
 

 آرم طراحی براي مراحل مهمترین

بلکه دلیل آن این  ندارد وجودآرمی براي انتخاب  که نیستآن این  دلیل نه؟ اید؟ دیده آرم بدون و بزرگ برند یک تاکنون آیا
 آرم خواهید می شما ، طبیعی طور به بنابراین. دارد شما برند از مشتریان درك چگونگی در اي عمده تأثیر آرم یکاست که 

 . باشدو شاخص  برجسته شما

 رسید؟ می آنجا به چگونه اما

 براينیاز دارید  مناسب آرم طراحی براي که را چیزهایی همه ست کهشما براي مفید راهنماي این! پس با دقت مطالعه کنید
 تا ، شود می ایجاد عالی لوگوي یک در آنچه درك و خود تجاري آرم  هویت تعریف از. آموزد میبه شما  شما تجارت و شما

 . لوگو طراحی روند در حرکت و طراحی در مناسب هاي انتخاب

 :است شده آورده آرم طراحی براي مراحل مهمترین اینجا در

 :کنید دنبال باید شما که است مراحلی این کنم؟ طراحی را خود آرم توانم می چگونه: بپرسید خود از است ممکن

 دارید نیاز آرم یک به چرا که کنید درك         

 کنید تعریف را خود برند هویت         

 باشید بخش آرم خود الهام طراحی براي         

 کنید بررسی را مسابقه         

 کنید انتخاب را خودآرم  طراحی سبک         

 کنید پیدا را آرم مناسب نوع         

 کنید توجهها   رنگ به         

 کنید انتخاب را مناسب تایپوگرافی         

 کنید برقرار ارتباط خودلوگو  طراح با         

 کنید ارزیابی را خود آرم هاي گزینه         

 داد انجام آرم طراحی هنگام نباید يهاکار چه         

 کنید ادغام خود تجاري نام با را خود آرم طراحی         

 باشد عالی باید چرا و. دارید نیاز آرم یک به چرا که کنید درك. 1



 

 تجاري آرم عاشق را آنها و کنید جلب خود به را مناسب هاي مشتري کنید می سعی شما - است دوستیابی مانند واقعاً تجارت
 شود می باعث که است چیزي این. استفاده می کنید خود پروفایل در موجود تصویر عنوان به خود نشانه از بنابراین. کنید خود

 . را به خود جلب نمائیدتوجه افراد 

 تجاري نام مورد در تا برداشت میشود دارد.  مشتریان توسط شما کار و کسباز  که تصوري اولین روي زیادي تأثیر شما آرم 
 .اطالعات بدست آورده و در مورد آن ابراز نظر نمایند شما

. است شده انجام خوبی به کار این که شوید مطمئن خواهید می ، است شما تجاري نام از اساسی جزئی شما آرم که آنجا از
 می خیره شمابه  مشتریانو .... درج خواهد شد و  شما ویزیت کارت و بندي بسته ، سایت وب روي بر شما تجاري زیرا آرم

 بنابراین با طراحی لوگو عالی مخاطب خود را نیز جذب می نمایید.. دنشو

 

 کنید تعریف را خود تجاري نام هویت. 2

 شخصیت که بفهمید باید ابتدا ، کار این انجام براي.  دهد ارتباط بهم را شما برندو  شخصیت شما لوگوي خواهید می شما
ندانید، نمی توانید براي  کند می فرد به منحصر را شما آنچه مورد در روشنی تصور شما که هنگامی. چیست شما برند اصلی

 خود هویت ایجاد کنید.

 :برسید خود برند هویت به تا ، بپرسید خودتان از توانید می که دارد وجود سؤاالتی اینجا در

 کردیم؟ شروع را تجارت این چرا     

 چیست؟ است مهم ما براي شرکت یک عنوان به که ارزشهایی و اعتقادات     

 دهیم؟ می انجام دیگري کس هر از بهتر کاري چه     

 کند؟ می خاص را ما چیزي چه     

 ؟آن سه کلمه چیست ، کنیم توصیف کلمه سه به را خود آرم توانستیم می ما اگر     

 چیست؟ کنند استفاده آنها از ما توصیف براي مشتریان خواهیم می ما که اي کلمه سه     

 آرم  طراحی براي گیري الهام. 3

 کرده دریافت شما براي را تجربیاتی ما. باشد لوگو گیري جهت طراحی الهام جستجو و  تواند می طراحی بخش ترین سخت
 .کند می آسان بسیار را کار این که ایم

 کنید شروع مغزي طوفان با

 نمونه هاي شرکت هاي مشابه را ببینید



 

 در گوگل جستجو کنید

 سایتهاي طراحی لوگو را بررسی نمائید

 مناسب جلسه یک. کنید شروع کالمیو به صورت  هاي ایده آوري جمع با دارید دوست و باشید مفهومی فرد یک شما شاید
 اینجا در. نیاز اولیه طراحی آرم خود را بدست آورید تا دارید نیاز شما که باشد چیزي همان دقیقاً تواند می مغزي طوفان براي
 :کند می کمک خالقانه هاي ایده ترسیم در شما به که دارد وجود مرحله سه

 و) هستند بد واقعاً که آنهایی حتی( ها ایده همه رفتن بیرون مورد در مغزي طوفان: کنید دنبال را مغزي طوفان قوانین. 1
 .شود می منتهی درست حل راه یک به که برانگیزد نظر را تواند می وحشتناك ایده یک حتی. است آنها نوشتن

 را آن خواهید می چگونه و کند می توصیف را شما مارك که کنید تهیه را کلماتی از لیستی: کنید فکر خود مخاطبان مانند. 2
 مهم آنها براي چیزي چه که باشید داشته یاد به همیشه و کنید فکر خود هدف جمعیتی قسمت در فرد یک مانند. کنید درك
 .است

 هر از را افرادي. بیفتد اتفاق جادو که شود می باعث تنوع تنها اما ، است خوب نفر یک مغزي طوفان: کنید درگیر را همه. 3
 .می شود بهترکار  ،باشد بیشتر اندازهاي چشم هرچه. بگذارید میان در تجاري شرکاي و دوستان حتی یا بخش

 لوگوها چگونه که ببینید. نترسید بودن متفاوت کمی و کردن فکر از ، رسد می شما آرم در مغزي طوفان به نوبت وقتی
 می کمک شما به آرم اصلی هاي گزینه این . داشت نخواهید ارتباطی آنها با لزوماً که کنند می ترکیب را هایی ایده هوشمندانه

 .دیکن بیان را خودبرند  شخصیت تا کند

 و اشکال آرم تصاویر در از  ، هستید شناسی زیبایی جستجوي در اگر. کنید فکر خود آرم در شغل تجسم چگونگی مورد در
 . استفاده کنید خاص هاي رنگ و ساز دست

 

 کنید بررسی را مسابقهبرگزاري . 4

علت آن نیز این است که به خاطر جوایز مناسب افراد ! رسیدن به بهترین لوگو برگزاري مسابقه می باشد براي روش بهترین
 حرفه اي در آن شرکت می کنند. 

 سعی کنید شرایط حضور براي همه محیا باشد تا بتوانید به بهترین شکل نتیجه بگیرید

 کنید انتخاب را خود طراحی سبک -5

 طراح آرم  به اجراي لوگو را  که است آن وقت ، گرفته اید الهام کامال و دارید خود تجاري نام از کاملیهاي  ایده که اکنون
 هر آرم شماطراح  و .... تایپوگرافی تا گرفته گرافیک و شکل ، رنگ از ، دارد وجود زیادي مختلف عناصر اینجا در. کنید واگذار
 را کارها قدم به قدم تا کند می کمک شما به را به شما ارائه می دهد و دهد انجام شما آرم براي تواند می که کارهایی و مؤلفه
 .دهید انجام



 

و لوگو  برند براي زیبایی طراحی اجراي دهید انجام خواهید می که چیزي اولین ، کنید می فکر خود لوگوي مورد در وقتی
 باشد و براي هر لوگویی یه نوع طراحی زیبا به نظر می رسد. مناسب همه براي که ندارد وجود سبکی هیچاما بدانید . است شما

 سبک یک. شوند منسوخنیز  سرعت به توانند می اما ، باشند انگیز هیجان و کننده سرگرم توانند می روز مد و مرسوم هاي آرم
 زیبایی این. کند کمک تر وسیع مخاطبان به جذب در شما به تواند می و دهد می بهتري ماندگاري قدرت شما به کالسیک
 می مردم به کالسیک سبک یک. نیست ها فونت یا گرافیکی ، رنگی هاي پالت دنبال به و دارد می نگه ساده را آن شناسی

 .هستید اعتماد قابل شما گوید

 . کنند می انتخاب با مخاطب ارتباط برقراري براي را مینیمالیستی و تمیز سبکهاي غالباً برندها

 انتخاب کنید را آرم مناسب نوع. 6

 آنها بین از خود آرم ایجاد هنگام توانید می که دارد وجود آرم از زیر مجموعه نوع چند ،طراحی آرم کلی سبکدو  بر عالوه
 را آنها یا ، باشد شناسی زیبایی کلی طور به یا شما شرکت نام با متناسب که کنید انتخاب را شخصی توانید می. کنید انتخاب

 .کنید انتخاب فرد به منحصر چیزي ایجاد براي

 ) Monogram logo( مونوگرام

 طوالنی بسیار شما نام اگر خصوص به ، باشند عالی بسیار شما شرکت آرم کردن ساده براي توانند می Lettermark هاي آرم
 یا HP ، CNN به فقط ، خالصه برند را عنوان کنند که گیرند می تصمیم مشاغل از بسیاري. بسپارید خاطر به باشد سخت یا

H&M بیان در آنها که باشید داشته یاد به اما ، باشند عالی مینیمالیستی لوگوهاي براي توانند می ها مونوگرام این. کنید فکر 
 نیستند خوب خیلی ، شماست تجارت مورد در آنچه

 )logo type( لوگو تایپ

 شخصیت آنها به اینکه براي. است آرم یک عنوان به شما شرکت نام از استفاده براي ساده بسیار روشیبرند  کلماتاستفاده از 
 . تشخیص ارزش و

 )logo( نقاشی عالئم

 نمادین تصاویر آنها. کنیم می فکر آن به "آرم" کلمه شنویم می وقتی که است چیزي همان آرم نمادهاي یا تصویري عالئم
 تر پیچیده یا ساده چیزي توانید می. هستند تصویر یک با شما برند نشانگر و هستند تشخیص قابل راحتی به که هستند
 کلمه یک با اینها اوقات اغلب. کند ایجاد شما برند با نظیري بی ارتباط که کنید انتخاب را نمادي حتماً اما ، کنید انتخاب
 .اند شده زوج کلیدي

 یترکیب آرم هاي

 در یا تجاري نام. بسازد تشخیص قابل راحتی به آرم یک تا می شود ترکیب کلمه یک و نماد یک از دقیقاً ترکیبی عالمت یک
 مرتبط شما مارك با را عنصر دو هر افراد. است شده یکپارچه لوگوي با طراحی عناصر مانند یا ، است شده داده قرار نماد کنار
 .کنید استفاده هم با هم و تنهایی به هم آنها از دهد می امکان شما به که ، کنند می



 

 مستمر داشته باشید ارتباط خودآرم  طراح با. 7

 آرم دریافت براي زیادي هاي روش! کنید شروع را طراحی تا هستید آماده ، اید گرفته نظر در را الزم نکات تمام که اکنون
 ؟..... پروژه ، آرم مسابقه ، شرکت طراحی لوگو. است تر مناسب شما براي یک کدام بگیرید نظر در باید بنابراین ، دارد وجود
 . دارند را خود منفی و مثبت جوانب ها گزینه همه و شوند می عرضه مختلف هاي کیفیت با مختلف هاي قیمت

 توانید می که کنید حاصل اطمینان. ، ایدها، خواسته ها و ...همه نیازها خالصه نوشتن. کنید برقراري آرم خود ارتباط طراح با
 .کنند ایجاد بی شما براي را چیزي بتوانند تا او فرار دهید اختیار در خود سبک و شرکت به راجع بیشتري اطالعات

 شما طراح ، باشید داشته یاد به. کنید خوددارياضافه به او  پیشنهاداتارائه  از و ، باشد داشته اعتماد خود طراح به سعی کنید
 همان واضح و دقیق هاي بازخورد ارائه و دارد خوبی احساس ،می شود اطالع دارد ایجاد خوبی لوگوي آنچه از و است متخصص

 .کنید کار هم با شما طراح و شما که افتد می اتفاق وقتی طراحی بهترین: است صحیح اما ،شما نیاز دارید که است چیزي

 کنید ارزیابی را خود هاي گزینه. 8

 تصمیم در تا بگیرید بازخورد خود همکاران و بالقوه مشتریان ، دوستان از بنابراین ، است دشوار شما آرم هاي گزینه ارزیابی
 .کنند کمک شما به گیري

 سازد؟ می را خوب لوگو یه چی

 هویت با یکپارچه و رسد می نظر به اي حرفه ،  کند می منعکس را شما برند پیام ، است تشخیص قابل بالفاصله خوب آرم یک
 .کند کار کنید استفاده خود آرم از خواهید می که مکانی هر و اندازه هر در باید نیز عالی آرم یک. است سازگار برند یک

 :خوب آرم یک

 است متمایز و فرد به منحصر    

 است یادماندنی به    

 کند می کار دیگر هرجاي و اندازه هر در    

 شما برند هویت بازتاب    

 انتهاست بی    

 :بپرسید خود از خود آرم هاي گزینه ارزیابی هنگام توانید می که دارد وجود کلی سوال چند اینجا در

 شما چه کسب و کاري دارید؟ دانند می بالفاصله مردم آیا ؟ چیستکه آرم  بگویید ثانیه 2 در توانید می آیا    

 بود؟ خواهند آن یادآوري به قادر شما مشتریان آیا است؟ ماندنی یاد به و ساده آیا    

 کرد؟ اعمال شرکت نیازهاي تمام روي بر را آن توان می آیا است؟ کاره همه آیا    



 

 دهید؟ انجام مجدد طراحی دوباره سال دو طی مجبورید شما یا ، آرم ما ماندگار است؟ این آیا    

 کند؟ می جدا خود رقباي از را شما آیا است؟ فرد به منحصر آیا    

 دارد؟ جذابیت شما هدف مخاطب براي آیا    

 داد انجام کارهاي نباید چه آرم یک طراحی هنگام -9

 انجام نباید آنچه مورد در نکاتی اینجا در. برمیگردد شما انتظار واقع به در شما آرم طراحی هنگام در رایج مشکالت از برخی
 :ذکر می کنیم دهید

 .اما حتما نباید از دندان در لوگو خود استفاده کرد ، هستید دندانپزشک شما. نشوید وابسته خود صنعت هاي کلیشه به     

 .است) چاپ قابل و( ماندنی یاد به آرم یک سادگی. نکنید پیچیده حد از بیش را آن     

 زودي آن را تغییردهیدبه شکلی طراحی نماید که خیلی مدرن و یا .... نباشد که مجبور شوید به 

 براي کاهش هزینه کار را به افراد آماتور ندهید

 کنید ادغام خود برند نام با را خود آرم طراحی. 10

کسب و کارها این است که از اسم نیز استفاده  همه براي آل ایده ، بهتر وکنید طراحی را آرم یک چگونه دانید می که اکنون
 بسیار راحتر شناخته می شود وب طراحی یا بندي بسته طراحی ، ویزیت کارتدر  خواهزیرا نشانه به همرا اسم  کنند.


