
                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتوای درش و یک صفحو برای 4حداقل : قابل توجو هدرسین هحترم 

 .خالصو درش و نوونو سوالت در نظر گرفتو شود

  -: سال تحصیلی : ترم (پوستر و نشانو )گرافیک: رشتوکارشناسیکاردانی:هقطغ تحصیلی

 سیده سارا قاسوپور هرادی: اطالع رسانی تصویری نام ونام خانوادگی هدرش :نام درش
 :  تلفن ىوراه هدرشline.graphic@gmail.com:هدرشemailآدرش 

  یازدىن: هربوط بو ىفتو   تصویری رسانی اطالع: جسوه درش
 text :دارد ندارد          voice : داردندارد      power point : داردندارد   

 : تلفن ىوراه هدیر گروه 

                                   
 به نام خدا

 

 :گزارش عملکرد
 :جلسه یازدهم  

.   ترگسار گردیذ عصر الی رٍز پٌجشٌثِ ، راض ظاعت  خرداد هاُ در تاریخ  تصَیری رظاًی اطالع جلعِ یازدّن درض- 

ٍ هثاحث ریل هَرد تحث ٍ تررظی قرار گرفت ٍ پرٍشُ ّا هرتَط تِ هثاحث .  ًفر در کالض حضَر یافتٌذ ٍ داًشجَیاى تِ تعذاد 

 .ادیت گردیذ  (طرح اٍلیِ  )ریل هَرد ارزیاتی قرار گرفتِ شذ ٍ اتَدّای پرٍشُ عولی داًشجَیاى 
 

 (آرم  )تعریف لَگَ- 

 شٌاخت اًَاع آرم- 

لَگَ تِ ظِ گرٍُ کلی . لَگَ را هی تَاى تر اظاض اظتفادُ از عٌاصری هاًٌذ، ًَشتار ، شکل ٍ آیکَى ٍ ترکیة آًْا طراحی کرد

 :تقعین هی شَد

 - (آیکَى ، ظوثل ، پیکتَگرام )اظتفادُ از تصَیر 

 - (هًََگرام ، لَگَتایپ ، ٍرد هارک ، تایپ فیط  )اظتفادُ از ًَشتار 

- (لَگَ هیکط ، لَگَی ترکیثی  ) ترکیة ًَشتار ٍ تصَیر 

  iconic / symbolicاظتفادُ از تصاٍیر در طراحی لَگَ - 

 آرم ًَشتاری /  logotypeاظتفادُ از ًَشتار در طراحی لَگَ ،- 

 آرم ترکیثی/ اظتفادُ از تصَیر ٍ ًَشتار در طراحی لَگَ  -

 (monogram )هًََگرام - 

 ٍیصگیْای یک ًشاًِ خَب- 

 ادیت پرٍشُ عولی طراحی لَگَی دیاگراهاتیک-  

هثلث ترکیة شًَذ تِ / اتتذا، یکثار هرتع  . (ًوادیي / شوایلی )اًتخاب ظِ فرم اصلی هرتع ، هثلث، دایرُ ٍ طراحی آرم تصَیری 

دایرُ / یکثار هثلث . اتَد هتفاٍت طراحی ًواییذ  دایرُ ترکیة گردًذ ٍ / یکثار هرتع . عذد اتَد هتفاٍت طراحی کٌیذ  تعذاد 

 اتَد  دایرُ ، ّوسهاى ّر ظِ فرم ترکیة گردًذ کِ / هثلث / ٍ در آخر هرتع .  اتَد هتفاٍت طراحی ًواییذترکیة شَد ٍ 

. هتفاٍت حاصل از ترکیة ّر ظِ فرم طراحی ًواییذ 
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ًوًَِ لَگَی دیاگراهاتیک 

 

 
 

ًوًَِ لَگَی دیاگراهاتیک 
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