی يا حمل و نقل باشتد. اما امروزه لفا  های انعطا  پذير بسته بندی با قابلیت های کاربردی ت 

 خصوصیات ويژه خودشان حل کرده اند.

درصتد از تمام خطوط تولید فیلم دمشتی به صورت تزريق همزمان) کواکستروژن( بودند.    ,2تا  21يك دهه پیش در حدود 

افت. در اين مقدار اکنون دو برابر شتده استت و نشتانه های فراوانی وجود دارد که اين روند با سرعتی باالتر ادامه خواهد ي   

درصد از تمام سیستم های اکستروژن نصب شده را به خود اختصاص می دهد. فراورده  51تا  91نتیجه امروزه کواکستروژن 

های تك اليه بیش از پیش در حال حذ  شتدن می باشند. اکنون فراورده های سه اليه و فیلم های پنج اليه جايگزين فیلم  

که در آينده به تعداد اليه های باالتری نیز نیاز باشد. ساختار پنج اليه ای اين امکان های تك اليه شده اند. به نظر می رسد 

را می دهد که خواص ترکیبی پلی اولفین ها در راستتای هد  مورد نظر بهبود يافته و در عین حال از بهای محصول کاسته  

 شود.

ستتاختار، روش تولید و تجهیزات مربوط به آن نیز در اين کتتاب ضتتمن معرفی اهمیت کاربرد فیلم های چند اليه، به بیان  

پرداخته شتده استت. البته درباره المینه ها تیز بحث شتده استت، ولی خوانندگان می توانند جهت دسترسی به اطالعات     

 تخصصی تر به کتاب بسته بندی و لمینیت از مجوعه کتاب های همین مولف رجوع نمايند.

 کتاب چاپ و بسته بندی

 ندی و لمینتیتکتاب بسته ب

 

 کتاب بسته بندی های کارتنی و مقوايی

 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 شگفتار کتاب:پی

  

امروزه نقش بستتیار مهم کیفیت بستتته بندی کاال ها در توستتعه بازاريابی داخلی و  

خارجی امری بديهی تلقی می شود و تنوع محصوالت به دست آمده از چوب به قدری 

برشتتمرد. پاره ای از اين زياد استتت که تعداد دقیق محصتتوالت چوبی را نمی توان 

محصوالت، نظیر کاغذ، به حدی مهم هستند که می توان آن را پايه و اساس پیشرفت 

تمدن، فرهنگ و صتنايع مختلف دانستت، زيرا کشفیات و اختراعات در صورت عدم   

انسان را قادر ثبت بر روی کاغذ، قابل استتفاده برای جامعه و نستل های آينده نخواهد بود. پیشترفت صتنايع کاغذ سازی     

ساخته که بسیاری از ضعف ها و خصوصیات آن را مطابق سلیقه و کاربرد، تصحیح نمايد و ضايعات را مورد بازيافت و استفاده 

مجدد قرار دهد. بستتته های کاغذی و مقوايی به لحاظ داشتتتن نوع ستتاختار مواد اولیه، اين توانايی را دارند که به راحتی به 
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بديل و به کار گرفته شوند و حتی امروزه مشاهده می کنیم که با ترکیب و آغشته کردن آن با مواد شتکل و حاالت مختلف ت 

متضاد خودش، می توان به قابلیت های جديد جهت بسته بندی اقالم متنوع دسترسی پیدا نمود واين خود نشان را محاسن 

ت توجه صاحبان صنايع به بخش علوم تحقیقاتی، کاربرد آن می باشتد. کتاب بستته بندی کاغذی و مقوايی ضمن بیان اهمی  

بیانگر معرفی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در بستتته بندی های کاغذی و مقوايی استتت. تولید کننده کاال قبل از تولید 

اشته د محصول بايد توجه کامل به فرآيند تولید تا مصر  اعم از چگونگی حمل، ارسال، توزيع، بازرسی و کنترل کیفیت کاال

شرح ويژگی های مواد اولیه و آزمون های آوردن انواع بسته بندی جديد سلولزی، باشتد. در اين کتاب سعی شده است تا با  

 مربوط به بسته های سلولزی، مطالب جديدتری برای خواننده فراهم گردد.

 الزامات استاندارد بسته بندی

 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 پیشگفتار کتاب:

ايج استوار علوم، فنون و تجارب بشری در رشته ای استاندارد نظمی است مبتنی بر نت

از فعالیت های عمومی که به صورت قواعد، مقررات نظامت به منظور ايجاد هماهنگی و 

وحدت، توستعه و تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه جويی کلی در اقتصادی ملی، حف   

ار می رود. سالمت و ايمنی عمومی و گسترش مبادالت بازرگانی داخلی و خارجی به ک

ستتوابق گذشتتته تاريخی و آثار به جا مانده در موزه ها، گويای اين واقعیت استتت که 

کیفیت مطلوب کاال و انجام صتحیح خدمات از ديرباز مورد توجه انستتان بوده است و  

گرفته است  امروزه نیز استتاندارد در تمامی کشتورها به عنوان يك پديده در تولید کاالها وخدمات مختلف مورد توجه قرار  

وهر کشتوری برای اين که بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند نیاز به رعايت معیارهای استاندارد پذيرفته شده در محافل  

 ملی و جهانی دارد.

نقش و عملکرد استاستی بستته بندی، تعیین هويت کاال و حصتول اطمینان از سالمتی آن محصول در طول جابه جايی در     

که در نهايت به دست مصر  کننده می رسد. چنانچه بسته بندی استاندارد موجب ارتقاء سالمت و ستیستتم توزيع استت    

بهداشتت انستان در دسترسی به محصول شود ويا ازآن بسته بندی بتوان دوباره استفاده نمود، آنگاه می توان برای توجیه   

زيادی برای بسته بندی هايی که موجب افزايش  بهای تمام شتده و پیشتبرد فروش، مقداری بر قیمت کاال افزود. م ال های  

بهاب کاال می شود، می توان برشمرد. اما بديهی است که الزامات بسته بندی استاندارد مناسب، بستگی به محصول و سیستم 

 توزيع دارد.

 نايی، جزء با اين وجود اين محصتول استت مه مشتتری خواهان آن است و استاندارد بسته بندی عمال به جزچند مورد است   

فرعی وغیرضروری در هنگام قرار داد می باشد. البته آنچه برای مصر  کنندگان ضروری شمرده می شود می توان اين گونه 

خالصته کرد: بايد بتوان آستان وبی خطر از بسته بندی استفاده نمود، بايد بسته آسان باز شود و مورد استفاده قرار گیرد و   

 ايجاد نمايد.مشکالت اندکی بر محیط زيست 

در اين کتاب با آوردن الزامات مهم در رابطه با شتناخت يك بستته بندی استتاندارد به تعريف انواع بسته بندی، روش های    

آماده سازی کاال، روش های حمل و انبارش بسته بندی ها، مواد مقاوم در برابر خوردگی، معرفی شرايط بسته های استاندارد 

 ارد کاال به صورت نمونه پرداخته شده است.و انواع بسته بندی استاند

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/


 

 

8 

 graphicgroup.blog.irhttp//:      استان اردبیل  کامپیوتری درسی گروه 

 کتاب اکولوژی و بسته بندی

 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 پیشگفتار کتاب:

  

قرن هاستت که بستته بندی، عنصری ضروری برای بهره گیری و حفاظت از کاالها به   

شتمار می رود. امروزه به خصوص در بخش خرده فروشی، تقريبا تمامی محصوالت به  

. به عالوه يکايك عناصر بسنه بندی براساس صتورت بسته بندی شده ارا ه می شوند 

هدفی که برای آن ها در هنگام نقل و انتقال، ذخیره سازی و توزيع در نظر گرفته می 

شتود، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند، بی ترديد بسته بندی قادر است نمايی فنی  

شود، زيرا شکل و رنگ اهمیت خاصی در میزان فروش  ترو برتر به کاال ببخشد. هر بسته ای با طراحی مناسب تاثیر گذار می

محصول ايفا می کند.اين گونه جنبه های قابل رويت همراه اطالعات چاپ شده روی محصول، راحت ترين وسیله ارتباطی بین 

فی اتولید کننده و مصتر  کننده می باشتد. اگر چه برای بهره مند شتدن مصر  کننده، تبلیاات تابع قوانینی است، اما مع   

حرو  اختصتاری، نشان ها وعاليم برای اک ريت مردم قابل فهم نیستند. با اينکه بسته بندی ها تیترهای اصلی آگهی ها را  

تشتکیل می دهند، اما اک ر مصتر  کنندگان ممکن است اين احساس را داشته باشد که با يك )) بسته بندی اجباری(( که   

شتکالت بوم شتناختی(( ايجاد می کند، مواجه هستند. عرضه مواد جديد و میل   بهايی غیرضتروری را بر کاال می افزايد)) م 

مداوم برای بستته بندی يك بار مصتر  و نیز قیمت زياد مواد خام وانرژی، مشکالت جديدی را در پی داشته اند که در اين   

ها از ستتطل های زباله خانواده، مورد جهت بازيافت مواد و انرژی از زباله های بستتته بندی و دورنگاه داشتتتن اين پستتمانده 

 پیشنهادهايی ارا ه شده است.

خانواده های پرجمعیت از اين بستته ها کمتر استتفاده می کنند و بیشتر خريد فله ای و کلی دارند، اما بر اساس تحقیقات،   

چنین خانواده هايی بیشتر زن و شوهرهای جوان و تازه ازدواج کرده و فارغ التحصیل برای دوری از دردسرهای آشپزی و هم

که با توجه به شترايط مجبور هستتند در مسافرت باشند از پر مصر  ترين گروه های بهره برداری کننده از بسته های يك   

 بارمصر  می باشند.

ازاين رو اکولوژی و بستته بندی به منظور منعکس ستاختن موضوعات مرتبط به بسته بندی، مسايل اقتصادی بسته بندی و   

آن با ارا ه يك بررسی کلی که بیانگر پیچیدگی عملکرد بسته بندی و تاثیرات متقابل خواص مواد خام در بسته علل وجودی 

 بندی می باشد. در نظر دارد به خواننده بستر پیرامون بسته را بیشتر مشخص و شفا  تر نمايد.

ندی است که تحلیلی از مشکالت واقعی هد  از تهیه اين کتاب، بررسی و توضیح تمامی جنبه های مربوط به صنعت بسته ب

 مربوط به ان را ارا ه می نمايد.

 

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/
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 کتاب قوانین بسته بندی

 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 پیشگفتار کتاب:

محافظت و نگهداری کاال از اصتلی ترين وظايف بستته بندی است. اين محاف  از هر    

جنستتی که باشتتد، بايد کاال را به خوبی در برگرفته و آن را در مقابل عوامل فیزيکی، 

توجه نکردن به قوانین اجرايی در زمینه انواع بسته  یايی، مکانیکی حف  نمايد.شتیم 

بندی در برخی کشتورها به ويژه کشوره های در حال توسعه، اهمیت توجه به رعايت  

مقررات و قوانین بسته بندی را بیشتر الزام می نمايد. رعايت قوانین در خصوص مواد 

ا و مواد جانبی آن با ستتالمت مصر  کننده اولیه و مصترفی در تولید بستته بندی ه  

ارتباط داشته و عدم رعايت ان می تواند تاثیرات نامناسب بر روی فراورده گذاشته و 

در نتیجه سالمت مصر  کننده را به خطر اندازد. از اين رو کوشش جهت اطالع قوانین 

از  سیاریحاکم بر ساخت بسته بندی به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است. در ب

کشتتورها مقررات ايمنی مواد مصتترفی در بستتته بندی های گوناگون در مقايستته با  

مشکالت زيست محیطی ناشی از تولید انبوه بسته بندی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در کنار تدوين قوانین مشخص 

تولید انواع مرغوب و تايید شده بسته  که هر سال مورد تجديد نظر قرار می گیرد دولت ها نیزبه تشويق صنايع داخلی جهت

بندی و تجارت بدون تعرفه و عوارض اقدام می نمايند. توجه به شرايط گوناگون فرهنگی، اقتصادی و صنعتی کشورها و همین 

کشور به کشور ديگر پیشرفت های انجام شده، از يك طور رقابت و کسب موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی وبا توجه به 

رعت انتقال می يابد.اين موضوع منجر به تاییر و تحول بنیادی در فناوری ضعیف بسته بندی حاکم بر جامعه صنعتی هر به س

کشتور خواهد شد. در اين کتاب با آوردن وظايف بسته بندی نظیردر برگیرندگی کاال، محافظت و نگهداری کاال، شناسايی و  

به نیازهای مصر  کننده، آگاهی موثر در انتخاب بسته بندی، الزامات قانونی اطالعات، جذب در بازار، راحتی استفاده، توجه 

بندی در صنايع بسته بندی و نشتان دادن نقش مقررات در بسته بندی سعی شده است تا به اهمیت قوانین و مقررات بسته  

 بیشتر توجه گردد.

 ه بندیکتاب برش و تا در بست

 مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکیناشر : 

 

 

  علم ديداری و هنر عکاسی 

 عکاسی

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/
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 محمد پیرحیاتی :نويسنده

 روزنه :ناشر

  تومان 95,11 :قیمت

 5795093399995 :شابك

 قطع کتاب: رقعی

 51 :تعداد صفحات

 (نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 0353: سال چاپ

 0نوبت چاپ: 

 فیپا: هنر، عکاسی، بصری
  

  عکاسان بزرگ جهان

 سرگذشت عکاسان جهان

 برايان کو ،گروه مولفان :نويسنده

 پیروز سیار :مترجم

 نی :ناشر

  تومان 000222 :قیمت

اين کتاب آثار بیش از چهل تن از بزرگترين نمايندگان هنر عکاسی را تجزيه و تحلیل 

کرده، و در ضمن زمینه های متنوعی همچون عکاسی خبری، تکچهره، منظره و مد، و 

 .ارا ه کرده است... 

 579-509-,09-307-0 :شابك

 قطع کتاب: وزيری

 939تعداد صفحات

 (نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 0353سال چاپ: 

 7نوبت چاپ: 

 فیپا: عکاسان، زندگینامه، سرگذشتنامه،

 

  نقد عکس

 درآمدی بر در  تصوير

 تری مايکل برت :نويسنده

 اسما یل عباسی ،کاوه میرعباسی :مترجم

 مرکز :ناشر

  تومان 095,11 :قیمت

ن میسايد و گشايش رشته عکاسی ايران از حیث قدمت شانه به شانۀ عکاسی جها

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,7203/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,7203/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,706/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d9%87.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,706/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d9%87.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,533/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,533/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,6686/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,6686/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,2422/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,2422/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,251/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,251/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,5030/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%aa.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,5030/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%aa.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,784/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,784/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,1981/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?trid,1981/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,466/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,466/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2.html
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 دانشجويان عکاسی هستند امااين کتاب رشته را میدهد. مخاطبان های بیشتر اين عکاسی در دانشگاه ها نیز نويد پیشرفت 

 .بی ترديد همه عکاسان و عالقه مندان عکاسی و هنر آن را پرفايده خواهند يافت

 579-509-,31-902-, :شابك

 قطع کتاب: وزيری

 311 :تعداد صفحات

 )نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 0359سال چاپ: 

 21نوبت چاپ: 

 فیپا: عکاسی، هنر، نقد و تفسیر، در  تصوير، سبك،

  

  فن و هنر عکاسی

 تصوير، دوربین

 هادی شفا یه :نويسنده

 علمی و فرهنگی :ناشر

  تومان 225111 :قیمت

مطالب کتاب شامل: آشنايی با وسايل عکاسی، فیلم، نورسنج، ويژگی های 

 عکسبرداری، تاريکخانه، مواد ظهور، بینش تصويری

 579-509-,99-5,9-2 :شابك

 قطع کتاب: وزيری

 929 :تعداد صفحات

 (نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 0352اپ: سال چ

 09نوبت چاپ: 

  نههنر، عکسبرداری، فیلم، تاريکخا فیپا: دوربین، عکاسی،

 

  روش نوين عکاسی

 تصوير، دوربین

 مرتضی عريضی :نويسنده

 امیرکبیر :ناشر

  تومان 5111, :قیمت

کتاب حاضر مجموعه ای است از مطالب اساسی برای آموزش اين فن به مبتديان که 

 .به نامهای مقدمات، عکسبرداری و تاريکخانه استشامل سه بخش 

 579-509-11-15,9-3 :شابك

 قطع کتاب: رقعی

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,4110/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,4110/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,355/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,355/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,4467/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%b6%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,4467/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%b6%db%8c.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,507/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,507/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1.html
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 0,5 :تعداد صفحات

 )نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 0352سال چاپ: 

 5نوبت چاپ: 

 فیپا: دوربین، عکاسی، هنر

  

  استانداردهای گرافیك و چاپ

 ... کاغذ، پاکت ها، نويسه های يونیکد وابعاد 

 حمیدرضا بختیاری فرد :نويسنده

 مولف :ناشر

  تومان 55111 :قیمت

رشد و توسعۀ بی سابقه صنعت چاپ و نشر و دانش گرافیك در سايۀ تحول غیرقابل 

ه طراحی و تولید تصور نرم افزارها و سخت افزارهیا رايانه ای باعث شده است ک

محصوالت چاپی برای همگان به آسانی فراهم آيد. اين امر که رشد کمی و کیفی 

محصوالت را نیز در پی داشته است، همواره توسط متخصصین آموزش ديده انجام 

نمیگیرد و آشفتگیهای زيادی به همراه دارد. در اين کتاب استفاده مطلوب از منابع در 

 .زش خواهید ديداين امز را به خوبی آمو

 استاندارهای چاپ :شابك

 قطع کتاب: وزيری

 070 :تعداد صفحات

 (نوع جلد: جلد نرم)شومیز

  کیفیت اثر: چاپ تك رنگ، کاغذ تحرير، جلد ساده

 ,039سال چاپ: 

 0نوبت چاپ: 

 طراحی-گرافیك-تولید-استاندارد-فیپا: چاپ

 

 

 

  طراحی گرافیك

 جرزی کاروتالیف : 

  مهگان فرهنگ پورمترجم : 

  فايزه خیراله : ويراستار

 ريال 3,111 :قیمت پشت جلد

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,2048/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?auid,2048/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,158/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81.html
http://www.ashja.com/Fa/Books/?puid,158/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81.html
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%AC%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%AC%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%85%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87+%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87+%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87&select-author=author-exact


 

 

13 

 graphicgroup.blog.irhttp//:      استان اردبیل  کامپیوتری درسی گروه 

 مشخصات کتاب

 032 تعداد صفحه:

 (0395 آذر، 10) عفا  نشر:

 ,-17-0920-509 شابك:

 خشتی قطع کتاب:

 گرم 911 وزن:

 

  اصول صفحه آرايی

براستاس جديدترين کد وزارت آموزش و پرورش ويژه: دانش آموزان شاخه کاردانش، کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه  

  ... ای، داوطلبان

 بیتا صمدی ،گلنوش عطار ،فريد رزاقی

  

  Letterhead and logo designs  طرح های سربرگ و لوگو

  سونیا رضاپور:   مترجم

   

  Photoshop تکنیك های

 هما صفايی ،امیررضا کیوانلونژاد ،سهیل صالحی

 

  کاربرد رنگ و حرو  در گرافیك  

 (مترجم (حامد خاکی ،میچل بیومنت

  :قیمت پشت جلد

 ريال 311111

 

  ترکیب بندی در عکاسی 

 (مترجم) پیروز سیار ،هارالد مانته

  :قیمت پشت جلد  

 ريال 091111

 مشخصات کتاب

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%DA%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4+%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%DA%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4+%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7+%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7+%D8%B5%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%87%D9%85%D8%A7+%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%87%D9%85%D8%A7+%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%85%DB%8C%DA%86%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AA&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
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 019 تعداد صفحه:

 (0353) سروش نشر:

 1-059-,93-509 شابك:

 خشتی قطع کتاب:

 گرم 311 وزن:

  تکنیك های گرافیك

 زهرا بهره بر ،کامران افشارمهاجر

 (جلد اول) لوگوهای جديد   

 مجموعه ای از بهترين ايده های آرم نشانه و لوگو

 نگردآورنده:انتشارات پیج وا

 نبه کوشش :گروه تبلیااتی طراحا

 لريا 99111بها:

عال م و نشانه در زمینه های کامپیوتر،صنعت معماری،فرهنگ و هنر و غیره از  2,11در اين مجموعه تمام رنگی ،حدود 

شرکت های روز دنیا طبقه بندی و ارا ه شده است .اين نشانها،بر روی تمام فرآورده های يك شرکت،انتخاب می شوند تا 

 .تر  باشندبدين وسیله نشانگر محصوالت مورد نظر از منبع مش

 

 )جلد دوم) لوگوهای جديد

 مجموعه ای از بهترين ايده های آرم نشانه و لوگو

 نگردآورنده:انتشارات پیج وا

 نبه کوشش :گروه تبلیااتی طراحا

 لريا 99111بها:

اين کتاب به معرفی عال م ديگری مانند:موسسات بازرگانی ،اينترنت،طراحان گرافیك،مراکز پزشکی،مد و غیره می 

نشانه و آرم با در نظر گرفتن نامحدود بودن جلوه های بصری و نداشتن نقطه پايانی  111,ردازد.اين دو مجموعه با بیش از پ

 .برای آن،مرجعی است برای کلیه طراحان،زيرا مملو از ايده های مختلف می باشد

 كطراحی گرافی

 یتئوريك و عمل 

 ننويسنده:آرمین هافم

 یی و محمد آوينترجمه:محمد خزاي

 گانتشارات بر

 

http://graphicgroup.blog.ir/
http://graphicgroup.blog.ir/
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/410-8245446-2351964?search-alias=books&author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%B1&select-author=author-exact

