
ی در سال  5  2022تا از بهترین نرم افزارهای طراحی رابط کاربر
کنیم که کاربر ما از آن خوشش بیاید. درست    سایت برای چه کسی طراحی می شود؟ ما سایت را طراحی می 

است که شما اگر یک سایت زیبا و عالی طراحی کنید، خودتان هم به آن عالقه مند خواهید شد اما هدف نهایی 

است که کاربر سایت ما را دوست داشته باشد. برای اینکه کاربر سایت ما را دوست داشته باشد، اول از همه    این

بهترین از  باید  پس  بیاید.  خوشش  آن  کاربری  رابط  و  سایت  ظاهر  از   رابط   طراحی   افزارهای  نرم  باید 

استفاده کنیم تا بتوانیم این رابط کاربری عالی را در اختیار کاربران سایت خودمان قرار بدهیم. پس یکی   کاربری

اال این خواهد بود که این نرم افزار ها را پیدا کنیم و ببینیم که کدام یک از آن ها دقیقا آن از چالش های ما احتم

  .چیزی را برای ما دارند که ما می خواهیم. پس همراه ما باشید که این نرم افزار ها را معرفی کنیم
 فهرست 

 کاربری  رابط طراحی افزارهای نرم

 کاربری  رابط  طراحی افزارهای  نرم بهترین

نرم افزارهای  
 طراحی رابط کاربری

بین کردن    رابط   طراحی  افزارهای  نرم انتخاب 

باید   کاربری شما  دارد.  بستگی  شما  خود  به  کامال 

که  هرکدام  و  بشناسید  را  ها  افزار  نرم  این  بهترین 

ت سایت  طراحی  برای مناسب  انتخاب  شما  را  است  ر 

سایت خودتان را شروع کنید. البته   UI کنید و طراحی 

باید بگوییم که   قبل از هرچیز این نکته را هم به شما 

 User Interface تمرکز این نرم افزار ها فقط روی

(UI)  این جز  به  و  نیست  کاربری  رابط  همان  یا 

طراحی  یا   User Experience (UX) موضوع، 

نیز در این نرم افزار ها لحاظ می    همان تجربه کاربری

شود. هرچند که رابط کاربری و تجربه کاربری همیشه 
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در کنار یکدیگر قرار می گیرند. به این خاطر که این رابط کاربری است که همراه با یک سری موارد تکنیکال  

 .دیگر، تجربه کاربری خوبی را برای کاربر ما به ارمغان می آورد

طراحی سایت همیشه با این چالش رو به رو هستند که رابط کاربری سایت باید چگونه   طراحان سایت در بحث

باشد که هم کاربر به خوبی با آن ارتباط برقرار کند و هم اینکه طوری هم نباشد که کاربر هدف اصلی اش در 

هتر باشد  سایت را فراموش کند و درگیر رابط کاربری شود. به هر صورت برای آموزش این موارد شاید ب

اینجا می خواهیم تمرکز را روی “نرم افزارهای طراحی   ”UI مقاالت دیگر سایت ما را مشاهده کنید و در 

بیشتر این نرم افزارهای   بگذاریم و ویژگی های هرکدام را برای شما شرح بدهیم. در ضمن یادمان باشد که 

ه به شما می دهند آن ها را خریداری کنید  طراحی رابط کاربری پولی هستند و باید به خاطر امکانات زیادی ک

اما نگران نباشید، بعضی آن ها برای اثبات خود، دوره استفاده رایگان را هم قرار داده اند که برای تست کردن  

 .نرم افزار از آن استفاده کنید

 بهترین نرم افزارهای طراحی رابط کاربری

Sketch 
ری ادیتور وکتور است که برای طراحی، قاب بندی، ساخت نمونه این مورد از نرم افزارهای طراحی رابط کارب

اولیه و دیزاین المان ها استفاده می شود. در واقع هر کاری که شما برای طراحی سایت می خواهید انجام بدهید  

 .)منظور ما از این به بعد از طراحی سایت صرفا ظاهر آن است( را می توانید با این نرم افزار انجام دهید

Sketch  یک پلتفرم طراحی UI/UX   است که یک ابزار ایده آل برای تازه کار ها در زمینه طراحی سایت و



سازگاری دارد و روی   macOS طراحان حرفه ای محسوب می شود. البته این را هم باید بدانید که اسکچ فقط با 

 .ویندوز نمی توانید از آن به درستی استفاده کنید

 :ویژگی های کلیدی

 ار های وکتور عالی و عملیات های قابل ویرایش و طراحی عالیابز-

کنواس های طراحی بی نهایت که هم انعطاف پذیر هستند و هم به سادگی سفارشی سازی می شوند تا شما  -

 .بتوانید هر طور که می خواهید طراحی را با آن ها انجام دهید

 .احی شما را سریعتر می کنندعملیات های ریاضی دم دستی در نرم افزار که فرایند طر-

 .که به شما اجازه می دهند کنترل عالی روی تایپوگرافی داشته باشید OpenType دارای فونت های مختلف و-

 :هزینه 

باید    30این نرم افزار یک دوره رایگان   دالر   9روزه دارد و بعد از آن برای هر ماه استفاده از نرم افزار 

 .دالر بپردازید 99نه هم می توانید  بپردازید و برای استفاده ساال 
 

Adobe XD 
Adobe XD   هم است که  در طراحی سایت  افزارهای طراحی رابط کاربری کاربردی  نرم  دسته  آن  از  هم 

امکانات جذابی برای طراحی در اختیار شما قرار می دهد و هم به راحتی می توانید با آن نمونه های اولیه سایت  

بوط به طراحی است را می سریع است، قدرتمند است و تقریبا هر کاری که مر Adobe XD .را طراحی کنید

توانید با آن انجام بدهید. این نرم افزار هم انیمیشن های جذابی دارد و هم نمونه های اولیه ای که با آن می توانید  

درست کنید، با طراحی اصلی مو نمی زنند و همین موضوع مثل همیشه این نرم افزار از شرکت معتبر ادوبی  



تبدیل کرده است. برعکس اسکچ، از این نرم افزار می توانید در   UI طراحی را به یکی از بهترین ابزار های  

 .استفاده کنید Mac ویندوز نیز به عالوه

 :ویژگی های کلیدی

بر پایه وکتور با آرت بورد های هوشمند و بی نهایتی که به شما کمک می کند به  drag-and-drop ادیتور-

 .خوبی المان ها را کنار یکدیگر قرار بدهید

 … و  Amazon Alexaبرای طراحی در اپل، طراحی گوگل متریال،  UI kits دارای یک-

 .دارای ترنسفرم های سه بعدی که به شما اجاره می دهد در طراحی خود به اشیا عمق ببخشید-

، میکرو انیمیشن ها، افکت های تصویری،  Lottie شامل کارکرد های قدرتمند انیمیشن مانند ویدیو، پلی بک-

 لت های اسکرول و انکر لینک ها حا

 شامل نمونه اولیه سازی برای صدا ها و فعال سازی دستورات صوتی -

 :هزینه 

شما از این نرم افزار به صورت محدود می توانید رایگان هم استفاده کنید اما برای داشتن تمامی امکانات باید  

 .دالر پرداخت کنید 53دالر و ساالنه  10ماهانه 
 

UXPin 
UXPin  هم یکی دیگر از نرم افزارهای طراحی UI و UX  است که هم برای طراحان تازه کار ساخته شده است

جالبی برای طراحان حرفه ای دارد. این نر افزار می تواند یک نمونه اولیه تمیز و عالی از سایت  و هم امکانات  

به شما بدهد، بدون اینکه نیاز باشد که شما دانش کد نویسی داشته باشید. اگر با نرم افزار هایی مانند اسکچ یا  

 Windows و Mac ن نرم افزار هم برایبرای شما راحت خواهد بود. ای UXPin فتوشاپ آشنا باشید، استفاده از 

 .کار می کند و هم با مرورگرتان نیز می توانید از آن استفاده کنید

 :ویژگی های کلیدی

 User و IOS  ،Google Material Design  ،Bootstrap دارای کتابخانه های درون سازی شده برای-

Flows  و همچنین رنگ ها، استایل های متن و آیکون های بسیار 

 دارای امکانات تعاملی ای که می توانید به راحتی به طراحی خودتان اضافه کنید -

 .امکاناتی که با آن می توانید داستان کار خودتان را با طراحی شرح بدهید-

دارای چک کننده درون سازی شده کنتراست و شبیه ساز کور رنگی که شما را مطمئن کند که همه کاربران -

 .ز رابط کاربری سایت شما استفاده کنندمی توانند به راحتی ا

 :هزینه 



دالر بپردازید، برای    19نمونه اولیه در نرم افزار رایگان است و برای پلن پایه ای آن باید ماهانه    2ساخت تا  

 .دالر هزینه کنید 69دالر و برای پلن حرفه ای آن باید  29پلن باالتر  

Marvel 
مارول )البته با آن شرکت نشر کامیک بوک اشتباه گرفته نشود( یکی از نرم افزارهای طراحی رابط کاربری  

است که هر عملکردی که چنین نرم افزاری نیاز دارد را در اختیار شما قرار می دهد. تفاوت این مارول با دیگر  

می توانید با مرورگر خودتان از آن استفاده    نرم افزار ها این است که شما نیاز به نصب و دانلود آن ندارید و

 .، نمونه اولیه سازی و هر کاری که الزم دارید را با آن انجام بدهیدUI/UX کنید و طراحی 

 :ویژگی های کلیدی

 برای طراحی های اولیه drag-and-drop دارای قالب های -

کننده برای تصویر سازی ایده های  کلکسیونی از داده های از پیش ساخته شده، تصاویر و آیکون های کمک  -

 خودتان

 امکان اینکه یک طراحی ثابت را از ابزارهای دیگر به این نرم افزار منتقل کنیم -

 تست عملکرد درون سازی شده و دریافت فیدبک و ایده برای بهتر کردن طراحی -

 :هزینه 

دالر در ماه و  9ر تک کاربره باشد مارول برای یک پروژه هزینه ای نمی گیرد اما برای استفاده های بیشتر اگ

 .دالر در ماه از شما می خواهد 27کاربر به باال باشد  2اگر 
 



Figma 
لیست از نرم افزارهای طراحی رابط کاربری داشته باشیم و فیگما در آن نباشد؟ یکی از بهترین نرم افزار هایی  

مانند به ارمغان می آورد.  برای شما  اولیه سازی های عالی را  نمونه   و Adobe XD که طراحی سریع و 

Sketch ،Figma ایشگر گرافیکی وکتور است که چندین امکانات برای طراحی رابط کاربری را هم یک ویر

 .در خود جای داده است

 :ویژگی های کلیدی

 که به شما اجازه می دهد آزادانه وکتور خودتان را طراحی کنید  Pen ابزار-

 الیه بندی اتوماتیک برای برای طراحی ریسپانسیو راحت -

 مناسب هستند  UI تمامی پروژه های استایل های انعطاف پذیر که برای-

 .کتابخانه های در دسترس که امکانات زیادی را به صورت درگ اند دراپ در اختیار شما قرار می دهند-

 و اندروید برای راحتی توسعه دهندگان سایت  CSS ،IOS اسنیپت های کد برای-

 افزونه هایی برای بهتر کردن کار طراحی شما -

 سازی فوق العاده امکانات نمونه اولیه -

 پروسه و عملکرد عالی دیزاین-

 :هزینه 

فایل فیگما را می دهد ولی برای امکانات بیشتر می    3فیگما پلن رایگان جالبی دارد که به شما اجازه ساختن  

  45دالر استفاده کنید و پلن بعدی هم پلن سازمانی است که هزینه آن    12توانید از پلن پیشرفته با هزینه ماهی  

 .در ماه می شود دالر

 سخن پایانی
البته که   در این لیست تالش کردیم که بهترین نرم افزار های طراحی رابط کاربری را به شما معرفی کنیم. 

تا از بهترین های آن ها   5همچنان نرم افزار های دیگری هم برای این کار وجود دارد اما، ما سعی کردیم که  

ت های کوچکی با یکدیگر دارند اما هرکسی  مورد هم گاهی صرفا تفاو  5را برای شما گلچین کنیم که البته همین  

ممکن است بسته به نوع طراحی سایت، پلتفرم خود و راحتی کار، یکی از این نرم افزار ها را انتخاب کند. 

 .ممنون که در این مقاله همراه ما بودید و امیدواریم که مطالب آن مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 :منبع
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