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گسترش روز افزون رقابت در بخشهای صنعتی، فرهنگی ، تولیدی ، آموزشی ، بازرگانی 
و ... و نیاز مبرم آنها به هویت تصویری و برندینگ به عنوان اولین و تنها رابط با مشتری 

و خریدار بر همگان آشکار است.

اولین و مهمترین قدم در یک برندینگ موفق، داشتن یک لوگو یا آرم خوب و جذاب 
است.

به همین دلیل ، مدیریت کالن شرکتها، منزلت و اهمیت این بخش را به خوبی درک 
کرده و طراحان حرفه ای از غیر حرفه ای را به خوبی تشخیص

 می دهند.

متاسفانه این بازار نوپا و پر مخاطب ، به علت درآمدزایی باال برای طراحان گرافیک ، 
دالالن و طراحان غیر حرفه ای زیادی را به خود جذب کرده است که لوگوهای غیر 

اصولی ، خیر حرفه ای این روزها شاهدی بر این مدعاست.

بر همین اساس ، تصمیم بر آن گرفتیم که بر اساس تجربه چند ساله در این راه و با 
همکاری خانه گرافیک شیراز، اقدام به تربیت نیروهای خوب و حرفه ای نمائیم . 

باشد که قدمی مثبت در راه رشد و اعتالی فرهنگ خوب تجاری برداشته باشیم.

بنـام يگــانه خــالــق دانـای تــوانا

از اینکه در چهارمین دوره 
آموزش حضوری طراحی 
لوگوتایپ فارسی  با ما 
همراهید، 
بسیار خرسندیم.



  (Handwriting) شيوه طراحي لوگوتايپ  به صورت دست نویس  - ۱ 
      ۲ - شيوه طراحي لوگوتايپ بر اساس رسامي و گريد بندی و محاسبات عددی در طراحي 

      ۳ - شيوه طراحي لوگوتايپ با خطوط سنتي ايراني مانند نستعليق ، ثلث ، نسخ و ...
      ۴ - شيوه طراحي لوگوتايپ  ترکيب با تصوير (طغرا)

شیوه طــــراحی 
لـــوگــــوتایــپ 
فــارسـی در ایـن
دوره آمـــــوزش
داده خواهد شد

   - آموزش نرم افزار کورل دراو و فتوشاپ جهت خروجی فایلهای استاندارد طرح 
 - روشهای بازاریابی موفق در جذب مشتری و دریافت سفارش 

 -  روشهای بستن قرارداد بر اساس قراردادهای انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران و وزارت صمت
 - آموزش شيوه های صحيح ارائه فایل نهایی به مشتری

 - آموزش تخصصی مبحث رنگ درلوگوتایپ ها
 -  روشهای ایده یابی موفق و موثر

 -  تهیه دفاعیه برای ثبت برند در وزارت صمت و اداره ثبت مالکیت معنوی و حقوقی اداره ثبت شرکتها   
 -    شیوه ثبت هویت بصری شرکت ها و دریافت ووهایس                        برای دریافت کارت بازرگانی برای

محصوالت صادراتی  
دفاعیه ثبت برند و لوگو برای شرکتهایی که قصد ثبت در ایزو ( استاندارد جهانی) دارند. - تنظیم و

     

ایــن مــــوارد نـیز
&گفته خواهد شد:

Whoise



جلسه در هفته برگزار خواهد شد . جلسه ۳ ساعته و  ۲ هر بخش آموزش این دوره در   ۶
کل دوره در ۲۴ جلسه و ۳ماه خواهد بود .

 

۵ نفرهکالس ها در دو گروه  و از ساعت ۵ تا ۸ شب برگزار می شود .
گروه دوم روز های دوشنبه و چهارشنبه و   گروه اول روز های یکشنبه و سه شنبه

 . داردامکان جابجایی بین کالسها برای رشکت کنندگان وجود 

برنامه زمانی دوره  @

کالس های دوره  ؟

۱۰ آذررشوع کالسها از  ماه یا به حد نصاب رسیدن ظرفیت کالسها شروع دوره  *



واتساپجلسات دوره در سایت وبینار  و  برگزار خواهد شد . قرار
. فیلم جلسات ضبط و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. نیستنیازی به آنالین بودن همیشگی 

مهران رودکی 
۱۸ سالاستاد دانشگاه و فعال در بخش تجاری  رشته گرافیک با سابقه  و

 ۱۳۰ لوگوتایپ طراحی بیش از ثبت شده و مشاور تبلیغات بیش از ۳۰ برند صنعتی و تجاری . 

در پایان، گواهی رشکت در دوره از طرف خانه گرافیک شیراز برای رشکت کنندگان صادر خواهد شد.
مدرس دوره بالفاصله پس از پایان دوره، کارآموزی رشکت کنندگان را با معرفی به کارفرمایان

. تضمین می کندو هدایت و راهنمایی کارآموزان را تا رسیدن به نتیجه نهایی 
۱/۵ برابرمبلغ قرارداد اولین دریافت سفارش شما  مبلغ این دوره آموزشی خواهد بود .   

 برگزاری دوره  

 دوره  

 دوره  



تومان می باشد. ۲/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ کل دوره آموزشی 

عزیزان می توانند این مبلغ را بصورت اقساطی پرداخت کنند .
۵۰۰/۰۰۰ تومانشهریه هر بخش از دوره  می باشد . 

قبل از رشوع هر بخش، پرداخت شهریه دوره برای رفنت به بخش بعد الزامی است .

پرداخت شهریه دوره

۱۰ % تخفیفثبت نام کنندگانی که کل مبلغ دوره را یکجا پرداخت کنند، شامل  خواهند شد.  
( فقط ۴ نفردانشجویان رشته گرافیک با ارائه تصویر کارت دانشجویی با  ثبت نام کنند ( ۱۵ % تخفیف

یکیهر فرد فقط می تواند از  از رشایط تخفیف شهریه دوره استفاده کند .  

مبلغ
شهریه دوره

و  و شهریه کامل و یکجا، عدد  ۲ جهت ثبت نام و پرداخت شهریه دوره به صورت اقساطی عدد   ۱
در  را به شماره  و دریافت مشاوره عدد  ۰۹۱۷۶۷۵۳۶۷۰ دریافت تخفیف دانشجویی عدد   ۴  ۳

واتساپ ارسال کنید تا راهنمایی شده  یا لینک ثبت نام برای شما ارسال گردد .

تخفیف 
شهریه دوره

 دوره 
داشنت لپ تاپ یا کامپیوتر  - تلفن همراه - اینرتنت پررسعت و عالقه و تالش پیش نیاز



در پایان 
۱- به هر رشکت کننده سه لوگوتایپ بعنوان پروژه کاری داده می شود .

۲- پروژه های شما توسط سه تن از داوران بررسی شده و به آنها از امتیاز داده می 
      شود ( از ۱۰۰ نمره ). 

همچنین یکی از بهرتین آثارتان به انتخاب خودتان در پیج اینستاگرام مدرس دوره      -۳
      به نمایش در خواهد آمد تا از بازدیدکنندگان پیج، امتیاز دریافت کنند .    

۴- نیمی از شهریه رشکت کننده ای که  اثر او بیشرتین امتیاز هیات داوران و 
      بازدیدکنندگان پیج را دریافت کند، بازگردانده خواهد شد.

۵- پس از آن که رشکت کنندگان پروژه های خود را تحویل دهند، گواهی رشکت در 
      دوره که به امضای داوران رسیده است ، به رشکت کنندگان اعطاء خواهد شد.
۶- مدرس دوره بخشی از سفارش کارهای دریافتی خود را بعنوان پروژه واقعی به 

      کارآموزان محول می کند و شما را با رشایط واقعی این حرفه روبرو خواهد کرد. اما 
      در کنار شما خواهد بود . 

۷- مدرس دوره تا رسیدن همه رشکت کنندگان به کیفیت باال در طراحی لوگوتایپ ،  
      همراه آنها خواهد بود و به راهنمایی این عزیزان ادامه خواهد داد.

هیات داوران

آقای حسین مرتضایی

آقای محمد سلیمی

مدرس دوره 

mortazaee

salimistudio

Rudakistudio



 
      بسیاری از طراحان موفق دنیا در عرصه لوگو و آرم ، دارای تحصیالت دانشگاهی نبوده و صرفا باشرکت در دوره های 

آموزشی و ورکشاپها و تالش خودشان به این موفقیت دست پیدا کرده اند . مانند طراح آرم شرکت خودروسازی رنو فرانسه
یا طراح آرم شرکت اپل در آمریکا .

       آرم يا لوگو يا آرم نوشتاری ( لوگوتايپ ) ماندگار ترين اثر گرافيکي است بطوريکه برخي از آرمها بيشتر از طراح خود عمر 
کرده و قدمت ۲۰۰ ساله دارند مانند آرم شرکت کوکا کوال يا سيتروئن فرانسه يا آرم صندوق نسوز کاوه در ايران.  

بنابراين شاخصه اصلي يک آرم اين است که بتواند بدون تغيير در ادوار مختلف تاريخي با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده 
و آنهارا جذب نمايد . اين ويژگي مهم باعث شده تا حساسيت مديران در اين عرصه را افزايش داده و به همين جهت به 

سراغ طراحان حرفه ای بروند.
      در بحث برندينگ موفق و در راستای جلب اعتماد مشتری ، لوگو يا لوگوتايپ بعنوان اولين پيشرو در هويت بصری يک 

محصول يا شرکت توليدی يا خدماتي است . بنابراين مردم عادی، شرکتها يا کارخانجات را بر اساس لوگوی آن شرکت 
مي شناسند و به آن اعتماد مي کنند. مانند آرم بنز يا ... که حتي اگر بر روی يک ميز چوبي ديده شود ، اعتماد مشتری را

به خريد آن جلب مي کند. 
       در دفترچه نرخنامه طراحي آثار گرافيک که هرساله توسط انجمن صنفی طراحان گرافيک ايران منتشرمي شود ، 

گرانترين دستمزد طراحي مربوط به طراحي لوگو تايپ مي باشد که اين مبلغ حدود هفت ميليون تومان است.
قيمت دستمزد در صفحه ۲۶ دفترچه سال ۹۷ اين انجمن موجود مي باشد.( برای دانلود دفترچه تعرفه قيمتها به آدرس 

http�//graphiciran�com/Fa/StaticPages/Page�aspx?tidاينترنتي برويد : 
      پس از این دوره شما میتوانید بعنوان اولین قدم در راه یک طراح حرفه ای در زمینه طراحی لوگو گام برداشته و با کسب 

تجربیات و مطالعه علمی به موفقیتهای بزرگی دست یابید.

  چند توصیه . . . 



تربیت طراح گرافیک حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی لوگوتایپ
جهت همکاری مشرتک با مدرس دوره و 

جلوگیری از ارزان فروشی طراحان غیر حرفه ای

Rudakistudio
www�Rudakistudio�com

 و طرح هایی که در پیج اینستاگرام گذاشته نشده است را 
می توانید در صفحات بعد ببینید

 برگزاری این دوره 

 آثار مهران رودکی
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RudakiStudio.com



جهت ثبت نام در این دوره آموزشی
 به آدرس زیر بروید
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