
قواعد طراحی و نوشتاری بنر ریسه  



  بنــرهای صفــحه ی بــازی و بـــرنامه، موثـــرترین ابزار مـــعرفی در بــازار هستند.

چـارچوب های طراحی و کالمی 

تمامی بنرها پیش از انتشار توسط تیم طراحی بازار بررسی و کنترل می شود.



بنر هایی که شامل حتی یکی از موارد زیر باشد، از سمت بازار مردود شناخته می شود. 
• از هیچکدام از گوشی های آیفون و گوشی های هوشمندی که طراحی مشابه آیفون دارند، در تصویر استفاده نکنیم. 

۱
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نسخه ۱.۷

در طراحی بنر ریسه باید رعایت کنیم
دقت در انتخاب گوشی هوشمند
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• به هیچ عنوان از اسکرین شات برنامه در طرح استفاده نکنیم. تصویر شلوغ با جزئیات زیاد مانع انتقال پیام می شود.
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در طراحی بنر ریسه باید رعایت کنیم
تصویر شلوغ و اسکرین شات 



• از نشان وب )URL( در طرح ها استفاده نکنیم.
•   تبلیــغ   ســایت،   کانــال   و هــر فضــای دیگــر   یــا   تشــویق   بــه   دنبــال   کــردن،   الیــک   کــردن،   امتیازگیــری   و   یــا   هــر نــوع فعالیــت دیگــر تبلیغاتــی 
کــه کاربــر را بــه ســمت وب ســایت، کانــال یــا هــر فضــای دیگــری غیــر از فضــای نصــب ســوق دهــد، موجــب می شــود بنــر رد شــده و بایــد 

دوباره طراحی شود. 
• تصاویری که شامل عناصر رابط کاربری )UI( است مانند ایکون شروع )Play( یا هر نوع دکمه ی دیگر.

• از صفات عالی به منظور تعیین جایگاه و کیفیت بازی یا برنامه استفاده نکنیم. 
مثال : بهترین برنامه  برای خرید آنالین

          برترین بازی استراتژیک 
          برترین برنامه ی خبری 

          محبوب ترین بازی اکشن 
• به کارگیری عالئم تجاری و تصاویر افراد حقیقی و حقوقی بدون کسب مجوز صریح یا حق استفاده از آن.

• محتوای خالف قوانین عرفی و شرعی.
• محتوای ناقض قوانین جمهوری اسالمی ایران.

• عالئم یا زبانی که می توانند بعنوان عالئم نژادپرستی و سیاسی تلقی شود.
• توهین به مقدسات، اشخاص و یا قومیت ها.

• بــرای اســتفاده از عالئــم تجــاری و تصاویــر افــراد بایــد مجــوز صریــح داشــته باشــید؛ بــدون مجــوز اســتفاده از ایــن نــوع تصاویــر و عالئــم 
امکان پذیر نیست.

•   محتوای   تصاویر باید بر اساس  قوانین   عرفی   و   شرعی جمهوری اسالمی ایران باشد.
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در طراحی بنر ریسه باید رعایت کنیم
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• تصاویر نباید هیچکدام از    قوانین   جمهوری   اسالمی   ایران را نقض کند. 
• استفاده از هر نوع آیکون، تصویر و عالمتی که نشان از نگاه نژادپرستانه یا جهت گیری سیاسی داشته باشد، ممنوع است. 

• تصویر نباید درون مایه ی توهین   به   مقدسات،   اشخاص   و   یا   قومیت ها را در خود داشته باشد. 

نکات   دیگری که حتما باید رعایت کنیم
• اسلحه ای که بسوی هدف معین یا شخصی نشانه رفته باشد.

• نمایش روش کار با اسلحه.
• تصاویر و نوشته هایی که شامل شوخی های جنسی، برهنگی، خشونت، خون ریزی، مشروبات الکلی و مواد مخدر است.

• انتقال موضوعات توام با حس تنفر
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 • بنر ریسه باید در دو نسخه و در ابعاد ۱۱52x64۸ و ۷2۰x36۰ پیکسل ارسال شود.
 • بنرها باید افقی و با رزولوشن dpi 3۰۰ طراحی شوند.

• خروجی تمامی بنرها باید فایل الیه باز  با فرمت Psd یا Ai باشد.
 • خروجی JPEG بنر حتما همراه با فایل اصلی ارسال شود.

 • نوشته ها به هیچ  عنوان در فایل الیه باز Merge نشوند و قابل تغییر باشند.
• در طراحی پس زمینه بنر از رنگ سفید استفاده نکنید.

1152x648-Learnit :در نامگذاری فایل ارسالی نام اپلیکیشن و سایز بنر را بنویسید. مثال •
• از گذاشتن layer های اضافی پرهیز کنید و الیه های بنر را قبل از ارسال مرتب کنید. 
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ابعاد و فرمت

1152 px

720 px

360 px
648 px



رعایــت   ســادگی   یکــی   از   عواملــی   اســت   کــه   در انتقــال درســت پیــام برنامــه / بــازی و برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا مخاطــب، افزایــش کلیــک و در 
ــا و چشــم نواز نیســتند بلکــه موجــب ســردرگمی  ــه تنهــا زیب ــر بســیاری می گــذارد. بنرهــای شــلوغ ن ــه نصــب اث ــر ب نتیجــه ســوق دادن کارب

کاربر می شوند؛ بنرهایی شانس کلیک بیشتری دارند که بتوانند پیام خود را صریح و ساده منتقل کنند.
حتمــا در نظــر داشــته باشــید کــه: اگــر درصــد زیــادی از بنــر بــا تصاویــر، توضیحــات و تعــدد رنــگ پــر شــود، بنــر از ســمت تیــم بــازار تاییــد 
نخواهــد شــد و بنــر بایــد دوبــاره طراحــی شــود. کاراکترهــا یــا عناصــری کــه دلیــل مهمــی بــرای حضــور ندارنــد از ترکیــب بنــدی کار حــذف 

کنید تا تصویری واضح و یکدست از برنامه یا بازی ساخته شود و توجه مخاطب را به سرعت جلب کند.
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Trio SIM (Nano, Micro, Normal)
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•  تصاویر   روی    بنر   باید با   کیفیت و واضح باشند.
 •  از   تصاویر   تار   و   مبهم   استفاده   نکنید.

  * از رنگ سفید بعنوان رنگ پس زمینه بنر استفاده نکنید.

۷
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استفاده از تصاویر با کیفیت
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جایگاه بنر شما در بازار

۸
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• محل قرارگیری و نمایش بنر ریسه در 
صفحه ی بازی و برنامه.



برقراری ارتباط کالمی با مخاطب به اندازه ی ارتباط تصویری اهمیت دارد و بهتر است از قواعد مشخصی پیروی کنیم.

شعار برنامه / بازی:
روی بنر ریسه فقط یک شعار بنویسیم. 

*) فقط یک جمله( 
برای نوشتن شعار این نکات را حتما رعایت کنیم: 

۱.  استفاده   از   حداقل   کلمات
۲. واضح بودن نوشتار تا   به راحتی خوانده شود.

۳. رعایت قواعد شکسته نویسی 
* برای قواعد شکسته نویسی به کتاب قواعد شکسته نویسی؛ علی صلح جو؛ نشر مرکز مراجعه کنیم.

۴. از   صفات عالی مانند : برترین، محبوب ترین و ... استفاده نکنید.
 برترین برنامه ی خرید

 محبوب ترین بازی اکشن ایران
۵. شعار مورد نظر در عین حال که کاربرد تبلیغاتی دارد به واضح تر شدن امکانات و ویژگی های برنامه برای کاربر کمک کند.

مثال:
اپلیکیشن نیمکت: دبیرستانی ها! تجدید ممنوع

اپلیکیشن نزدیکا: اون نزدیکا چه خبره؟
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قواعد متنی بنرها
شعار بنر 
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قواعد متنی بنرها
شعار بنر

نمونه ی درست



قواعد دستوری و نوشتاری 

• افعال:
از افعال ساده جای افعال مرکب استفاده کنیم:

• صفت ها:
استفاده ی هوشمندانه از صفت های جذاب و گیرا:

• استفاده از معادل های درست کلمات انگلیسی:

• شکل درست افعال:

• از ترکیب های اداری و رسمی دوری کنیم:
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قواعد متنی بنرها

مشاهده نمایید

نمود

ورود کردن

به جهت

چالش های بیشتر

ارسال کنید

می باشد

قادر بودن

به وسیله، به واسطه، به دست

دانلود

آپدیت

ببینید

کرد

وارد شدن

برای

ماجراهای شگفت انگیز و نفس گیر

بفرستید

است

توانستن

با

دریافت

به روز رسانی

قواعد نگارشی



• فاصله گذارِی عالئم نگارشی را رعایت می کنیم.
فاصلــه انداختــن بیــن عالمت هــای [. ، ؛ : ؟ !] بــا کلمــه ی قبــل غلــط اســت. فاصلــه نینداختــن بیــن آنهــا و کلمــه ی بعدیشــان هــم غلــط اســت. 
عالمت هایــی مثــل پرانتــز، کروشــه، آکــوالد و گیومــه «[{}]»“) ”). نیــز فرمــول ســاده ای دارنــد: بیــن عالمــت بــاز و کلمــه ی قبلــی یــک فاصلــه 

بیندازید، کلمه ی داخل عالمت را بدون فاصله از عالمت باز و بسته بنویسید، بین عالمت بسته و کلمه ی بعد فاصله بگذارید.
• فاصله و نیم فاصله

»می« و »نمی« در افعال مضارع: می شود، می رود، می خورد، می زنند، می گویند، نمی توانند و…
»ها«ی جمع: دست ها، گفته ها، خط های، آموزش های، برنامه ها و…

پسوند فعل ها: خورده ام، برده ای، داده ایم، شسته اند، کرده اید و…
»ای« نکره: برنامه  ای، نقشه  ای و…

بسیاری   از   کلمه هایی   که   از   دو   یا   چند   جزء   تشکیل   شده اند:  مشتری مداری،   شگفت انگیزو ….
• از »ی« در ترکیب های اضافی استفاده کنیم.

ـِ « به هم اضافه شوند ترکیب می سازند. هرگاه دو کلمه به وسیله ی » ـ
اگر آخر کلمه ی اول این سه حرف » و – ا- ه « باشد، به انتهای کلمه ی اول »ی« با نیم فاصله اضافه می شود.

تجربه ی بازی
خانه ی ما

برنامه ی سرگرم کننده
تجربه ی خرید
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قواعد متنی بنرها
اصول ویرایشی



فقط  یک شعار / جمله روی بنر بنویسید. این جمله می تواند مرتبط با کمیپن یا برند باشد.
ــد.  ــت می دهن ــدن را از دس ــک ش ــانس کلی ــت، ش ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــا نا زیب ــده ی ــز، پیچی ــیار ری ــای بس ــه در آن از فونت ه ــی ک بنرهای

استانداردهایی در اندازه، نوع فونت و مکان آن در نظر گرفته شده است که ضروری است در طراحی به آن توجه شود:

• شعار اصلی موجود در بنر حتما با فونت “Myriad Arabic Bold” بنویسید.
 Safe Area نوشــته ی خــود را در محــل مناســب قــرار دهیــد بــه گونــه ای کــه بــه گوشــه و کنــار طــرح نچســبد و ســعی کنیــد منطقــه ی امــن •

را رعایت کنید.

Safe AreaSafe Area
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خوانا بودن نوشتار
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خوانا بودن نوشتار

هرود    هو 
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