
                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتوای درس و یک صفحو برای 4حداقل : قابل توجو مدرسین محترم 

 .خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود

  - :  سال تحصیلی:ترم (پوستر و نشانو )گرافیک : رشتوکارشناسیکاردانی:مقطغ تحصیلی

 سیده سارا قاسمپور مرادی:اطالع رسانی تصویری  نام ونام خانوادگی مدرس:نام درس 
 : تلفن ىمراه مدرسline.graphic@gmail.com:مدرسemailآدرس 

  سوم         دوماول:  کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک مربوط بو ىفتو  :جزوه درس
 text :دارد ندارد          voice:داردندارد       power point:داردندارد   

 : تلفن ىمراه مدیر گروه 

                                   
 به نام خدا

 جلسه اول و دوم

 

 شناخت انواع آرم

 

  :(آرم  )تعریف لوگو- 

 
آرم ّا چیشی شثیِ اهضا یا ًشاًِ ای تزای ٍجَد یا حضَر شخض یا هَسسِ  .لَگَ یا ًشاًِ ًوادیست تزای تیاى کزدى یک عثارت یا القا ًوَدى یک هفَْم

آرم ّا در ّز جایی کِ حضَر آى هَسسِ یا شخض یا رٍیذاد طاحة آرم در آى ٍجَد دارد ثثت هی گزدد ٍ . ای است کِ آرم هتعلق تِ آى است، هی تاشذ

 .ًشاًذٌّذُ رد تزجای هاًذُ اس اٍ در آًجا است

تِ سهاًْای تسیار  عزاحی ًشاًِعزاحی ًشاًِ یکی اس تخظظْای رایج ٍ هٌحظز تِ فزد در عزاحی ّای گزافیکی هحسَب هی شَد ٍ ساتقِ 

تسیار دٍر تز هی گزدد، آًجا کِ اًساًْای اٍلیِ تزای اًتقال هفاّین هزتَط تِ هثال شکار در یک ًقغِ، عالئوی را رٍی دیَار غارّا ثثت  

  .هی کزدًذ ٍ ّز کجا آى عالهت دیذُ هیشذ، هفَْم ٍاحذی را تِ هخاعة ٍ تیٌٌذُ هٌتقل هی ًوَد

، هَسسات ٍ حتی اشخاص حقیقی، تزای هتوایش کزدى خَد اس دیگزاى در  لَگَ ًشاًِ یا عالهتی گزافیکی است کِ تَسظ سزهایِ داراى تجاری

، ٍ یا اس ًام تجاری ساسهاى یا هَسسِ تشکیل شذُ اًذ  (سوثَل یا آیکَى)لَگَّا یا تواها گزافیکی ّستٌذ . ، استفادُ هی شَد دیذ عوَم

 (.لَگَتایپ یا ٍرد هارک)

 

 ضٌاخت اًَاع آرم

 :لَگَ تِ سِ گزٍُ کلی تقسین هی شَد. لَگَ را هی تَاى تز اساس استفادُ اس عٌاطزی هاًٌذ، ًَشتار ، شکل ٍ آیکَى ٍ تزکیة آًْا عزاحی کزد

 - (آیکَى ، سوثل ، پیکتَگزام )استفادُ اس تظَیز 

 - (هًََگزام ، لَگَتایپ ، ٍرد هارک ، تایپ فیس  )استفادُ اس ًَشتار 

- (لَگَ هیکس ، لَگَی تزکیثی  ) تزکیة ًَشتار ٍ تظَیز  

  

 - َاستفادُ اس تصاٍیز در طزاحی لَگiconic / symbolic  

الواًْایی کِ .در ایي ًَع لَگَ ، اس ًواد یا ًشاًِ تظَیزی ،شکل ّا ، الواًْا  ٍتظَیزی کِ هعزف ًام ،شغل ،حزفِ ٍ تزًذ هَرد ًظز است  ، استفادُ هی شَد 

 . کاهال در راستای اّذاف هَسسِ ٍ یا کوپاًی هی تاشذ

عالئن راٌّوایی ، قَاًیي هاًٌذ عذم استعوال دخاًیات در  )ٍ تیاى یک رفتار ٍ فعالیت (...ّتل ّا ٍ رستَراى ّا  )  تزای هعزفی یک هکاى pictogramاس 

استفادُ هی شَد تا تَجِ تِ خظَطیت پیکتَگزام ٍ استفادُ آى در هکاًْای عوَهی پیکتَگزا هثایذ تِ شکلی تاشذ کِ ، عوَم هزدم تا ّز  (...یک هکاى ٍ 

 .ستاى ٍ سغح تحظیالت قاتل درک ٍ فْن تاشذ

آنها از تصاویری که نمایش خالصه یا لفظی از سازمان شما را . شمایلها و نمادها تصاویر ساده ای از نشانه ای از یک شرکت یا محصول خاصند

نمادها از نوشته معمولی غیرمستقیم ترند و فرصتی برای تفسیر وسیعتر و بهتر از آنچه شرکت ارائه می دهد، . در بردارند، استفاده می کنند

 . برای اینکه یک نماد لوگوی تاثیر گذاری باشد، باید قواعد زیر در آن رعایت شود. فراهم می کند

http://www.noyasystem.com/fa/page/?n=21
http://www.noyasystem.com/fa/page/?n=21
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 (ضوایلی)آرم تصَیزی 

 

-، َاستفادُ اس ًَضتار در طزاحی لَگlogotype  / آرم ًَضتاری 

 که در صنعت طراحی نماد کلمه ای نیز گفته می شود، نام برند یا شرکت شما را تبدیل به یک نوع تلقی با ،نوشتاری / نماد کلمه ای / لوگوتایپ 

انواع فونت در هزاران نوع، شکل، اندازه، و سبک ممکن که هر یک تاثیر اندکی متفاوت روی مخاطب مورد . نوع فونت و سبک یکتا می کند

فونت های ضخیم تداعیگر قدرت و نیرومندی است در حالیکه فونت های اریبی . فونت های دستخطی حالت رسمی و تهذیبی دارند. نظر دارند

انواع فونت همچنین شامل حروف دست نویس، کاراکتر و نمادهایی می شوند که به گونه ای تبدیل شده اند . حس انگیزش و حرکت را القا می کنند

در هنگام . همچنین، تصاویر را نیز، برای تاثیر بصری بهتر، می توان به این نوع لوگوها تبدیل کرد. که چشم را بفریبند و جلب توجه کنند

انتخاب یک لوگوتایپ یا نماد کلمه ای باید به خوانایی و سادگی تشخیص آن، حتی در شرایطی که باید در اندازه کوچک روی کارت های تجاری 

  . چاپ شود، توجه نمود

 

 (لَگَتایپ)آرم ًَضتاری 

 

-  َآرم تزکیثی / استفادُ اس تصَیز ٍ ًَضتار در طزاحی لَگ 

شمایل در کنار هم است که تصویر تجاری ای از سازمان یا شرکتتان، که می خواهید برجسته کنید، را  /گرافیک شامل متن و سمبلی این نمادها 

نوشته های کوتاه ، با فراهم سازی وضوح تکمیلی از اینکه سازمان شما در چه موردی است، می توانند مکمل این نماد یا شمایل . ارائه می دهند

برای نمونه، لوگوی استارباکس متن و گرافیک یکپارچه دارد ، ولی در لوگوی ای تی اند . باشند نمادهای ترکیبی یکپارچه و مستقل وجود دارند

ًَشتار ٍ تظَیز در لَگَّای تزکیثی هی تَاًٌذ تِ طَرت دٍ جشء هستقل اس ّن قزار گیزًذ ٍ یا هی تَاًٌذ در کٌار ّن .تی متن و شمایل از هم جدا هستند

 .ًَشتار ٍ تظَیز در کٌار یکذیگز در آرم ّای تزکیثی ّوذیگز را تاییذ ٍ تقَیت هی ًوایٌذ .تِ طَرت یکپارچِ دیذُ شًَذ 
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 (لَگَهیکس)آرم تزکیثی 

 

 - هًََگزام( monogram) 

هًََگزام ّا سیز هجوَعِ آرم ّای ًَشتاری هی تاشٌذ کِ حاطل ًقش ٍ ًگاری است کِ اس عزیق ّن پَشاًی یا تزکیة دٍ یا چٌذ حزف هخفف ًام هَسسِ 

 . ٍ یا هجوَعِ ، هی تاشذ ، جْت شکل دّی یک ًواد ساختِ هی شَد

تسیاری اس شزکت ّای تشرگ هاًٌذ ال جی ، ٍالت دیشًی ، گپ ، اچ . لَگَ هًََگزام عزاحی ًام تزًذ تا استفادُ اس یک یا دٍ حزف اٍل آى است

اس ایي ًَع عزاحی تزای تزًذ خَد استفادُ کزدُ اًذ کِ ًشاى دٌّذُ تَجِ تاال تیي الوللی تِ هًََگزام هی تاشذ اهزی کِ در ...  ٍدپی ، هکذًٍال

 .ایزاى تقزیثا تزعکس تَدُ ٍ اقثال عوَهی چٌذاًی تِ هًََگزام ًثَدُ ٍ در چٌذ سال اخیز عزاحی هًََگزام رشذ کزدُ است

 

 جی. هًََگزام ال 

 gold starهخفف ًام کاهل کوپاًی 
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 ٍیضگیْای یک ًطاًِ خَب

 هٌحظز تِ فزد تَدى  - 

 تِ یاد هاًذًی تَدًی- 

 سادگی ٍ سیثایی- 

 اًعغاف پذیز تَدى- 

 گَیا تَدى - 

 آهَسًذُ تَدى- 

 هاًذگار تَدى- 

 

 :پزٍصُ عولی - 

 هجوَعِ اٍل - 

عذد  هثلث تزکیة ضًَذ تِ تعذاد / اتتذا، یکثار هزتع  . (ًوادیي / ضوایلی )اًتخاب سِ فزم اصلی هزتع ، هثلث، دایزُ ٍ طزاحی آرم تصَیزی 

 اتَد دایزُ تزکیة ضَد ٍ / یکثار هثلث . اتَد هتفاٍت طزاحی ًواییذ  دایزُ تزکیة گزدًذ ٍ / یکثار هزتع . اتَد هتفاٍت طزاحی کٌیذ 

 اتَد هتفاٍت حاصل اس تزکیة ّز سِ فزم  دایزُ ، ّوشهاى ّز سِ فزم تزکیة گزدًذ کِ / هثلث / ٍ در آخز هزتع . هتفاٍت طزاحی ًواییذ

 .طزاحی ًواییذ 

 :تایذّا 

 .اتَدّا ّن هی تَاًذ تِ صَرت دستی اًجام ضَد  ٍ ّن هی تَاًذ تِ صَرت ًزم افشاری اًجام ضَد - 

 .در تزکیة فزم ّا  هی تَاًیذ در داخل طزح فضای هٌفی تذلخَاُ ایجاد ًواییذ- 

 .را تغییز دّیذ  (هزتع ٍ هثلث ٍ دایزُ  )هی تَاًیذ اًذاسُ فزم - 

 . عذد افشایص دّیذ هی تَاًیذ تعذاد فزم ّا را ّز کذام در صَرت لشٍم تِ تعذاد - 

 .                                     هی تَاًیذ قسوتْایی اس طزح را تزش تشًیذ ٍآى را حذف ًواییذ- 

 .سیثایی ٍ تزکیة تٌذی صحیح را در کل طزح رعایت ًواییذ- 

 . (فضای هثثت ٍ هٌفی  )طزاحی تِ صَرت سیاُ ٍ سفیذ تاضذ - 

 .لطفا تِ هَضَع فکز ًکٌیذ ٍ تِ کار هَضَعیت ًثخطیذ - 
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 تزکیة دٍ هثلث ٍ سِ دایزُ : هثال 

 ٍ ایجاد فضای هثثت ٍ هٌفی 

 

 

 

 

 

 پایاى آهَسش جلسِ اٍل ٍ دٍم 
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