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امروزه دنیای طراحی با سرعتی وصف نشدنی در حال پیشرفت است و ابزار های

بیشماری به عنوان مرجع دانلود فایل های الیه باز و وکتور پدید آمده اند،آیکون ها هم
از این قاعده مستثنی نیستند و سایت های زیادی هستند که بعضا در آن ها میلیون

ها آیکون میتوانید پیدا کنید.

در ا ین سایت ها از هر چیزی که جستجو کنید صد ها نمونه پیدا خواهید کرد و از
آنجایی که آیکون ها بسیار بسیار کاربردی هستند و تقریبا در همه زمینه های طراحی
از آن استفاده میشود میتواند کمک بسیاری به ما در پیشرفت کار ها بکند و در زیبایی

طرح های ما تاثیر زیادی بگذارند.

اگر گرافیست و طراح باشید میدانید که طراحی یک مجموعه آیکون چقدر میتواند سخت

و وقت گیر باشد و در نهایت تنوع زیادی نیز نخواهد داشت،اما با ابزار هایی که امروز

به شما معرفی خواهیم کرد مطمئنا شگفت زده خواهید شد.

در این ابزار ها میتوانید رنگ آیکون،سایز،فرمت و حتی طرح روی آن را نیز به شکل
دلخواه تغییر دهید که بسیار مفید خواهند بود.

تقریبا اکثر این سایت ها بیشتر خدمات خود را رایگان عرضه میکنند و برای دسترسی
به بعضی آیکون ها و ابزار ها شما باید نسخه پریمیوم آن را تهیه کنید که بعید میدانم

نیازی به آن ها داشته باشید.

با ما همراه باشید تا این سایت ها را به شما معرفی کنیم.

icon from freepik :1
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بی شک فری پیک بهشت گرافیستان است چرا که در آن نه تنها آیکون بلکه شما به

مجموعه ای از میلیون ها تصاویر استوک،وکتور و الیه باز دسترسی خواهید داشت.

در این سایت بیش از  83هزار آیکون وجود دارد که با جستجو میتوانید هر چیزی که
نیاز دارید را پیدا کنید،آیکون های این سایت توسط  flaticonپشتیبانی میشود.

قیمت  :رایگان

iconfinder :2

وبسایت آیکون فایندر یکی از بزرگ ترین مرجع های دانلود آیکون اس ت و بسیار در
جهان مشهور است به گونه ای که هر طراح برای پیدا کردن آیکون های خود ابتدا به

این سایت میرود.

همچنین این سایت ابزار های کاملی برای آیکون ها قرار داده که در ادامه با هم آن ها

را بررسی میکنیم.

بعد از جستجو آیکون مورد نظر وارد صفحه جدیدی میشوید که لیست ایکون های
پیشنهادی به شما را نشان میدهد در سمت چپ صفحه فیلتر هایی وجود دارد تا

آیکون مورد نظر را سریع تر و هدفمند تر پیدا کنید

در قسمت  priceشما میتوانید تعیین کنید که در نتایج جستجو آیکون های رایگان
قرار بگیرد یا پولی و یا هر دو

در قسمت  formatمیتوا نید تعیین کنید فرمت تصاویر وکتور باشد یا همه فرمت ها

دیده شوند.تصاویر وکتور تصاویری مستقل از پیکسل هستند بنابراین با زوم کردن از

کیفیت آن ها کاسته نمیشود.
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در قسمت  styleمیتوانید استایل آیکون های خود را مشخص کنید مثال تعیین کنید

که فقط تصاویر سه بعدی و یا ف لت در نتایج ظاهر شودند.

بعد از اینکه نتایج جستجو را بر اساس دلخواه فیلتر کردید با انتخاب آیکون مورد نظر
میتوانید آن را دانلود کنید،زمانی که بر روی آیکون کلیک میکنید بخشی جدید باز

میشود که با انتخاب فرمت آیکون در باالی صفحه و انتخاب سایز ایکون آن را دانلود

کنید.

همچنین در صورتی که در پایین آیکون بر روی گزینه  open in icon editorکلیک کنید
وارد صفحه ادیتور این سایت میشوید که امکانات جالبی دارد.به طور مثال میتوانید
نوشته به آن اضافه کنید،اشکال هندسی بکشید،تایپوگرافی کنید،شفافیت آیکون را تغییر

دهید،جهت آن را تغ ییر دهید و  ...در تصویر زیر ما آیکون پینترست را  180درجه چرخانده

ایم!
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قمیت 4 :دالر برای  10دانلود در ماه و  25دالر برای دانلود نامحدود آیکون ها

the noun project :3

در این سایت شما به بیش از  2میلیون آیکون دسترسی خواهید داشت،با جستجو

آیکون مورد نظر خود را پیدا کنید،این سای ت ادیتور ساده ای دارد که برای دسترسی به
همان هم باید اشتراک تهیه کنید،بنابراین آیکون ها را میتوانید به صورت پایه و همان
ظور که هست دانلود کنید،دقت داشته باشید که برای دانلود باید در سایت ثبت نام

کنید و در نهایت میتوانید تعیین کنید که تصویر به صورت  pngباشد یاsvg.

graphic burger :4
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این سایت تا به امروز بیش از  30میلیون دانلود را داشته و توسط یک فرد رومانیایی
تاسیس شده است و آیکون های آن رایگان است.این سایت عالوه بر آیکون خدمات

گرافیکی دیگری نیز ارائه میدهد مثل موکاپ ها و بک گراند.

پیشنهاد میشود سری به این سایت بزنید و از آیکون های رایگان آن استفاده کنید.
قیمت :رایگان

pixeden :5

این سایت توسط تیمی از طراحان اداره میشود و منابع مختلفی را برای طراحان گرافیک

و توسعه دهندگان به طور یکسان ارائه میدهد.اکثر آیکون های این سایت در فرمت

 pngهستند و در ب عضی موارد ممکن است فرمت های دیگری نیز قرار گرفته باشد و

سایز این تصاویر نیز از  16در  16تا  512در  512قابل تنظیم است.

قیمت :بعضی از آیکون ها رایگان و هزینه تهیه اشتراک از  10دالر در ماه

flaticon :6
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سایت فلت آیکون معروفترین سایت ارائه دهنده آیکون های وکتور است و شامل بیش

از  2میلیون و  700هزار آیکون میباشد،این سایت یکی از زیر مجموعه های سایت فری
پیک میباشد.

آیکون های این سایت در دو پلن رایگان و اشتراکی وجود دارد و شما میتوانید به
صورت رایگان به بسیاری از آیکون ها دسترسی پیدا کنید.آیکون های این سایت در

فرمت های  PNG, SVG, EPS, PSDو  BASE 64وجود دارد.

برای دسترسی به ادیتور حرفه ای این سایت باید در سایت ثبت نام کنید.بعد از ثبت

نام در سایت و انتخاب آیکون مورد نظر بر روی آیکون مشخص شده در تصویر زیر

کلیک کنید تا ادیتور برای شما فعال شود و از امکانات حرفه ای آن استفاده کنید.

قیمت  :رایگان  /اشتراک پولی از  10دالر در ماه

icons8 :7
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این سایت با بیش از  100هزار آیکون سایت مناسبی برای پیدا کردن آیکون های
شماست،در ضمن ادیتور های این سایت یکی از حرفه ای ترین ادیتور های دنیا برای

آیکون هاست و زمانی که از آن استفاده کنید متوجه میشوید که چقدر دستتان در

ویرایش باز است و هر تغییری که فکرش را بکنید میتوانید اعمال کنید.

با کلیک بر روی هر کدام از ایکون ها پنجره جدیدی باز میشود و در سمت چپ صفحه

گزینه هایی برای شما وجود دارد که در تصویر زیر با مستطیل قرمز مشخص شده.

در قسمت  recolorمیتوانید رنگ بیشتر ق سمت های آیکون را تغییر دهید
در قسمت  overlayمیتوانید آیکون های ریز تری به آیکون اصلی اضافه کنید.
در قسمت  textمیتوانید به آیکون نوشته اضافه کنید که البته از زبان فارسی پشتیبانی
نمیکند.
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در قسمت  strokeمیتوانید دور ایکون حاشیه با رنگ دلخواه ایجاد کنید.
در قسمت  paddingمیتوانید به آیکون از اطرف حاشیه دهید.
در قسمت  backgroundمیتوانید تصویر پس زمینه آیکون را تغییر دهید.
در قسمت  circleمیتوانید تصویر دور آیکون را به شکل دایره تغییر دهید و شکل کلی
آیکون را دایره کنید که بسیار پر کاربرد است.

در نهایت با کلیک بر روی گزینه  Downloadمیتوانید آیکون مورد نظر را دانلود کنید
دقت کنید که درنسخه رایگان شما فقط میتوانید فرمت  pngو سایز x64 64را دانلود

کنید و برای فرمت و سایز های دیگر باید اشتراک تهیه کنید

قیمت  :رایگان با امکانات محدود و اشتراک از  20دالر در ماه

icomoon :8

آیکون های م وجود در این سایت محدود است و برای دسترسی به آیکون های بیشتر
باید نسخه پولی تهیه کنید.آیکون های این سایت توسط طراحان گرافیک طراحی

میشوند و برای فروش در این سایت قرار میگیرد،بنابراین قیمت هر مجموعه آیکون ها

متفاوت است و نمیتوانید با خرید یک اشتراک به همه آن ها دسترسی داشته باشید.
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قیمت :متغیر است.

iconmonstr :9

در این سایت بیش از  4500آیکون رایگان قرارداده شده و خوب نسبت به دیگر سایت
ها تعداد کمی است اما چون رایگان است پیشنهاد میکنم استفاده کنید.آیکون های

این سایت در  5فرمت موجود است و میتوانید رایگان دانلود کنید.
قیمت :رایگان

icojam :10
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در این سایت شما میتوانید مجموعه ای از آیکون ها را در قالب تصاویر به صورت

مجموعه ای دانلود کنید و دارای آیکون های رایگان و پولی هستند که پیشنهاد میشود

سری به آن بزنید.

قیمت :متغیر است

material icons by google :11

آیکون های این سایت توسط گوگل توسعه داده شده اند و با وجود این که آیکون های
محدودی دارد ولی بسیاری از آن ها کاربردی هستند،همچنین آیکون های این سایت

برای طراحان قابل ویرایش است و آیکون ها در فرمت های  pngو  svgموجود هستند.
قیمت:رایگان
نتیجه گیری

در این  11لیستی که به شما معرفی کردیم ممکن است  2الی سه مورد آن ها بسیار
پرکاربرد تر باشند مثل فلت آیکون و آیکون فایندر چرا که بسیار جامع است و ویرایشگر

حرفه ای نیز دارند که در کل پاسخگوی شما خواهند بود،در صورتی که شما هم سایتی
را میشناسید که ایکون های مناسبی ارائه میدهد به ما معرفی کنید تا به لیست اضافه

کنید.
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همچنین اگر صاح ب کسب و کاری هستید و یا یک فروشگاه آنالین دارید و دوست
دارید آیکون های اختصاصی برای خود داشته باشید که متناسب با نیاز شما و یکپارچه

باشد با ما تماس بگیرید تا شما را در این زمنیه راهنمایی کنیم.
مطالعه مقاالت بیشتر:
https://tarahilogo.com/blog
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