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فرقی  هستید خود فروشگاهبرند  تجدید دنبال به یا کنید می مدیریت را آنالین فروشگاه یک شما که این
 چند در فقط شما را آنالین لوگو طراحی سفارش که در ادامه آمده سایت هاي در هر صورت ،نمی کند

 با نباشید، نگران اما ، باشد سختی کامالً کار اوقات گاهی است ممکن نشان یک ایجاد. انجام می دهد مرحله
.سفارش طراحی لوگو آنالین خود را انجام دهید دیتوان می ساخت لوگو رایگانهاي بهترین سایت  از استفاده  

  
 بخش اول: چرا لوگو داشته باشیم؟

کسب و کارتان را نیز نشان  مورد در شما دیدگاه و رسالت بلکهتجارت شما است،  نمایانگر تنها نه شما نشان
 تجارت بااز طریق لوگوي شما  بصرياز لحاظ  مشتریان. است ساده تصویر یک از بیش لوگوي شما. می دهد

 بسیاري از افراد کسب و کار شما را از طریق لوگو شناسایی می کنند.. برقرار می کنند ارتباط شما

 

 بسازیم را خود لوگوي چگونه

اگر براي کسب و کار خود و یا حتی براي طراحی لوگو اسم خود ایده اي در ذهن دارید اما نمیتوانید اجرا 
داشتید، اجراي آن را به ما  شما نشان دهیم و یا حتی اگر تمایلکنید ما در کنار شما هستیم تا این راه را به 

 بسپارید

 

 تحقیق کنید خود در مورد کسب و کار

، بایستی اطالعات دقیقی از رقبا، بازار، مشتریان، محدوده هدف و .... آنالین رش طراحی لوگوابتدا قبل از سفا
 کسب کرده و لوگو رقبا را به دقت بررسی نمائید

 

 گرفتن الهام    

. پیدا کردرا  بهترین سایت ساخت لوگو رایگانو با جستجو در آن میتوان  بخش الهام هاي ایده از پر اینترنت
 چه آنها که کنید توجه. بگیرید الهام لوگوهاي جستجو شده از و کنید جستجو در اینترنت کنیم می توصیه

 ، نکنید محدود هاي مرتبط تجارت به را خود. شود بهتر تواند می چیزي چه و دهند می انجام یخوب کار
 دهند. می انجام کاري چه مشهور بزرگ شرکتهاي ببینید توانید می حتی



 

 

 تفکر عمیق

 

 شما کسب و کار اصلی هاي جنبه .کنید فکر دقت به خواهید، می را لوگوي  نوع چه این موضوع کهبه 
 ، لحن ، صدا توان می چگونه شود؟ داده نمایش شما نشان در ها جنبه این خواهید می چگونه. ؟چیست
 داد؟ نشان لوگو طراحی در وضوح به را شما دید و رسالت

 

 کنید جمع را نظرات    

 

 اندازه مانند جزئی تغییر یک باید فقط شاید. باشد کوتاه باید شده در مورد طراحی لوگو آوري جمع نظرات
 از که باشید مطمئن. کنند می درك را شما لوگو چگونه دیگران بدانید که است مهم اما دهید، انجام را فونت
 .گیرید می بازخورد د،نده می صادقانه و سازنده نظرات شما به دانید می که معتبري منابع

 

 کنید نهاییحرفه اي لوگو را  طراحی    

 

پس از مراحل باال حاال شما صاحب یک لوگو حرفه اي و جذاب شده اید. در نظر داشته باشید که براي 
طراحی لوگو همیشه این مراحل را طراحان لوگو و گرافیست ها انجام می دهند تا بهترین نتیجه را شما به 

تخصصین این مورد که عالم دارید بهتر است با مآنالین ش طراحی لوگو بنابراین اگر قصد سفاردست اوروید. 
 مشورت و همکاري کنید.به موارد هنري، گرافیکی و ... هستند 

اما اگر به دالیل مختلف قصد داشتید که به صورت آنالین طراحی لوگو خود را انجام دهید ابتدا به پادکست 
 از راهنمایی ما استفاده کنیدذیل گوش کنید و سپس 

 

 ساخت لوگو رایگانهاي بهترین سایت  بخش دوم :



 

 
 

1 .Oberlo 

https://www.oberlo.com/tools/logo-maker 

 است که به شما معرفی می شود.  لوگو ساز آنالیناوبرلو اولین سایت 

 

یکی از  ،باید بر آن ها غلبه کنیدهنگام راه اندازي کسب و کار مسائل زیادي براي شما به وجود می آید که 
 ، اوبرلو رایگانآنالین و  لوگوي سایت طراحی لطف به. این موارد داشتن لوگو مناسب براي برند می باشد

 . شما می توانید براي خود یک لوگو تهیه کنید

 Oberlo Logo Maker تا دهد می امکان شما بهکه  است پسند کاربرو  یپیمایش گزینه داراي چند با 
که در  زیادي نمادهاي میان از توانید می ، خود برند نام کردن وارد از پس. کنید ایجاد را خود دلخواه آرم

و در نتیجه  کنید بازي مکانی موقعیت و بلقا ، اندازه ، رنگ با و کنید انتخاباختیار شما می گذارد یکی را 
 به بهترین نتیجه برسید.

 

 رایگان: طراحی لوگو قیمت

 

2 .Hatchful 

https://hatchful.shopify.com/ 

 رایگان آنالین آرم سازنده

Hatchful از استفاده. کند می کمک بهتر هاي طراحی ایجاد در شما به که است آنالین نشان سازنده یک 
. کنید تنظیم سایت برگزیده تنظیمات اساس بر را خود لوگو دهد می اجازه شما به و است ساده بسیار آن

 از پس. دارد قرار آن در شما شرکت که صنعتی یعنی ، کنید انتخاب را خود کار و کسب فضاي باید ابتدا
 کنید اضافه را خود تجاري شعار و نام آن از پس ، کنید انتخاب را خود بصري سبک باید ، آن انتخاب

 را آن سایت تنظیمات طبق و کنید انتخاب را خود  نیازهاي با متناسب نشان توانید می سپس). اختیاري(



 

تا به  کنید بازي طرح و نماد ، رنگ ، قلم با توانید می ، نباشید راضی کار نتیجه از که زمانی تا. کنید ویرایش
 .نتیجه مطلوب برسید

 

 رایگان: قیمت

3 .Logaster 

https://www.logaster.com/logo/ 

 بهترین سایت ساخت لوگو رایگان
 

 را خود مارك یا شرکت نام ابتدا. بسازید خود رابراي لوگو  یک ساده مرحله 4 در توانید می Logaster با
 از پس. کنند می انتخاب شما براي را لوگو انواع  از هایی نمونه سایت ، کار این انجام از بعد. کنید می وارد

 تغییر با. کنید ویرایش آنرا بعداً تا کنید ذخیره را آن و کنید نام ثبت توانید می ، شکل مورد نظر انتخاب
 . خواهید داشت را خود لوگو ویرایش امکان ، استفاده مورد نمادهاي یا متن ، رنگ

 از لوگو قیمتاما . دهد می شما به عالمت بدون و رایگان کوچک آرم یک Logaster کار شروع براي: قیمت
 . شود می شروع $ 19,99

 

4- Canva 

https://www.canva.com/tools/logo-maker/ 

 لوگو رایگانطراحی بهترین سایت 
 

 آن از توان می واقع در اما ، بدانید اجتماعی هاي رسانه در سایتی عنوان به را Canva شما است ممکن
 که کسانی براي که است کردن رها و کشیدن رابط داراي Canva. کرد استفاده لوگو یک ایجاد براي

 بیش با شما طراحی لوگو آنالین ایجاد براي ساده فرآیند یک این. است مناسب بسیار ندارند طراحی تخصص
 کردن سفارشی براي و کنید می وارد را خود شرکت نام کار شروع براي شما. است انتخاب براي قالب 100 از

 سبک و ، شد خواهد سؤال شما از صنعت مورد در. دهید می پاسخ ساده سوال چند به خود لوگو جستجوي



 

 این قسمت بهترین. کرد خواهید انتخاب) کردید انتخاب که صنعتی براساس( و متنوع الگوهاي از را خود
 به توانید می شما بنابراین. به شما خواهد داد اضافی هزینه بدون و باال وضوح با لوگو سایت این است که

 .لوگو خود را انجام دهید طراحیهزینه  گونه هیچ بدون و راحتی

 

 روي بر مستقیماً را خود لوگو و کرده دانلود را آن توانید می هم می باشد که این سایت داراي یک اپ: نکته
 .کنید طراحی خودهمراه  تلفن

 

 رایگان: قیمت

 

5 .Ucraft 

https://www.ucraft.com/logo-maker 

 حرفه اي طراحی لوگو آنالین

Ucraft عموم بههم نیز  را رایگان طراحی لوگو آنالین ابزار یک که است سایت وب سازنده شرکت یک 
 با. کنید ایجاد لوگو یک ، متن و اشکال ، ها آیکون از اي گسترده طیف از استفاده با که .کند می عرضه

 خروجی دریافت و طراحی را خود لوگو دقیقه 10 از کمتر در توانید می ، لوگو آسان سازنده این از استفاده
 .البته بایستی در سایت ثبت نام کنید. کنید

 

 رایگان: قیمت

6 .LogoMakr 

 رایگان آنالین اي حرفه لوگو طراحی

https://logomakr.com/ 

 را آنها رایگان ابزار از استفاده نحوه دقیقاً که دید خواهید مفید فیلم یک ، شوید می LogoMakr وارد وقتی
یک  این. می کندبراي کاربر آسان را که کار  است کردن رها و کشیدن نیز آنها کاربري رابط. دهد می نشان



 

 پایین وضوح بااین سایت براي لوگو هاي . است آسان بسیارلوگو حرفه اي رایگان  آنالینوب سایت طراحی 
 .دارند اي هزینه باال وضوح با لوگوهاي براي اما ، است رایگان

 

 .است دالر 19 باال وضوح با لوگوهاي ، است رایگان پایین وضوح با لوگوهاي: قیمت

 

7 .Online Logo Maker 

http://www.onlinelogomaker.com/ 

آنالینطراحی لوگو سایت   

Online Logo Maker دیگر از را این سایت آنچه. کنید اضافه را نشانه ها و متن دهد می امکان شما به 
. کنید بارگذاري نیز را خود تصاویر توانید می شما که است این کند می جدا آنالینطراحی لوگو سایت هاي 

 به را خود نهایی لوگو ، قالب تعدادي ارائه با دهد می امکان شما به همچنین آنالینطراحی لوگو سایت  این
 .کنید اضافه ویزیت هاي کارت

 باید باال وضوح با آرم براي اما ، کنید دانلود رایگان صورت به 500px اندازه در را خود آرم توانید می: قیمت
دالر میتونید از یک طراح گرافیک در خواست طراحی کنید که   40(البته در ایران با کنید پرداخت دالر 49

 .بسیار بهتر از طراحی آنالین است)

 

8 .Hipster 

http://www.hipsterlogogenerator.com/ 

  لوگو ساز آنالین
  

 کند می کمک شما به ، ساده مرحله 5 در Hipster Logo Generatorطراحی لوگو این وب سایت  در
 متن بیشتر شما لوگو اگر اما ، دارند انتخاب براي کمتري آیکون و تصاویر آنها. کنید ایجاد عالی لوگو یک تا

 .داشته باشد، این وب سایت گزینه عالی است



 

 

 گزینه براي دالر 10 فقط آنها. کنید دانلود رایگان صورت به را پیکسلی 600و  500 پرونده توانید می: قیمت
 .کنند میدریافت  شارژ باالتر وضوح با

 

9 .MarkMaker 

http://emblemmatic.org/markmaker/#/ 

رایگان آنالینطراحی لوگو   

 نام ابتدا. است جذاب بسیار مدل یک واقع در اما ، شود می محسوب اولیه نمونه یک هنوز وب سایت این
 نوع توانید می شما. کند می تولید زیادي هاي گزینه MarkMaker سپس. کنید وارد را خود شرکت

 کنید انتخاب در آن مشغول بکار هستید را که را صنف خود نوع همچنین و دارید دوست که را لوگوهایی
فقط نکته منفی این است  ،انجام خواهد داد دارید دوستکه  راهمه کارهایی  سایت این. "طراحی لوگو" مثال

 کند!!!که از زبان فارسی پشتیبانی نمی 

 یا دالر 3 به تمایل صورت در بتوانند تا دهند می قرار اختیارتان در را اي گزینه آنها اما ، است رایگان: قیمت
 !دریافت نمایند دالر 5

 

10 .Free Logo Design 

http://www.freelogodesign.org/ 

 رایگان آنالین آرم سازنده ابزار

 

 را خود صنعت سپس و کرده پر را خود شرکت نام فقط ، لوگو رایگان طراحیسایت  از استفاده هنگام
 توانید می یا کنید کار آنها با بتوانید تا کند می آماده شما براي را هایی قالب سایت  سپس. کنید می انتخاب
 . کنید انتخاب ایجاد شروع براي را "شروع" دکمه

 



 

 هزینه دالر(البته نه براي ما)  69 باال وضوح با هاي گزینه براي اما است رایگان پایین وضوح با دانلود: قیمت
 .دارند

 

11 .vectr 

guide-https://vectr.com/user/ 

 طراحی لوگو آنالین
 

Vectr تر ابتدایی نسخه مانند GIMP تجربه به نیازي لوگو طراحی افزار نرم این از استفاده براي. است 
 برنامه این مورد در آنچه. است باال در شده ذکر هاي گزینه از تر پیشرفته کمی که بدانید اما ، ندارید طراحی

 رایانه روي رایگان صورت به را برنامه یا کنید کار آنالین بصورت توانید می که است این است جالب واقعاً
. بگذارید اشتراك به تیم یک با را خود پیشرفت توانید می بنابراین ، دارد زنده ویرایش حتی. کنید نصب خود

 و راهنمایی نیاز صورت در آنها. بود خواهد اضافی هزینه بدون و باال وضوح با کنید می ایجاد که هایی پرونده
 .دارند مفیدي کاربري راهنماي

 

 رایگان: قیمت

 

12 .Design Free Logo 

https://www.designfreelogoonline.com/freelogomaker/3d-logos/ 

 بهترین سایت ساخت لوگو رایگان
 

Design Free Logo تا دهد می امکان شما به که است بعدي سه سازنده لوگو سایت هاي  از اي نمونه 
 از لوگوها. کنید استفاده) صفحه 8( لوگو قالب چندین از توانید می. شود ظاهر نمایش صفحه روي شما لوگو

 وجه بهترین به که لوگو مناسب یک یافتن در شما به کمک براي زمین لوگوهاي تا گرفته پازل قطعات

https://vectr.com/user-guide/


 

 به Design Free Logo طراحی لوگو سایت  از استفاده. در اختیارتان قرار دارد ، باشد شما برند نشانگر
 .داشته باشید خود رقباي از فرد به منحصر لوگو یک با تا دهد می امکان شما

 

 .است رایگان آنها بیشتر اما ، است شده ذکر جداگانه آرم هر در ها قیمت: قیمت

 

 Envato سایت طراحی لوگو . 13

 سفارش طراحی لوگو آنالین
https://elements.envato.com/graphic-templates/logos 

 

Envato Elements  که با قراردادن نمونه کار طراحی لوگو در واقع شبکه اي از طراحان گرافیک است
خود در این سایت و فروش به کسب درآمد می پردازند. استفاده از فایلهاي این سایت معموال با پرداخت 

هزینه می باشد و فقط برخی از آنها رایگان است. همچنین این سایت ایران را تحریم کرده بنابر این بایستی 
 .با فیلتر شکن وارد شوید

 

 + پولی رایگان: قیمت

14 .creative market 

https://creativemarket.com/templates/logos 

 طراحی لوگو نمونه

 

 شما نیازهاي با که کنید پیدالوگو مناسب با سلیقه خود  آنالین طراحی وب سایت  یک توانید نمی اگر
. کنید طراحی فتوشاپ در را خود لوگو ، تعریف شده پیش از هاي قالب کمک با توانید می ، منطبق باشد

 اي  مجموعه میان از که دهند می امکان شما به Creative Market و Envato مانند هایی سایت وب
 دلخواهنظر  طبق و سپس با وارد کردن آن به کرل و فتوشاپ کنید انتخاب را  دآماده خو لوگو،  گسترده



 

با نرم افزارهاي طراحی لوگو مانند کرل و فتوشاپ البته براي این کار نیاز به آشنایی . دهید تغییر خود
 خواهید داشت.

 

 قیمت هر نمونه کار طراحی لوگو جداگانه محاسبه می گردد.: قیمت

 

15 .designhill 

http://www.designhill.com/ 

 لوگو رایگان  حرفه اي طراحی

 

Designhill تهیه هزینه بدون را خود برند دهد می امکان شما به که استآنالین  سایت طراحی لوگو یک 
 می استفاده گرافیک طراحان و مشاغل صاحبان هزاران توسط روزانه که است پیشرو پلتفرم یک این. کنید
 طرح تا دهد می امکان شما به Designhill. دارد شما براي لوگو طراحی 1000 از بیش انتخاب این. شود

 ویرایش خود شخصی سالیق به توجه با را ها متن و فونت ها ، ها رنگ و کرده انتخاب را خود نظر موردلوگو 
 بالفاصله با پرداخت هزینه توانید می و .... داشته باشید،ویزیت  کارت چاپ به نیاز شما که رديامو در. کنید

 آنالین سایت طراحی این هاي ویژگی از دیگر یکی. داشته باشید دسترسی کارت ویزیت، سربرگ و .... به
. کنید تنظیم لوگو اي حرفه هاي طراحی براي را مسابقه یک توانید می که است این حرفه اي رایگانلوگو 

 خود طراحی مسابقه به پاسخ در را لوگو طراحی جدید مفاهیم از بسیاري بتوانید است ممکن نتیجه در
 .آورید بدست

 

 .شود می شروع پوند 15 از ها قیمت: قیمت

 

16 .Graphic Springs  

https://www.graphicsprings.com/start-your-logo 



 

 سفارش طراحی لوگو آنالینسایت 
 

Graphic Springs براي را ها آرم از مختلفی الگوهاي که است رایگان آنالین آرم خالقان از دیگر یکی 
 انجام باید که کاري تنها ، Graphic Springs از استفاده براي. دهد می قرار شما اختیار در خود انتخاب

 انتخاب موجود هاي گزینه از را خود تصویر دسته ، کنید وارد را خود تجاري نشان و نام که است این دهید
 بر توانید می همچنین. کنید ویرایش سهولت با توانید می آن از پس ، کنید انتخاب را خود لوگو و کنید

 Graphic از استفاده فواید. کنید فیلتر را خود هاي گزینه ، موجود محبوب یا جدید هاي نشان اساس

Springs ، می ، کنید شروع ابتدا از خواهید می اگر ، مثال عنوان به. دارید شما که است خالقیتی آزادي 
. بدهید خودتان سالیق با مطابق را تزئینی حس خود آرم به یا ، کنید انتخاب را خود نماد یا شکل توانید

 یا PNG ، SVG فرمت با را خود نهایی طراحی خواهید می اگر اما  است رایگان افزار نرم این استفاده از
JPG و ها ویرایش بود خواهید قادر شما ، قیمت این با. بپردازید دالر 19,99 مبلغ باید ، کنید بارگیري 
 .دهید انجام نیز را آینده در نامحدود هاي دانلود

 

 تا و شوند می شروع $ 19,99 از) JPG( باال وضوح با پرونده یک اصلی دانلود براي ها قیمت: قیمت
 .روند می دالر 199,99

17 .Logo Garden 

https://www.logogarden.com/ 

 سفارش طراحی لوگو آنالین
  

Logo Garden اصلی نماد دقیقه چند در تا دهد می اجازه کاربران به که است آنالین آرم خالقان از یکی 
 صنایع از بسیاري براي که دهد می ارائه را مختلف نمونه صدها ، Logo Garden. کنند ایجاد خود را
 راحتی به تواند می شما تجارت ،و ... چیدمان هاي گزینه و ، نشان نماد هزار از بیش با. است مناسب مختلف

 راحتی به شما که است این عالی نکته. کند ایجاد برند هویت یک سرعت به تا کند ایجاد یکمشتر هاي لوگو
 یا هوشمند هاي تلفن ، قهوه لیوان ، شرت تی ، سایت وب ، ویزیت کارتهاي براي را خود لوگوي توانید می
 .کنید طراحی ، باشد شما لوگوي دارید دوست که دیگري مکان هر

 



 

 دریافت دالر 39,99 قیمت با را آن توانید می خدمات بیشتر داشته باشید خواهید می اگر رایگان: قیمت
 .کنید

 

18 .Logo Genie 

https://www.logogenie.net/ 

 رایگان سایت طراحی لوگو بهترین

 

 بسیار کاربري رابط یک داراي سایت وب این. است Logo Genie ، خالق لوگو آنالین طراحان از دیگر یکی
 با. کنید استفاده خود طراحی هاي براي لوگو طراحی ابزار این از دهد می امکان شما به که است پسند کاربر

 ، دهید تغییر خود شخصی سالیق با مطابق را لوگو خود توانید می ، آنالین سایت طراحی این از استفاده
 در را خود آرم توانید می شما. غیره و ها شیب از برخی کردن اضافه اندازه ، گیري جهت ، رنگ تغییر مانند
  .غیره و ،. کنید خریداري JPG ، PNG ، PDF ، EPS مانند فایل مختلف هاي قالب

 

 . دالر 24،90قیمت طراحی لوگو از: قیمت

 

19 .Logo Type Maker 

https://logotypemaker.com/  

Logotype Maker :لوگو طراحی افزار نرم 

 

Logo Type Maker چند در تنها تا کند می کمک شما به که است آنالین لوگو سازندگان از دیگر یکی 
 است کوچک هاي شرکت و نوپا هاي شرکت براي آل ایدهروش  این. کنید ایجاد را خود تجاري لوگو دقیقه

 تولید آرم یک Logo Type Maker کمک با تصادفی طور به توانند می و ندارند زیادي پول و تجربه که
 روي ، است شما شرکت نام ، دهید انجام Logo Type Maker از استفاده براي باید که کاري تنها. کنند



 

 فونت و رنگ ، شکل نظر از را آن توانید می ، خود آرم انتخاب از پس و ، کنید کلیک "طراحی لوگو"
 . کنید تنظیم خود با متناسب

 

  یورو 1,99 براي اولیه برنامه: قیمت

 

20 .Logo Yes 

https://logoyes.com/ 

 آرم طراحی افزار نرم

 

 می خود اي حرفه لوگو ساخت براي. است LogoYes ، رایگان آنالین طراحی لوگو خالقان از دیگر یکی
 است این بخش بهترین. است آسان بسیار آن از استفاده زیرا ، کنید استفاده لوگو طراحی سایت این از توانید

 تا نیستید اعتباري کارت اطالعات کردن وارد یا نام ثبت هزینه پرداخت به مجبور شما سایت  این براي که
 .باشید نداشته رضایت کامالً نهایی نتیجه از که زمانی

 

 رایگان: قیمت

 

 

 

 

https://www.oberlo.com/blog/online-logo-maker-free 


