
                                                                                                   

 

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

 .خالصو درس ً نوٌنو سٌالت در نظر گرفتو شٌد

  -: سال تحصیلی :  ترم(پٌستر ً نشانو   )گرافیک : رشتوکارشناسیکاردانی:هقطع تحصیلی

 سیده سارا قاسوپٌر هرادی: کارگاه طراحی نشانو نٌشتاری نام ًنام خانٌادگی هدرس :نام درس
 :  تلفن ىوراه هدرس line.graphic@gmail.com:هدرسemailآدرس 

  پنجن چيارمسٌم   دًماًل: کارگاه طراحی نشانو نٌشتاری هربٌط بو ىفتو  : جزًه درس
 text :دارد ندارد          voice: داردندارد      power point : داردندارد   

 : تلفن ىوراه هدیر گرًه 

                                   
 به نام خدا

 

 جلسه چهارم

آضنایی با نرم افسارهای پرکاربرد طراحی لوگو 

ّواًطَر کِ هیذاًیذ هَفقیت ّز کسة ٍ کاری تِ ػَاهل سیادی تستگی دارد، کیفیت هحصَالت، تَسیغ هحصَل، خذهات رضایتوٌذی 

 ّوِ ایي خذهات ًیاسهٌذ یک ػٌصز تصزی هی تاشٌذ تا تتَاًٌذ تا هخاطة ارتثاطی تٌگاتٌگ تز قزار کزدُ ٍ سزیؼا قاتل …هشتزیاى ٍ 

تزای اجزای . اس صَرتک خٌذاى پپسی گزفتِ تا پزی دریایی استارتاکس. ایي ػٌصز تصزی ّواى لَگَ ٍ آرم ًام تجاری است. یادآٍری تاشذ

ًزم افشار طزاحی لَگَ تزای یک طزاح گزافیست حزفِ ای تسیار . تذٍى ًقص ٍ حزفِ ای ّز چیشی قطؼا ًیاس تِ اتشارّایی تزٍس ٍ قذرتوٌذ است

اگز هی خَاّیذ تزای کسثَ کارتاى یک لَگَ ٍ آرم طزاحی کٌیذ، ًزم افشارّای گزافیکی تسیاری ٍجَد دارد کِ هی تَاًیذ اس آى ّا .هْن است

تِ ایي دلیل ًزم افشارّای . اها تِ ایي ًکتِ تَجِ کٌیذ کِ ًزم افشار طزاحی لَگَ اگز تصَرت تزداری تاشذ ارجح تز هی تاشذ. استفادُ کٌیذ

تِ ّز اًذاسُ تشرگ  طزاحی ٍ ساختِ هی شًَذ هی تَاًٌذ تذٍى افت کیفیت تزداری تْتزًذ چَى کِ ّز طزح گزافیکی کِ در اتي ًزم افشارّا 

 . هتزی ًیش خَاّیذ دیذ۲۰یؼٌی ّواى کیفیتی کِ در کارت ٍیشیت هشاّذُ هی کٌیذ در یک تیلثزد . شذُ ٍ چاج گزدًذ

 

 (Adobe Illustrator)ادوبی ایلستریتىر 

تزًاهِ ّای استاًذارد ٍیزایش ٍ ساخت تصاٍیز هَرد قثَل جاهؼِ ٌّزی  سال ّاست تِ ػٌَاى ًوادی اس  (Adobe)هحصَالت شزکت ادٍتی 

هی گزدیذ خَد را خستِ ًکٌیذ ٍ تذٍى شک اس در طزاحی لَگَ اگز تذًثال تْتزیي ًزم افشار . قطؼا ّن ایٌگًَِ است جْاى قزار گزفتِ است ٍ 

تِ شوا ایي اهکاى را هی دّذ کِ   Adobe Illustrator :  آهادُ تِ خذهت تا تسیاری اس ٍیژگی ّای پیشزفتِ.ادتی ایلستزیتَر استفادُ کٌیذ

اس آًجایی کِ ایي . ًِ تٌْا آرم ّای حیزت اًگیش، تلکِ ایٌفَگزافیک ّای جذاب، آیکَى ّای خیزُ کٌٌذُ ٍ هَاردی دیگز را ًیش ایجاد کٌیذ

اس اتشارّای فَق الؼادُ ایي .ٍیزایشگز گزافیکی تزداری است تواهی آثار ٌّزی در ایي ًزم افشار طزاحی لَگَ تز هثٌای ًیاس شوا اًذاسُ هی شَد

ًزم افشار قاتلیت گزد کزدى گَشِ ّا تِ رٍشی تسیار سادُ، ٍیزایش ّوشهاى رًگ ّای اثز ٌّزی، اضافِ ٍ کن کزدى ػٌاصز گزافیکی اس یکذیگز 

ّوچٌیي هی .در ایلستزیتَر تِ راحتی هی تَاًیذ اًَاع ًَک قلن را طزاحی ًوَدُ ٍ اس آى استفادُ کٌیذ. ٍ اػوال گزادیٌت ّای آساد هی تاشذ

 .  تَم ًقاشی در یک فایل ٍاحذ ایجاد کٌیذ ٍ ّوشهاى چٌذیي تار آى را ٍیزایش ًواییذ۱۰۰۰تَاًیذ تا 

 

 

 

 

https://www.adobe.com/
https://www.adobe.com/
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 نرم افسار ایلوستراتور

 (CorelDRAW )کَرل دراٍ 

کَرل دراٍ اس سهاى اًتشار اٍلیي ًسخِ خَد تغیزات تسیاری کزدُ ٍ ساسًذگاى ایي ًزم افشار، راّی تس طَالًی را طی ًوَدُ اًذ تا تتَاًٌذ اهزٍس 

 تِ شوا ایي اهکاى را هی CorelDRAWاتشار ّای ٍیزایشی تسیار تَاًوٌذ . جشء یکی اس تْتزیي ًزم افشار ّای طزاحی لَگَ تِ حساب تیایٌذ

اها ایي تٌْا تخش کَچکی است اس تَاًوٌذی ّای ایي ًزم افشار .دٌّذ تا تتَاًیذ آرم ّا ٍ لَگَ ّای تسیار غٌی ٍ هٌحصز تِ فزد ایجاد کٌیذ

ٍیژگی طزاحی . ایي تزًاهِ داری قاتلیت ّای تیشواری است تا تتَاًیذ تصَیزساسی کٌیذ ٍ گزافیک ّای هؼتثزی را پذیذ آٍریذ. طزاحی لَگَ

. هتقارى آى اتشاری تسیار قذرتوٌذ را در اختیار شوا هی گذارد تا تتَاًیذ اًَاع گزافیک ّای تقارًی را تِ سادگی ّزچِ توام تز ایجاد ًواییذ

 . پالت ّای هکول رًگی، ایجاد سایِ ّای تزداری ٍ راتط کارتزی ساسگار تا صفحِ لوسی استCorelDRAW تزخی دیگز اس ٍیژگی ّای

 

 

 نرم افسار کرل دراو

 

https://www.coreldraw.com/en/
https://www.coreldraw.com/en/
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 (Affinity Designer)ِی فینیتی دیساینر ا

لَگَّا در اکثز هَاقغ تا استفادُ اس ٍیزایشگزّای گزافیکی تزداری ساختِ هی شًَذ تِ ایي دلیل کِ اجاسُ هی دٌّذ گزافیک تذٍى ّیچ گًَِ 

اها در تزخی هَارد هوکي است السم تاشذ ػٌاصز یک لَگَ یا ّز گزافیک دیگز را در یک . افت کیفیت در اًذاسُ ّای هختلف استفادُ شَد

. است  Affinity در ایي صَرت تٌْا راُ حل شوا ًزم افشار طزاحی لَگَ.طزاحی ٍ اجزا کٌیذ (رَستز)ٍیزایشگز استاًذارد پیکسلی 

تذٍى خارج شذى اس .  تَاًایی آى در جاتجایی فَری تیي هحیط ّای تزدار ٍ پیکسل استAffinity Designer اس ٍیژگی ّای تسیار خَب

یک اتشار قلن تا دقت تسیار سیاد . ًزم افشار هی تَاًیذ تٌظیوات الیِ ای اًجام دّیذ، اس حالت ّای هختلف تزکیة ٍ سایز هَارد تْزُ هٌذ شَیذ

. یِ شوا ایي اهکاى را هی دّذ تا هٌحٌی ّایی هاّزاًِ ایجاد کٌیذ

Affinity Designer ِاس ّوِ اًَاع فایل ّای گزافیکی، اس جول PSDّا تا توام الیِ ّایشاى پشتیثاًی هی کٌذ   . 

 

 

 ِی فینیتی دیساینرا

 

 

:  پروشه عملی 

اتمام پروشه اول و اجرای نام های انتخابی با نرم افسار ورنگامیسی لوگوتایپ ها که حاصل عناصر الهام گرفته با   - 

. عکاسی از طبیعت بوده توضیحات در جلسه اول و دوم و سوم در بخص پروشه عملی داده ضذه است

 پروشه دوم - 

انتخاب یک ضرکت هواپیمایی داخلی و طراحی یک مونوگرام فارسی زبان با نام همان ضرکت ، طراحی یک مونوگرام -  

انگلیسی زبان با نام همان ضرکت ، طراحی یک لوگوتایپ فارسی زبان با نام همان ضرکت ، طراحی یک لوگوتایپ انگلیسی زبان 

. با نام همان ضرکت 

 .اتودها به صورت مذادی و پس از تاییذ به صورت نرم افساری اجرا ضود- 

 

 

 پایان آموزش جلسه چهارم
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