
                                                                                                   

 

 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:مقطع تحصیلی

 سیده سارا قاسمپور مرادی:کارگاه طراحی نشانو نوشتاری نام ونام خانوادگی مدرس:نام درس
 : تلفن ىمراه مدرسline.graphic@gmail.com:مدرسemailآدرس 

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

 : تلفن ىمراه مدیر گروه 

                                   
 به نام خدا

 

 جلسه اول

  :(آرم  )تعریف لَگَ- 

 
آرم ّا چیشی ضثیِ اهضا یا ًطاًِ ای تزای ٍجَد یا حضَر ضخع یا هَسسِ  .لَگَ یا ًطاًِ ًوادیسر تزای تیاى کزدى یک عثارذ یا القا ًوَدى یک هفَْم

آرم ّا در ّز جایی کِ حضَر آى هَسسِ یا ضخع یا رٍیذاد غاحة آرم در آى ٍجَد دارد ثثر هی گزدد ٍ . ای اسر کِ آرم هسعلق تِ آى اسر، هی تاضذ

 .ًطاًذٌّذُ رد تزجای هاًذُ اس اٍ در آًجا اسر

تِ سهاًْای تسیار تسیار دٍر تز هی  عزاحی ًطاًِعزاحی ًطاًِ یکی اس زخػػْای رایج ٍ هٌحػز تِ فزد در عزاحی ّای گزافیکی هحسَب هی ضَد ٍ ساتقِ 

گزدد، آًجا کِ اًساًْای اٍلیِ تزای اًسقال هفاّین هزتَط تِ هثال ضکار در یک ًقغِ، عالئوی را رٍی دیَار غارّا ثثر  

  .هی کزدًذ ٍ ّز کجا آى عالهر دیذُ هیطذ، هفَْم ٍاحذی را تِ هخاعة ٍ تیٌٌذُ هٌسقل هی ًوَد

،  ، هَسساذ ٍ حسی اضخاظ حقیقی، تزای هسوایش کزدى خَد اس دیگزاى در دیذ عوَم لَگَ ًطاًِ یا عالهسی گزافیکی اسر کِ زَسظ سزهایِ داراى زجاری

 (.لَگَزایح یا ٍرد هارک)، ٍ یا اس ًام زجاری ساسهاى یا هَسسِ زطکیل ضذُ اًذ  (سوثَل یا آیکَى)لَگَّا یا زواها گزافیکی ّسسٌذ . اسسفادُ هی ضَد

 

 شٌاخت اًَاع آرم

 :لَگَ تِ سِ گزٍُ کلی زقسین هی ضَد. لَگَ را هی زَاى تز اساس اسسفادُ اس عٌاغزی هاًٌذ، ًَضسار ، ضکل ٍ آیکَى ٍ ززکیة آًْا عزاحی کزد

 - (آیکَى ، سوثل ، خیکسَگزام )اسسفادُ اس زػَیز 

 - (هًََگزام ، لَگَزایح ، ٍرد هارک ، زایح فیس  )اسسفادُ اس ًَضسار 

- (لَگَ هیکس ، لَگَی ززکیثی  ) ززکیة ًَضسار ٍ زػَیز  

  

 - َاستفادُ از تصاٍیر در طراحی لَگiconic / symbolic  

الواًْایی کِ .در ایي ًَع لَگَ ، اس ًواد یا ًطاًِ زػَیزی ،ضکل ّا ، الواًْا  ٍزػَیزی کِ هعزف ًام ،ضغل ،حزفِ ٍ تزًذ هَرد ًظز اسر  ، اسسفادُ هی ضَد 

 . کاهال در راسسای اّذاف هَسسِ ٍ یا کوداًی هی تاضذ

عالئن راٌّوایی ، قَاًیي هاًٌذ عذم اسسعوال دخاًیاذ در  )ٍ تیاى یک رفسار ٍ فعالیر (...ّسل ّا ٍ رسسَراى ّا  )  تزای هعزفی یک هکاى pictogramاس 

اسسفادُ هی ضَد تا زَجِ تِ خػَغیر خیکسَگزام ٍ اسسفادُ آى در هکاًْای عوَهی خیکسَگزا هثایذ تِ ضکلی تاضذ کِ ، عوَم هزدم تا ّز  (...یک هکاى ٍ 

 .ستاى ٍ سغح زحػیالذ قاتل درک ٍ فْن تاضذ

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

برای اینکه یک . نمادها از نوشته معمولی غیرمستقیم ترند و فرصتی برای تفسیر وسیعتر و بهتر از آنچه شرکت ارائه می دهد، فراهم می کند. استفاده می کنند

 . نماد لوگوی تاثیر گذاری باشد، باید قواعد زیر در آن رعایت شود

 

 

 

 

 

http://www.noyasystem.com/fa/page/?n=21
http://www.noyasystem.com/fa/page/?n=21


                                                                                                   

 

 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

 

 

 
 

 

-، َاستفادُ از ًَشتار در طراحی لَگlogotype  / آرم ًَشتاری 

 کِ در غٌعر عزاحی ًواد کلوِ ای ًیش گفسِ هی ضَد، ًام تزًذ یا ضزکر ضوا را زثذیل تِ یک ًَع زلقی تا ًَع فًَر ٍ ،ًَضساری / ًواد کلوِ ای / لَگَزایح 

فًَر ّای . اًَاع فًَر در ّشاراى ًَع، ضکل، اًذاسُ، ٍ سثک هوکي کِ ّز یک زاثیز اًذکی هسفاٍذ رٍی هخاعة هَرد ًظز دارًذ. سثک یکسا هی کٌذ

فًَر ّای ضخین زذاعیگز قذرذ ٍ ًیزٍهٌذی اسر در حالیکِ فًَر ّای اریثی حس اًگیشش ٍ حزکر را القا هی . دسسخغی حالر رسوی ٍ زْذیثی دارًذ

. اًَاع فًَر ّوچٌیي ضاهل حزٍف دسر ًَیس، کاراکسز ٍ ًوادّایی هی ضًَذ کِ تِ گًَِ ای زثذیل ضذُ اًذ کِ چطن را تفزیثٌذ ٍ جلة زَجِ کٌٌذ. کٌٌذ

در ٌّگام اًسخاب یک لَگَزایح یا ًواد کلوِ ای تایذ تِ خَاًایی ٍ . ّوچٌیي، زػاٍیز را ًیش، تزای زاثیز تػزی تْسز، هی زَاى تِ ایي ًَع لَگَّا زثذیل کزد

  . سادگی زطخیع آى، حسی در ضزایغی کِ تایذ در اًذاسُ کَچک رٍی کارذ ّای زجاری چاج ضَد، زَجِ ًوَد
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-  َآرم ترکیثی / استفادُ از تصَیر ٍ ًَشتار در طراحی لَگ 

ضوایل در کٌار ّن اسر کِ زػَیز زجاری ای اس ساسهاى یا ضزکسساى، کِ هی خَاّیذ تزجسسِ کٌیذ، را ارائِ هی  /گزافیک ضاهل هسي ٍ سوثلی ایي ًوادّا 

ًَضسِ ّای کَزاُ ، تا فزاّن ساسی ٍضَح زکویلی اس ایٌکِ ساسهاى ضوا در چِ هَردی اسر، هی زَاًٌذ هکول ایي ًواد یا ضوایل تاضٌذ ًوادّای . دٌّذ

تزای ًوًَِ، لَگَی اسسارتاکس هسي ٍ گزافیک یکدارچِ دارد ، ٍلی در لَگَی ای زی اًذ زی هسي ٍ ضوایل اس ّن جذا . ززکیثی یکدارچِ ٍ هسسقل ٍجَد دارًذ

ًَضسار ٍ زػَیز در لَگَّای ززکیثی هی زَاًٌذ تِ غَرذ دٍ جشء هسسقل اس ّن قزار گیزًذ ٍ یا هی زَاًٌذ در کٌار ّن تِ غَرذ یکدارچِ دیذُ ضًَذ .ّسسٌذ

 .ًَضسار ٍ زػَیز در کٌار یکذیگز در آرم ّای ززکیثی ّوذیگز را زاییذ ٍ زقَیر هی ًوایٌذ .

 

 

 

 
 

 (لَگَ هیکس )آرم ترکیثی 
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 - هًََگرام( monogram) 

هًََگزام ّا سیز هجوَعِ آرم ّای ًَضساری هی تاضٌذ کِ حاغل ًقص ٍ ًگاری اسر کِ اس عزیق ّن خَضاًی یا ززکیة دٍ یا چٌذ حزف هخفف ًام هَسسِ 

 . ٍ یا هجوَعِ ، هی تاضذ ، جْر ضکل دّی یک ًواد ساخسِ هی ضَد

 دتسیاری اس ضزکر ّای تشرگ هاًٌذ ال جی ، ٍالر دیشًی ، گح ، اچ خی ، هکذًٍال. لَگَ هًََگزام عزاحی ًام تزًذ تا اسسفادُ اس یک یا دٍ حزف اٍل آى اسر

اس ایي ًَع عزاحی تزای تزًذ خَد اسسفادُ کزدُ اًذ کِ ًطاى دٌّذُ زَجِ تاال تیي الوللی تِ هًََگزام هی تاضذ اهزی کِ در ایزاى زقزیثا تزعکس تَدُ ٍ ... ٍ

 .داقثال عوَهی چٌذاًی تِ هًََگزام ًثَدُ ٍ در چٌذ سال اخیز عزاحی هًََگزام رضذ کز

 

 
 هًََگزام

 

 

 

 

 ٍیصگیْای یک ًشاًِ خَب

 هٌحػز تِ فزد تَدى  - 

 تِ یاد هاًذًی تَدًی- 

 سادگی ٍ سیثایی- 

 اًعغاف خذیز تَدى- 

 گَیا تَدى - 

 آهَسًذُ تَدى- 

 هاًذگار تَدى- 
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 :پرٍشُ عولی - 

 هجوَعِ اٍل - 

اجسای اًساى ّواًٌد چشن ٍ  )،عکاسی از عٌاصر اًساًی (... چشن حیَاى ، پای حیَاى ٍ: اجسای حیَاى ّواًٌد  )عکاسی از عٌاصر حیَاًی - 

، ...( تٌا ٍ اجسایوعواری ّواًٌد هحراب ف گٌثد ٍ ) ،عکاسی از حشرات ، عکاسی از گلْا ٍ گیاّاى ،عکاسی از اتٌیِ (...لة ٍ اًگشتاى ٍ

 تگیرید detailچشن اًساى کاهال : تال حشرُ ، هثال : هثال .لطفا تِ هَضَعات ًسدیک شَید تِ صَرت کلی عکاسی ًکٌد. عکاسی از اشیاء 

 .ٌّگام عکاسی

 .لطفا خَدتاى عکاسی ًوایید - 

 .عکسْا دارای رزٍلَشي ٍ کیفیت تصَیر تاال تاشد- 

 .ًَرپردازی خَتی داشتِ تاشید- 

 .اگر چٌاًچِ هَفق تِ عکاسی در ترخی هَضَعات هثل حشرات ٍ یا حیَاًات ًشدید هی تَاًید از تصاٍیر تا کیفیت ًت استفادُ کٌید- 

 . فرین عکاسی ًواییداز ّر هَضَع حداقل - 

 

 

 پایاى آهَزش جلسِ اٍل
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