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 مقدمه:

. باهم تفاوت دارند اتییمشابه هم هستند و فقط در جز بایسه دفترچه تقر نیکه در باال ذکر شده. ا میحوزه با سه نام مواجه هست نیما در ا

بخش ، برند یاستراتژ -بخش اول، چند بخش است ی. که دارامیریسه دفترچه در نظر بگ نیاز ا یکار کالسمان را مجموعه ا میتوان یم

  .غاتیساختار تبل -بخش سوم،  نحوه به کار بردن عالئم -دوم 

 یشود تا برا یقرار داده م یغاتیتبل یآژانس ها اریدفاتر در اخت برند است. تیهو یری، حفظ انسجام و تکرارپذاین دفترچه ها نیهدف از تدو

 یم تیساختار مشخص تبع کیاز  ایدن یکوکاکوال در همه جا یبه طور مثال آگه. رندیبرند از آنها کمک گ یغاتیتبل یها تیفعال فیتعر

 شود. یکند و از دور شناخته م

. شما هم دیبا او فکر کن یکه به همکار خواهدیو از شما م دهدیرا م لیشک اریبس تیزیکارت و کیبه شما  یکه شخص دیتصور کنا ی

که انگار به  میرا دار یجست و جو، حس فرد نیا از بعد! …اما د؛یکنیم یبررس را او …و ریبروشورها، تصاو ت،یساو وب دیریگیکارتش را م

را که از  یتیفیهمان ک میکنی! حس مگرید یفرد ت،یساشخص است و صاحب وب کیانگار صاحب کارت اند! داده یتباهاو آدرس اش

 …و مینیبینم تشیسامثال در وب م،ینیبیم تشیزیکارت و

 م؟یریاتفاق را بگ نیا یجلو چگونه

انگار که  کنند؛یزبان صحبت م کیها به آن یکه همه ییگو م،یکن کپارچهیرا  زیکه همه چ میدار ازیاحساس، ما ن نیبردن ا نیاز ب یبرا

 . مجموعه هستند کیخانواده هستند، از  کیها از آن یهمه

  

 



 باشد. باال ه بخشای طراحی شود که دارای س نتیجه برای این کالس می بایست دفترچه در 

 یست ادار ،ی) لوگو، رنگ بندیبصر تیهو یطراح تیبه انتخاب موضوع، انتخاب نام و در نها ازیدفترچه ما ن نیبخش اول ا شروع و برای

 داریم.و ...( 

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

 

 نکات انتخاب موضوع:

 موضوع انتخابی شما میتواند از هر حوزه ای انتخاب شود، پوشاک، مواد غذایی، صنایع دستی، بانک، رستوران، آموزشگاه و ... -1-

 بی شما می تواند نو  و جدید باشد و هیچ محدودیتی وجود ندارد.موضوع انتخا -2-

 قابلیت تبدیل شدن به یک برند بزرگ را داشته باشد. -3-

 حتما مورد عالقه شما باشد. -4-

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

farniaafarhad@gmail.com 

برای عضویت در این  به اشتراک بگذارید. دوستان خودبنده و یا در گروهی که در فضای مجازی تحت عنوان این درس ساخته شده است با 

 ر ارتباط باشید.گروه نیز با ایمیل باال د
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