
 

 
 گروه طراحی فالمینگو

 سفارش انواع خدمات گرافیکی آنالین

 tarahilogo.comآدرس سایت: 

 موضوع مقاله:

 ایران در گرافیک طراحی آموزش برتر سایت 10

 

 

 

 

 

 

 

https://tarahilogo.com/


 

2 
 

 Tarahilogo.com 

طراحی گرافیک از جمله حوزه های مورد عالقه بسیاری از افراد عالقه مند به تخصص هنر است 

دی تصمیم میگیرند که این راه پر فراز و نشیب را انتخاب کنند و در و هر ساله عالقه مندان زیا

این مسیر قدم بگذارند تا روزی در این تخصص مشغول به کار شوند. هنر طراحی گرافیک 

صفحه آرایی و طراحی گرافیک  گرفته تا طراحی نشریات و طراحی لوگو بسیاری از شاخه ها از

وب و بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود که طیف بسیار وسیعی دارد و ذکر همه آن ها در 

این مقاله ممکن نیست.در صورتی که عالقه مند هستید وارد این حوزه شوید و از این راه کسب 

حی گرافیک و دالیل درآمد کنید با ما همراه باشید.در بخش اول به روش های یادگیری طرا

یادگیری این تخصص میپردازیم و در بخش دوم بهترین منابع فارسی برای یادگیری این حوزه 

  .را به شما معرفی میکنیم

 کی طراحی گرافیراه های یادگیر

 مطالعه کتاب های آموزشی 

 مشاهده ویدیو های آموزشی 

 مطالعه مقاله های آموزشی 

 دنبال کردن منابع خارجی و سایت های مرجع مثل udemy 

 انتخاب رشته حوزه گرافیک 

 شرکت در کالس های حضوری و خصوصی 

برای یادگیری و متخصص شدن در این زمینه راه های زیادی وجود دارد،بعضی از همان دوران 

راهنمایی این رشته را انتخاب میکنند و بعضی دیگر سعی میکنند در کنار تحصیل این رشته را 

دنبال کنند،بعضی از راه خواندن کتاب این دانش را یادمیگیرند و بعضی دیگر از طریق ویدیو 

زشی و بعضی حتی مایلند در کالس های حضوری گرافیک را یادبگیرند،هر فرد بنا به های آمو

 .دالیلی که دارد و راحت تر است روش یادگیری خود را انتخاب میکند و آن را دنبال میکند

با این حال به جرات میتوان گفت که یادگیری طراحی گرافیک از طریق ویدیو های آموزشی 

ت.دالیل بسیاری وجود دارد که ثابت میکند ویدیو های آموزشی بهترین روش یادگیری اس

 :نسبت به سایر روش ها ارجعیت دارد

 میتوانید به راحتی در خانه و یا محل کار و فقط با یک لپتاپ و یا کامپیوتر گرافیک را یادبگیرید. 

 میتوانید ویدیو های اموزشی را چندین بار ببینید و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارید. 

https://tarahilogo.com/services/logo-design/
https://tarahilogo.com/services/logo-design/
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 هزینه شرکت در دوره های آنالین به مراتب بسیار پایین تر از دوره های حضوری است. 

  منبع یادگیری بسیار مفیدی است چرا که میتوانید به صورت عملی طراحی گرافیک را یادبگیرید و در

 ماه با پشتکار الزم تبدیل به یک طراح و گرافیست حرفه ای شویدعرض چند 

  معموال آموزش های ویدیویی توسط طراحان مطرح کشور ارائه میشود که این خود یک نکته مثبت در

 .دوره های اموزشی است

  

 ؟خدمات طراحی گرافیک شامل چه مواردی است

از محصوالت و خدمات است، از  خدمات طراحی گرافیک شامل ارائه طیف گسترده و متنوعی

 :جمله

  طراحی لوگو ، نام تجاری و لوگوتایپ : در گذشته کمپانی ها و شرکت های بزرگ به دنبال داشتن لوگوی

اختصاصی بودند اما امروزه کسب و کارهای کوچک، استارت آپ های نوپا و افراد نیز طراحی لوگو را 

 .خیلی زود به سراغ آن می روندجزء الزامات مسیر برندسازی خود می دانند و 

 ست اداری شامل طراحی اقالم مورد نیاز ادارات، سازمان ها و شرکت ها نظیر کارت   :ست اداری طراحی

 .ویزیت، سربرگ، پاکت نامه و مواردی از این دست می شود

 حصوالت : امروز دیگر بسیاری از تولیدکنندگان کاال به اهمیت بسته بندی در جذب بندی مطراحی بسته

 .مشتریان بالخص برای اقالم صادراتی پی برده اند و طراحی بسته بندی جایگاه خود را پیدا کرده است

  طراحی پوستر، بنرهای تبلیغاتی مکتوب و مجازی، طراحی سایت، طراحی بیلبورد، طراحی کمپین

از جمله دیگر مواردی است که به … ی، طراحی هویت بصری، طراحی کاراکتر و تصویرسازی و تبلیغات

عنوان خدمات طراحی گرافیک شناخته شده و نیاز طیف گسترده ای از مشتریان اعم از کسب و کارها، 

 .را پوشش می دهد… ادارات، مدارس، مساجد، شخصیت ها و 

از خدمات و راه های کسب درآمد که مطمئنا بسیار  حال تصور کنید با این طیف بسیار گسترده

بیشتر از مواردی است که در باال ذکر کردیم میتوانید تا چه میزان کسب درآمد کنید،در صورتی 

که انگیزه و تخصص الزم را داشته باشید میتوانید به راحتی در این دنیای گسترده و پرسود 

 .درامد های باالیی را تجربه کنید

 مچرا طراحی گرافیک را یادبگیری

https://tarahilogo.com/services/office-set-design/
https://tarahilogo.com/services/office-set-design/
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در صورتی که به این تخصص عالقه مند باشید و شروع به یادگیری آن کنید و در آن مهارت 

پیدا کنید میتوانید به منبع درآمد بسیار مناسبی برسید،امروزه با رشد دنیای کسب و کار های 

ت طراحی گرافیک و هویت آنالین و ضرورت برندینگ و دیجیتال مارکتینگ روز به روز بر اهمی

بصری افزوده میشود و شما میتوانید در این بستری که هر روز نیاز به آن گسترش پیدا میکند 

 .کسب درآمد کنید

شما امروزه تقریبا جایی در دنیای واقعی و مجازی پیدا نمیکنید که نیازمند گرافیست و طراح 

ید خود را ثابت کنید و در آن کسب نباشند و این یک فرصت استثنایی برای شماست تا بتوان

درآمد کنید.بسیاری از افرادی که به این تخصص روی می آورند به دلیل درآمد باالی این رشته 

است،شما با مدتی تمرین و تالش میتوانید به یک طراح قوی و حرفه ای تبدیل شوید و بسیاری 

 .یی برسیداز پروژه های گرافیکی را دریافت کنید و به درامد بسیار باال

راه های کسب درامد از طراحی و گرافیک بسیار وسیع و گسترده است و ما چند مورد که محبوب 

 :تر و رایج تر است را بررسی میکنیم

  استخدام رسمی در شرکت های نیازمند به طراح و گرافیست )تقریبا در همه شرکت ها و بیشتر کسب

 و کار ها(

 ت ها )مثل طراحی بنر و پست های محصوالت و حتی ویدیو انجام خدمات طراحی مربوط به وبسای

 ها(

 )کار به صورت فریلنسری )منظور کسب درآمد از طریق دریافت پروژه به صورت انفرادی است 

  تولید محتوا تصویری و ویدیویی در شبکه های اجتماعی | مدیریت شبکه های اجتماعی کسب و کار

 ها

  و آنالینکسب درامد از طریق آموزش های خصوصی 

 راه اندازی یک دفتر تبلیغاتی 

 )راه اندازی سایت خدمات گرافیکی )مثل تیم ما 

و بسیاری از موارد دیگر که زمانی که خودتان طراح شوید بنا به شرایط میتوانید راه خودتان را 

 .برای کسب درامد انتخاب کنید

 ؟یادگیری رایگان یا پولی
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این طور نیست.معموال هر چیزی که ارزش یادگیری رایگان بودن خوب است اما لزوما همیشه 

داشته باشد مستلزم پرداخت هزینه است.به ندرت پیش می آید کسی مهارتی را که با زحمت 

یاد گرفته است به صورت رایگان در اختیار ما قرار دهد.البته در ایران هزینه های شرکت در دوره 

صرف کمترین هزینه این مهارت را  های اموزشی بسیار مناسب است و شما میتوانید با

یادبگیرید.فقط به این فکر کنید که میتوانید در ماه اول تمام این هزینه ها را جبران کنید،پس 

 .ارزش هزینه کردن دارد

سایت هایی که به شما معرفی خواهیم کرد معموال شامل بخش های مختلفی هستند.بخش 

ین سایت ها میتوانید مهارت و دانش خود را اول بخش مقاالت آن هاست.با مطالعه مقاالت ا

 .در این زمینه افزایش دهید

بخش دوم بخش دوره های رایگان و ویدیو های اموزشی رایگان است که باعث میشود شما 

 .با نحوه آموزش آن سایت آشنا شوید و مهارت های جدیدی یادبگیرید

موزشی خود را ارائه بخش سوم هم مربوط به فروشگاه محصوالت است که پکیج های ا

میدهند،پیشنهاد میکنم در صورتی که بودجه الزم را دارید با بررسی این سایت ها بهترین پکیج 

را انتخاب کنید و آن را تهیه کنید،مطمئن باشید ضرر نخواهید کرد.البته لزوما همه سایت ها 

 .بخش را ندارند و بعضی ممکن است فقط فروشگاه داشته باشند 3این 

این حتی اگر نمیخواهید برای یادگیری طراحی و گرافیک هزینه کنید میتوانید از منابع بنابر

 .رایگان این سایت ها استفاده کنید

در ادامه دو منبع رایگان و بسیار فوق العاده برای یادگیری طراحی گرافیک و فتوشاپ در قالب 

 .دوره آموزشی به شما معرفی خواهیم کرد،با ما همراه باشید

منبع برتر آموزش طراحی گرافیک را به شما عزیزان معرفی میکنیم و مزایا و معایب  10ادامه ما در 

 .هر کدام را با هم بررسی میکنیم

 یماژیک آب :1 
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یکی از بهترین سایت های آموزشی گرافیک و کسب و کار اینترنتی در ایران است  ماژیک آبی

و توسط محمد کریمی طراح گرافیک و مشاور کسب و کار اینترنتی راه اندازی شده است.سایت 

وه بر آموزش گرافیک به صورت حرفه ماژیک آبی یکی از معدود سایت هایی است که عال

ای،روش های کسب درآمد از این تخصص را نیز می آموزید. در بخش فروشگاه این سایت 

دوره آموزشی ویدیویی،کتاب الکترونیکی و صوتی وجود دارد که میتوانید دوره  13نزدیک به 

 .های مورد نیاز را بسته به نیازتان تهیه کنید

میتوانید دوره های حرفه ای فتوشاپ،کورل درا،موشن گرافیک و در سایت ماژیک آبی شما 

انیمیشن را تهیه کنید و عالوه بر این موارد دوره هایی مربوط به کسب درآمد از طریق طراحی 

 .گرافیک و کسب و کار آنالین را تهیه کنید

سی در بخش محصوالت رایگان میتوانید به دوره های رایگان فتوشاپ و موشن گرافیک دستر

 .پیدا کنید و در بخش آموزش های کوتاه نیز ویدیو های آموزشی کوتاه را دریافت کنید

 :مزایا

  دوره آموزشی در قالب ویدیو،صوت و کتاب 13بیش از 

 کیفیت تدریس و آموزش باال 

  ویدیو آموزشی رایگان 30چند دوره آموزشی رایگان و بیش از 

 آموزش کسب درآمد از طریق طراحی و گرافیک 

 تیبانی تمام محصوالت و رفع اشکال از طریق تیکتپش 

https://mazhikeabi.com/
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 طراحی  ، طراحی کاتالوگ ، طراحی کارت ویزیت،آموزش گرافیک در قالب پروژه های عملی مثل

  …و بروشور

 بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از دوره ها 

 :معایب

 قیمت باالی بعضی دوره های آموزشی 

 کمبود بعضی دوره های آموزشی از جمله Adobe illustrator  که یک نرم افزار مهم در زمینه طراحی لوگو

 .است

 نبودن مسیر مشخص در زمینه طراحی گرافیک 

  رآریا گستر افزا :2 

 
است. آریا گستر  آریا گستر افزار یکی دیگر از بهترین سایت های آموزش گرافیک در ایران سایت

افزار ناشر دیجیتال و بزرگترین تولید کننده و ارائه دهنده محصوالت آموزشی تخصصی فارسی 

در گرافیک دو بعدی و سه بعدی، جلوه های ویژه، برنامه نویسی وب، برنامه نویسی موبایل ، 

صوتی و ویدیویی و جلوه بازی سازی، انیمیشن سازی ، مهندسی ، میکس ، مونتاژ و تدوین 

https://tarahilogo.com/services/business-card-design/
https://tarahilogo.com/services/business-card-design/
https://tarahilogo.com/services/brochure-design/
https://tarahilogo.com/services/brochure-design/
https://tarahilogo.com/services/brochure-design/
https://aryagostarafzar.com/
https://aryagostarafzar.com/
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های ویژه است.این سایت سال هاست در زمینه آموزش گرافیک و وب فعالیت میکند و دارای 

محصول آموزشی است که تماما به صورت حرفه ای و اختصاصی از سایت های  200بیش از 

 .بزرگ آموزشی دنیا ترجمه و دوبله شده است

بنابراین اگر به دنبال آموزش های سایت های معتبر دنیا از جمله لیندا و یودمی هستید این 

سایت میتواند برای شما بهترین منبع باشد چرا که عالوه بر این که توسط معتبر ترین مدرسان 

 آموزش میبنید بلکه میتوانید دوره ها را به صورت فارسی و دوبله شده ببینید و مشکلی در زمینه

 .یادگیری نداشته باشید

در این سایت هر آموزشی که فکرش را بکنید پیدا خواهید کرد.از آموزش طراحی گرافیک تا بازی 

سازی،برنامه نویسی،طراحی سه بعدی،میکس،مونتاژ و بسیاری از تخصص های دیگر را پیدا 

ا که بعضی نرم خواهید کرد که بعضی از دوره ها را فقط در این سایت میتوانید پیدا کنید چر

 .افزار ها بسیار تخصصی هستند و آموزش دیگری به زبان فارسی هنوز تولید نشده است

دوره آموزشی تخصصی وجود دارد که میتوان  30در موضوع طراحی گرافیک دو بعدی بیش از 

این سایت را کامل ترین مرجع آموزش طراحی گرافیک به زبان فارسی دانست. تمام نرم افزار 

 .رد نیاز در طراحی گرافیک را در این سایت میتوانید تهیه کنیدهای مو

 : مزایا فرانش

  دوره آموزشی در زمینه طراحی گرافیک دو بعدی 30عنوان آموزشی و بیش از  200دارای بیش از 

  تمام آموزش ها توسط استادان مطرح بین المللی به زبان انگلیسی تولید شده و به صورت اختصاصی

 .گستر افزار ترجمه شده است در شرکت آریا

 بسته بندی محصوالت بسیار شکیل و زیبا 

  درصد در صورت خرید های بیشتر 35ارسال رایگان و تخفیف تا 

 پشتیبانی رایگان محصوالت 

 قیمت های بسیار مناسب محصوالت نسبت به کیفیت آموزش و بسته بندی محصوالت 

 ه سرفصل هاتوضیحات کامل هر محصول در صفحه اختصاصی به همرا 

 بخش مقاالت رایگان و آموزش های متنی به صورت رایگان 

 آپدیت دوره های آموزشی به صورت سالیانه 

 : معایب فرانش
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 امکان دریافت محصوالت فقط به صورت فیزیکی 

 کوتاه بودن مدت زمان بعضی پکیج های آموزشی 

  یک نفرالیسنس دار بودن محصوالت و امکان استفاده از هر محصول تنها برای 

  کدیالین گرافی :3 

 
نیز یکی دیگر از سایت هایی است که توانسته در زمینه آموزش گرافیک به  دیالین گرافیک

خصوص آموزش طراحی لوگو مطرح شود و تا امروز افراد زیادی از طریق آموزش های این 

سایت به درآمد های باالیی در گرافیک و لوگو رسیده اند.سایت دیالین در دو بخش آموزش 

لیت میکند و در این دو بخش،دو پکیج ارائه داده ایلوستریتور و آموزش طراحی لوگو فعا

است.تمرکز این سایت بر روی کسب درآمد میلیونی از طریق طراحی لوگو و دیگر خدمات 

گرافیکی است.بنابراین در صورتی که میخواهید در زمینه طراحی لوگو متخصص شوید و درآمد 

نین یک بخش دیگر در پکیج های باالیی داشته باشید این پکیج برای شما مناسب است.همچ

 .نیز به آموزش کسب درآمد از طریق خدمات گرافیکی اضافه شده است

 :مزایا

 آموزش طراحی لوگو به صورت تخصصی 

 آموزش طراحی انواع خدمات گرافیکی 

 آموزش کسب درآمد میلیونی از طریق طراحی لوگو و خدمات گرافیکی 

 آموزش های رایگان متنی و ویدیویی 

 طریق تیکت و شبکه های اجتماعی پشتیبانی از 

https://delayn.com/
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 آموزش های صوتی رایگان 

 :معایب

 کمبود دوره های آموزشی تخصصی دیگر مثل فتوشاپ و کورل درا 

 نارضایتی بعضی از شرکت کنندگان دوره های متخصص 

  یکانال یوتیوب سعید طوفان :4 

 
یویتیوب به بهترین دانشگاه جهان تبدیل شده است.در این سایت هر آموزشی را که فکرش را 

بکنید در هر زبانی وجود دارد و دریایی از اطالعات است.در زمینه آموزش طراحی گرافیک نیز 

سایت میتوانید آموزش هایی را به صورت این موضوع مستثنی نیست.با کمی جستجو در این 

دست و پا شکسته پیدا کنید اما اگر به دنبال دوره های آموزشی کامل و حرفه ای هستید دوره 

حی گرافیک دوره را به شما پیشنهاد میکنم.استاد طوفانی در زمینه طرا سعید طوفانی های استاد

و بسیاری از دوره های دیگر  indesignهای آموزشی مختلفی چون آموزش فتوشاپ،ایلوستریتور،

جلسه ویدیو برای هر دوره آپلود کرده است که یک  100را به صورت رایگان و در قالب بیش از 

 .منبع یادگیری بسیار عالی برای افرادی است که نمیخواهند هزینه کنند

شود در صورتی که از دوره های ایشان رضایت نداشتید اقدام به خرید دوره های پیشنهاد می

 .آموزشی سایت های دیگر کنید

 :مزایا

 دوره های آموزشی به صورت رایگان 

 گسترده و متنوع بودن آموزش های گرافیکی 

 آموزش توسط استاد مطرح و بین المللی گرافیک 

https://www.youtube.com/user/st20041
https://www.youtube.com/user/st20041
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 :معایت

 آموزش به صورت پراکنده 

 نبود روند مشخص در آموزش ها 

 )مشکالت مشاهده ویدیو ها در یوتیوب )پیشنهاد میشود ویدیو ها را دانلود کنید 

  رگرافیستا :5 

 
با سه سال سابقه آموزش طراحی گرافیک و بیش از ده ها هزار دانشجوی دوره های  گرافیستار

آنالین یکی از مطرح ترین سایت های آموزش گرافیک در ایران است.در این سایت به بیش از 

اری دوره آموزشی حرفه ای دسترسی دارید که میتوانید هر کدام را بنا به نیازتان خرید 16

کنید.مهم ترین دوره های این سایت دوره های آموزشی فتوشاپ،کورل،ایلوستریتور و این دیزاین 

 .است که کیفیت دوره های آموزشی تا حد قابل قبولی مناسب است

در بخش مقاالت و بخش آموزش های رایگان میتوانید آموزش های کوتاهی در قالب مقاله و 

زمینه طراحی بسیار کمک میکند،همچنین در بخش دانلود ویدیو مشاهده کنید که به شما در 

و بسیاری از فایل های  نرم افزار های طراحی گرافیک،های رایگان میتوانید پالگین های آماده

 .کاربردی را دانلود نمایید

قیمت شرکت در دوره های آنالین این سایت بسیار مطلوب است و االن که در حال نوشتن این 

درصدی بر روی سایت اعمال شده است که میتوانید از این فرصت 50مقاله هستم یک تخفیف 

 .استفاده کنید و دوره های مورد نیاز خود را تهیه کنید

 :مزایا

https://graphi-star.com/
https://tarahilogo.com/blog/design-guide/best-logo-design-software-for-designer/
https://tarahilogo.com/blog/design-guide/best-logo-design-software-for-designer/
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 قیمت مناسب دوره های آموزشی 

  دوره 16دوره های آموزشی با بیش از تنوع باال 

 آموزش های رایگان ویدیویی و متنی 

 تخفیف های ویژه در مناسبت های مختلف 

 رضایت باالی دانشجویان دوره های این سایت 

 ارائه سرفصل های کامل در صفحه هر دوره 

 آموزش دریافت پروژه های میلیونی در هر پکیج 

 ضمانت آپدیت و پشتیبانی دوره تا سه سال 

  کمدرسه گرافی :6 

 
از سایت های برتر آموزش طراحی گرافیک در ایران دوره یکی  15نیز با  مدرسه گرافیک سایت

است.بیشتر آموزش های این سایت در رابطه با فتوشاپ،ایلوستریتور و انیمیشن است.بیشتر 

دوره ها در رابطه با طراحی انیمیشن است.در این سایت میتوانید آموزش های رایگان را در 

نید.همچنین یک بخش برای پرسش و قالب ویدیو و متن مشاهده کنید و از آن ها استفاده ک

 .پاسخ ایجاد شده است که میتوانید سوال های خود را از این قسمت مطرح کنید

 :مزایا

 قیمت مناسب دوره های آموزشی 

 تخفیف های ویژه به مناسبت های مختلف 

 آموزش از مقدماتی تا پیشرفته 

 سرفصل های هر محصول به صورت کامل قرار داده شده 

http://schoolgraphic.ir/
http://schoolgraphic.ir/
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 ل به صورت کاملپشتیبانی محصو 

 آپدیت دوره ها به صورت منظم 

 :معایب

 تمرکز اصلی بر روی طراحی انیمیشن است 

 کیفیت پایین تر نسبت به سایر دوره های معرفی شده این لیست 

  سفرادر :7 

 
یکی از بزرگترین مرجع های آموزش آنالین به زبان فارسی است که تاکنون نزدیک به  فرادرس

راحی بیش از ده ها هزار ساعت ویدیو در این سایت قرار گرفته است.در موضوع گرافیک و ط

نیز فرادرس دوره های جامع و گسترده ای قرار داده است.در صفحه مربوط به گرافیک نزدیک 

هزار دقیقه ویدیو قرار داده شده است و روند آموزش نیز به خوبی  11دوره جامع و  38به 

مشخص شده است.قیمت دوره های فرادرس بسیار عالی است و شما میتوانید با کمترین هزینه 

 .این سایت را تهیه فرماییددوره های 

 :مزایا

 قیمت های بسیار مناسب دوره ها 

 مشخص بودن روند یادگیری طراحی گرافیک 

https://faradars.org/how-to-learn/computer-graphics
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  هزار دقیقه ویدیو آموزشی 11نزدیک به 

 گستردگی و تنوع بسیار زیاد دوره ها 

 پشتیبانی محصوالت توسط فرادرس 

 :معایب

 تفاوت مدرس در هر دوره 

 ده در دوره هارضایت متوسط دانشجویان شرکت کنن 

 کیفیت پایین ویدیو ها در بعضی دور ها 

  شفران  :8

 
است.در فرانش  فرانش یکی دیگر از مطرح ترین سایت های آموزش آنالین در کشور وبسایت

شما هر دوره ای که فکرش را کنید پیدا خواهید کرد و قیمت دوره های این سایت بسیار 

پکیج آموزشی وجود دارد که این  500مناسب است.در دسته بندی مربوط به طراحی بیش از 

موزشی که فکرش را عدد بسیار شگفت انگیز است.با وجود این تعداد پکیج آموزشی، شما هر آ

بکنید در زمینه گرافیک و طراحی پیدا خواهید کرد.همچنین فرانش به مناسبت های مختلف 

درصد(،بنابراین میتوانید در مناسبت  50تخفیف های ویژه ای قرار میدهد ) معموال تخفیف های 

 .های مختلف با یک قیمت استثنایی دوره های این سایت را تهیه فرمایید

 :مزایا

 پکیج آموزشی در زمینه طراحی 500از  بیش 

https://faranesh.com/design
https://faranesh.com/design
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 قیمت های بسیار مناسب و عالی 

 تخفیف های ویژه در مناسبت های مختلف 

 پشتیبانی تمام محصوالت در فرانش 

 تنوع پکیج های آموزشی به تفکیک مدرسان 

 :معایب

 نبود روند مشخص در زمینه یادگیری طراحی و گرافیک 

 وجود مدرسان زیاد در دوره های مختلف 

 ) کوتاه بودن و بی کیفیت بودن سطح آموزش بعضی از اساتید) بسیار کم 

  ردانشجویا :9 

 
یکی از قدیمی ترین سایت های آموزش آنالین در کشور است که توانسته با جذب  دانشجویار

اساتید زیاد دوره های زیادی برگزار کند.در دسته بندی طراحی و گرافیک دانشجویار نزدیک به 

دوره آموزشی از طراحی فتوشاپ گرفته تا طراحی سه بعدی،انیمیشن و بسیاری از دوره  150

ر را میتوانید پیدا و خریداری کنید.همچنین این سایت در مناسبت های مختلف تخفیف های دیگ

های باالیی بر روی دوره ها فعال میکند که میتوانید از آن ها استفاده کنید.به طور مثال همین 

درصدی بر روی سایت فعال شده  50االن که مشغول نوشتن این مقاله هستم یک تخفیف 

ره ها نسبت به مدت زمان دوره و مقایسه با سایت های دیگر بسیار است.همچنین قیمت دو

 .مناسب است

https://www.daneshjooyar.com/category/graphic/
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 :مزایا

  دوره آموزشی در تمام زمینه های طراحی گرافیک و انیمیشن 150نزدیک به 

 قیمت های مناسب دوره ها 

 تخفیف به مناسبت های مختلف 

 پشتیبانی محصوالت بعد از خرید 

 :معایب

 با توجه به بازخورد های مختلف سطح آموزش ها متوسط به باال است 

 وجود اساتید مختلف در هر دوره باعث شده سطح کیفیت دوره مشخص نباشد. 

 در بعضی پکیج های قدیمی کیفیت ویدیو و آموزش پایین است. 

 بروز رسانی در پکیج ها مداوم نیست 

  سپرشین جی اف ایک :10 
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یکی از قدیمی ترین سایت های ایران در زمینه ارائه فایل های الیه باز  پرشین جی اف ایکس

بعد از مدتی فروشگاه خود را راه اندازی کرد و دوره های  به صورت دانلودی است.این سایت

مختلفی در این مجموعه ظبط شد.کیفیت دوره های آموزشی این سایت بسیار باالست و برای 

کسانی که میخواهند طراحی گرافیک و انیمیشن را اصولی یادبگیرند مناسب است.قیمت دوره 

انید هر دوره ای که نیاز دارید را تهیه های آموزشی این سایت معموال مناسب است و میتو

 .فرمایید

 :مزایا

  عالوه بر پکیج های به زبان فارسی در پکیج ها آموزش هایی به صورت انگلیسی نیز دریافت خواهید

 کرد

 قیمت دوره ها بسیار مناسب است 

 دسترسی رایگان به تمام فایل های الیه باز و کاربردی خواهید داشت 

 تید مناسب استکیفیت دوره ها و اسا 

 سر فصل های هر دوره مشخص است 

 :معایب

 طول بعضی دوره ها کوتاه است 

 روند مشخصی در طراحی گرافیک وجود ندارد 

 هنتیج

سایت برتر آموزش طراحی گرافیک در ایران  10وبسایت هایی که به شما معرفی کردیم شامل 

بودند.به طور حتم سایت های بیشتری در زمینه آموزش طراحی فعالیت دارند که قابلیت 

سایت برتر را دارند.امیدواریم روز به روز بر کیفیت دوره های آموزشی در  10قرارگرفتن در لیست 

ده شود تا دانشجویان بتوانند به بهترین شکل ممکن آموزش ببینند و با کمترین ایران افزو

 .سختی وارد بازار کار شوند

تیم ما و بینندگان عزیز از شنیدن تجربه شما عزیزان در زمینه خرید دوره های آموزشی سایت 

 .شیمهای مختلف خوشحال خواهند شد و به ما کمک خواهد کرد انتخاب های بهتری داشته با

 

http://shop.persiangfx.com/
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 بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید: برای مطالعه مقاالت

https://tarahilogo.com/blog 

 با ما تماس بگیرید لوگوبرای ثبت سفارش طراحی 

09192775994 

contact@tarahilogo.com 

 

https://tarahilogo.com/blog
tel:9192775994
mailto:mcontact@tarahilogo.com

