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خوشبختانه در طول چند سال اخیر،تنوع و کیفیت فونت ها در ایران افزایش چشم گیری داشته.در گذشته 

خارج از دو یا سه فونت رایج نبود که البته  که میدیدیم یبه گونه ای بود که هر طرح گرافیکی و یا سایت

کیفیت چندانی هم نداشتند و برای نوشتن فارسی بهینه سازی نشده بودند،اما با ورود طراحان به عرصه 

طراحی فونت توانستند این خال و مشکل بزرگ در زبان فارسی را تا حدود زیادی حل کنند.از فونت ها ما 

ی،سایت ها،کتاب ها و هر جایی که نیاز به نوشتن باشد استفاده معموال در تمام طرح های گرافیک

 ها استفاده میکنیم. تایپلوگوها برای تایپوگرافی و ایجاد نیز از فونت  طراحی لوگومیشود.حتی در 

در مبحث طراحی گرافیک همان طور که گفته شد،از فونت ها تقریبا در تمام طراحی های گرافیکی از 

و بسیاری از طراحی های دیگر استفاده  طراحی تراکت،طراحی بروشور،جمله طراحی کاتالوگ

میکنیم.اهمیت استفاده از فونت های مخصوص و حرفه ای نیز نیاز به گفتن ندارد،کیفیتی که فونت ها 

در واقع با انتخاب یک فونت مناسب فیت کار نهایی ما تاثیر گذار است.به طرح ما میدهد بسیار در کی

به طور مثال تصویر شاخص همین مقاله را در نظر راحی حرفه ای را پیش رفته اید.نیمی از مسیر ط

 بگیرید،اگر یک فونت نامناسب در نوشته های آن استفاده میشد چقدر آن را زشت میکرد.

 

https://tarahilogo.com/services/logo-design/
https://tarahilogo.com/services/logo-design/
https://tarahilogo.com/blog/design-guide/7-types-of-logos/
https://tarahilogo.com/services/brochure-design/
https://tarahilogo.com/services/brochure-design/
https://tarahilogo.com/services/tract-design/
https://tarahilogo.com/services/tract-design/
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طلع شدید باید یک منبع مناسب برای پیدا کردن فونت های ها م فونت اهمیت استفاده از که ازحال 

پیدا کنید.فونت ها به دو صورت رایگان و پولی در دسترس هستند،واقعیت این است که بسیاری حرفه ای 

از فونت های رایگان برای مصارف شخصی هستند و کیفیت الزم برای استفاده در سایت ها و طرح های 

های حرفه ای تجاری را ندارند.بنابراین برای انتخاب بهترین فونت باید هزینه بپردازید،البته قیمت فونت 

در ایران بسیار مناسب است و نکته مهم اینکه با یک بار خرید میتوانید در تمام پروژه ها و کار های خود 

 از آن استفاده کنید،پس این هزینه بسیار منطقی و معقول است.

 سایت برتر دانلود فونت 10معرفی 

آماده کرده ایم،با مشاهده و مقایسه سایت برتر دانلود فونت فارسی را برای شما  10در این مقاله ما 

میتوانید بهترین سایت را برای خرید فونت انتخاب کنید.حتی اگر قصد خرید  فونت های این سایت

ندارید و میخواهید از فونت های رایگان استفاده کنید بسیاری از این سایت ها بخش فونت های رایگان 

 استفاده کنید. نیز دارند و میتوانید به صورت رایگان دانلود و

در بسیاری از این سایت ها نظیر فونت ایران و ... میتوانید برای هر کار خود یک فونت حرفه ای پیدا 

کنید،اگر در حال نوشتن یک کتاب هستید فونت های مخصوصی برای این منظور وجود دارد،اگر برای 

 وجود دارد.طراحی گرافیکی میخواهید استفاده کنید ده ها فونت برای این منظور 

با ما همراه باشید تا این ده سایت را با هم مرور کنیم،اگر تجربه ای در خرید و استفاده از فونت های 

 را با ما به اشتراک بگذارید. تجربه تاناین سایت ها تجربه ای دارید خوشحال میشویم 

 : فونت ایران1
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یکی از بهترین سایت های ارائه دهنده فونت است،فونت های موجود در این مجموعه  فونت ایرانسایت 

توسط بهترین طراحان طراحی شده است،تنوع فونت های این سایت بسیار باالست تا جایی که بیش 

 فه ای در این سایت پیدا میکنید.فونت حر 50از 

نت های تولید شده توسط این مجموعه طی فعالیت خود را آغاز کرده.فو 94وبسایت فونت ایران از سال 

 سال موبایل و وب جشنواره در چند سال گذشته چهره وب و اپلیکیشن های فارسی را تغییر داده است.

 هیات توسط) وبسایت برترین عنوان به دیجیتال هایفایل مارکت گروه در ایرانفونت وبسایت 1۳9۸

 .شد جشنواره تندیس برنده و معرفی( داوران

 موارد زیر است:دسته بندی فونت های این وبسایت شامل 

 فونت های مناسب طراحی وب و نرم افزار 

 فونت های سبک نسخ 

 فونت های دست نویس 

 فونت های ویژه عنوان و نمایشی 

 فونت های هندسی 

 فونت های رایگان 

استفاده از فونت های ر هر کدام از دسته بندی های باال میتوانید بهترین فونت ها را پیدا کنید.برای د

این سایت شما عالوه بر خرید فونت باید باید برای هر مصرف تجاری یک الیسنس نیز تهیه کنید،الیسنس 

 فونت های این سایت شامل موارد زیر است:

https://fontiran.com/
https://fontiran.com/
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  الیسنس نصب روی سیستم های شخصی 

 الیسنس غیر تجاری 

 الیسنس تجاری ویژه پروژه های کوچک 

 ای بزرگالیسنس تجاری ویژه پروژه ه 

 الیسنس حقوقی 

 الیسنس ویژه قالب های فروشی 

 الیسنس نامحدود 

ز عنوان های هر الیسنس میتوانید متوجه موضوع شوید،در صورتی که میخواهید از فونت ها فقط برای ا

استفاده شخصی و بر روی سیستم خود استفاده کنید و یا صاحب یک کسب و کار کوچک هستید که 

ی الیسنس نیازی به پرداخت هزینه ندارید ولی سایر الیسنس ها نیازمند پرداخت در اویل راه هستید برا

 هزارناموت شروع میشوند. ۳0هزینه هستند،قیمت الیسنس ها از 

درصد در خرید های خود تخفیف  ۳0چند فونت خریداری کنید،حداکثر میتوانید  در صورتی که همزمان

ن چهار فونت ایران مارکر،فونت تیتر زبر،فونت کاموا و بگیرید.همچنین در دسته بندی فونت های رایگا

 فونت روستا به صورت رایگان در دسترس هستند.

ویدیو های آموزشی در رابطه با نحوه نصب و استفاده از فونت ها میتوانید   در بخش مطالب آموزشی

 در انواع دستگاه ها و سیستم عامل ها را ببینید و استفاده کنید.

 fontiran font'یک قابلیت بسیار جذاب که این وبسایت توسعه داده است یک افزونه مرورگر به نام 

changer '  است.با نصب این افزونه که در مخزن افزونه های کروم موجود است میتوانید فونت نوشته

ت های استاندارد های سایت ها را به فونت دلخواه خود تغییر دهید.این قابلیت در سایت هایی که از فون

استفاده نمیکنند بسیار کارآمد است.دقت داشته باشید که این افزونه فقط بر روی مرورگر کروم توسعه 

 کلیک کنید. لینکداده شده است.برای اطالعات بیشتر و نصب افزونه بر روی این 

 فونت یاب  :2

https://fontiran.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
https://fontiran.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85/
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از  یک دایرکتوری دانلود فونت فارسی است.فونت های موجود در این سایت که شامل بیش فونت یاب

و کیفیت بسیار مناسبی هم دارند که میتوانید با دانلود کردن از آن  فونت است،تماما رایگان هستند ۳0

استفاده کنید.در صفحه مخصوص هر فونت نام فونت،حجم فونت،طراح فونت،تعداد دانلود و فرمت آن 

 مشخص شده است.

فونت های این سایت را در قالب همچنین برای حمایت از سایت فونت یاب میتوانید مجموعه کامل 

 یک مجموعه با یک هزینه بسیار اندک خریداری کنید.

 : مریم سافت۳

https://www.fontyab.com/
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 کاربه شروع رایانه در فارسی نگارش یزمینه در افزارهایینرم تولید هدف با 1۳۷۷ سال رد مریم افزارینرم

 سه آن حاصل که کرد؛ وجوجست فارسی نوشتار بر متمرکز و پیوسته طوربه هاسال مجموعه این. کرد

 .است برترقلم و میرعماد ،(مریم) نویسفارسی محصول

 .شد در پایین توضیح داده شده است ه در باال گفتهمحصول اصلی تیم مریم سافت کسه شرح 

 مریم سافت :محصوالت 

 (مریم)نویس فارسی 

شما هم تا االن حداقل یک بار از فارسی نویس ها استفاده کرده اید.از فارسی نویس ها زمانی احتماال 

تایپ فارسی وجود ندارد و نوشته ها به صورت به هم  استفاده میشود که در بعضی نرم افزار ها امکان

 استفاده از فارسی نویس در نرم افزار های گرافیکی بسیار کاربرد دارد.ریخته نمایش داده میشود.

 میرعماد

http://maryamsoft.com/
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 قلم 9 شامل میرعماد. شد تولید رایانه در نویسیخوش خطوط از ترساده یاستفاده برای میرعماد

 .دارد وجود زیبا ترکیبات ایجاد امکان هاقلم این از هریک در و است نویسیخوش

 برترقلم 

 کلماتی زیبا، هاییمتن رویای و شده برطرف رایج هایقلم در موجود مشکالت از بسیاری محصول این در

 از گاهیفروش و است فارسی پرکاربرد هایقلم شامل برترقلم. پیوست حقیقت به آهنگوهم مرتب

 .شده فراهم محصول این کاربران برای نیز زیبا و نو هایقلم

 ماایران 

 مختلف شهرهای تفریحی و هنری فرهنگی تاریخی، ابنیه و اماکن از پانوراما تصاویر از ایمجموعه ما ایران

 قسمتی هر روی و دیده را خود پیرامون فضای تمامی توانیدمی روش این با که است آورده هم گرد را

 کنید تمرکز خواهیدمی که فضا از

 مریم سافت:خدمات 

 وبقلم 

 بهینه برتر هایقلم از ایمجموعه و وب هایصفحه در فارسی قلم از استفاده برای بستری کردن فراهم

 .مناسب بهای با شده

 های قرآنیسرویس 

 با دارالقرآن؛ یمؤسسه تأیید تضمین با چاپ برای مناسب کریم قرآن PDF هایفایل سفارشی تولید

 ...و وقف عالئم رنگی، یآیهگل ناخوانا، حروف رنگی، اعراب خطی، سبک دو: مانند امکاناتی

 قلمفروشگاه 

 هایقلم از غنی ایمجموعه گردآوری و  شان؛هایقلم آنالین فروش و حفظ قلم، طراحان با کاریهم

 هایقلم و ساده هایقلم شامل که ؛برترقلم کاربران یویژه کاربردی و گوناگون سالم، زیبا، ایرانی  

 .است نویسیخوش
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 و ساخت قلمطراحی 

 و نویسدست نویسی،خوش گرافیکی، کاربردهای با) سفارشی هایقلم ساخت و بازطراحی، طراحی،

 .مشتری نیازهای با مطابق و آهنگهم( قرآنی

 ونت سراف: 4

 

 تابستان در انگلیسی و عربی ، فارسی های فونت انواع ارائه و معرفی هدف به سرا فونت سایت وب

 معرفی پولی و رایگان های فونت انواع شود می سعی سایت وب این در شد، افتتاح رسما 1۳9۸ سال

البته فونت های پولی ارائه شده در این سایت صرفا جهت معرفی بوده و برای خرید آن ها باید از .شود

طراح فونت وجود دارد که این  ۳5در فونت سرا نزدیک به سایت های فروش فونت اقدام به خرید کنید.

در منوی این سایت شما به دسته بندی فونت های فارسی،عربی نشان از حرفه ای بودن این تیم است.

 ،در بخش فونت های فارسی شما دسته بندی ها زیر را مشاهده میکنید:و انگلیسی دسترسی دارید

 نویس دست های فونت  

 خوشنویسی فونت  

 اپلیکیشن و موبایل ویژه فونت  

 فانتزی فونت وب ژهوی فونت 

https://fontsara.ir/
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طراحان عزیز توصیه  تعداد زیادی فونت برای معرفی وجود دارد که به همه شما نیزهر دسته بندی در 

،بعد از انتخاب فونت مورد عالقه خود میتوانید از سایت های دیگر سر بزنید این سایت بهم حتما میکن

 کنید.اقدام به خرید فونت 

 فروشگاه فونت سیاوش :5

 

 فونت هزاره.راه اندازی شده است طراحی گرافیک و فونت شهاب سیاوشتوسط  فونت سیاوشفروشگاه 

در این سایت بسیاری از جاها مورد استفاده قرار میگیرد.این سایت بسیار معروف است و در  و سیاوش

 میتوانید انواع فونت در دسته بندی های زیر پیدا کنید:

  های دست نویسفونت 

  های خوشنویسفونت 

  تیترهای فونت 

  نمایشیهای فونت 

  درتیهای فونت 

  دیستورتدهای فونت 

  تینالهای فونت 

  رنگچند های فونت 

  جدانویسهای فونت 

  وبهای فونت 

https://sfonts.ir/
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.در صورتی که فونت رایگان دسترسی داشته باشید ۸از قسمت فونت های رایگان میتوانید به همچنین 

درصدی آن استفاده  20میتوانید از کد تخفیف برای اولین بار میخواهید از این سایت خرید کنید 

 درصد تخفیف بگیرید. 50خرید همزمان چند فونت میتوانید تا  کنید،همچنین در

 فونت ها فروشگاه :6

 

 بزرگی بازار که هدف این با است شده اندازی راه myfonts خود خارجی نمونه از برداری الگو با هافونت

 مختلف آثار. است ایران در فونت فروش و معرفی تخصصی مرجع هافونت. باشد تایپفیس طراحان برای

 .شود می عرضه هافونت در ایرانی شاخص طراحان نوستالژیک یا و اوجینال هایفونت از متنوعی و

 خرید از فروشگاه فونت ها:زیت م

 هایروزرسانی به با همراه شده تضمین پشتیبانی ها،فونت از محصول هر خرید با : العمر مادام پشتیبانی

 .کرد خواهید دریافت را رایگان

 از را شده خریداری محصوالت توانیدمی همیشه برای سفارش، ثبت با : محصوالت خودکار رسانی بروز

 .کنید دانلود و دریافت خود کاربری پنل

 تیم اصالت و کیفیت تایید از پس تنها هافونت محصوالت کلیه:  محصوالت اصالت و کیفیت تضمین 

 .گیرندمی قرار هافونت در محصول، بررسی تخصصی

http://fontha.com/
http://fontha.com/
http://fontha.com/
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 دندر این سایت فعالیت میکنفونت  طراح ۸و  وجود دارد فونت فارسی 11سایت فونت ها بیش از در 

۷ :font.ir 

 

 نرم زمینه در فعالیت هدف با 1۳۷۷ سال از رادکام مجموعه به شرکت رادکام است.متعلق  font.irوبسایت 

 طور به دنیا، در اینترنت کاربرد افزون روز رشد آغاز با همگام 1۳۷9 سال در و نهاد وجود عرصه به پا افزار

 .ساخت متمرکز وب و اینترنت به را خود فعالیت تخصصی

که با کلیک روی آن بدون نیاز به ثبت نام در سایت  فونت وجود دارد 4۳وبسایت فونت نزدیک به در 

ز این است که بیوگرافی کوتاهی ا پرداز چهره اسداهلل استادطراحی این فونت ها میتوانید دانلود کنید.

 .طراح را در پایین میخوانید

 طراحی فونت : پرداز چهره اسداهلل استادمعرفی 

 سمت 1۳5۸( تزیینی هنرهای دانشکده) هنر دانشگاه گرافیک، رشته التحصیل فارغ  تبریز، در 1۳2۸ متولد

 آزاد دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، دانشگاه: کشور دانشگاههای در تدریس: ای حرفه های وفعالیت ها

 راهنمای استاد تاکنون، 1۳6۷....و قزوین میرعماد و تبریز، اکرم نبی اصفهان، سپهر شریعتی، تبریز، و تهران

 انجمن رسمی عضو نشانه، طراحی و فونت طراحی های زمینه در دانشگاهی نامه پایان دویست از بیش

 هنری فستیوال و جشنواره آثار انتخاب و داوری هیات عضو تاسیس، بدو از ایران گرافیک طراحان صنفی

http://font.ir/
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 نشانه گرافیک طراح فارسی، های فونت گرافیک طراح تاکنون، 1۳56 گرافیک طراحی کشور، در متعدد

 طراح جواهر، طراح آموزشی، کتابهای و گرافیک مختلف کتابهای در آنها چاپ و تجاری فرهنگی، های

 دوساالنه نمایشگاه دوره هفت در شرکت جمعی، نمایشگاه ها ده در شرکت: نمایشگاهها داخلی معماری

 تشویق دریافت:  جوایز سویس بازل درمدرسه ایران تایپوگرافی سال پنجاه نمایشگاه در شرکت گرافیک،

 در پوستر طراحی اول رتبه و افتخار لوح احراز ،1۳65-1۳66 گرافیک ساالنه دو نمایشگاه اولین از نامه

 تخصصی المللی بین نمایشگاه در غرفه طراحی اول مقام ،1۳۸1 کشور تجسمی هنرهای جشنواره پنجمین

 .آلمان نساجی

 فونت ایرانی: ۸

 

در بخش برتر دانلود فونت رایگان و پولی در ایران است. یکی دیگر از سایت های فونت ایرانیوبسایت 

فونت فارسی رایگان دسترسی دارید و با ورود  20فونت های فارسی رایگان این سایت شما به بیش از 

 آن را دانلود کنید.به بخش توضیحات هر فونت میتوانید 

که قیمت های بسیار مناسبی  فونت حرفه ای دسترسی دارید 20بخش فروشگاه هم شما نزدیک به ر د

طراحی شده است،بیوگرافی کوتاهی از این  روح اهلل بلوردی.اکثر فونت های این سایت توسط هم دارند

 د:ه میکنیدر پایین مطالع طراح

https://www.fontirani.ir/fa/
https://www.fontirani.ir/fa/
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 فارسی های فونت طراحی به گرافیک رشته در تحصیل با و 1۳94 سال از که است طراحی بلوردی اهلل روح

 زبان برای و اختصاصی بصورت را فارسی فونت 55 از بیش توانسته کنون تا او ، است شده مند عالقه

 . کند طراحی را انگلیسی التین زبان به فونت سه و فارسی

 کمان ٫ دیوانی٬ کوفی٬ نستعلیق ٬ نستعلیق شکسته٬ عربی نسخ ٬ ثلث های خط خوشنویس

 php نویسی برنامه های زبان٬ پینت فوتو کورل و دارو کورل٬ فوتوشاپ به مسلط وب طراح و گرافیست

, html ,css,javascript نیز است. فارسی وب دهنده توسعه 

میشود حتما سری به این سایت بزنید و نمونه نوشته های فونت های این سایت را بررسی هاد پیشن

 کنید.

 یوفونت: فروشگاه 9

 

 مرکز، و مرجع به تبدیل واالی باهدف و دیجیتال قلم و فونت روی بر تمرکز با را خود کار ابتدا در یوفونت

 کاربران از %90 شد مشخص که نظرسنجی طی و کاربران سوی از گرفتن قرار توجه مورد پس که نمود آغاز

 .هستند گرافیست یوفونت

 پکیج طالیی یوفونتتین،چندین پکیج وجود دارد.پکیج فونت های البخش فروشگاه فونت این سایت در 

و  باشد می کارآمد بسیار که باشد می شده چین دست و فارسی های فونت ترین پرکیفیت شامل که

 پکیج فونت های التین است.

https://www.ufont.ir/
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در رایگان نیز فونت های زیادی وجود دارد که میتوانید از آن ها هم استفاده کنید.بخش فونت های در 

 کل کیفیت این سایت نسبت به سایر سایت ها کمی پایین است.

 گوگل فونت: 10

میتوانید  فونت های گوگل ارائه میدهد.با مراجعه به بخش امجموعه عظیمی از فونت ها رگوگل وبسایت 

ه برای تایپ فارسی نیاز انواع فونت های رایگان در بسیاری از زبان ها را پیدا و دانلود کنید.در صورتی ک

 به فونت دارید از بخش باال زبان را به عربی تغییر دهید تا فونت های عربی را برای شما فیلتر کند.

توانید اطالعات جامعی از هر فونت به عالوه نحوه استفاده را مشاهده میی هر فونت با کلیک بر رو

حتما  در باالی صفحه میتوانید فونت مورد نظر را دانلود کنید. download familyهمچنین از قسمت کنید.

 سری به این سایت بزنید

 :نتیجه

چند سال گذشته حوزه تایپوگرافی و فونت در ایران پیشرفت چشم گیری داشته،با این حال هنوز طی 

ه تنها چند سایت وجود دارد که به صورت تخصصی بعضی موارد دیده میشود تا جایی کهایی در  ضعف

،معموال با شودتعداد این سایت ها بیشتر بر روی فونت های حرفه ای کار میکنند که امیدواریم در آینده 

یشنهاد و همین طور پ دیدن چند سایت اول این لیست میتوانید فونت های مورد نیاز خود را پیدا کنید

 میکنیم که از مجموعه فونت های گوگل نیز استفاده کنید.

،تیم ما از برای طراحی هایتان کمک کرده باشداین مقاله به شما در انتخاب بهترین فونت وارم امید

د شد و به دیگر طراحان در انتخاب نخواه خوشحال ها در استفاده از فونت عزیزان شنیدن تجربه شما

 رد.بهترین فونت کمک خواهد ک

 

 

 برای مطالعه مقاالت بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید:

https://tarahilogo.com/blog 

https://fonts.google.com/
https://fonts.google.com/
https://tarahilogo.com/blog
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 با ما تماس بگیرید لوگوبرای ثبت سفارش طراحی 

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

09192۷۷5994 

Flamingo.groupdesign@gmail.com 

 

https://tarahilogo.com/services/logo-design
tel:9192775994
mailto:Flamingo.groupdesign@gmail.com

