
٢.٠نسخه

ی ی و نوشــتار قواعد تصویر
بازار بنرهای 



بنرهای صفحه ی بازی و برنامه، مؤثرترین ابزار معرفی در بازار هستند.

رعایت چارچوب های طراحی و کالمی به انتقال درست و کامل پیام کمک می کند. قواعدی که در این راهنما 

می بینید، به کمک تست و تجربه ی افراد در تیم های مختلف شکل گرفته اند. بازار پیشنهاد می کند تا برای 

بهتر دیده شدن و ارتباط درست تر با مخاطب قواعد پیشنهادی ما را رعایت کنید. 

بازار برای تمامی بنر ها اهمیت بسیاری قائل است در نتیجه تمامـی بنرها پیش از انتشار توسط تیم طراحی 

بازار بررسی و کنترل می شوند. 

**رعایت موارد زیر به معنی نهایی بودن طرح ارسالی شما نیـست و تیم طراحی بازار 

ممکن است به دالیـل کامال مشخص تغییراتی جزئی یا اساسی در بنرها ایجاد کند و 

این به منظور بهتر دیده شدن بنر ها است. 
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١. نکات تصویری برای طراحی تمامی بنرها
    دقت در انتخاب گوشی هوشمند 

از آنجایی که بازار برای کاربر اندروید طراحی و ساخته شده است، ارتباط میان دنیای اندروید و گوشی های هوشمند در ذهن مخاطب با 

طراحی گوشی های اندروید برقرار می شود؛ بسیار اهمیت دارد که دنیای اپل را برای کاربر خود تداعی نکنیم پس لطفا:

از هیچ کدام از گوشی های آیفون و گوشی های هوشمندی که طراحی مشابه آیفون دارند در تصویر استفاده نکنیم.

٢.٠نسخه
١قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

نمونه ی نادرست نمونه ی قابل قبول



١. نکات تصویری برای طراحی تمامی بنرها
    رعایت سادگی

رعایت   سادگی   یکی   از   عواملی   است   که   در انتقال درست پیام برنامه و بازی و برقراری ارتباط بهتر با مخاطب، افزایش کلیک و در نتیجه سوق 

دادن کاربر به نصب اثر بسیاری می گذارد. بنرهای شلوغ نه تنها زیبا و چشم نواز نیستند بلکه موجب سردرگمی کاربر می شوند. بنرهایی 

شانس کلیک بیشتری دارند که بتوانند پیام خود را صریح و ساده منتقل کنند.

حتما در نظر داشته باشید که:
اگـر درصـد زیــــادی از بنـــر بـا تصاویــــــر، 

توضیحــات و تعـدد رنـگ پر شود، بنر از 

سمت تیم بازار تایید نخواهد شد و الزم 

است دوباره طراحی شود. 

١. لطفا به ه�چ عنوان از اسکر�ن شات ب�نامه در طرح استفاده نکنید. تصویر شلوغ با جزئیات زیاد مانع انتقال پیام می شود.

٢. فقط از عناصر، تصاویر و نشانه هایـی

در تصویـر استفاده کنیـد که اطالعاتــی

به کاربر می دهد یا برای مخاطب جذاب

است. هرچـه تصویـــر خلــوت تــــر باشد،

پیام شما سریع تر منتقل خواهد شد. 

٢ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

نمونه ی نادرست نمونه ی قابل قبول



١. نکات تصویری برای طراحی تمامی بنرها

تصاویر   روی    بنر   باید با  کیفیت و واضح باشند.

 از   تصاویر   تار    و   مبهم   استفاده   نکنید.

    به دلیل اینکه  پس زمینه ی برنامه ی بازار سفید رنگ است، به هیچ عنوان از رنگ سفید برای رنگ پس زمینه ی بنر استفاده نکنید.

٣ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

نمونه ی نادرست نمونه ی قابل قبول

    استفاده از تصاویر با کیفیت 



٢. قوانین، چارچوب ها و نکات بسیار مهم 

قوانینی که در این بخش آورده شده است، چارچوب ها و نکات بسیار مهمی است که باید برای طراحی بنرها در نظر بگیریم. بخشی از این 

قوانین مربوط به بازار و بخشی دیگر قوانین و خط قرمزهای رسانه ای جمهوری اسالمی ایران است.

    از نشان وب (URL) در طرح ها استفاده نکنید.

    تبلیغ   سایت،   کانال   و هر فضای دیگر   یا   تشویق   به   دنبال   کردن،   الیک   کردن،   امتیازگیری   یا   هر نوع فعالیت تبلیغاتی دیگر که کاربر را به سمت 

وب سایت، کانال یا هر فضایی غیر از فضای نصب سوق دهد، موجب رد شدن بنر می شود و الزم است آن را دوباره طراحی کنید.

    از تصاویری که شامل عناصر رابط کاربری (UI) است، مانند آیکون شروع (Play) یا هر نوع دکمه ی دیگر، استفاده نکنید. 

    از صفات عالی برای تعیین جایگاه و کیفیت بازی یا برنامه استفاده نکنیم. از آنجایی که این صفات قابل اثبات کردن نیستند، برنامه ها یا

 بازی هایی که خود را با صفت عالی معرفی می کنند، رد خواهند شد. 

مثال : بهترین برنامه  برای خرید آنالین

              برترین بازی استراتژیک 

              برترین برنامه ی خبری 

              محبوب ترین بازی اکشن 

  

٤ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار



٢. قوانین، چارچوب ها و نکات بسیار مهم 

    برای استفاده از عالئم تجاری و تصاویر افراد باید مجوز صریح داشته باشید؛ بدون مجوز استفاده از این نوع تصاویر و عالئم امکان پذیر 

نیست.

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

    محتوای   تصاویر باید براساس  قوانین   عرفی   و   شرعی جمهوری اسالمی ایران باشد.

    استفاده از هر نوع آیکون، تصویر و عالمتی که نشان از نگاه نژادپرستانه یا جهت گیری سیاسی داشته باشد، ممنوع است. 

    اسلحه ای که به سوی 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

موا�د دیگری که قابل قبول نیستند: 

٥ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار



٣. ابعاد، فرمت، فونت و شعار بنر چلچراغ

شعار: 
    پیشنهاد می کنیم حداکثر یک جمله روی بنر بنویسید. 

ابعاد و ف�مت: 
    ابعاد بنر چلچراغ:

    بنرها باید افقی و با رزولوشن                   طراحی شوند.

    خروجی تمامی بنرها باید فایل ال یه باز با فرمت             یا        باشد.

    خروجی             بنر در ابعاد گفته شده با حجم کمتر از یک مگابایت 

باید حتما همراه با فایل اصلی ارسال شود.

    نوشته ها به هیچ عنوان در فایل الیه باز                   نشوند و قابل 

تغییر باشند.

    از گذاشتن                های اضافی پرهیز کنید و الیه های بنر را قبل از 

ارسال مرتب کنید.

    از لوگوی برنامه در بنر خود استفاده نکنید.

    حجم فایل های ارسالی نباید از ۵۰ مگابایت بیشتر شود.
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٦ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار
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٣. ابعاد، فرمت، فونت و شعار بنر چلچراغ

    توجه داشته باشید که حتما کد رنگ گرادیانت در نام بنر ذکر شود در غیر اینصورت تصویر چلچراغ قابل استفاده نیست و ناقص تلقی

می شود.

    در قسمت پایین بنر چلچراغ، گرادیانتی وجود دارد که نام و دکمه ی نصب در این قسمت قرار می گیرد. بنابراین باید به اندازه ی ٣٨٠ پیکسل 

از پایین بنر، بدون المان گرافیکی و متن باشد.

    با توجه به اینکه رنگ نوشته ی روی گرادیانت سفید یا مشکی است، رنگ گرادیانت را طوری انتخاب کنید که عالوه بر هم خوانی با رنگ

پس زمینه ی بنر، متن سفید یا مشکی روی آن خوانا باشد.

فونت: 
    بنرهایی که در آن از فونت های بسیار ریز، پیچیده یا نا زیبا استفاده شده است، شانس کلیک شدن را از دست می دهند. استانداردهایی در 

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

    شعار اصلی درج شده در بنر را حتما با فونت خوانا بنویسید. اگر محصول شما فونت اختصاصی ندارد، الزم است حتما از فونت

«Myriad Arabic Black» استفاده کنید.

    نوشته ی خود را در محل مناسب قرار دهید به گونه ای که به گوشه و کنار طرح نچسبد و سعی کنید منطقه ی امن (Safe Area) را رعایت 

کنید.

نمونه ی صح�ح نام گذاری فایل ا�سالی:

۷ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

Bazaar-1500x1000-dbf1ef.png 

ابعاد بنر نام برنامه یا بازی کد رنگ گرادیانت



٨ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

جایگاه بنر چلچراغ شما در بازار

   محل قرارگیری و نمایش بنر چلچ�اغ
در صفحه ی بازی و برنامه



۴. ابعاد، فرمت، فونت و شعار بنر حامی 

۹ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

240 px

1080 px

1080 px

شعار: 
    پیشنهاد می کنیم حداکثر یک جمله روی بنر بنویسید. 

ابعاد و ف�مت: 
    ابعاد بنر حامی:

    بنرها باید افقی و با رزولوشن                   طراحی شوند.

    خروجی تمامی بنرها باید فایل ال یه باز با فرمت             یا        باشد.

    خروجی             بنر در ابعاد گفته شده با حجم کمتر از یک مگابایت 

باید حتما همراه با فایل اصلی ارسال شود.

    نوشته ها به هیچ عنوان در فایل الیه باز                   نشوند و قابل 

تغییر باشند.

    از گذاشتن                های اضافی پرهیز کنید و الیه های بنر را قبل از 

ارسال مرتب کنید.

    از لوگوی برنامه در بنر خود استفاده نکنید.

    حجم فایل های ارسالی نباید از ۵۰ مگابایت بیشتر شود.
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۴. ابعاد، فرمت، فونت و شعار بنر حامی

۱۰ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

Bazaar-1080x1080.png 

ابعاد بنر نام برنامه یا بازی

    با توجه به اینکه رنگ نوشته ی روی گرادیانت سفید است، رنگ گرادیانت را حتما تیره انتخاب کنید که عالوه بر هم خوانی با رنگ پس زمینه ی 

بنر،  متن سفید روی آن خوانا باشد.

    در قسمت پایین بنر حامی، گرادیانتی وجود دارد که نام و دکمه ی نصب در این قسمت قرار می گیرد. بنابراین باید به اندازه ی ۲۴٠ پیکسل از 

پایین بنر، بدون المان گرافیکی و متن باشد.

    با توجه به اینکه رنگ نوشته ی روی گرادیانت سفید یا مشکی است، رنگ گرادیانت را طوری انتخاب کنید که عالوه بر هم خوانی با رنگ

پس زمینه ی بنر، متن سفید یا مشکی روی آن خوانا باشد.

فونت: 
    بنرهایی که در آن از فونت های بسیار ریز، پیچیده یا نا زیبا استفاده شده است، شانس کلیک شدن را از دست می دهند. استانداردهایی در 

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

    شعار اصلی درج شده در بنر را حتما با فونت خوانا بنویسید. اگر محصول شما فونت اختصاصی ندارد، الزم است حتما از فونت

«Myriad Arabic Black» استفاده کنید.

    نوشته ی خود را در محل مناسب قرار دهید به گونه ای که به گوشه و کنار طرح نچسبد و سعی کنید منطقه ی امن (Safe Area) را رعایت 

کنید.

نمونه ی صح�ح نام گذاری فایل ا�سالی:



   محل قرارگیری و نمایش بنـر حامـی
در صفحه ی بازی و برنامه

۱۱ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

جایگاه بنر حامی شما در بازار



شعار:
اگر نگاهی به ابعاد بنر ریسه روی برنامه ی بازار بیندازید متوجه خواهید شد که فضای

بسیار کمی برای نوشتن متن در اختیار شما می گذارد.

پیشنهاد می کنیم فقط یک شعار روی بنر ریسه بنویسید تا بنر شما بهتر دیده شود. 

ابعاد و ف�مت:
    بنر ریسه باید در دو نسخه و در ابعاد                                    و                                      ارسال شود. 

    بنرها باید افقی و با رزولوشن                   طراحی شوند.

    خروجی تمامی بنرها باید فایل ال یه باز با فرمت           یا        باشد.

    خروجی             بنر در ابعاد گفته شده با حجم کمتر از یک مگابایت

 باید حتما همراه با فایل اصلی ارسال شود.

    نوشته ها به هیچ عنوان در فایل الیه باز                 نشوند و قابل

تغییر باشند.

    از گذاشتن                های اضافی پرهیز کنید و الیه های بنر را قبل

از ارسال مرتب کنید.

    از لوگوی برنامه در بنر خود استفاده نکنید.

    حجم فایل های ارسالی از ۵۰ مگابایت نباید بیشتر شود.

۵. ابعاد، فرمت، فونت و شعار بنر ریسه

۱۲ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

720 x 360 Pixels 512 x 288 Pixels

300 dpi

PNG
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۵. ابعاد، فرمت، فونت و شعار بنر ریسه

فونت: 
    بنرهایی که در آن از فونت های بسیار ریز، پیچیده یا نا زیبا استفاده شده است، شانس کلیک شدن را از دست می دهند. استانداردهایی در 

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

    شعار اصلی درج شده در بنر را حتما با فونت خوانا بنویسید. اگر محصول شما فونت اختصاصی ندارد، الزم است حتما از فونت

«Myriad Arabic Black» استفاده کنید.

    نوشته ی خود را در محل مناسب قرار دهید به گونه ای که به گوشه و کنار طرح نچسبد و سعی کنید منطقه ی امن (Safe Area) را رعایت 

کنید.

۱۳ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

Bazaar-720x360.png 

Bazaar-512x288.png 

ابعاد بنر نام برنامه یا بازی

نمونه ی صح�ح نام گذاری فایل ا�سالی:



۱۴ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

جایگاه بنر ریسه شما در بازار

   محل قرارگیری و نمایش بنر ر�سه
در صفحه ی بازی و برنامه



۱٥ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

۶. قواعد نوشتاری بنرها

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 چلچراغ فقط یک شعار بنویسیم. (فقط یک جمله) 

برای نوشتن شعار این نکات را حتما رعایت کنیم: 

    استفاده   از   حداقل   کلمات

    واضح بودن متن برای راحتی در خوانش

    رعایت قواعد شکسته نویسی 

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

    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؟



۱٦ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

نمونه ی نادرست نمونه ی قابل قبول

۶. قواعد نوشتاری بنرها



١٧ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

۶. قواعد نوشتاری بنرها

 •

  •
  

  •

 •

  •

 

 

بروزرسانی



١٨ ٢.٠نسخه
قواعد تصویری و نوشتاری بنرهای بازار

قواعد فاصله گذاری 

   فاصله گذارِی عالئم نگارشی را رعایت می کنیم.

فاصله انداختن بین عالمت های ]. ، ؛ : ؟ ![ با کلمه ی قبل غلط است. فاصله نینداختن بین این عالمت ها و کلمه ی بعدی آن ها هم غلط است. 

عالمت  هایی مثل پرانتز، کروشه، آکوالد و گیومه »]}{[«”( “(. نیز فرمول ساده ای دارند: بین عالمت باز و کلمه ی قبلی یک فاصله بیندازید، کلمه

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

    رعایت 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 انگیز و ...

    صورت صحیح ترکیب های اضافی در بازار: 

خانه ما  /  تجربه بازی  /  کاربر بازار  /  بازی هیجان انگیز

توجه: در صورتی که حرف آخر کلمه ی اول به یکی از حروف «و-ا-ه» ختم شده است، می توان برای سادگی در خوانده شدن، به انتهای کلمه ی 

اول،  حرف «ی» با نیم فاصله اضافه کرد: 

مثال: خانه  ی بازی (که خانه بازی خوانده نشود).



سند های قواعد طراحی بنرهای بازار پیشنـهادی است به توسعه دهندگـان عزیز که 
بتواننـد با مخاطب خود بهتـر ارتبـاط برقـرار کنند و پیـام خود را به کاربر برسانند. 

پیشاپیـش از رعایت نکاتـی که در این سند مطرح شده است، سپاسگزاریـم. 

زمستـان ١٤٠٠




