
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  8933-8931 سال تحصیلی: 4ترم:)پوستر و نشانه ( گرافیک رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 سیده سارا قاسمپور مرادی نام ونام خانوادگی مدرس: اطالع رسانی تصویری نام درس:
 33910713390 تلفن همراه مدرس: line.graphic@gmail.comمدرس:emailآدرس 

  هفتم مربوط به هفته  : تصویری رسانی اطالعجزوه درس: 
 textدارد : ندارد          voice : دارد ندارد     power point : دارد  ندارد 

 33910713390تلفن همراه مدیر گروه : 

                                   
 به نام خدا

 

 هفتم : جلسه

 کلیدی در طراحی نشانه : نکات مرور

 نکات مهم که باید در طراحی نشانه لحاظ گردد :

 یک شود طراحی درست و خوبی به لوگو یک اگر. باشد می برخودار زیادی اهمیت از آن طرح بنابراین است ، برند هر منظر و چهره لوگو

 ریبیشت تالش و خالقیت به برند یک از موثر بصری ی نمایه یک طراحی. بود خواهد شما برند یا تجاری نام برای ارزش با و قدرتمند دارای

 .دارد گرافیکی های طراحی سایر طراحی به نسبت

 خلق موفق لوگوی یک بتوان تا دارد فراوان تحربه و تمرین نیازمند نیز لوگو طراحی دارد، خود خاص های مهارت به نیاز که کاری هر مثل

 .باشد آن واجد باید ای حرفه و قوی لوگوی طراح هر که است هایی گزینه از یکی کافی دانش داشتن. نمود 

 

 اتود اولیه -

 یم ها طرح این. است تاثیرگذار لوگوی یک طراحی در مرحله مهمترین و اولین شود می نقاشی کاغذ رو دستی صورت به که اولیه های طرح

 ایلوستریتور مثل وکتور طراحی های برنامه در یا و شود می نقاشی کاغذ روی مداد یا خودکار با که باشد ای ساده های نقاشی شامل تواند

 دست اصلی ایده به ایده چند ترکیب با یا و آنها بین از سپس و کنید آغاز ایده یا اولیه طرح 02 الی 02 کشیدن با را خود کار.شود می رسم

 ردیگ با مقایسه در ای حرفه طراح یک .کنید رسم دیگری های طرح نکرد کمک شما به ها طرح این از یک هیچ که صورتی در. کنید پیدا

 کند . می کار از مرحله این صرف بیشتری زمان ، طراحی های بخش

 

 تعادل -
 طرح آن که کند می ارزیابی جذاب و دلپسند را طرحی صورتی در طبیعی طور به ما ذهن چون است، مهمی بسیار امر لوگو طراحی در تعادل

 طراحی متعادل لوگوی یک طرح، طرف هر در عناصر سایز و ها رنگ گرافیکی، های طرح میان تعادل حفظ با .باشد دلاتع دارای و متقارن

 فقط نه شد خواهد دیده مردم از انبوهی را شما لوگوی که باشید داشته یاد به اما ، شکست را تعادل قانون توان می گهگاه چند هر. کنید

 لوگوی یک طراحی بنابراین کنند، می تلقی نظیر بی هنری اثر یک عنوان بهه را آن و است خوشایند آنها برای لوگو این که کسانی توسط

 .است لوگو طراحی مهم اصول از یکی متعادل
 

 (   sizeاندازه )  -

 یک. باشد خوانا و زیبا ای اندازه و سایز هر در باید لوگو یک. کند می پیدا های ویژه اهمیت سایز شویم، می لوگو طراحی مبحث واد وقتی

 باز رگ،سرب نامهیا پاکت روی استفاده برای مثال شود، کوچک اندازه از بیش آن سایز که که هنگامی که بود خواهد تاثیرگذار صورتی در لوگو

 ترونیکیالک های قالب و بورد، بیل و پوستر مثل بزرگتر های قالب در که هنگامی همچنین. کند حفظ را خود زیبایی و بودن خوانا کیفیت، هم

 مقیاس در لوگو خواندن که آنجا از. باشد برخوردار اولیه کیفیت و شمایل و شکل همان از نیز گیرد می قرار استفاده مورد وب و تلویزیون مثل

 واندنخ قابل هنوز ببینید تا کنید چاپ نامه پاکت یا و سربرگ روی را لوگو ابتدا کنید سعی بنابراین است، تر سخت معموال کوچک های

 . کنید آزمایش نیز بزرگتر های مقیاس در را خود لوگوی توانید می شما .نه یا هست
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 رنگ -
. هستند خود های طراحی در آن مزایای از استفاده به قادر اند کرده درک را آن اصول که طراحانی اما است، پیچیده بسیاری رنگ تئوری . 

از عبارتند بسپارید یاد به را آنها باید که اصولی :   

 زرد رنگ مختلف درجات و نارنجی قرمز، های رنگ از گرم پالت یک برای مثال. هستند نزدیک هم به رنگ چرخه در که کنید استفاده هایی رنگ از -

.کنید استفاده  

.شوند می دیده سختی به ها رنگ این چون نکنید استفاده روشن خیلی های رنگ -  

.برسد نظر به جذاب و زیبا نیز رنگ دو در همچنین و خاکستری و سفید سیاه، های رنگ در باید لوگو -  

.دارید ای کننده قانع دلیل کار این برای شوید مطمئن فقط ندارد مانعی قوانین شکستن گاهی  - 

 حس تواند می قرمز رنگ مثال، برای. دارد زیادی اهمیت نیز شوند می مختلف حاالت و احساسات شدن برانگیخته باعث چگونه ها رنگ اینکه دانستن

 به را رنگی و کنید ترکیب هم با را ها رنگ انواع توانید می شما که باشید داشته یاد به را نکته این. کند القا را توانایی و استحکام و هیجان عشق، عصبانیت،

.کنید ایجاد طرح در را کند منتقل بیننده به باید برند که اصلی حس که آورید دست  

 . تندهس شناسایی و تشخیص قابل خود به منحصر و خاص رنگ با فقط برندها از برخی. است موثر های ایده از دیگر یکی تک و صلخا های رنگ از استفاده

 
 

 سبک طراحی -

 داشته دبرن و مشتری مورد در اطالعاتی باید مناسب سبک کردن پیدا برای و کنید استفاده لوگو طراحی برای مختلف طراحی های سبک از توانید می شما

 و گرادیانت برجسته، های گرافیک دارای که است بعدی سه نمای با لوگوهایی یعنی Web 2.0 سبک سمت به لوگو طراحان گرایش حاضر حال در.باشید

 تاثرگذار اندازه این تا برندها سایر برای است ممکن اما است، مناسب تکنولوژیکی کمپانی یک یا و Web 2.0 سایت وب یک سبک برای این.هستند سایه

 هیدد تشخیص را طراحی سبک بهترین ابتدا همان از کند می کمک شما به این. کنید تحقیق او مخاطبان و خود مشتری مورد در کار، شروع از قبل.نباشد

 . کنید جلوگیری متعدد های کاری دوباره از و

 ادامه دارد ...

 :  عملی پروژه

 جلسه هفتم : -

 ادامه پروژه جلسه ششم و تکمیل آن . -

 . عدد 5 تعداد به نامتعارف و مختلف زوایای از(  آشپزخانه برقی لوازم)  شی یک از عکاسی -

 .عکس  ترین مناسب و بهترین تایید -

 ( .منفی و مثبت فضای)  صورت به تصویر سازی ساده -

 تایید ساده سازی تصویری  -

 تبدیل به روحیه آرم گونه -

 انتخاب نام و رنگ لوگو  -

 هفتم جلسه آموزش پایان
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