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   -: سال تحصیلی :  ترم(پٌستر ً نشانو   )گرافیک : رشتوکارشناسیکاردانی:هقطغ تحصیلی
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  پنجن چيارمسٌم   دًماًل: اطالع رسانی تصٌیری هربٌط بو ىفتو  : جزًه درس
 text :دارد ندارد        voice: داردندارد      power point : داردندارد   

 : تلفن ىوراه هدیر گرًه 

                                   
 به نام خدا

 

: جلسه چهارم 

پیکتوگرام 

 تاریخچه پیکتوگرام
سوجل ّبیی وِ افىبر را ثبزًوبیی هی )ٍ ایذئَگرام ّب  (سجول ّبیی وِ هفبّین را ثبزًوبیی هی وردًذ)اٍلیي ًَضتبر ّب ثر اسبض پیىتَگراف 

در سَهر ثبستبى، هػر، ٍ توذى چیي از سوجل ّب ثرای ثبزًوبیی هفبّین ٍ تجذیل آًْب ثِ یه سیستن ًَضتبری ٍاشُ ًگبضت . ثَدًذ (وردًذ

.از پیىتَگرام ّب ٌَّز ّن در ثرخی فرٌّگْبی آفریمبیی، آهریىبیی ٍ ثرخی لجبیل هستمر در استرالیب استفبدُ هی ضَد . استفبدُ وردًذ   

 سبزهبى یًَسىَ ثرخی از در سبل . پیىتَگرام ّب را هی تَاًذ ّن ثِ ػٌَاى فرهی ٌّری ٍ ّن ثِ ػٌَاى ًَػی زثبى ًَضتبری در ًظر گرفت

پیىتَگرام ّبیی وِ در هیبى ضخرُ ّبی هغَلستبى ثَدًذ را ثِ ثجت رسبًذ، تب رٍزی ثبضذ ثرای ثسرگذاضت ٍ ًطبى دادى اّویت پیىتَگرام در 

 ، هَرد استفبدُ لرار گرفت وِ ایي  –  دٍراى هذرى ًیس، اٍلیي ثبر پیىتَگرام ّب در ًمطِ لطبرّبی ضْر لٌذى ٍ حَهِ آى در سبلْبی 

.پیىتَگرام ّب تَسط جرج داٍ   (George Dow)  ثرای راحتی استفبدُ از اهىبًبت اطراف ایستگبُ طراحی ضذُ ثَدًذ .   

.ازرا پبًذ   (Ezra pound) از ٌّرهٌذاى سَرئبلیست فراًسَی، از پیىتَگرام ّب ثِ ػٌَاى یه تىٌیه در ضؼر هذرى است 

 

 

:  پیکتوگرام 
ٍ ثِ غَرت  (pictograph) وِ گبّی ثِ آى پیىتَگراف (ًمص ًگبضت)یب تػَیر ًگبضت  (pictogram, pictogramme) پیىتَگرام

ًَػی ًوبد ثػری است وِ هؼٌبی خَد را از طریك ضجبّت تػَیری اش ثب یه ضی فیسیىی ثِ ثیٌٌذُ  هیگَیٌذ، ًیس (picto) خالغِ پیىتَ

است وِ حبغل از چىیذُ ًگبری  (وِ در فبرسی ثِ آى اًذیطِ ًگبضت هی گَیٌذ Ideogram) پیىتَگرام، یه ًَع ایذئَگرام. هٌتمل هی وٌذ

ًَع خبغی از پیىتَگرام وِ در . ثبضذ... ایي هفبّین هی تَاًذ ّطذار دٌّذُ، راٌّوبیی وٌٌذُ ٍ . غَر طجیؼی، وِ ًوبیبًگر فىر یب اًگبری ثبضذ

 . هی ًبهٌذ (icon) وبهپیَتر ّب ٍ دستگبُ ّبی الىترًٍیىی استفبدُ هی ضَد را آیىَى

از ایي ًطبًِ ّب ثرای آسبى ضذى ارتجبط ثب هخبطت در یه هحیط استفبدُ هی وٌٌذ، از آى جبیی وِ هخبطجیي هی تَاًٌذ ثب فرٌّگ ّب ٍ زثبى 

ّبی هتفبٍتی ثبضٌذ ، ًطبًِ ّبی تػَیری ٍ ًَضتبری ثبیذ در ّوِ جبی دًیب ًمص خَد را ثِ ػٌَاى یه راٌّوب ثِ خَثی ایفب وٌٌذ ٍ ثِ ًَػی 

هبّیت  ثِ دلیل داضتي  از پیىتَگرام ّب در اوثر جَاهغ هذرى ثِ ػٌَاى ًطبًِ ٍ یب دستَرالؼول ّب استفبدُ هی ضًَذ ٍ  .جْبًی ثبضٌذ

از جْبًی تریي ًَع پیىتَگرام ّب هی تَاى ثِ ػالئن ّطذار  ثِ ػٌَاى هثبل . ٍالغ گرایبًِ ٍ لبثل درن ثَدى، وبرثردّبی فراٍاًی دارًذ گرافیه

ثِ ػول . استفبدُ از هَاد خطرًبوی چَى هَاد رادیَاوتیَ ٍ هَاد سوی ٍ یب آیتن ّبی هرثَط ثِ خطر اضتؼبل اضبرُ ورد دٌّذُ در ارتجبط ثب 

. گفتِ هی ضَد (غَرتٌگبری)طراحی پیىتَگراف، پیىتَگرافی 
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 پیکتوگرافی
در .  ػالهتی است وِ در آى ضیئی یب هفَْهی ثِ غَرت ًوبد ًطبى دادُ هی ضَد–ًَػی ثبزًوبیی تػَیری  Pictograph غَرت ًگبری

ِ ای طراحی ضًَذ وِ افراد در ًگبُ اٍل هؼٌی اغلی .   ًوبدّب از غَر طجیؼی هطتك هی ضًَذ–ثرخالف هفَْم ًگبری  ِ گًَ پیىتَگرام ّب ثبیذ ث

طرحی وِ طراح ثرای پیىتَگرام ترسین هی وٌذ ثبیذ ثب خطَط ٍ سطح ّبی ثسیبر سبدُ ثب رػبیت اغَل زیجبیی ضٌبسی ٍ . آًْب را تطخیع دٌّذ

ِ ای ثبضٌذ وِ ثب ًگبُ اٍل تذاػی وٌٌذُ ثب ووتریي رًگ ِ گًَ  اضىبل ٍ ًیس هفَْم ،اًجبم ضَد، ایي طرح ّب ثب ایٌىِ ثسیبر سبدُ ّستٌذ اهب ثبیذ ث

پیىتَگرام ّب یه زثبى جْبًی ّستٌذ ٍ ثبیذ ثِ گًَِ ای طراحی ضًَذ وِ افراد در ًگبُ اٍل هؼٌی . هَردًظر ثبضٌذ تب ثیٌٌذُ دچبر اثْبم ًطَد 

  .پیىتَگرام ّب در اغل جسٍ گرافیه هحیطی هحسَة هی ضًَذ. اغلی آى ّب را تطخیع دٌّذ 
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 کاربرد پیکتوگرام چیست ؟

ِ ٍیصُ در ّتل ّب، از ِ ای طراحی ضًَذ وِ افراد در . استفبدُ هی ضَد تػبٍیر راٌّوب یب پیىتَگرام ثرای راٌّوبیی افراد، ث ِ گًَ پیىتَگرام ّب ثبیذ ث

ِ ّبی . ًگبُ اٍل هؼٌی اغلی آًْب را تطخیع دٌّذ از آًجب وِ افراد هختلفی ثب فرٌّگ ّب ٍ زثبى ّبی خبظ خَد ٍارد ایي هىبى ّب هی ضًَذ، ًطبً

ِ خَثی ایفب وٌٌذ ًَضتبری تػَیری ٍ ِ ػٌَاى راٌّوب ث . تمریجبً در ّوِ جبی دًیب ثِ یه ضىل وبرثرد دارًذ تب ًمص خَد را ث

ِ ّبی هطخػی ّستٌذ وِ آى ّب  هی تَاى گفت وِ پیىتَگرام ّب یه زثبى جْبًی ّستٌذ ٍ ثرای وَدوبى، ثسرگسبالى، سبلوٌذاى ٍ هؼلَالى ًطبً

ِ راحتی ثِ همػذ هَردًظر سَق هی دّذاز ثذلیل  . ضَدّب در اوثر جَاهغ هذرى ثِ ػٌَاى ًطبًِ ٍ یب دستَرالؼول ّب استفبدُ هی پیىتَگرام را ث

ّب هی تَاى  از جْبًی تریي ًَع پیىتَگرام :ثِ ػٌَاى هثبل. هبّیت گرافیىی ٍالغ گرایبًِ ٍ لبثل درن ثَدى، وبرثردّبی فراٍاًی دارًذ داضتي 

استفبدُ از هَاد خطرًبوی چَى هَاد رادیَاوتیَ ٍ هَاد سوی ٍ یب آیتن ّبی هرثَط ثِ خطر اضتؼبل اضبرُ  ثِ ػالئن ّطذار دٌّذُ در ارتجبط ثب 

 .  ورد

 

 تفاوت پیکتو گرام و لوگو

یه تػَیر ٍ یه ًطبى ترویجی ّن  یه ولوِ است ٍ پیىتَگرام لَگَ ایي است وِ  لَگَ ثب پیىتَگرام ثِ طَر خالغِ هی تَاى گفت وِ تفبٍت

یه ػٌَاى ثِ اضىبل ٍ غَرت ّبی هختلف گرافیىی است وِ طراحی ایي اضىبل ثِ سلیمِ ٍ خاللیت  لَگَ. ترویجی از ایي دٍ ثِ ضوبر هی آیذ

گرافیىی سبدُ است وِ ّر ضخػی ثب دیذى آى ثِ هفَْم هَرد اضبرُ اش پی هی  تػَیر یه طراح آى ثستگی دارد، در غَرتی وِ پیىتَگرام

پیىتَگرام ًجبیذ . پیىتَگرام ثرخالف آرم ًیبز ثِ سبدگی ٍ گَیبیی خبظ خَدش را دارد ٍ از پیچیذگی ووتری ًسجت ثِ آرم ثرخَردار است.ثرد

ّب در ٍة سبیت ّب ٍ ًرم افسارّب هَرد تَجِ  پیىتَگرام اهرٍزُ استفبدُ از.گٌگ ٍ پیچیذُ ثبضذ چَى وبرایی خَدش را از دست هی دّذ

هی  ثسیبری لرار گرفتِ است ٍ ایٌگًَِ ًطبًِ ّب در غفحِ ّبی ًوبیص وبهپیَتر ّب ٍ گَضی ّبی ّوراُ ثِ هٌظَر ّذایت ثْتر وبرثر استفبدُ

 . ضًَذ

 

 نمونه های پیکتوگرام

 



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتٌای درس ً یک صفحو برای 4حداقل : قابل تٌجو هدرسین هحترم 

 .خالصو درس ً نوٌنو سٌالت در نظر گرفتو شٌد

 

 :پروژه عملی - 

مجموعه دوم  - 

. انتخاب یک هتل آپارتمان و طراحی پیکتوگرام برای سایر بخش ها- 

اتودها به صورت دستی - 

اجرای نهایی به صورت نرم افزاری  - 

عذد پیکتوگرام طراحی گردد   حذاقل - 

 

 

 

 
 پایان آموزش جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


