
                                                                                                   

 

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.

  8333-8331 سال تحصیلی: 3ترم:)پوستر و نشانه ( گرافیک رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 سیده سارا قاسمپور مرادی نام ونام خانوادگی مدرس: نشانه نوشتاریطراحی کارگاه  نام درس:
 33310713390 تلفن همراه مدرس: line.graphic@gmail.comمدرس:emailآدرس 

  هفتم مربوط به هفته  : نوشتاری نشانه طراحی کارگاهجزوه درس: 
 textدارد : ندارد          voice : دارد ندارد     power point : دارد  ندارد 

 33310713390تلفن همراه مدیر گروه : 

                                   
 به نام خدا

 

 هفتم : جلسه

 : هفتم جلسه

 :در ایران  نوشتاری فونت و نشانه طراحان معرفی

 : پرداز چهره اسداهلل -

 | ایران گرافیک طراحان صنفی انجمن رسمی عضو | ۸۲۳۱ هنر دانشگاه از گرافیک رشته التحصیلفارغ | تبریز ۸۲۳۱ متولد

 سال از نشانه و فیستایپ طراحی ویژه تخصص با گرافیک طراح | کنون تا ۸۲۳۱ از( گرافیک رشته) کشور هایدانشگاه مدرس

 ایران هایخیابان نام هایپالک برای( ۳ چهر) فونت طراح | تاکنون ۸۲۳۳ ازسال( گرافیک طراحی) هنری مدیر | تاکنون ۸۲۳۳

 حروف طراحی در نو روش ابداع | بافت پودینه وبافندگی ریسندگی کارخانه: دهنده سفارش( ۲ چهر) فونت طراح | ۸۲۱۳

 در آثار چاپ | دانشگاهی محافل در سخنرانی | هنری هایبینال و هاجشنواره آثار انتخاب و داوری هیات عضو | ۸۲۳۱ فارسی

 بازل نمایشگاه در شرکت | ایران گرافیک دوساالنه نمایشگاه دوره هشت در شرکت | درسی هایوکتاب گرافیک هایکتاب

 دوساالنه نمایشگاه اولین در اثر انتخاب | تاکنون ۸۲۱۱ سال از جواهر طراحی |( ایران تایپوگرافی طراحی سال پنجاه) سویس

 فارسی نشانه طراحی اول انتخاب | ۸۲۱۱ آلمان نساجی المللی بین نمایشگاه در غرفه طراحی اول مقام | ۸۲۳۳ ایران گرافیک

 .ممیز مرتضی استاد سرپرستی با داوران هیئت ازطرف سامسونگ نام
 

 
 طراح لوگو : اسداهلل چهره پرداز

 اوجی مصطفی -
 فعالیت ۹۲۳۱ | نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون در متحرک نقاشی حوزه در ایحرفه فعالیت آغاز ۹۲۳۱ | شیراز شهر در تولد ۹۲۳۱

 یازدانشکده گرافیک یرشته در لیسانس مدرک اخذ ۹۲۳۲ | نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون در گرافیکطراحی یحوزه در ایحرفه

 در چاپ برای برگزیده آثار انتخاب ۹۲۳۳ | لندن K.C.T یآتلیه در Jock KINEIR با همکاری ۹۲۳۱-۹۲۳۳ | تهران دانشگاه زیبای هنرهای

 با گروهی نمایشگاه در شرکت Modern Publicity | ۹۲۳۱ کتاب در چاپ برای برگزیده پوستر انتخاب NOVUM | ۹۲۳۳ یمجله

 لندن هنرهای سلطنتی کالج از گرافیکطراحی یرشته در لیسانسفوق مدرک اخذ ۹۲۳۱ | لندن Spenser گالری در خواب موضوع

Royal College of Arts | ۹۲۳۱ شرکت برای ترافیک حروف طراحی DYMO International یآتلیه در K.C.T ۹۲۳۱ | لندن 

 کتاب برای D&AD یساالنه نمایشگاه در برگزیده آتلی یبرنده ۹۲۳۱ | هاکنی دیوید اثر مرکب مداد قلم با سفرهایی کتاب یترجمه

 کتاب در چاپ برای برگزیده اثر انتخاب ۹۲۱۲ | تهران فارابی هایدانشگاه در تدریس ۹۲۱۳ | هاکنی دیوید اثر مرکب مداد قلم با سفرهایی
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Annual GRAPHIC | ۹۲۱۱ در حروف طراحی بهترین یجایزه یبرنده ۹۲۱۱ | ایران گرافیک طراحان یدوساالنه اولین در شرکت 

 در عضویت Poster Graphics | ۹۲۱۹ کتاب در چاپ برای برگزیده پوستر انتخاب ۹۲۱۹ | ایران گرافیک طراحان یدوساالنه سومین

 . نیویورک گرافیک طراحان کلوب
 

 
 طراح لوگو : مصطفی اوجی

 

خانجانزاده  دامون    -  

 باشگاه عضو | TDC تایپ طراحان کلوپ عضو | IGDS ایران گرافیک طراحان انجمن عضو | زیبا هنرهای دانشکده از گرافیک التحصیلفارغ | ۴۵۳۱ متولد

 هنرهای هنرستان در تدریس | ارشدشناسیکار و شناسیکار مقطع در سوره دانشگاه در تدریس | ایران خوشنویسان انجمن عضو | ATYPI تایپ مدیران

 نهمین در ینالب رییس پوستر بهترین یجایزه | ایران گرافیک بینال هفتمین در نشانه بخش یبرگزیده | ویژه گرافیک تخصصی یمدرسه در تدریس | زیبا

 برگزاری | اینقره سرو نمایشگاه دومین در فونت طراحی اول یجایزه | شارجه خط بینال دومین در نقاشیخط برگزیده یجایزه | ایران گرافیک بینال

 کشور خارج و داخل در گروهی و انفرادی متعدد هاینمایشگاه برگزاری | کشور خارج و داخل در تایپ طراحی پیرامون متعدد عملی هایکارگاه و سخنرانی

 . خارجی و داخلی نمایشگاه چندین در انتخاب و داوری هیئت عضو | تهران حروف طراحی المللی بین نمایشگاه اولین در انتخاب و داوری هیئت عضو |

 

 طراح : دامون خانجانزاده
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 حقیقی ابراهیم -

 انجمن عضو | تهران دانشگاه از زیبا هنرهای دانشکده معماری ارشد کارشناسی و ۴۵۱۱ سال ریاضی دیپلم دارای |۴۵۳۱ مهر ۴۵ متولد حقیقی ابراهیم

 مجالت و کتب طراح کنون تا ۴۵۱۱ سال از | ایران مستند فیلمسازان انجمن عضو | کودک کتاب تصویرگران انجمن عضو | گرافیک طراحان المللیبین

 هک دیده کی کتاب جمعه، کتاب شاملو، احمد هایسروده از بخت دروازه قصه و بارون هایکتاب نخورده، خط های مشق نان، کالته کتاب:  قبیل از گوناگون

 فیلم در کارگردان دستیار:  ساخته تیتراژ زیادی هایسریال و هافیلم برای و کرده طراحی را صحنه مختلف هاینمایش و سریال فیلم، برای |... و بمونه شب

 و،کوچول علی انیمیشنی تلویزیونی ی مجموعه از قسمت ده ساخت شبان، و سلطان یمجموعه لباس طراحی مسیحی، کریم واروژ یساخته سلندر کوتاه

 ۴۵۳۱ سال در همچنین حقیقی ابراهیم....  و سربداران مجموعه هایصحنه از بخشی طراحی قتل، یک گزارش سینمایی فیلم لباس و صحنه طراحی

 مریم افزاری نرم اختیار در ۴۵۱۱ سال در و شد اجرا باقرزاده آذر و تهرانی مرجانه توسط ۴۵۳۱ سال در قلم این. داد انجام را اوژن فارسی قلم اولیه طراحی

 مریم افزاری نرم در ۳ اوژن و رگوالر اوژن ،3D ، 3Line هایپایه که شده اجرا پایه ۱ در قلم این. شد ارائه برتر قلم افزار نرم در نهایت در و گرفت قرار

 کرد. خواهید مشاهده را آن از هایینمونه ادامه در. است شده اجرا و ساخته حقیقی استاد نظارت با و زیارتی زهره خانم توسط

 

 
 طراح لوگو : ابراهیم حقیقی

 زاهدی حسین- 

 نیریزی قلم ساخت | ۴۵۱۱ سال هامون افزاری نرم شرکت در ایحرفه بصورت فونت ساخت شروع | ۴۵۱۱ درسال تصویری ارتباط کارشناسی مدرک اخذ

 نبی فونت طراحی و ساخت | رسانی اطالع عالی شورای سفارش به نستعلیق ایران ملی فونت ساخت | ۴۵۱۱ سال در رسانی اطالع عالی شورای سفارش به

 … موال فونت ساخت و طراحی | کرنینگ دادن و قدیمی فونت ۴۳۱ از بیش بازسازی و اصالح|

 
 

 طراح لوگو : حسین زاهدی
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 فرد بختیاری رضا -

 دامون با کاریهم | مریم افزارینرم گرافیک طراح و هنری مدیر تبلیغاتی، مشاور | آزاد گرافیست و قلم طراح | گرافیک کارشناس | تهران ۴۵۱۱ متولد

 در حضور | فارسی قلم ۵۱ از بیش سازیپیاده و ساخت | مختلف هایقلم( وب) سازیبهینه و بازطراحی طراحی، | ۴۵۱۱ سال از قلم ساخت در جانزادهخان

 یابیراه | متن حروف طراحی بخش ،۱۳ اینقره سرو یبرگزیده | نوین اقتصاد بانک قلم طراحی یمسابقه دوم نفر | فارسی دیزاینتایپ گروهی گاهنمایش ۵

 زندگی در نوشتار جایگاه» یمقاله | «رویا اصالح» یمقاله | گرافیک متعدد هایکتاب در آثار چاپ و گروهی هایگاهنمایش در حضور ها،ارهجشنو به اثر

 . «امروز

 
 طراح لوگو : رضا بختیاری فر

 

 

 

 : عملی پروژه

 جلسه هفتم

 ششم تکمیل پروژه جلسه -

 .نمایید طراحی را خود نام بنایی کوفی سیاق و سبک و روحیه اساس بر -

 .نمایید استفاده شطرنجی کاغذ از کار شدن اجرا دقیق جهت حتما -

 ( .منفی و مثبت فضای)  سفید و سیاه و باشد مدادی صورت به اتودها -

 .نمایید طراحی متفاوت مدل سه لطفا -

 تایید اتودها ی نهایی. -

  اجرای نرم افزاری . -

 انتخاب رنگ در نرم افزار . -
 

 

 

 

 

 پایان آموزش جلسه هفتم
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


