
 

 
 گروه طراحی فالمینگو

 سفارش انواع خدمات گرافیکی آنالین

 tarahilogo.comآدرس سایت: 

 موضوع مقاله:

 صورت به جذاب های QR Code اختس برتر سایت 10
 آنالین

 

 

 

 

 

 

https://tarahilogo.com/


 

2 
 

 Tarahilogo.com 

امروزه با گسترش استفاده از تلفن های هوشمند و بسیاری از ابزار های هوشمند دیگر،استفاده 

بسیار رایج شده است.در تبلیغات نیز از این کد ها بسیار استفاده  QR Code از کد های

میشود.این کد ها معموال به دو صورت آنالین و چاپی مورد استفاده قرار میگیرد،مثال شما در 

از سایت ها این کد ها را میبینید که با اسکن کردن آن ها به یک صفحه منتقل میشوید بسیاری 

و در مثال آفالین میتوانیم کارت ویزیت ها و هر مورد چاپی دیگری را مثال بزنیم.بنابراین حوزه 

ها را برای شما تعریف کنیم و  QR استفاده از این کد ها بسیار متنوع است. در ابتدا میخواهیم

 .را در مرحله بعد برای شما شرح میدهیم QR Code وه طراحینح

QR Code چیست؟ 

QR Code  ها یک بارکد با قابلیت خواندن )اسکن( در تلفن های همراه است،که میتواند آدرس

سایت،متن ساده،شماره همراه،آدرس ایمیل و تقریبا هر نوع داده دیگری باشد.با این تعریف 

 .ن بارکد چقدر مفید است و در هر جایی میشود استفاده کردحتما متوجه شده اید که ای
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 چگونه است؟ QR Code طراحی

کمک کنند اما مهم ترین نکته این  QR Code بسیاری از سایت ها میتوانند به شما در ساخت

است که بهترین ابزار که مناسب شماست را انتخاب کنید.برخی از مواردی که شما در هنگام 

باید به آن توجه کنید این است که چه امکاناتی به شما میدهد و البته شما  QR Code ایجاد

کدی تولید کنید.در صورتی که فقط میخواهید یک بارکد ساده که در  QR میخواهید چه نوع

بسیاری از جاها موجود هستند تولید کنید کار شما بسیار راحت است و در همه این سایت ها 

 .داردبه راحتی این قابلیت وجود 

های اختصاصی طراحی کنید و از قالب های شکیل و  QR Code اما در صورتی که نیاز دارید

بسیار زیبا استفاده کنید و قابلیت های شخصی سازی داشته باشید مثل تغییر 

 قالب،ساختار،رنگ،قرار دادن لوگو و ... باید از ابزار های حرفه ای تری استفاده کنید.طراحی یک

QR Code  میتواند افراد بیشتری را ترغیب به اسکن کردن کند،بنابراین حتما از این قابلیت زیبا

 .ویژه استفاده کنید

  .را به شما معرفی میکنیم QR Code سایت برتر طراحی 10در اینجا لیست 

1: ForQRCode 
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 forqrcode.comبوب ترین سایت های رایگان سازندهیکی از ابزار های پیشرو و از مح qr code 

 ) و یا یک فایل وکتور png است.خروجی کار شما در این سایت به دو صورت تصویر با فرمت

SVG , EPS )  است.این ابزار از محتوا های ورودی بسیار متنوعی استفاده و پشتیبانی

 :میکند،برخی از این وروی ها شامل

 تیآدرس سایت یا یک صفحه اینترن 

 اس ام اس 

 تماس تلفنی 

 ایمیل 

 متن خالی 

 ورود به یک اپلیکیشن 

 موقعیت جغرافیایی روی نقشه 

 واتس اپ 

 وای فای 

 کارت ویزیت 

 پی پال 

 بیت کوین 

 فایل pdf 

 پخش یک موزیک mp3 

 نمایش یک تصویر 

ین البته ابزار های دیگر نیز این مقدار ورودی را پشتیبانی میکنند،اما این ابزار یکی از کامل تر

آنهاست.یک مورد که نیاز به گفتن دارد این است که بعضی ابزار های این سایت پرمیوم هستند 

و برای دسترسی به آن ها باید اشتراک سایت را تهیه کنید،البته فکر میکنم برای بار اول فقط با 

 .ثبت نام در سایت بتوانید آن را دریافت کنید

بسیار متنوعی دارد.به طور مثال میتوانید در  qr code همچنین ابزار های ویرایش و طراحی

لوگو خود را قرار دهید،قالب کلی را تغییر دهید،رنگ آن را تغییر دهید،چشمی  qr code وسط

https://forqrcode.com/
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واقع در گوشه های آن را تغییر دهید و بسیاری از امکانات دیگر که پیشنهاد میکنم حتما از آن 

 .استفاده کنید

2: QRZebra 

 

است که  qr code یکی از کامل ترین و بهترین ژنراتور هایQRZebra  به جرات میتوان گفت

البته به صورت رایگان نیز ارائه میشود.استفاده از آن بسیار ساده است و شما میتوانید به راحتی 

 مخصوص طراحی کنید.برای استفاده از این سایت نیازی به ثبت نام نیست.در qr code چندین

qrzebra همچنین میتوانید qrcode  های داینامیک طراحی کنید.بدون شک بهترین این سایت

 .از بهترین ابزار های این لیست است

3: Beaconstac’s QR Code generator 

https://designsmaz.com/track/aHR0cHM6Ly93d3cucXJjb2RlLXplYnJhLmNvbS8-
https://designsmaz.com/track/aHR0cHM6Ly93d3cucXJjb2RlLXplYnJhLmNvbS8-
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 Beaconstacسریع ترین ابزار ساخت QR Code  در جهان است.این ابزار اجازه میدهد انواع

مثل : آدرس صفحه وب ، ایمیل ، پیام ، تماس ، کارت ویزیت ، پی  QR مختلفی از کد های

م کد با این همه امکانات در سریع ترین زمان آن ه QR دی اف و بسیاری از موارد دیگر.ساخت

به صورت رایگان بسیار لذت بخش است.امکاناتی که این سایت ارائه میدهد بسیار شبیه به دو 

نیاز دارید را در این سایت پیدا میکنید.در  QR سایت باالیی است و شما هر چیزی که در طراحی

خود را بسازید حتما از  QR صورتی که عجله دارید و میخواهید در سریع ترین زمان کد های

 .ابزار استفاده کنیداین 

4: Unitag 

https://www.beaconstac.com/
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 unitagیک ابزار رایگان طراحی QR Code  است که فقط با یک کلیک میتوانید کد های خود را

از قالب های بسیار شیک و قالب های آماده شبکه های اجتماعی پشتیبانی  unitag.بسازید

 .یار زیادی برای شخصی سازی دارد.حتما به این سایت سر بزنیدمیکند و گزینه های بس

5: QR Code.Appspot 

 

https://www.unitag.io/qrcode


 

8 
 

 Tarahilogo.com 

گوگل برای پردازش  API است که از QR Code یکی از ساده ترین ابزار های طراحی سایت این

را وارد کنید.البته ما پیشنهاد نمیکنیم خود استفاده میکند.فقط کافیست آدرس صفحه و سایز آن 

 .از این ابزار استفاده کنید چرا که سایت های باال بسیار حرفه ای تر هستند

6: free-qr-code.net 

 

که بسیار به سایت های باالی این فهرست شباهت دارد  QR یکی دیگر از ابزار های طراحی

روز رایگان است و تقریبا تمام امکانات  14است.استفاده از این ابزار تا free qr code.net  سایت

 .اختصاصی را برای شما فراهم میکند QR مورد نیاز برای ایجاد کد های

7: QRStuff 

https://createqrcode.appspot.com/
https://createqrcode.appspot.com/
https://www.free-qr-code.net/
https://www.free-qr-code.net/


 

9 
 

 Tarahilogo.com 

 

 qrstuffیک سایت رایگان برای طراحی QR Code فاده از این سایت میتوانید کد است.با است

هایی تولید کنید که مناسب چاپ بر روی تیشرت هستند.همچنین بسیاری از امکانات دیگر 

مثل اسکن توسط موبایل و نقشه گوگل را هم پشتیبانی میکند.رابط کاربری این سایت کمی 

مثال این که صفحه متفاوت از سایت های دیگر است.در ابتدا باید نوع داده خود را انتخاب کنید 

مقصد یک آدرس اینترنتی است یا یک تصویر و یا هر نوع داده دیگری.در مرحله دوم آدرس 

 .صفحه مقصد و در مرحله سوم استایل صفحه مثل طول و عرض و موارد دیگر

8: GOQR.me 

https://www.qrstuff.com/
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دیگر که به شما اجازه میدهد انواع مختلفی از این کد ها را  QR یک ابزار سازنده کد های

آدرس صفحه مقصد را وارد کنید.برای  placeholder ازید.نوع داده را انتخاب کنید و در قسمتبس

 .ساخت کد هایی مناسب برای چاپ این سایت بسیار مناسب است

9: QR Code generator 
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یک ابزار رایگان دیگر که بسیار ساده است و از چندین فرمت داده ای پشتیبانی میکند،امکانات 

یادی ندارد ولی در سریع ترین زمان میتوانید کد های خود را ایجاد کنید.یک شخصی سازی ز

ویژگی جالب این سایت پیش نمایش زنده در هنگام وارد کردن ادرس است که بسیار جالب 

 .است

10: QR Code Monkey 

 

 QR Code Monkey د هاییک ابزار رایگان طراحی ک QR Code  است که از قالب های بسیار

زیبایی پشتیبانی میکند.تقریبا هر نوع داده ای که نیاز باشد در این سایت وجود دارد.پیشنهاد 

بروید و از دیدن امکانات شخصی سازی قالب کد شگفت زده  Custom Design میکنم به بخش

 .ما استشوید،تمام این امکانات همه به صورت رایگان در اختیار ش

را معرفی کردیم.معموال در ابتدای  QR Code سایت برتر در طراحی 10در این مقاله ما لیست 

 فهرست با دیدن چند سایت اول دیگر به بقیه آن ها سر نمیزنید،چرا که هر چیزی که در طراحی

QR  که در به آن نیاز دارید را پیدا میکنید.در صورتی که تجربه استفاده از سایت دیگری دارید

 .این لیست نیست خوشحال میشویم آن را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید

https://www.qrcode-monkey.com/
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امکانات شخصی سازی که برخی از این سایت ها آن هم به صورت رایگان در اختیار شما 

میگذارد میتواند به شما در طراحی کد هایی زیبا و شکیل بسیار کمک میکند،امکانات باالیی 

 ل،تغییر رنگ،قراردادن لوگو و ... به شما کمک میکند بهترین کد هایهمچون قالب های شکی

QR Code  را بسازید،در این صورت است که میتوانید افراد بیشتری را ترغیب به اسکن کردن

 .کنید.در نهایت امیدوارم ابزار های این سایت به شما کمک کرده باشد

 

 رای مطالعه مقاالت بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید:ب

https://tarahilogo.com/blog 

 با ما تماس بگیریدلوگو برای ثبت سفارش طراحی 

/design-https://tarahilogo.com/services/logo 

09192775994 

Flamingo.groupdesign@gmail.com 
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