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ــایتتان  ــه وبس ــد، ب ــک کن ــات کم ــادل اطالع ــه تب ــد ب ــا می توان ــتفاده از آیکون ه اس

ــتاق تر  ــان مش ــوای صفحاتت ــه محت ــبت ب ــان را نس ــد و مخاطبانت ــخصیت ببخش ش

ــا انــواع آیکــون  آشــنا  ــه از مدیــروب ســعی کردیــم تــا شــما را ب کنــد. در ایــن مقال

ــم. ــی کنی ــه شــما معرف ــون را ب ــگان آیک ــود رای ــن ســایت های دانل ــرده و بهتری ک

ــی محســوب می شــوند  ــان جهان ــک زب ــد. آن هــا ی آیکون هــا همــه جــا وجــود دارن

کــه نــه تنهــا در مکان هــای فیزیکــی مثــل فرودگاه هــا و بیمارســتان ها، بلکــه 

در مکان هــای مجــازی مثــل وبســایت ها و اپلیکیشــن ها نیــز می تواننــد مــا را 

ــه ای  ــایت های حرف ــب وبس ــد. اغل ــی کنن ــته هایمان راهنمای ــه خواس ــیدن ب در رس

ــردن  ــدا ک ــود در پی ــدگان خ ــه بازدیدکنن ــم ب ــا ه ــد ت ــتفاده می کنن ــا اس از آیکون ه

آنچــه نیــاز دارنــد کمــک کننــد و هــم ظاهــری متمایــز بــرای وبســایت خــود خلــق 

ــه  ــدون اینکــه طــراح باشــید، ب ــد ب ــا می دانســتید کــه شــما هــم  می توانی ــد. آی کنن

وبســایت خودتــان آیکــون اضافــه کنیــد؟ مدیــروب در ایــن مقالــه، بــه بررســی انــواع 

ــون  ــگان آیک ــود رای ــن ســایت های دانل ــه و بهتری ــا پرداخت ــرد آن ه ــا و کارب آیکون ه

ــد. ــی می کن ــما معرف ــه ش ــایت را ب ــرای وبس ب
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آیکون چیست و چه کاربردی در وبسایت دارد؟

از زمــان اختــراع رایانه هــای شــخصی بیــش از 40 ســال پیــش، اســتفاده از آیکون هــا 

در طراحــی همــواره افزایــش پیــدا کــرده اســت. یــک آیکــون موثــر و مطلــوب، یــک 

مفهــوم را بــه ســاده ترین شــکل ممکــن بــرای مخاطــب ترجمــه می کنــد.

بطــور کلــی، آیکــون )Icon( یــک معــرف گرافیکــی کوچــک از یــک برنامــه یــا یــک 

ــری  ــتم کامپیوت ــر سیس ــا راحت ت ــد ت ــک می کن ــران کم ــه کارب ــه ب ــت ک ــل اس فای

ــبیه ورق  ــی ش ــال آیکون ــد. مث ــد را بیابن ــه می خواهن ــد و آنچ ــش کنن ــود را پیمای خ

کاغــذ، احتمــاال بیانگــر یــک ســند )Document( متنــی اســت. تمــام نمادهایــی کــه 

ــون  ــد، آیک ــی مشــاهده می کنی ــر دســتگاه های دیجیتال ــا دیگ ــل ی ــدوز، موبای در وین

ــا  ــدوز ی ــده در وین ــب ش ــای نص ــرای برنامه ه ــه ب ــری ک ــوند. تصاوی ــی می ش طلق
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ــا،  ــت هواپیم ــل حال ــی مث ــا نمادهای ــد ی ــه کار می رون ــراه ب ــای هم ــوی تلفن ه من

ــت خاصــی را  ــا وضعی ــرد ی ــه عملک ــت ک ــل از اینترن ــت فای ــودن و دریاف ســایلنت ب

ــتند. ــون هس ــی آیک ــه نوع ــد، هم ــانی می کنن اطالع رس

ــف  ــه تعری ــایت چگون ــون وبس ــگ، آیک ــال مارکتین ــوزه دیجیت ــا در ح ام

می شــود و چــه کاربــردی دارد؟

ــد در وبســایت  ــه شــما می توانی ــاد اســت ک ــا نم ــر ی ــک تصوی ــون وبســایت، ی آیک

خــود از آن اســتفاده کنیــد. آیکون هــای وبســایت می تواننــد ماننــد یــک دکمــه یــا 

لینــک عمــل کننــد یــا صرفــا جنبــه تزئینــی داشــته باشــند.
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آیکون ها چه انواعی دارند؟

ــا  ــی زمینه ه ــرای تمام ــدد و ب ــای متع ــته ها و مجموعه ه ــا در بس ــروزه آیکون ه ام

ــعه  ــد و توس ــال رش ــا در ح ــا دائم ــوند. آیکون ه ــه می ش ــن ارائ ــبک های ممک و س

هســتند تــا راه حل هــای جدیــدی را بــه کاربــران ارائــه کننــد و در عیــن حــال بــرای 

آن هــا جــذاب هــم باشــند. آیکون هــا را می تــوان از نظــر کاربــرد یــا ســبک و اســتایل 

ــرد. ــته بندی ک ــی دس ــای مختلف ــه گروه ه ــی ب طراح

از نظر کاربرد

)Clarifying( آیکون های روشن گر

هــدف ایــن آیکون هــا توضیــح مســائل اســت. آن هــا نشــانگرهای بصــری هســتند که 

ویژگی هــای خاصــی را توضیــح داده یــا دســته بندی محتــوا را مشــخص می کننــد.

)Interactive( آیکون های تعاملی

ایــن آیکون هــا بطــور مســتقیم در فرآینــد تعامــل کاربــران بــا دســتگاه نقــش داشــته 

و اصلی تریــن عناصــر در پیمایــش دســتگاه هســتند. آن هــا قابــل کلیــک کــردن یــا 

لمــس کــردن هســتند و بــه درخواســت کاربــر پاســخ می دهنــد. هــدف اصلــی آن هــا 

ــی )مثــل  ــا ویژگی هــای عناصــر تعامل ــاره عملکردهــا ی ــران درب ــه کارب اطالع رســانی ب

ــت. ــا( اس دکمه ه
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)Decorative( آیکون های تزئینی و سرگرم کننده

ایــن آیکون هــا بیشــتر از اینکــه کاربــردی باشــند، جذابیــت و زیبایــی را بــه ارمغــان 

ــه اســت و  ــل توج ــودن قاب ــردی ب ــدازه کارب ــه ان ــز ب ــی نی ــت زیبای ــد. اهمی می آورن

بایــد مــد نظــر قــرار داده شــود. چراکــه ظاهــری کــه متناســب بــا ســلیقه و انتظــارات 

مخاطبــان طراحــی شــده باشــد، مطلوبیــت باالتــری را بــرای آنــان بوجــود مــی آورد. 

در نتیجــه، نــه تنهــا کاربــران را جــذب می کنــد، بلکــه آن هــا را حفــظ کــرده و همچنیــن 

ــب  ــی اغل ــای تزئین ــد. از آیکون ه ــم می کن ــان فراه ــری را برایش ــری بهت ــه کارب تجرب

بمنظــور ارائــه ویژگی هــای فصلــی و مناســبتی و پیشــنهادهای ویــژه اســتفاده 

می شــود.

)App( آیکون های اپلیکیشن

ایــن آیکون هــا عالمت هــای تجــاری )برنــد( هســتند کــه یــک برنامــه را در پلتفرم های 

مختلــف بــا حفــظ هویــت اصلــی آن، معرفــی می کننــد. در اکثــر مــوارد، ایــن آیکون ها 

لوگــوی برنامــه را در خــود دارنــد؛ اگرچــه می تواننــد شــامل چیزهــای دیگــری مثــل 

رنگ هــای ســازمانی هــم باشــند.

)Favicon( آیکون های مورد عالقه

ــون  ــل آیک ــی مث ــه نام های ــه ب ــت ک ــارت )Favorite Icon( اس ــف عب Favicon مخف
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تــب، آیکــون URL، آیکــون وبســایت یــا آیکــون بوکمــارک نیــز شــناخته شــده اســت. 

ــد در  ــا برن ــول ی ــرف محص ــه مع ــوده ک ــا ب ــی از نماده ــوع خاص ــا ن ــن آیکون ه ای

 )Bookmarks Bar( نــوار آدرس مرورگــر، تب هــای مرورگــر و نــوار نشان شــده ها

هســتند. از آنجاییکــه اینگونــه آیکون هــا نوعــی آمادگــی ذهنــی و شــناخت از برنــد 

را در هنــگام وبگــردی بــرای کاربــران ایجــاد می کننــد، از اهمیــت بســیاری برخــوردار 

ــد. ــت بصــری وبســایت ها کمــک شــایانی می کنن ــه شــناخته شــدن هوی ــوده و ب ب

از نظر سبک طراحی

ــه  ــرد ک ــی تقســیم ک ــه 4 دســته کل ــر ســبک طراحــی ب ــوان از نظ ــا را می ت آیکون ه

مجــددا هــر کــدام شــامل چنــد مــدل و ســبک خواهنــد شــد:

Glyph آیکون های

اغلــب، گلیــف را ســبک تــک رنــگ نیــز می نامنــد. ایــن نــوع آیکون هــا بــر اشــکال 

ــد.  ــز دارن ــرای تشــخیص ســریع و آســان اشــیا تمرک ــم ب ســاده و منحنی هــای مالی

ــتفاده  ــود اس ــال خ ــی  متری ــای طراح ــوان مبن ــه عن ــف ب ــای گلی ــوگل از آیکون ه گ

می کنــد کــه در تعــدادی از محصــوالت خــود ازجملــه سیســتم عامــل اندرویــد بــه کار 

رفتــه اســت. )طراحــی متریــال )Material Design( یــک زبــان طراحــی اســت کــه در 

ســال 2014 توســط شــرکت گــوگل ســاخته شــد.(
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)Flat and Semi-flat( آیکون های تخت و نیمه تخت

آیکون هــای تخــت، همتــا یــا بهتــر اســت بگوییــم المثنــی آیکون هــای گلیف هســتند. 

ــر اســتفاده  ــر کمــی پیچیده ت ــرای ارائــه تصاوی ــات رنگــی ب ــد از ترکیب آن هــا می توانن

ــایه ها  ــا و س ــف از هایالیت ه ــه و ظری ــتفاده ماهران ــه اس ــا ب ــن آیکون ه ــد. ای کنن

ــل های  ــان پیکس ــاوت می ــود تف ــودن و نب ــدی ب ــد. دو بع ــدا کرده ان ــت پی معروفی

تاریــک و روشــن )کنتراســت( دلیــل نامگــذاری ایــن نــوع آیکون هــا بــوده اســت.
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Skeuomorphic آیکون های

ــوع آیکون هــا برعکــس آیکون هــای تخــت اســت.  ــن ن ــت طراحــی ای می شــود گف

چراکــه طراحــی 3 بعــدی بســیار نزدیــک بــه نمــای طبیعــی اشــیای فیزیکــی دارنــد. 

ســال ها قبــل، ایــن نــوع آیکون هــا محبوبیــت زیــادی کســب کردنــد، امــا بــه تدریــج 

ــودن  ــاده ب ــد. س ــد دادن ــاده تر بودن ــه س ــت ک ــای تخ ــه آیکون ه ــود را ب ــای خ ج

ــری  ــای کارب ــرای رابط ه ــه ب ــر و درنتیج ــا را انعطاف پذیرت ــت، آن ه ــای تخ آیکون ه

 Skeuomorphic دیجیتالــی مناســب تر می ســازد. اگرچــه، هنــوز از آیکون هــای

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــون بازی ه ــی آیک ــترده در طراح ــور گس بط
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)SVG( آیکون های رسم برداری مقیاس پذیر

ایــن نــوع آیکون هــا، آیکون هــای ریسپانســیوی هســتند کــه بــر روی تصاویــر بــرداری 

ــتاندارد  ــک اس ــاس ی ــر اس ــا ب ــده اند. آن ه ــاخته ش ــر XML س ــی ب ــدی مبتن دو بع

ــه  ــت و هم ــده اس ــن ش ــی وب )W3C( تعیی ــبکه جهان ــیوم ش ــط کنسرس ــه توس ک

ــده اند. ــی ش ــد، طراح ــتیبانی می کنن ــی از آن پش ــای اصل مرورگره

از نظر استعاره تصاویر

از دیــدگاه ایــن نــوع دســته بندی، آیکون هــا را می تــوان بــر اســاس نــوع اســتعاره ای 

کــه بازتــاب می دهنــد یــا بهتــر اســت بگوییــم بــر اســاس معنــی و مفهومــی کــه در 

ذهــن کاربــران ایجــاد می کننــد، بــه 3 دســته اصلــی تقســیم کــرد:

)Resemblance( آیکون های شباهت و همانندی

ــال  ــد. مث ــف می کنن ــر توصی ــرای کارب ــیا را ب ــتقیما اش ــه مس ــتند ک ــی هس آیکون های

ــد را  ــبد خری ــگاهی س ــد فروش ــرخ خری ــل را و چ ــت ایمی ــتجو را، پاک ــن جس ذره بی

توصیــف می کنــد.

)Reference( آیکون های ارجاعی

ــری و مقایســه  ــز دیگ ــه چی ــر اســاس رجــوع ب ــه اشــیا را ب ــی هســتند ک آیکون های
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مفاهیــم آن هــا بــا یکدیگــر بــرای کاربــر توصیــف می کننــد. بــرای مثــال تصویــر یــک 

گیــره صنعتــی بــه علــت فشــردن اشــیایی کــه بیــن آن قــرار می گیــرد، یــک کمپرســور 

)متراکــم کننــده( فایــل را توصیــف می کنــد.

)Arbitrary( آیکون های قراردادی

آیکون هایــی هســتند کــه ربــط مســتقیمی بــا اشــیای مــورد نظــر ندارنــد و تشــخیص 

ــارز  ــی ب ــوان مثال ــه عن ــت. ب ــادت اس ــرارداد و از روی ع ــاس ق ــر اس ــا ب ــا صرف آن ه

بــرای ایــن نــوع آیکون هــا، می تــوان بــه دیســک های فالپــی اشــاره کــرد کــه عمــل 

ــد. ــف می کنن ــازی را توصی ذخیره س

 

استفاده از انواع آیکون در وبسایت چه مزایا و اهمیتی دارد؟

آیکون هــا بــه جــذب کاربــران کمــک کــرده و می تواننــد ســرگرمی، اســتایل و 

ــه درســتی از آن هــا اســتفاده شــود،  ــر ب ــه وبســایت شــما ببخشــند. اگ ــت ب جذابی
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می تواننــد مزایــای متعــددی را بــرای شــما در بــر داشــته باشــند. چراکــه بازدیدکنندگان 

ــپس  ــته و س ــر داش ــورد نظ ــه م ــی از صفح ــرور اجمال ــک م ــوال ی ــایت ها معم وبس

ــد.  ــه را ببندن ــا آن صفح ــه ی ــب پرداخت ــدن مطال ــه خوان ــه ب ــد ک ــم می گیرن تصمی

ــب  ــرای جل ــا ب ــد از آن ه ــه می توانی ــی هســتند ک ــن عوامل ــی از چندی ــا یک آیکون ه

ــد. ــان اســتفاده کنی نظــر کاربرانت

بــه چنــد دلیــل شــما بایــد اســتفاده از انــواع آیکون هــا را در طراحــی وبســایت خــود 

مــد نظــر قــرار دهیــد.

آیکون ها ابزار موثر برقراری ارتباط کاربران با وبسایت شما هستند	 

فهــم و درک آیکون هــا کار آســانی اســت. آن هــا موانــع و ســدهای زبانــی را 

ــر از  ــه یادماندنی ت ــی ب ــد و خیل ــت می کنن ــایت را تقوی ــوای وبس ــکنند، محت می ش

متن هــای خشــک و خالــی هســتند. آیکون هــا عــالوه بــر اینکــه بــه وبســایت شــما 

تازگــی میبخشــند، ابزارهــای مناســبی بــرای بــه تصویــر کشــیدن و شــرح مطالــب نیــز 

ــه  ــه جمع بنــدی ســریع مطالــب کمــک کــرده و ب ــد ب هســتند. یــک آیکــون می توان

خوبــی موضــوع و مضمــون بخشــی از متــن را بیــان کنــد.
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به وبسایت شما هویت و شخصیت می بخشند	 

آیکون هایــی کــه بــرای وبســایت خــود انتخــاب می کنیــد، خیلــی چیزهــا دربــاره برنــد 

شــما می گوینــد. ســرگرم کننــده و مفــرح، رنگارنــگ و چشــمگیر، مــدرن و امــروزی یــا 

حرفــه ای و تخصصــی؟

ــتایل  ــک اس ــاب ی ــن، انتخ ــد. بنابرای ــی دارن ــیار باالی ــوع بس ــداد و تن ــا تع آیکون ه

و ســبک کــه بــا ماهیــت برنــد شــما مطابقــت داشــته باشــد و بتوانــد آن را همــان 

ــی اســت. ــد الزام ــی کن ــد معرف ــه شــما می خواهی ــه ک گون

جذابیت وبسایت شما را افزایش می دهند	 

آیکون هــا جذابیــت بصــری را بــا خــود بــه همــراه می آورنــد و می تواننــد متن هــای 

طوالنــی صفحــات شــما را بــه بخش هایــی بــا قابلیــت فهــم آســان تبدیــل کننــد تــا 

کاربــران جــذب محتــوا و وبســایت شــما شــوند. بــدون وجــود تصاویــر و آیکون هــا، 

ــده تبدیــل می شــوند. ــه مکان هایــی بســیار خســته کنن وبســایت ها ب

به کاربران در پیمایش وبسایت شما کمک بسیاری می کنند	 

آیکون هــا کاربــران شــما را هدایــت و راهنمایــی می کننــد. وقتــی بــه درســتی از آن هــا 

اســتفاده کنیــد، می تواننــد بــه کاربرانتــان کمــک کننــد تــا بطــور حســی )بــدون نیــاز 
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بــه داشــتن دانــش قبلــی( بــه پیمایــش وبســایت شــما و چرخیــدن در آن بپردازنــد؛ 

ــه درســتی از  ــد. امــا اگــر ب ــه کلمــات تکیــه کنن ــور باشــند تنهــا ب بــدون اینکــه مجب

ــان  ــران شــوند. اطمین ــد، ممکــن اســت باعــث ســردرگمی کارب آن هــا اســتفاده نکنی

ــه  ــک ب ــرای کم ــا ب ــای راهنم ــوان تابلوه ــه عن ــا ب ــه آیکون ه ــردن از اینک ــل ک حاص

پیمایــش صفحــات ســایت شــما بــه کار رفته انــد، از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

 

 

نکات مهم در انتخاب انواع آیکون برای وبسایت

ــز  ــد نکتــه حائ ــواع آیکــون در طراحــی وبســایت، چن ــر از ان بمنظــور اســتفاده موثرت

اهمیــت اســت:
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ــه اینکــه آن را  ــود ببخشــند، ن ــری وبســایت شــما را بهب ــه کارب آیکون هــا بایــد تجرب

پیچیــده و ســخت کننــد. آن هــا بایــد عــالوه بــر خالقانــه بــودن، کاربــردی هم باشــند.

ــد پیامــش  ــک آیکــون بتوان ــده شــوند. اینکــه ی ــد کامــال درک و فهمی آیکون هــا بای

را در عــرض چنــد ثانیــه منتقــل کنــد، بســتگی بــه ایــن دارد کــه کاربــر قــادر باشــد 

ــکان ایجــاد  ــه ام ــد ک ــال می دهی ــر احتم ــد. اگ ــده و درک کن ــه ســرعت آن را فهمی ب

ســردرگمی و کج فهمــی بــرای کاربــران وجــود دارد، بهتــر اســت از متــن نیــز در کنــار 

آن آیکــون اســتفاده کنیــد.

آیکون هــا بایــد بــا طراحــی وبســایت ســازگاری داشــته باشــند. اگــر قصــد اســتفاده 

از چندیــن نــوع آیکــون را داریــد، بایــد آن هــا را بــه گونــه ای بــه کار ببریــد کــه عــالوه 

ــا یکدیگــر نیــز مطابقــت و ســازگاری  ــا طراحــی وبســایت، ب ــر ســازگاری داشــتن ب ب

داشــته باشــند.

ــنتی  ــی س ــا طراح ــی ب ــد. آیکون های ــه کنی ــود توج ــایت خ ــدف وبس ــوع و ه ــه ن ب

)مثــل پاکــت نامــه کــه نشــانگر ایمیــل اســت( می تواننــد بــرای هــر نــوع وبســایتی 

بــه کار برونــد. امــا وقتــی یــک وبســایت بــرای مخاطبــان مشــخصی ســازمان یافتــه 

ــی  ــا طراح ــی ب ــد، آیکون های ــت می کن ــی فعالی ــه تخصص ــک زمین ــا در ی ــت ی اس

خالقانه تــر و الهــام گرفتــه شــده از قــوه تخیــل و مرتبــط بــا موضــوع، بیشــتر مــورد 

توجــه مخاطبــان قــرار خواهنــد گرفــت. مثــال اســتفاده از آچــار در یــک ســایت مربوط 

بــه لوله کشــی یــا اســتفاده از دانه هــای قهــوه بــرای یــک ســایت تخصصــی قهــوه.
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ویژگی های کلیدی آیکون های موثر

ــای  ــری ویژگی ه ــک س ــد ی ــوند، بای ــع ش ــد واق ــر و مفی ــا موث ــه آیکون ه ــرای آنک ب

کلیــدی و ضــروری داشــته باشــند کــه در ایــن بخــش بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت.

واضــح و معنــادار بــودن: آیکــون در دســترس کاربــران بــوده و معنــی و مفهومــی 	 

قابــل درک داشــته باشــد.

قابــل تشــخیص بــودن: نمــاد بــه کار رفتــه در آیکــون بــه شــکلی کــه بــرای کاربران 	 

قابــل تشــخیص باشــد ارائه شــده باشــد.

ســادگی: آیکــون بــا عناصــر گرافیکــی غیرضــروری پــر نشــده باشــد تــا بــدون نیــاز 	 

بــه تــالش خاصــی بــه ســرعت قابــل درک و فهــم باشــد.

مقیاس پذیــری و انعطاف پذیــری: آیکــون در هــر انــدازه و رزولوشــنی یکپارچگــی 	 

و خوانایــی خــود را حفــظ کنــد.

ــگ 	  ــا هماهن ــد و ب ــرآورده کن ــی شــناختی را ب ــون انتظــارات زیبای ــت: آیک جذابی

ــد. ــت بصــری ایجــاد کن ــر عناصــر، جذابی ــا دیگ ــودن ب ب

توهین آمیــز نبــودن: آیکــون معانــی پنهــان نداشــته باشــد و موجب سوءبرداشــت 	 

نشــود تــا بــرای هیــچ یــک از گروه هــای مخاطبــان توهین آمیــز و گســتاخانه بــه 

ــاب نیاید. حس

مطابقــت و ســازگاری داشــتن: آیکــون مطابــق بــا ســبک کلــی ســایت طراحــی 	 

شــده باشــد.
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5 مورد از بهترین سایت های دانلود رایگان آیکون

وقتــی پــای طراحــی وبســایت بــه میــان می آیــد، بــه منابعــی نیــاز پیــدا می کنیــد 

ــند.  ــته باش ــود داش ــف در خ ــای مختل ــا طراحی ه ــا را ب ــواع آیکون ه ــه ان ــه هم ک

فــرض کنیــد هــر بــار کــه می خواهیــد یــک طراحــی و ســبک جدیــد بوجــود بیاوریــد، 

ــری  ــه ام ــد ک ــق کنی ــی و خل ــدی طراح ــای جدی ــررا آیکون ه ــا مک ــید ت ــور باش مجب

بســیار زمان بــر بــه نظــر می رســد. همیــن امــر باعــث شــده اســت تــا در ســال های 

اخیــر، وبســایت های متعــددی بــرای دانلــود رایــگان انــواع آیکــون بوجــود بیاینــد.

بجــای اینکــه هــر بــار همــان عناصــر طراحــی را مجــددا بــرای ســاخت آیکون هــای 

وبســایت خــود بــه کار بگیریــد، می توانیــد آن هــا را بصــورت رایــگان دانلــود کــرده و 

ــدا کــردن آیکون هــای مناســب  ــه پی ــد. البت ــان شخصی ســازی کنی ــه ســلیقه خودت ب
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ــن بخــش،  ــر وب در ای ــروژه شــما ممکــن اســت کمــی ســخت باشــد. مدی ــرای پ ب

بمنظــور رفــع ایــن مشــکل، فهرســتی از 5 مــورد از بهتریــن ســایت های دانلــود رایــگان 

انــواع آیکــون را بــرای شــما عزیــزان تهیــه کــرده اســت.

Iconfinder

 Iconfinder .ــی اســت ــال آیکون هــا در ســایت Iconfinder کار راحت ــه دنب گشــتن ب

یــک موتــور جســتجوی آیکــون اســت. نکتــه قابــل توجــه در خصــوص ایــن ســایت 

ایــن اســت کــه بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا آیکونــی را کــه از یــک مجموعــه 

ــم  ــه بیــش از نی ــن ســایت، شــما ب ــد. در ای ــود کنی پســندیدید، بصــورت تکــی دانل

ــا در  ــد و آیکون ه ــی داری ــوم دسترس ــگان و پرمی ــای رای ــواع آیکون ه ــون از ان میلی

ــی  ــه Iconfinder تمام ــود هســتند. البت ــل دانل ــون قاب اندازه هــا و فرمت هــای گوناگ

ــا  ــد ب ــه می توانی ــرد، ک ــد ک ــت خواه ــان فهرس ــی را برایت ــگان و پول ــای رای آیکون ه

ــد. ــگان را مشــاهده کنی ــر “Free” ســایت، فقــط آیکون هــای رای اســتفاده از فیلت
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Icons8

ــوع ســبک آیکون هــا اســت.  یکــی از زمینه هایــی کــه Icons8 در آن برتــری دارد، تن

ــا  ــد ت ــاپ بگذاری ــک آیکــون لپ ت ــد دســت روی ی ــال، شــما می توانی ــوان مث ــه عن ب

ــان  ــون، در اختیارت ــرای آن آیک ــف ب ــبک های مختل ــن س ــاب از بی ــش از 30 انتخ بی

ــه  ــا را ب ــن آیکون ه ــدام از ای ــر ک ــد ه ــما می توانی ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــرار گی ق

ســلیقه خودتــان شخصی ســازی کنیــد. رنــگ آیکــون مــورد نظرتــان را تغییــر دهیــد، 

ــدادی  ــتفاده از تع ــا اس ــا ب ــد و ی ــه کنی ــن اضاف ــد، مت ــه کنی ــی روی آن اضاف پوشش

افکــت، آن را بــه آنچــه در ســر داریــد نزدیک تــر کنیــد. البتــه بــرای دانلــود رایــگان 

انــواع آیکــون، ابتــدا بایــد بــا اســتفاده از آدرس ایمیــل خــود در ســایت عضــو شــوید.
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Freeicons

ــرا  ــه اکث ــا 100 آیکــون را در خــود جــای داده اســت ک در ایــن ســایت، هــر بســته ت

ــته ترین  ــه برجس ــه ارائ ــود را ب ــایت خ ــد. Freeicons س ــاده ای دارن ــی فوق الع طراح

انــواع بســته های آیکــون اختصــاص داده اســت. اگرچــه بنظــر می رســد کــه موضــوع 

کلــی بیشــتر بخش هــای ســایت بــه ســمت آیکون هــای مربــوط بــه فنــاوری معطــوف 

ــذا،  ــفر، غ ــکی، س ــای پزش ــا موضوع ه ــی ب ــوان آیکون های ــا می ت ــت، ام ــده اس ش

ــن  ــد از بی ــما می توانی ــایت، ش ــن س ــرد. در ای ــدا ک ــز در آن پی ــی و ... را نی بازاریاب

ــت و  ــا دس ــده ب ــیم ش ــی، ترس ــدی، کارتون ــه بع ــون س ــی همچ ــبک های مختلف س

ــد. ــود کنی ــگان دانل ــواع آیکون هــا را بصــورت رای ــر، ان بســیاری دیگ

 

Graphicburger

 Graphicburger یکــی از بهتریــن ســایت های دانلــود رایــگان انــواع آیکــون، ســایت
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اســت کــه منبــع بســیار خوبــی بــرای بســیاری از طراحــان بــه حســاب می آیــد. همــه 

ــا  ــه، آیکون ه ــس زمین ــر پ ــا، تصاوی ــای UI، ماک آپ ه ــه کیت ه ــی ازجمل ــوع اقالم ن

و ... بصــورت رایــگان در ایــن ســایت وجــود دارد. ســایت Graphicburger مجموعــه 

ــبک در  ــد س ــه در چن ــردی دارد ک ــه ف ــر ب ــا و منحص ــاده زیب ــای فوق الع آیکون ه

ــه  ــات مربوط ــد جزئی ــه، می توانی ــر مجموع ــر روی ه ــک ب ــا کلی ــت. ب ــترس اس دس

ــاد  ــل و ابع ــدازه فای ــود، ان ــای موج ــه فرمت ه ــی ازجمل ــد. جزئیات ــاهده کنی را مش

آیکون هــا در زیــر هــر مجموعــه بــه نمایــش در خواهــد آمــد و بــرای دانلــود آن هــا 

ــد داشــت. ــام در ســایت نخواهی ــه ثبت ن ــازی ب نی

 

Iconstore

Iconstore بــا دیگــر مــوارد ایــن لیســت کمــی متفــاوت اســت. چراکــه ایــن ســایت 

ــه  ــز دارد ک ــردی تمرک ــه ف ــر ب ــی و منحص ــای اصل ــه آیکون ه ــته ها و مجموع ــر بس ب
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ــد  ــما می توانی ــده اند. ش ــی ش ــده طراح ــناخته ش ــرح و ش ــرکت های مط ــط ش توس

ــف  ــگ، گلی ــل رن ــی مث ــر اســاس فیلترهای ــون و ب ــش از 230 بســته آیک ــان بی از می

ــته های  ــد. Iconstore بس ــدا کنی ــود را پی ــر خ ــورد نظ ــای م ــن، آیکون ه ــا اوت الی ی

رایــگان متعــددی بــرای دانلــود دارد. همچنیــن، ایــن ســایت بــرای برخــی بســته های 

ــرار  ــگان ق ــود رای ــرای دانل ــه از آیکون هــای آن بســته را ب ــی خــود، چندیــن نمون پول

می دهــد تــا در صــورت تمایــل بــرای داشــتن کل مجموعــه، افــراد بتواننــد بســته را 

بصــورت کامــل خریــداری کننــد.

 

 

سخن آخر

ــایت  ــری در وبس ــه کارب ــود تجرب ــرای بهب ــه ب ــری ک ــر دیگ ــر عنص ــد ه ــت مانن درس

ــر یــک  ــادی ب ــر بســیار زی ــز تاثی ــد، آیکون هــا نی ــکار می بری خــود رعایــت کــرده و ب

ــت  ــرات مثب ــوید، تاثی ــه ش ــه متوج ــدون اینک ــد ب ــا می توانن ــد. آن ه ــایت دارن وبس
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ــد و  ــه کوچکــی دارن ــد. آیکون هــا اگرچــه جث ــان ایجــاد کنن ــر مخاطبانت ــا منفــی ب ی

عناصــری هســتند کــه اغلــب کمتــر بــه آن هــا توجــه می شــود، امــا پتانســیل انجــام 

کارهــای بزرگــی را بــرای وبســایت شــما دارنــد. تنهــا کلیــدی کــه موفقیــت شــما را در 

ــای شایســته و درســت را  ــه، آیکون ه ــن اســت ک ــد ای ــم می زن ــا رق ــری آن ه بکارگی

متناســب بــا هدفــی کــه از بکارگیــری آن هــا داریــد انتخــاب کنیــد.

ــتفاده از  ــد، اس ــت کنی ــتی رعای ــه درس ــه را ب ــن مقال ــده در ای ــه ش ــوارد گفت ــر م اگ

ــخصیت  ــایتتان ش ــه وبس ــد، ب ــک کن ــات کم ــادل اطالع ــه تب ــد ب ــا می توان آیکون ه

ــد. ــتاق تر کن ــان مش ــوای صفحاتت ــه محت ــبت ب ــان را نس ــد و مخاطبانت ببخش
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