
                                                                                                   

 

 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 هدرسline.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 پنجن

ٍیضگیْای لَگَتایپ خَب ٍ سالن 
 :لَگَتایپ خَب چِ ٍیضگیْایی دارد 

 

ّواًطَس کِ هی داًیذ آًچِ بشًذ سا دس ابتذا هؼشٍف هیکٌذ ٍ جایگاّی دس رّي هطتشی بِ ٍجَد هی آٍسد ایجاد یک صهیٌِ تاصُ ٍ یک طبقِ 

ایي ًام بشًذ ًایک .بٌذی جذیذ تَسط ًام تجاسی است اها با گزضت صهاى ٍ ایجاد صهیٌِ ّای تاصُ تش چیضی جض یک ًام اص بشًذ باقی ًوی هاًذ 

 هیلیَى دالس ۱۰۰است کِ ًواد ًایک سا تَصیف هی کٌذ ٍ بکاسگیشی هستوش لَگَتایپ بشًذ با لَگَ بشًذ دس طَالًی هذت ٍ با ّضیٌِ بالغ بش 

پس هیتَاى گفت اّویت ًَضتاس بشًذ ًِ تٌْا کوتش اص اّویت ًواد آى ًیست بلکِ دس . گشدیذُ است باػث تثبیت ًواد ًایک دس رّي هخاطب 

بِ ایي ًکتِ اضاسُ کشدین کِ هؼوَال سِ ًَع طشاحی   هباحث قبل دس هَسد لَگَ ٍ لَگَتایپ دس هقالِ .بسیاسی اص هَاسد هْن تش تلقی هی گشدد

هثل ًواد ضشکت )اگش یک ًواد تصَیشی ضٌاختِ ضذُ سا بِ ػٌَاى لَگَ بشای بشًذ دس ًظش بگیشین . لَگَ ٍ آسم بشای بشًذ دس ًظش گشفتِ هی ضَد

 Mهاًٌذ حشف )ّوچٌیي اگش اص حشٍف اٍل ًام تجاسی بشًذ دس طشاحی آسم استفادُ گشدد. سٍش پیکتَگشام هی ًاهٌذ ایي طشاحی لَگَ سا  (اپل

 .   گفتِ هی ضَدطشاحی لَگَ بِ سٍش هًََگشامبِ آى  (دس لَگَ هک دًٍالذ

اها اگش دس طشاحی ًواد یک بشًذ، ًَضتاس ًام آى بشًذ بِ ػٌَاى ًطاى هطخصِ آى بشًذ دس ًظش گشفتِ ضَد بِ آى طشاحی لَگَتایپ یا لَگَ اسن 

چِ هَاسدی بایذ سػایت گشدد تا َّیت بشًذ تقَیت  دس لَگَ اسن فاسسی اها ًام بشًذ چِ ٍیظگی ّای بصشی بایذ داضتِ باضذ ٍ  .گفتِ هی ضَد

 .  ضذُ ٍ با رّي هطتشی استباط بشقشاس کٌذ

 

 ًکات هْن در رابطِ با طزاحی لَگَتایپ فارسی سباى 

 در طزاحی لَگَتایپ خَاًایی را جذی بگیزیذ

لَگَ اسن فاسسی، ّشچقذس ّن کِ صیبایی بصشی ٍ تکٌیک ّای فٌی دس آى سػایت ضذُ باضذ دس صَستی کِ قابلیت خَاًذى سشیغ سا ًذاضتِ 

ًوًَِ باسصی . پس هْوتشیي هَضَع دس ساخت لَگَ اسن فاسسی، خَاًایی آى ًَضتِ است.باضذ ّیچ جایگاّی دس رّي هخاطب ایجاد ًوی کٌذ

تَسط آطاًس َّیت بصشی ًاصشآبادی ایذُ پشداصی  ساخت لَگَتایپ فاسسی سایاًِ کوک. اص یک تایپَگشافی فاسسی دس صیش هطاّذُ هی ًواییذ 

 . ٍ طشاحی گشدیذُ است
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 قذرت در سادگی است

رّي اًساى، بِ گًَِ ای فطشی اص پیچیذگی ٍ ضلَغی فشاس هی کٌذ ٍ ّش چقذس الواى ّای بصشی ًضدیک بِ اضکال ٌّذسی سادُ ّوچَى 

پس ّشچِ ساختاس اجضای حشٍف ًَضتاسی، ًضدیک بِ . هستطیل، دایشُ ٍ هثلث باضٌذ جزابیت بصشی آى ّا اص ًگاُ هخاطب افضایص هی یابذ

 . ایي اضکال باضذ ػالٍُ بش خَاًایی بْتش، سشیغ تش دس رّي هخاطب ثبت هی گشدد

 

 توایش را با ساختار شکٌی خلق کٌیذ

دس لَگَتایپ بْتش است تواهی الواى ّا سادُ تشیي ضکل . تواهی سشهایِ یک لَگَ تایپ فاسسی،حشٍف بسیاس سادُ آى ًسبت بِ فًَت است 

ایي تفاٍت بصشی ّواى َّیت ًَضتاس بشًذ ضوا اص ًگاُ هخاطب .بخطی هتوایض اص بقیِ الواى ّا بِ ًاگاُ پذیذاس ضَد  هوکي سا داضتِ باضٌذ ٍ 

. تلقی هی گشد

 

 لَگَ اسن افقی، جذاب تز است

پس ایي قاًَى سا . دٍ چطن اًساى دس کٌاس ّن ٍ بِ صَست افقی قشاسگشفتِ است ٍ ّش آًچِ بِ صَست افقی باضذ جزابتش بِ ًظش هی سسذ

.  فشاهَش ًکٌیذ کِ لَگَتایپ سا یک هستطیل فشضی قشاس دّیذ

 

 قاًَى رٍاًشٌاسی گشتالت را رعایت کٌیذ

لَگَتایپ فذکس دس ًگاُ اٍل چیضی جض . اگش هی خَاّیذ ایذُ بصشی سادُ ای سا دس لَگَتایپ بگٌجاًیذ اص سٍش لَگَتایپ فذکس پیشٍی کٌیذ

سا با خَد حول هی (خذهات پستی)ًَضتِ سادُ فذکس بِ ًظش ًوی سسذ اها با کوی دقت فلطی دسٍى آى ًْفتِ ضذُ کِ پیام فؼالیت بشًذ 

. ایي ّواى اصل تکویل دس سٍاًطٌاسی گطتالت است. کٌذ

هغش اًساى توایل بِ تکویل الواى ّای بصزی دارد کِ بخشی اس آى جا افتادُ ٍ یا حذف شذُ است ٍ اس  : قاًَى بستار گشتالت  )

 (. ایي کار لذت هی بزد 

 

 fedexلَگَتایپ 
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 ًسبت طالیی تعییي کٌٌذُ است

چشا کِ ایي ًسبت . باضذ (ًسبت طالیی) ۱.۶۱۸ هستطیلی است کِ ًسبت طَل بِ ػشض آى ػذد  سٍاًطٌاساى هؼتقذًذ کِ صیباتشیي ساختاس، 

 ّش چِ الواى ّای بصشی دس هؼواسی ٍ طشاحی بِ ایي  . دس ضبکیِ چطن اًساى سػایت ضذُ بِ ایي دلیل اًساى آى سا صیباتشیي حالت هی بیٌذ

اص ایي سٍست کِ ضشکت ّای بضسگ دس طشاحی لَگَ بشًذضاى .  ، ساختاسی پایذاستش، هٌظن تش ٍ صیبا تش بِ خَد هی گیشًذ ػذد ًضدیک تش ضًَذ

  .اص ایي قاًَى پیشٍی هی کٌٌذ

 تک رًگ بِ یادهاًذًی تز است

قاًَى سًگ دس بشًذیٌگ بِ ایي هَضَع اضاسُ هی کٌذ کِ استفادُ اص دٍ سًگ دس طشاحی َّیت بصشی بشًذ یادآٍسی سا ًسبت بِ تک سًگ 

بشخی بشًذ ّای بضسگ ایي هْن سا دسیافتٌذ ٍ ًواد . سخت تش هیکٌذ ٍ استفادُ اص سِ سًگ قطؼا یادآٍسی بشًذ دس رّي هطتشی غیش هوکي 

 .  ًَضتاسی خَد سا اص دٍسًگ بِ تک سًگ تغییش دادًذ

 

 

 

 لَگَتایپ پزشیي گزافیک
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 لَگَتایپ فارسی کلوِ  ابزیشن

 

 

 

 
 

 لَگَتایپ فارسی فزٌّگ
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:     پزٍصُ عولی 

:    هجوَعِ دٍم

اتوام هجوَعِ دٍم با  عٌَاى شزکت َّاپیوایی داخلی -  

تاییذ لَگَتایپ ّای هجوَعِ دٍم  با عٌَاى ًام یک شزکت َّاپیوایی داخلی ٍ سپس اجزای ًزم افشاری ٍ رًگاهیشی لَگَتایپ ّای فارسی    - 

 . سباى ٍ اًگلیسی سباى ٍ هًََگزام ّای فارسی سباى ٍ اًگلیسی سباى با عٌَاى ّواى شزکت َّاپیوایی داخلی 

 

 

 

 

 

 

پایاى آهَسش جلسِ پٌجن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


