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 فهرست مطالب
 

 1 فصل

 آن انواع و( Mascot)کاراکتر یطراح با ییآشنا

 11 ........................................................................................................... مقدمه

 11 ............................................................................................... ست؟یچ مسکات

 11 .................................................................................... مسکات حضور یها نهیزم

 11 .................................................................. برند غاتیتبل در مسکات مجموعه تیاهم

 11 ..................................................................... مسکات خلق و جادیا یتجار یاستراتژ

 11 ....................................................................................موفق مسکات یها یژگیو

 11 ................................................................................................ مسکات یطراح

 12 ...................................................... جهان و رانیا در یغاتیتبل مسکات موفق یها نمونه

 

 1 فصل

 Adobe Illustrator CC افزار نرم با ییآشنا

 12 ............................................................................................. افزار نرم با ییآشنا

 11 .................................................................................................. افزار نرم نصب

 Illustrator ................................................................... 11 افزار نرم طیمح با ییآشنا

 21 ....................................................................... راهنما خطوط و کش خط از استفاده

 Illustrator ....................................................................... 23 در اسناد کردن رهیذخ

 Illustrator CC 1112 ........................................... 01 در یسینو یفارس یفعالساز ۀقیطر
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 01 ......................................................................  (Mascot) یغاتیتبل کاراکتر دکاربر

 Pen .......................................................................................... 02  ابزار با ییآشنا

 01 ................................................................... (Ellipse) یضیب میترس نحوه با ییآشنا

 Width Tool ............................................................................... 03 ابزار با ییآشنا

 21 ..................................................................................................... یزیآم رنگ

 

 2 فصل

 مسکات میترس و یطراح یابزارها

 11 .................................................................. مسکات میترس و یطراح یابزارها یمعرف

 11 ....................................................................... آزاد ریمس میترس یابزارها با ییآشنا

 22 .................................................................. یبیترک و یهندس آماده، یشکلها میترس

 Live Paint Bucket ........................................................... 11ینقاش گروه جادیا روش

 Eraser tool ............................................................ 12یهنر اثر کی کردن پاک روش

 Pathfinder ................................................................................... 11 با کار اصول

 

 0 فصل

 یرنگ یها مدل  با ییآشنا و یزیآم رنگ

 31 .................................................................... آنها یها یژگیو و یرنگ یها مدل انواع

 31 .............................................................. آنها یهایژگیو و یرنگ یمدلها واعان شناخت

 30 ...................................................... توریلوستریا افزار نرم در یزیرنگآم مختلف یروشها

 31 ................................................................................ دیجد رنگ نمونه جادیا ۀنحو 

 31 ................................................................................ رنگ یها کتابخانه با ییآشنا
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 Illustrator ........................................................ 32در Gradient با کار اصول شناخت

 Gradient ................................................................................... 33 ابزار با ییآشنا

 111 .............................................................. اءیاش یرو بر آنها اعمال و الگوها با ییآشنا

 Clipping Mask ........................................................... 110 ای یبرش ماسک با ییآشنا

 

 2 فصل

 Illustrator در (Symbol) نمادها و متون با ییآشنا

 112 ................................................................................ (Symbol) مادن با ییآشنا

 Illustrator ............................................................... 112افزار نرم در نماد یاسپر ابزار

 Mesh ................................................................................... 111 با یزیرنگآم ابزار

 Illustrator ......................................................................... 121 در متون با ییآشنا

 121 ........................................................ توریلوستریا افزار نرم در پاراگراف پنل با ییآشنا

 

 1 فصل

  (Mascot) یغاتیتبل کاراکتر یها پروژه انواع

 112 ................................................................. یوانیح تیشخص کی یطراح: اول پروژه

 111 .................................................................... یزییپا یها برگ یطراح:  دوم پروژه

 111 ................................................................................ ها توت یطراح: سوم پروژه

 112 ............................................................................. افرا برگ یطراح: چهارم پروژه

 131 ............................................................................. بلوط شاه یطراح: ششم پروژه

 132 ....................................................................... رنگ زرد برگ یطراح: هفتم پروژه

 130 ............................................................................. برگ سه یطراح: هشتم پروژه

 



Adobe Illustrato/موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران و کاراکترهای تبلیغاتی با نرم افزار  طراحی انواع مسکات 6 

 

 

 132 ................................................................................... بلوط یطراح:  نهم پروژه

 131 ............................................................................. بلوط برگ یطراح: دهم پروژه

 133 ........................................................... بامزه کاکتوس کاراکتر یطراح:  ازدهمی وژهپر

 111 .............................................................. دیع یبرا مرغ تخم یطراح: دوازدهم پروژه

 113 ..................................... ( متن با ههمرا) یخامها یبستن کاراکتر یطراح: زدهمیس پروژه

 102 ................................................... گل با همراه یبُعد سه متن یطراح: چهاردهم پروژه

 121 ................................................................ یتیسکویب آدمک یطراح:  پانزدهم پروژه

 110 ......................................................................................................... منابع 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

فرناز -الهه فخريان-سركار خانم ها آتوسا اعظم كبيري"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان  " رياحي

  تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف
 

 و حیوانی یا انسانی شخصیت صورت به که است تصویری نشانه یک تبلیغاتی کاراکتر یا مسکات طراحی

 نماد یا و شرکت یک تجاری نشان عنوان به می توان اتمسک از .می شود طراحی جاندار شی حتی یا

 .نمود استفاده المپیک مثل ورزشی رویداد یک

 توانند می علمی و ورزشی مسابقات و ها دانشگاه و موسسات ها، شرکت یا انجمن ورزشی، های تیم

 .باشند کاراکتر گرافیکی دارای

 روز به روز مسکات، کاربردی های زمینه گسترش و مخاطبان استقبال افزایش با المللی بین سطح در

 .هستیم تصویری نشانه گونه این تر نوآورانه و تر خالقانه حضور شاهد

 آن مثبت حس انتقال و آور نشاط پیام است مهم مسکات یا کاراکتر یک خلق در که چیزی تنها بنابراین

 .است مخاطب به برند

های گرافیکی  اربردهای بسیار متنوعی در خلق انواع طرحبا امکانات فراوان خود ک Illustratorافزار  نرم

نظیر طراحی انواع کاراکترهای کارتونی و تبلیغاتی دارد. در این کتاب پس از آشنایی با مفهوم مسکات و 

انواع آن با محیط برنامه گرافیکی ایلوستریتور و ابزارهای آن نیز آشنا خواهید شد سپس با پروژه های 

 یم کاراکتر های تبلیغاتی متنوع را فرا خواهید گرفت.مختلف روشهای ترس

مخاطبان این کتاب دانش آموزان، دانشجویان و عالقمندان کار با نرم افزارهای گرافیکی است که با 

مطالعه این کتاب می توانند توانمندی خود را در جهت کار با ابزارهای نرم افزار ایلوستریتور افزایش 

 کنند. خاص خود را خلق محصول و کاال هویت با متناسب دهند و مسکات

چشمگیری در  سودآوری و بخشی هویت باعث مبتکرانه، طرح و هوشمندانه ریزی در این راه، برنامه

 در مربوطه کاالی یا شرکت مسکات، آن دیدن با مخاطب همچنین برند یا محصول شما خواهد شد و

 گردد و ماندگار خواهد شد. می تداعی ذهنش

 در انتظار انتقادات و پیشنهادات سازنده شما مخاطبان عزیز هستیم.همواره 

 

 

 

 

 

 




