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 کاربری رابط  و  تجربه  طراح  به  شدنتبدیل  مراحل   شویم؟  کار UI/UX چگونه

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

دانید، در بازار کار امروز، افراد زیادی هستند که  طور که میچگونه طراح تجربه و رابط کاربری شویم؟ همان
کنند برای ورود به  کنند، در مقابل هستند کسانی که دائما سؤال میسایت فعالیت میدر حوزه طراحی وب

را  UX و UI و رابط کاربری یا همان  خواهید مباحث طراحی تجربه کاربریاین بازار باید چه کنیم؟ اگر می
 چگونه  کهیاد بگیرید، باید به اصول طراحی سایت تسلط کافی داشته باشید. در ادامه توضیحاتی درباره این

UI/UX ازآن کار شویم؟ پیش  البته  به موضوع اصلی  ارائه خواهیم داد.  کنیم، مختصر توضیحی  اشارهکه 
شوید با ادامه این مقاله با   ux و ui خواهید طراحکنیم، پس اگر میبه شما ارائه می UI/UXدرباره طراحی

 .آکادمی وبکیما همراه باشید
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 طراحی تجربه کاربری چیست؟

یا کاربری  تجربه  اختصار User experience design طراحی  به  بخنامیده می UX که  اگر  واهیم  شود، 
ای از  توانیم بگوییم که: به مجموعهطراحی تجربه کاربری را به صورت ساده و مختصر توضیح دهیم، می

شود تا رضایت کاربر یا مشتری را  سایت، اپلیکیشن یا هر نوع محصولی انجام میکارها که روی یک وب
د قابلیت استفاده و سهولت در  گویند، این روند از راه بهبومی UX افزایش دهد، طراحی تجربه کاربری یا

 .شوداستفاده از محصول انجام می

 طراحی رابط کاربری چیست؟

وظیفه زیباسازی و بهبود ظاهر سایت را بر عهده دارد و محیطی را  UI طراحی رابط کاربری یا همان طراحی
ممکن به محتواهای  ترین شکل  کند که او احساس خوبی داشته باشد و بتواند به سادهبرای کاربر فراهم می

کند مانند  موردنظر خود دسترسی داشته باشد. کاربر هنگام ورود به سایت تنها ظاهر سایت را مشاهده می
ها، جزئیات صفحات و … اما کدهای اجراشده و اقداماتی را که در پشت  ها، دکمهچیدمان عناصر، المان

 چیست؟ + اصول اصلی طراحی  UIطراحی  الهتر مقبیند. برای اطالعات بیششود را نمیسایت انجام می
UI را مطالعه کنید. حاال چگونه طراح تجربه و رابط کاربری شویم؟! را بدانید 

 چیست؟ UX وظایف یک طراح

 بررسی اهداف اصلی یک محصول  ✓
 تحلیل رفتار کاربر در تعامل با محصول  ✓
 اسایی نیازهای اصلی کاربر برای تعامل بهتر با محصول شن ✓
 ای رقبا در آن حوزه آنالیز حرفه  ✓
 ساخت یک نمونه از طرح اولیه و آزمایش آن  ✓
 های ورودی و خروجی از سمت کاربر و یا مشتری بررسی داده  ✓
 برای ارتباط هرچه بهتر کاربران با محصول  تدوین استراتژی  ✓
 .... و ✓

 ؟چیست UI وظایف یک طراح

 بررسی اهداف اصلی پروژه و نیاز مخاطب  ✓
 ای برندسازی طراحی و استراتژی حرفه  ✓
 بندی و تایپوگرافی تحقیقات در حوزه رنگ  ✓
 های بصری و گرافیکیتمامی طراحی  ✓
 طراحی سازمانی ✓
 ...و ✓
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شدن در ایران   UI/UX طراح   چگونه طراح تجربه و رابط کاربری شویم؟ 
 چگونه است؟ 

 ؟چگونه طراح تجربه و رابط کاربری شویم

شوند.  در طراحی سایت بر اساسی موضوعاتی که وجود دارد، طراحان رابط کاربری به دو دسته تقسیم می
کنند و پس از ایجاد  ها را دریافت میای رقبا، کدهای آنهدسته اول طراحانی هستند که با بررسی سایت

کنند. این دسته از طراحان سایت  سازی میها، کدهای شخصی شده را روی سایت خود پیادهتغییر در آن
های خارجی را انتخاب های دیگر استفاده کنند، معموالً چند نمونه از سایتخواهند از کدهای سایتکه می

 .کنندمی

ها، امکان دسترسی به کدها را شوند، چراکه طراحان آن سایتقات در این کار با مشکل مواجه میگاهی او
ها با ناخوانا نوشتن کدهای سایت اند. آناند و در حقیقت کدهای سایت خود را قفل کردهاز کاربران گرفته

نه باید طراح رابط کاربری پرسند چگوکاری کد نویسان رقبا را بگیرند. کسانی که میتوانند جلوی دستمی
 .شوم؟ حتمًا مطلب مرتبط با طراحان دسته دوم را با دقت بیشتری مطالعه کنند

های مختلفی برای سایت مشتری استفاده توانند از طرحگیرند، میطراحان سایتی که در دسته دوم قرار می
توانند سفارش مشتری را مطابق با می Adobe XD افزارهایی مثل فتوشاپ وها با استفاده از نرمکنند. آن

 .سازی کنند و به مشتری تحویل دهندخواسته او طراحی و پیاده

خواهید فعالیت خود را آغاز کنید، باید بتوانید در حوزه مرتبط  شمایی که به طراحی سایت عالقه دارید و می
 .ای برایتان آسان خواهد شدهای الزم را کسب کنید. بعدازآن طراحی و اجرای هر پروژهبا آن مهارت

نمونه خارجی موردنظر او  ممکن است در آینده یک مشتری بخواهد سایتی برایش طراحی کنید که مطابق 
، وایرفریم موردنظر خود را به شما نشان دهد و بخواهد که Adobe XD افزارباشد و یا در فتوشاپ، و یا نرم

 .راحتی انجام دهیدتوانید دو پروژه را بههمان را اجرایی کنید. در این حالت شما می
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 هایی الزم است؟ برای طراح رابط کاربری شدن چه مهارت

ای تبدیل شوید، باید با مبانی کد نویسی و اصول آن آشنایی  رای اینکه به یک طراح رابط کاربری حرفهشما ب
تواند باعث پیشرفت  می CSS و HTML هایکافی داشته باشید. مهارت شما درزمینه کد نویسی با زبان

راه  از  یکی  شود.  شما  کار  میبیشتر  که  مهارتهایی  بهتوانید  را  نویسی  کد  در  د های  حضور  آورید،  ست 
نویسی،  های الزم در مورد این دو زبان برنامهباشد. بعد از کسب مهارتمی HTML/CSS های آموزشیدوره
 .کوئری در صفحه خود، هوش مصنوعی ایجاد کنیدتوانید با در نظر گرفتن کدهای جاوا اسکریپت، جیمی

  UI/UX مراحل تبدیل شدن به یک طراح

از مقاله این بخش  نگاه میکمی تخصصی  در  به موضوع  از مهم تر  یکی  کاربری  رابط  ترین  کنیم. طراحی 
شود کاربران به خوبی با یک محصول  باشد که باعث میمی UX های طراحی تجربه کاربری یا همانزیرشاخه

دهند  یافزار و … ازلحاظ بصری اقداماتی انجام مبه هنگام طراحی سایت، نرم UI تعامل برقرار کنند. طراحان
 .که مورد رضایت کاربران قرار بگیرد

 UI/UX مراحل تبدیل شدن به یک طراح

شود، کاربران در سایت عملکرد راحتی داشته باشند. درواقع کاربران  مناسب باعث می UI طورکلی طراحیبه
شوند و با توجه به اصولی که در سایت انگیز سایت، دچار سردرگمی نمیبا دیدن فضای جالب و هیجان

و   UI توانید با یادگیری اصول و قواعد طراحیدهند. شما میشده است به وب گردی خود ادامه می  دهپیا
 .ای تبدیل شویدحرفه UI ترین زمان به یک طراحسایر موضوعات پیرامون آن، در کوتاه
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 اصول اساسی طراحی رابط کاربری را یاد بگیرید 

، آماده کنید، باید علم و آگاهی موردنیاز را درباره اصول که خود را برای طراح رابط کاربری شدنپیش ازآن
های مهم بندی و راهنمای استفاده از رنگکنیم از رنگدست آورید. پیشنهاد میمهم طراحی کاربری را به

بندی، تعادل و تقارن، میزان کنتراست و تایپوگرافی از مسائل مهم و مرتبط با اصول شروع کنید. اصول رنگ
 .حی رابط کاربری استاساسی طرا

توانید  های مختلف خواهید شد. بعدازآن میبندی، متوجه تفاوت بین طرحشما در زمان مطالعه اصول رنگ
توانید تشخیص دهید که کدام ها مکمل یکدیگرند. همچنین میها مشابه و کدام رنگبفهمید که کدام رنگ

 .ناسی دارندهای مختلف و روانشها بیشترین استفاده را در طرحرنگ

تواند به شما کمک کند که بفهمید طراحان موفق رابط کاربری  مطالعه آثار دیگر طراحان رابط کاربری می
توانید این کنند. شما میشناختی استفاده میهای زیباییدهند و از جلوههای خود زیبایی میچگونه به طرح

بنابراین پیمفاهیم را در زمان که اطمینان حاصل نمایید، اصول طراحی  ش ازآنهای مختلف یاد بگیرید؛ 
 .تر آن نرویدهای فنی و سختاید، به سراغ جنبهکاربری را به خوبی یاد گرفته

 تجربه الزم را کسب کنید، در فرآیند طراحی خالق باشید

بگذارید.   سر  پشت  را  مراحل خاصی  باید  کاربری  رابط  طراحی  برای 
است. کشف،  UI خالقیت و ایده پردازی الزمه اجرای فرآیند طراحی

مرحله چهار  جزء  تحویل  و  توسعه  برای  تعریف،  شما  که  هستند  ای 
کنید. ای باید از آن استفاده  شدن به یک طراح رابط کاربری حرفهتبدیل 

این  برای  را داشته شما  بهترین عملکرد  که در مرحله کشف و تعریف 
باشید، باید از یک موضوع الهام بگیرید و درباره یک ایده تحقیق کنید.  

 .توانید ایده خود را به مرحله اجرا برسانیدازآن میپس

به تست کردن و آزمایش نمونه باید  این   شدههای طراحیسومین مرحله، توسعه است که  بپردازید. در 
گیرند. سپس در آخرین مرحله یعنی تحویل،  های اولیه طرح موردبررسی قرار میها و نمونهمرحله تمامی ایده

 .شودمحصول نهایی یا پایانی به یک طرح زیبا و جذاب تبدیل می 

 افزایش دهید UI های طراحیها و مقالهمطالعه خود را در مورد کتاب

ای باید در  شدن به یک طراح رابط کاربری حرفهترین اقداماتی است که برای تبدیلمطالعه، یکی از مهم 
تواند قدمی برای های پیچیده و اصول ابتدایی طرح می برنامه روزانه خود قرار دهید. یادگیری استراتژی

 ای و باتجربه در این زمینه فراموش نکنید. شروع کار باشد. از مشورت با افراد متخصص و حرفه
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های بیشتری در مورد طراحی رابط کاربری یاد بگیرید. شاید باور  روزرسانی کنید و مهارتاطالعات خود را به
 .تواند تسلط شما به موضوعات جدیدتر را تا حد بسیار زیادی افزایش دهدنکنید، اما مطالعه می

 های آموزشی آنالین ثبت نام در دوره

افزارهای  ها نرمهای آموزشی وجود دارد که تعدادی از آنها برنامههای متعدد و حتی دانشگاهدر آموزشگاه
خواهید طراح رابط کاربری تأثیرگذاری شوید باید از طریق شرکت در  تخصصی و مهارتی هستند. اگر می 

 توانید در دوره آموزش طراحیاکنون میهای طراحی گرافیک را یاد بگیرید. شما هم های آنالین، مهارتدوره
UI و UX گیرید،  آکادمی وبکیما شرکت کنید، در این دوره از صفرتاصد مهارت تجربه و رابط کاربری را یاد می

 .مراجعه کنید آموزش پروژه محور طراحی تجربه و رابط کاربری برای اطالعات بیشتر به صفحه دوره

 هایی نیاز دارد ری به چه نوع مهارتطراح رابط کارب

رابط کاربری، عملکرد موفقیت تر اصول طراحی  آمیزی داشته باشید، باید تخصصیبرای اینکه در طراحی 
های رفتاری خوب خود را بررسی کنید. تا جایی که ها و ویژگیگرافیک را باید بگیرید. باید بتوانید مهارت

تواند در کار  ه دهید و برای این کار زمان بگذارید. عکاسی و طراحی میهای خود را توسع امکان دارد، مهارت
 .شما مؤثر واقع شوند. با دیگران همکاری را تجربه کنید و بیشتر ایده پرداز و خالق باشید

توجهی ارتقا دهید  های خود را تا میزان قابلتوانید مهارتهای آنالین آموزش طراحی، مینام در دورهبا ثبت 
وپنجه  ها دستها و ایده پردازی که دارید، تمامی مشکالتی را که مشتریان با آناستفاده از خالقیتو با  

خواهید توانایی خود را در همکاری با دیگران بهبود ببخشید،  سادگی حل کنید. اگر میکنند، را بهنرم می
ر اعضای شرکت همکاری صورت مستقل کار کنید و با سایتوانید داوطلب شوید که در یک شرکت بهمی

 .کنید

 استفاده کنید  UX و UI از ابزارهای طراحی

می کاربری  رابط  طراحی  ابزارهای  از  استفاده  بهبا  بهترین توانید  عنوان 
ه شوید و بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارید. شناخت UI طراح

تواند در محیط دیجیتال به  با در نظر گرفتن اصول طراحی می UI طراحی
در  مهمی  بسیار  نقش  گرافیک  طراحی  شود.  انجام  شکل  بهترین 

ترین ابزارهای  سازی طرح رابط کاربری شما دارد. پرکاربردترین و مهمپیاده
برای  .Adobe XD, Figma, Sketch, Axure از  اندعبارت UI طراحی

که از ابزارهای طراحی رابط کاربری بخواهید به خوبی استفاده کنید باید برای خود مینی پروژه تعریف این 
 .پردازیمکنید که در ادامه مقاله به آن می
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 های کوچک برای نمونه کارهای خودایجاد پروژه 

زمینه، باید به طراحی گرافیک اهمیت دهید و استارت اولیه را به انجام  برای انجام اولین پروژه خود در این  
کارهایی کوچک انجام دهد. موارد جزئی پیرامون محیط خود را به پروژه تبدیل کنید و با استفاده از مراحل  

 .ها را جلو ببریدطراحی، آن

 

 با سایر طراحان همکاری کنید 

 ی های تجربه و رابط کاربر همکاری با دیگر طراحان برای یادگیری مهارت

ایر برندها فکر کنید. توانید به گزینه همکاری با سهای خود موفق عمل کنید، میکه در انجام پروژهبرای این
های  که ابتدای کار هستید به یادگیری بیشتر شما و تقویت مهارت  های همکاری در زمانیتوجه به فرصت

شناسید،  ای رابط کاربری رادارید، و دفاتر زیادی را نمیکند. اگر قصد همکاری با طراحان حرفهخود کمک می
های مختلفی از طراحان  ها و تیمخود را پیدا کنید. گروه  هایصنفتوانید تنها با یک سرچ در گوگل هم می

 .ها وارد تعامل شویدهای مختلف با آنتوانید برای همکاری در پروژهوجود دارند که می
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 مربی یا راهنمای همیشگی داشته باشید

وبی را رقم اگر کسی را داشته باشید که درزمینه طراحی گرافیک شمارا راهنمایی کند، قطعًا نتایج بسیار خ
های اطراف خود چیزهای زیادی در مورد طراحی گرافیک یاد توانید از همکاران و آدمخواهید زد. شما می

ای و معتبری ایجاد نشده است، پیدا کردن یک مربی ثابت و ساده امری  که یک شبکه حرفهبگیرید. تا وقتی
ار را انجام دهید و از همکاران و طراحان توانید در چنین شرایطی بهترین کشود. شما میدشوار تلقی می

 .بخواهید که راهنمای شما باشند

 کارآموز باشید و تجربیات خود را افزایش دهید

ای اطمینان  عنوان یک طراح رابط کاربری حرفهخواهید از فرآیند استخدام در شرکت موردنظر خود بهاگر می
جربیات خود را افزایش دهید و اگر شرایط استخدام  های خود را بیفزایید. تحاصل کنید، باید به مهارت

 .صورت کارآموزی فعالیت خود را آغاز کنیدتوانید بهرسمی را ندارید، می

 ترین نمونه کارهای خود را ارائه کنید بهترین رزومه و مهم

ی  های کار طراح ارائه بهترین نمونه رابط کاربری شویم؟تجربه و چگونه طراح های ما به سؤال یکی از پاسخ 
را به کارفرما نشان دهید.  ها و مهارتتوانید تواناییاست. شما با ارائه نمونه کارهای خود می های خود 

توانند تشخیص دهند که  ممکن است شما تجربه کار نداشته باشید، اما با دیدن نمونه کارهای شما می
 .یکی را طراحی کنیدتوانید کارهای باکیفیت و درجهمی

 ه باشیدحضور آنالین داشت

 

توانید  باشید، میهای اجتماعی حضورداشته  اگر در شبکه 
توانایی و  تجربیات  کارها،  بهنمونه  را  روزرسانی  ها خود 

عنوان مثال با حضور در شبکه اجتماعی لینکدین کنید. به
توانید در دسترس کارفرمایان قرار بگیرید. این فضا  می

بستر خوبی برای ارائه نمونه کارهای شما است پس اگر 
کار شوید و  بهستاالن دپروفایل لینکدین ندارید همین

 .یک پروفایل کامل در شبکه اجتماعی لینکدین بازکنید
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 گیرینتیجه

کاربری، شناسایی رنگ رابط  مبانی طراحی  و  عناصر سایت،  یادگیری  و هماهنگی میان  تعادل  ایجاد  ها، 
تواند می  و ایجاد خالقیت با تایپوگرافی و استفاده ویرایشگرهای مختلف UI یادگیری کار با ابزارهای طراحی

کارآمد تبدیل شوید. امیدواریم که با خواندن این مقاله اطالعات و   UI به شما کمک کند تا به یک طراح
رابط کاربری افزایش پیداکرده باشد. در پایان به شما   UI های موردنیاز طراحآگاهی شمارا درباره مهارت

ید نظرات و پیشنهادات خود را با مشاورین توانگوییم که منتظر نظرات و تجربیات شما هستیم. شما میمی
های خود را در مورد طراحی رابط کاربری و توانید تمامی سؤاالت و چالششما می .وبکیما در میان بگذارید

کنیم که هر سریع به اهداف  موضوعات پیرامون آن با ما در وبکیما مطرح کنید، چراکه ما به شما کمک می
 .ا کنیدوکارتان دست پیدخود در کسب

 کیما منبع: آکادمی وب

 

آموزش پروژه محور طراحی تجربه   | UXو  UIدوره جامع آموزش
 و رابط کاربری 

 در دوره جامع طراحی تجربه کاربری و طراحی رابط کاربری یا همان
UI و UXطراحی از صفرتاصد ، UI و UX   وب سایت ها و اپلیکیشن

ها را به صورت پروژه محور یاد می گیرید و با گذراندن این دوره 
کنید و هم می   اندازی  راه  را  کار خودتان  هم می توانید کسب و 

آپ های ایران و حتی جهان مشغول به    توانید در بهترین استارت
کار شوید، هم می توانید به صورت فریلنسری به کسب درآمد ریالی 

 …دو حتی دالری بپردازی

 UXو  UIره برو به دو
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