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 فهرست مطالب
 

 21 ..................................................................................................... مقدمه ناشر

 21 .................................................................................................... مقدمه مؤلف

 41 .................................................................................................... فصل اول

 21 .............................................................................. گرافیک سایت چیست؟ منظور از

 UI .......................................................................... 21سایت  قالب گرافیکی وبطراحی 

 21 ................................................................ ترین نکات قبل از طراحی سایت چیست؟مهم
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 12 ......................................................................... تأثیر گرافیک خوب در بازدید کاربران

 11 ........................................................... برای داشتن یک سایت با گرافیک خوب چه کنیم؟

 11 .................................................................. آیند؟ها به چه شکل به وجود میسینماگراف

 11 ...............................................سینماگراف در طراحی سایت باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

 12 ....................................................مطالبی ارزنده پیرامون نکات روانشناسی در طراحی سایت

 11 ............................................... به طور خالصه سلسله مراتب ایجاد قالب گرافیکی یک سایت

 72 .................................................................................................... فصل دوم

 12 ............................................................................................. بندی گرافیکی رنگ

 12 ......................................................................... وکارهای آنالین کسبها در  تأثیر رنگ
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 13 ................................................................................................. های اصلی رنگ

 13 ................................................................................................ های فرعی رنگ

 13 ............................................................................................... های ترکیبی رنگ

 12 ............................................................................................ های یک رنگطیف

 12 ......................................................................... ها آشنایی با چند واژه در رابطه با رنگ

 11 ............................................................................................. بندی ابزارهای رنگ

 11 ..................................................................... طراحی گرافیک سایتها در  اهمیت رنگ

 12 ............................................................................................... کد رنگ چیست؟

 11 ............................................................................. د و گرمهای سر معرفی طیف رنگ
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 11 ............................................................ های گرم و سرد در طراحی قالب سایت تأثیر رنگ

 11 ....................................................................... ها در طراحی قالب سایت هارمونی رنگ

 11 ............................................................... ها در طراحی قالب گرافیکی سایت مفهوم رنگ

 21 ............................................................................ سایتی است؟ سایت تیره چگونه وب

 22 .................................................. های تیره استفاده کنند؟هایی باید از قالب سایت چه نوع وب

 21 ............................................................................ چیست؟WEB-SAFE های  رنگ

 14 ................................................................................................... فصل سوم

 Html24 ................................................................................................. چیست؟ 

 24 ............................................................................. چیست؟ HTML5 زبان تاریخچه

 24 .................................................................................. ؟چیست HTML های ویژگی

Html522 ................................................................................................ چیست؟ 

 22 .................................................................................. ؟HTML5مزایای استفاده از 

 13 ............................................................. چیست؟ HTML5 رمنظور از امکانات پیشرفته د

 12 ..................................................... چیست؟ htmlبه  (psd)مزایای تبدیل فایلهای فتوشاپ 

Css3 12 ..................................................................................................چیست؟ 

 11 .................................................................................................... ؟CSS3 چرا

 11 ............................................................................... چیست؟ CSS و HTML  رابطه

 11 .................................................................... به چه صورت است؟ CSSساختار کدهای 

 12 .................................................................... چگونه است؟ CSSهای  روش اجرای فایل

 12 ...................................................................... نویسی نیست! یک زبان برنامه CSS چرا

 12 .............................................................................. چیست؟ frameworkورک فریم

 11 ................................ نویسی چیست؟ سایت در برنامه های طراحی وبورک مزایای استفاده از فریم

 11 .............................................................................. چیست؟ Bootstrapاسترپ  بوت

 11 ............................................................................................ استرپ امکانات بوت

 11 ............................................................................................. استرپ مزایای بوت

 14 ................................................................................. استرپ مشکالت و معایب بوت

 14 ................................................................ در طراحی سایت UXو  UIآشنایی با مفاهیم 

 UX ......................................................................................... 12 و  UI تفاوت بین

 13 ..............................................................................آغاز طراحی گرافیکی قالب سایت

 12 ............................................افزار فتوشاپ در طراحی گرافیکی قالب سایت چه نقشی دارد؟ نرم

 12 ................................................................................................... چرا فتوشاپ؟

Sketch 12 ........................................................................................... یا فتوشاپ؟ 
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 56 ............................................................................... مخالفان اسکچ در برابر فتوشاپ

 55 .................................... تر از فتوشاپ در طراحی گرافیک قالب سایت استفاده کنیم؟چطور سریع

 56 ........................................................................ های کلیدی در طراحی گرافیکعبارت

 07 ............................................................................................... فصل چهارم 

 27 ............................................................................................ تعریف دکمه در وب

 UX ............................................................... 27 ها در برای طراحی دکمهقانون اساسی  2

 25 .............................................. های مختلفورک های وب طبق فریم های استاندارد دکمهاندازه

 25 ............................................................................................ های وب انواع دکمه

 68 ........................................................ های مختلفورک ها در فریم دکمه های موجوداستایل

 61 ........................................................................... : ) ایجاد یک دکمه فانتزی(1پروژه 

 187 ............................................................................... در طراحی دکمه Hoverنقش 

 181 .............................................. سایت وب (UX)و تأثیر آن بر تجربه کاربری  Hoverبررسی 

 181 .......................................... (Hover: )طراحی یک نمونه دیگر دکمه فانتزی همراه با 7پروژه 

 Flat .................................................................................. 115های فلت  طراحی دکمه

 115 ............................................................. تخت یا فلت هایدکمه نکات اساسی در طراحی

 112 ....................................................... : )طراحی یک دکمه سبد خرید به شکل فلت(1پروژه 

 CTA ........................................................... 171یا   Call To Actionهای  آشنایی با دکمه

 171 .......................................................... چیست؟ CALL TO ACTION یا CTA مفهوم

 CTA......................................................................................... 171های  انواع دکمه

 CTA ................................................................................... 175اهداف طراحی دکمه 

 CALL TO ACTION ............................................................ 172 دکمه  محل قرارگیری

 172 ................................................................................. تأثیرگذار CTA نحوه طراحی

 037 ............................................................................................... فصل پنجم 

 117 ......................................................... های اصلی در قالب گرافیکی سایت آشنایی با بخش

 117 ............................................................ های قالب سایت از نظر سبک طراحی انواع اِلمان

 111 ............................................................................................ هدر سایت چیست؟

 111 ................................................................. های یک هدر سایت مناسب چیست؟ ویژگی

 116 ................................................................................ نقش مهم هدر در قالب سایت

 116 .................................................................................. سایت چیست؟ Footerفوتر 

 116 ........................................................... ها بود فوترهای معمولی و رایج سایتهای بهروش

 115 ................................................................................................ اسالیدرچیست؟
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 221 ....................................................................... میت طراحی اسالیدر در قالب سایتاه

 221 .....................................................چرا باید برای قالب گرافیکی خود اسالیدر داشته باشیم؟

 224 ....................................................... ینترنتها و ا سایت برخی از کاربردهای اسالیدر در وب

 222 ............................................................. : )طراحی یک اسالیدر به سبک رئالیسم(2پروژه

 211 ............................................................................................... کروسل چیست؟

 211 ....................................................................... مزیت کروسل در قالب سایت چیست؟

 211 .............................................................................................. تصاویر و کروسل

 211 ....................................................................................بایدهای استفاده از کروسل

 214 ....................................................................................... های کروسلتعداد فریم

 212 ............................................................................ هاکنترل پنل جستجوهای کروسل

 242 ..................................................................................... هاحرکت خودکار کروسل

 242 ............................................................................ های متحرککروسل توصیه برای

 242 ................................................................................ های ثابتکروسل توصیه برای

 241 ................................................................ تفاوت بین واژه هدر، بنر، اسالیدر در چیست؟

 183 .............................................................................................. فصل ششم 

 241 ...................................................................................................... تعریف بنر

 241 ........................................................................ بنر تبلیغاتی در طراحی سایت چیست؟

 241 .......................................................................................... انواع بنرهای تبلیغاتی

 241 ............................................................................... اندازه استاندارد بنرهای تبلیغاتی

 241 ..........................................................................ظ جهتانواع بنرهای تبلیغاتی از لحا

 241 ................................................................................ سایزهای متداول بنرهای افقی

 241 ................................................................................................ بنرهای عمودی

 244 ............................................................................ بنرهای عمودیسایزهای متداول 

 242 ............................................................................................... ایبنرهای گوشه

 242 .......................................................................... ایسایزهای استاندارد بنرهای گوشه

 223 .................................................................. اندازه بنرهای استاندارد به صورت تصویری

 223 ................................................................................ بهترین سایزهای بنر در گوگل

 222 .......................................................................... کنند؟ چرا از بنر تبلیغاتی استفاده می

 222 .......................................................................... سازند؟چه کسانی بنر تبلیغاتی را می

 222 ............................ برای تبلیغات بنری چه نکاتی را رعایت کنیم، که بازدهی بهتری داشته باشیم؟

 221 ......................................................................... معرفی انواع بنر از نظر سبک طراحی

 Gif ................................................................... 221سایز استاندارد بنر تبلیغاتی  21معرفی 
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 Gif ........................................................................... 222 سایز پرطرفدار بنر تبلیغاتی 21

 221 ..................................................................................... نکاتی مهم در طراحی بنر

 222 .............................................................. معرفی چند ابزار مناسب در طراحی بنر تبلیغاتی

 133 ....................................................................................... موشن گرافیک چیست؟

 132 ........................................................................... طراحی بنر موشن گرافیک چیست؟

 132 ........................................................................ کاربردهای موشن گرافیک در تبلیغات

 131 ........................................................ چه زمانی و در کجا از موشن گرافیک استفاده کنیم؟

 131 ..................................................................................... انیمیشن تبلیغاتی چیست؟

 131 ...................................................... ن گرافیک و انیمیشنهای فنی و ساختاری موشتفاوت

 132 ...................................................... اختالف در هدف و محتوای موشن گرافیک و انیمیشن

 132 ............................................................... تفاوت در مخاطبان انیمیشن و موشن گرافیک

 131 ............................................................................................. پروموشن چیست؟

 131 ............................................................................... با فتوشاپ Gifطراحی بنرهای 

 131 ...................................................................... (Gif: )طراحی یک بنر تبلیغاتی 1پروژه 

 111 .............................................................. فرض پنل تایم الین های پیشآشنایی با اکشن

 Fade ............................................................. 114فرض  های پیشآشنایی با مجموعه اکشن

 114 ............................................................................. آشنایی با ایجاد اکشن روی متون

 112 ........................................................... (strokeبا استایل  Gif: )طراحی یک بنر 1پروژه 

 123 ............................................................................. به متن text warpاعمال اکشن 

 212 ................................................................................................ فصل هفتم 

 121 .................................................................. انواع منو و کاربردهای آن در طراحی سایت

 121 .................................................................. ندارد و کاربردیهای یک منوی استا ویژگی

 122 ............................................................................ انواع منوها از لحاظ شکل ظاهری

 122 .......................................................... ها اجتناب شود. نکاتی که باید در طراحی منو از آن

 122 ................................................................... آشنایی با انواع منوها از نظر سبک طراحی

 113 ...................................................................... : )طراحی منو به روش رئالیسم(1پروژه 

 291 ............................................................................................... فصل هشتم

 121 ..................................................................................... تعریف تایپوگرافی در وب

 121 ............................................................................... انتخاب بهترین فونت برای وب

 121 ............................................. های فارسی و انگلیسی برای وب فونت معرفی برخی از بهترین

 122 ............................................................... سایت توجه کرد؟ چرا باید به انتخاب فونت وب
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 122 ...................................................... سایت موارد مؤثر در ایجاد تایپوگرافی مناسب برای وب

 121 ............................................................................................... فواید تایپوگرافی

 sans serif .................................................................... 121و  serifهای  آشنایی با  فونت

 121 ....................................................................... های سریف و سان سریف ی فونتویژگ

 121 ..................................................................................... چیست؟ sidebarسایدبار 

 124 ..................................... : )طراحی یک کادر برای سایدبار همراه با محتویات درون آن(4پروژه 

Content 122 .......................................................................................سایت چیست 

 121 ......................................................... در طراحی سایت Content First آشنایی با تکنیک

 121 ...................................................................... اساس محتوا اهمیت دارد؟آیا طراحی بر 

 124 .............................................................. کدام است؟ content first چهار عنصر مهم در

 122 ......................................... (contentهای مختلف برای : )طراحی یک کادر با سربرگ2پروژه 

 111 ................................................................... : )طراحی کادر خبر برای سایدبار(23پروژه 

 318 .................................................................................................. فصل نهم

 113 ...................................................................... ریسپانسیوچیست؟ گرا یا طراحی واکنش

 113 ............................................................................ های ریسپانسیو کردن سایتروش

 112 ........................................ گرا تأثیری در نتایج گوگل دارد؟ آیا طراحی سایت به صورت واکنش

 112 ................................... (RESPONSIVE) گرا یا ریسپانسیو سایت واکنش مزایای طراحی وب

 111 ......................................................................................ریسپانسیو هایورک فریم

 Frontend ......................................................................... 111های ورک های فریملفهمؤ

 111 .......................................................................... ورک مناسب نحوه انتخاب یک فریم

 112 ........................................................................................... های ساده ورک فریم

 111 ................................. ترهای جذاببرای طراحی سایت 1313سایت در سال  ترند طراحی وب 21

 111 ........................................................................... های پرکاربرد طراحی سایتتکنیک

 111 .......................................................... ید شامل چه عناصری باشد؟صفحه اصلی سایت با

 111 ......................................................................................خبرنامه اینترنتی چیست؟

 111 ................................................................................ ها از لحاظ محتواانواع خبرنامه

 111 .................................................................................. خبرنامه الکترونیکی چیست؟

 111 ........................................................ هاسایتهای الکترونیکی با وبارتباط تعاملی خبرنامه

 111 ............................................................. منتشر کنیم؟چگونه خبرنامه الکترونیکی تولید و 

 114 .............................................................. فرآیندهای تولید و ارسال خبرنامه چگونه است؟

 114 .......................................................................... لندینگ پیج یا صفحه فرود چیست؟

 112 ................................................................................. هدف از لندینگ پیج چیست؟
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 142 ............................................................ آیا صفحه فرود همان صفحه اصلی سایت است؟

 141 ................................................................ دو مورد از اجزای اصلی صفحه فرود چیست؟

 141 ........................................................... هایی هستند؟های اینترنتی چه نوع سایتفروشگاه

 141 ................................................. سایت فروشگاه اینترنتی برای چه کسانی مناسب است؟ وب

 141 ......................................................... های فروشگاهیچند نکته در رابطه با طراحی سایت

 384 ................................................................................................. فصل دهم

 144 ............................................................................... سایت چیست؟ مفهوم قالب وب

 144 ........................................................ های مختلف سایت از نظر مدیریت محتواانواع سبک

 142 ................................. های داینامیک( کنترل پنل مدیریتی )در سایت  انواع طراحی سایت از نظر

 122 ................................................................های سایت از نظر گرافیکیانواع طراحی قالب

 122 ........................................................................ مفهوم قالب رئالیسم در طراحی سایت

 122 ..................................................................... در طراحی سایت Flatمفهوم قالب فلت 

wireframe 121 ......................................................................................... چیست؟ 

 121 .......................................................... انجام داد؟ Wireframeچرا باید طراحی را بر پایه 

 Wireframe ............................................................................... 122مزایای استفاده از 

 122 .................................................................. قرار بگیرد؟ wireframeچه چیزی باید در 

 wireframe .................................................................. 122معرفی ابزارهایی برای طراحی 

 Wireframe .................................................................. 121مزایای تحویل نمونه پروژه با 

 wireframe ....................................................................................... 121 در ها اندازه

 121 .................................... چیست و روش استفاده و ساخت آن چگونه است؟  (Mockup)اپموک

 124 ............................................................. سایت قالب طراحی در موکاپ از استفاده مزایای

 122 .......................................... افزار فتوشاپ در نرم  (mockup)های موکاپ نحوه استفاده از فایل

Prototype 122 .............................................................................. پروتوتایپ چیست؟ 

 233 ................................................. یپ در طراحی سایت چیست؟پروتوتا الزمه و دالیل اهمیت

 233 ................................................................ شود. ساخت پروتوتایپ در چه زمانی انجام می

 233 ......................................................................مراحلی از طراحی که پروتوتایپ نیستند.

 233 ...................................... یزان از مشخصات محصول باید در پروتوتایپ وجود داشته باشد؟چه م

 232 ............................................................. منظور از وفاداری در طراحی پروتوتایپ چیست؟

 Guide line ....................... 231)برای قالب سایت توسط خطوط  wireframes: )ایجاد یک 23پروژه 
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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
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  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

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

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

  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، 

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

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.

و تالش جمعي از همكاران  "سركار خانم مهديه مقصودي پور "كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان 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 



ود در این حوزه ها امروزه با پیشرفت ابزارهاي گرافیکی و تکنولوژي ها، طراحی رابط کاربري مناسب براي اپلیکیشن ها و سایت ها یکی از مهم ترین مسائل موج
  .مختلف محسوب می شودمحسوب می شود. طراحی رابط کاربري مناسب، یکی از عوامل مهم در جذب کاربران براي استفاده از سایت یا اپلیکیشن هاي 

 ؟بگیریم چرا باید طراحی رابط کاربري در فتوشاپ را یاد
و یا یک اپلیکیشن امروزه کسب و کار هاي آنالین نیاز فراوانی به یک متخصص طراحی رابط کاربري در فتوشاپ دارند چرا که هزینه طراحی ابتدایی یک وب سایت 

تر از کدنویسی و توسعه و خطایابی است،پس شما با یادگیري این مبحث به راحتی میتوانید به عنوان یک طراحی رابط در محیط گرافیکی مانند فتوشاپ بسیار پایین 
 است؛  نرم افزار مادر واقعا نیازي نیست درمورد فتوشاپ توضیح خاصی بدهیم زیرا همانطور که میدانید فتوشاپ یک .بري در شرکت هاي مختلف مشغول به کار شویدرکا

 Adobe XD مثل ردیگ هاي افزار نرم بهتر درك براي نیاز پیش یک میتواند نوعی به و) وب حوزه در فقط نه( بکنید فکرش که چیزي هر براي. دارد کاربرد جا همه در یعنی

  .میرود رشما به  جز اصلی ترین ابزار هاي یک طراح رابط کاربري یک نرم افزار فراگیر است و  فتوشاپ  به شمار بیاید. در هر صورت
 

  کتاب: تحریر و مطالعهنکاتی راجع به نحوه 
در طراحی یک رابط کاربري در این کتاب سعی شده است ، تمامی مباحثی که وب با فتوشاپ میباشد.  (ui)کتابی که پیش روي شماست ، آموزش جامع رابط کاربري

 آموزش داده شود. بازار کار با زبانی کامال ساده و کاربردي در زمینه، گذار است خوب و حرفه اي تاثیر 
  در مورد نحوه مطالعه کتاب چندین نکته را به اطالع شما دوستان عزیز میرسانم که حائز اهمیت میباشد:

به  پروژه هاي کتاب، باید با نرم افزار فتوشاپ آشنایی داشته باشند، هر چند که هنگام آموزش عزیزانی که میخواهند این کتاب را مطالعه نمایند -
مباحثی مانند کار با الیه ها، انواع الیه ها، آشنایی با محیط نرم افزار و ...تا حدودي آشنا با توضیح کامل ابزارهاي مربوطه پرداخته شده است ولی باید 

 باشند.

اپ را بروي سیستم خود آموزش داده شده است ، ولی دوستانی که نسخه هاي قبلی برنامه فتوش 2020پروژه هاي موجود در این کتاب با نسخه  -
ن بصورت نصب شده دارند هم میتوانند با این نسخه ها کار کنند. الزم بذکر است که پیشنهاد میشود نسخه فتوشاپ سیستم شما هنگام مطالعه ای

 نباشد. cc 2015کتاب پایین تر از نسخه 

عدي را به ترتیب پیش روند. مباحث این کتاب به دلیل اینکه در قالب به مطالعه این کتاب پرداخته و فصول ب ، دوستان عزیز باید از ابتداي فصل یک -
میتوانید پروژه میباشد به یکدیگر مرتبط بوده ، لذا چنانچه از اواسط کتاب شروع به مطالعه کنید، در روند یادگیري شما عزیزان خلل وارد شده و ن

 میباشد.مباحث قبلی بحث مسلزم یادگیري به خوبی فرا گیرید، زیرا یادگیري یک مآنطور که باید مباحث را 

بکار تمامی پروژه هاي موجود در این کتاب به صورت گام به گام همراه با شکل در هر مرحله آموزش داده شده است و هر پروژه همراه با فایلهاي  -
 همراه کتاب در مسیرهاي مشخص قرار داده شده است. دي وي ديآن ، در رفته در 

همراه کتاب  دي وي ديپیشنهاد میشود براي یادگیري و درك بهتر مطالب ،هنگام آموزش هر یک از پروژه هاي کتاب ، فایل پروژه مورد نظر را از  -
 در برنامه فتوشاپ باز کرده و پیش رو داشته باشید.

در دیواسهاي مختلف از جمله دسکتاپ،  قالب سایتطراحی نحوه و اصول به دلیل اهمیت مسئله ریسپانسیو و واکنش گرا بودن سایتهاي امروزي ،  -
 کتاب آموزش داده شده است .قالب پروژه در این موبایل و تبلت در 

 همراه کتاب: DVDمحتویات 

  نیز ارائه شده است که حاوي موارد زیر میباشد: DVDبه همراه این کتاب یک 

 .psdبه صورت الیه باز و با فرمت  مربوط به هر فصل، فایلهاي آماده پروژه هاي  -

 و الیه باز. psdفلت با فرمت به سبک فایلهاي آماده چند نمونه قالب طراحی شده  -

 ، که میتوانید در طراحی هاي خود از آنها استفاده کنید.psdنمونه هایی از المانهاي کاربردي به صورت الیه باز و فرمت  -

 .programsدر پوشه  960به همراه برنامه فریم ورك  2020برنامه نصب فتوشاپ نسخه  -

آشنایی شما کاربران گرامی با نحوه طراحی موکاپ قالب یک  به منظور . psdبه صورت الیه باز و فرمت قالبهاي فلت آماده نمونه هایی از موکاپهاي  -

   .سایت
 

امر آموزش نظري و عملی بنده به هنرجویان عزیز توسط این کتاب توانسته باشد کمک مطلوبی در امر یادگیري براي امید است استفاده از تجربه ي طوالنی در 
  هنرآموزان در مسیر اشتغال فراهم نماید.

در رفع نواقص این کتاب راهنمایی  در پایان پیشاپیش از تمامی اساتید، دوستان ، همکاران و هنرجویان عزیز که با بیان انتقادات و نظرات ارزنده خود اینجانب را
  میکنند کمال تشکر را دارم.

  با احترام                                                                                                                                                                            
  مهدیه مقصودي پور

  
  هنرجویان عزیز شما میتوانید پیشنهادات و نظرات ارزنده خود را در جهت رفع نواقص این کتاب از طریق راههاي ارتباطی زیر مطرح نمایید.
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