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 فرنیا فرهد مدرس: –گرافیک کارشناسی  –درس گرافیک محیطی 

 

 جلسه اول:

 های گرافیک محیطی. پروژه برای  انتخاب موضوع

 

 مقدمه:

. محيط اطراف ما رديگيتبليغاتي و تجاری را در بر م یهاتياز فعال یاگرافيك بخش عمده یهاعنوان يكي از شاخهگرافيك محيطي به

، پاركي كه برای تفريح به آنجا  ميزنيفضای سبزی كه در آن قدم م ميكني،خياباني كه در آن تردد م ميكنيكه در آن زندگي م یاخانه

 دقيق بر مبنای اصول و مباني بيان بصری دارند. یبند، همه نياز به برقراری روابط منطقي فرمي و روابط سازمان ميرويم

 عالئم تصويری خدمات عمومي شهری •

 هاعالئم راهنمايي و رانندگي در شهرها و بزرگراه •

 عالئم هدايت تصويری و نوشتاری اماكن عمومي و خصوصي •

 ها و پوسترهای تبليغي و تجاریآگهي •

 اماكن عمومي و معابرزيباسازی  •

 نمادها و سردر مراكز و اماكن عمومي و خصوصي •

 رساني و تجاری شامل تابلوهای تخت،تابلوهای تبليغي آموزشي، فرهنگي، اطالع •

 هایبيلبوردها، تابلوهای گردان، تابلوهای چندوجهي، تابلوهای ديجيتال و بنرها، پانل

  ...ديواری و

 تزئيني بناها، اماكن و فضاهای شهری آميزی و چيدمان عناصررنگ •

 ها و پارتيشن )جداسازی( فضای مراكز اداری، تجاری و خدماتيهای فروشگاهي و نمايشگاهها و ويترينطراحي غرفه •

 ها و وسايل نقليهبسته بر ديوارها، پلهای نقشآميزی طرحطراحي گرافيكي و رنگ •

 های تزئيني فضاهای شهریعناصر و حجم •

 هاها و گردشگاهگرافيك محيطي فضاهای سبز، پارک• 



 ها و ...(ها، مدارس، دانشگاهها، مراكز تفريحي، ادارات، بيمارستانها، پارکگرافيك محيطي مبلمان شهری ) ايستگاه •

 های تزئيني و ...(ها، حجمنمازيباسازی ميادين و معابر )آب •

 های ديني و مذهبي و ...(ها، اعياد، آيينها، مسابقات، جشنهطراحي تزئينات محيطي در مراسم )جشنوار •

 عناوين باال خالصه ای از بسترهای موجود در حوزه گرافيك محيطي مي باشد.

 

 می باشد.  قبل از ورود به این حوزه ها، انتخاب موضوع مناسب چالش آغازین ما

 

 نکات انتخاب موضوع:

 ايراني را انتخاب نماييدو  لطفا يك برند موجود -1-

 اين برند بزرگ باشد، جامعيت محصولي داشته باشد، اطالعات هويت بصری آن قابل دسترس باشد. -2-

 دارای لوگو و رنگ بندی زيبا باشد. مورد عالقه و سليقه شما باشد زيرا اين برند موضوع كل پروژه های ما خواهد بود. -3-

 موزشي، فرهنگي، پوشاک، مواد غذايي و ...شود و محدوديتي وجود ندارد: آبرند انتخابي شما مي تواند  از تمامي حوزه ها انتخاب  -4-

 

 انتخابی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید: لطفا موضوع

farniaafarhad@gmail.com 

 به اشتراک بگذاريد. دوستان خودبنده و يا در گروهي كه در فضای مجازی تحت عنوان اين درس ساخته شده است با 
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