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مهمی از زندگی ما ایفاگر بسیاری از کار های ما در طول روز  امروزه تلفن های هوشنمد به عنوان بخش

و بسیاری از کار های خود را به وسیله تلفن های هوشمند انجام میدهیم.دلیل این امر بسیار  هستند

با پیشرفت تکنولوژی مردم ترجیح میدهند کار های خود را سریعتر و با دردسر کمتر انجام  ٬ساده است

مخصوص طراحی دهند وطیف این کار ها روز به روز بیشتر میشود.امروزه تقریبا برای هر کاری اپلیکیشن 

شده است و در مبحث گرافیک نیز پیشرفت قابل توجهی داشته تا جایی که امروزه اپلیکیشن هایی برای 

اپلیکیشن  8طراحی لوگو طراحی شده اند که موضوع مقاله ما هم در همین مورد است.در این مقاله به 

سپس هر کدام را به صورت جزئی  برتر در زمنیه طراحی لوگو میپردازیم،ابتدا اپ ها را معرفی میکنیم و

بررسی میکنیم همچنین امکانات ان نیز برای ان دسته از عزیزانی که نیاز به راهنمایی دارند معرفی 

ن در قسمت آمیشوند،به شما پیشنهاد میکنم این اپ ها را شما هم تست کنید و باز خورد خود را از 

 ایانی به دیگر کاربران خواهد کرد.ن تجربیات شما کمک شنظرات برای ما ارسال کنید،دید

داشتن یک لوگوی خوب برای تجارت شما بسیار مهم است،چرا که لوگو چهره برند شماست،ممکن است 

شما بخواهید در ابتدای کار هزینه ای برای طراحی یک لوگو اختصاصی نپردازید و یا دوست داشته باشید 

که بیشتر این اپ ها رایگان هستند امتحان آن ضرری  این اپ ها را امتحان کنید،به هر حال از ان جایی

 ندارد.

 زمانی که تصمیم میگیرید یک لوگو برای خود داشته باشید چند گزینه دارید:

 :کار با یک آژانس طراحی1

کار حرفه ای و با کیفیت  کمیتوانند یآژانس های طراحی به دلیل داشتن تیم حرفه ای و تقسیم وظایف 

دارند )  دهند اما این گونه آژانس ها به دلیل کیفیت باالی کار معموال تعرفه های باالیی  باال به شما ارائه

 که البته تیم ما همیشه پایین ترین نرخ را داشته( .

 :کار با یک فریلنسر2

گزینه بعدی همکاری با یک فریلنسر میباشد،فریلنسر ها به کسانی میگویند که به صورت مستقل کار 

ی این افراد به درجه مهارت ان ها بستگی دارد و شما طیف گسترده ای از افراد را میبنید میکنند.قیمت ها

اگر تصمیم به  این است که ارائه میدهند،مسئله ای که باید به ان دقت کنید تعرفه متفاوتیکه هر کدام 

ی که نهمکاری با کساا افراد حرفه ای کار کنید و از همکاری با فریلنسر ها دارید پیشنهاد ما این است که ب

قیمت های پایینی ارائه میدهند خودداری کنید این گونه افراد مهارت های پایینی دارند و از ان جایی که 

طراحی یک لوگو حرفه ای به تخصص باالیی نیاز دارد این گونه افراد به شما یک کار ضعیف تحویل 



 

3 
 

 Tarahilogo.com 

و ممکن است حتی باعث شکست در کسب و خواهند داد که نتایج ان در دراز مدت زیان بار خواهد بود 

 کار شما شود.

 :استفاده از لوگوساز ها یا اپلیکیشن های طراحی3

در نهایت در این روش شما میتوانید از لوگو ساز های موجود در سطح اینترنت که بزودی مقاله ای از 

های تلفن همراه استفاده بهترین های آن منتشر خواهیم کرد استفاده کنید،همچنین میتوانید از اپلیکیشن 

کنید که موضوع اصلی این مقاله نیز همین است.نکته مهمی که باید بدانید این است که این ابزار ها 

امکانات محدودی دارند و قابلیت شخصی سازی در آن ها زیاد نیست،بنابراین ممکن است از نتایج ان 

یک لوگو قابل قبول طراحی کنید،اما  گذاشتن چندان راضی نباشید،اما با این حال میتوانید با کمی وقت

مهمترین ویژگی این اپ ها این است که اغلب رایگان هستند و یا برای دسترسی به نسخه نامحدود نیاز 

 نیست هزینه زیادی پرداخت کنید.

 کدام یک از روش های باال بهتر است؟

که یک لوگو حرفه ای داشته باشید تا  اگر به صورت حرفه ای قصد ورود به بازار را دارید مسلما نیاز است

به وسیله ان به مشتریان خود چهره مناسبی از برند خود را نشان دهید،بنابراین بهتر است با یک فرد 

حرفه ای یا یک آژانس خوب کار کنید،مطمئن باشید ارزش هزینه را دارد و پشیمان نمیشوید.اما اگر بودجه 

نمیخواهید برای لوگو خود هزینه کنید تنها راه این است که از لوگو کافی برای کار اختصاصی ندارید و یا 

 ساز ها که به دو صورت اپ و سایت در دسترس هستند استفاده کنید.

 اپلیکیشن طراحی لوگو چیست؟

اپ طراحی لوگو یک نرم افزار است که به شما اجازه میدهد یک لوگو را در تلفن همراه یا تبلت خود 

این اپ ها بسیار به برنامه های تحت وب شبیه هستند،با این تفاوت که در کامپیوتر  طراحی کنید.کارکرد

 اجرا نمیشوند.

 بیشتر اپ های لوگو ساز به این صورت عمل میکنند

 :ابتدا یک آیکون یا قالب اماده از میان گزینه های پیشنهاد شده انتخاب میکنید 1

رنگ،فونت،تصویر پس زمینه و بسیاری از ابزار های دیگر به شکلی که :سپس آیکون یا قالب را با تغییر 2

 مد نظر است اختصاصی سازی میکنید
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 :در نهایت تصویر نهایی را در قالب یک عکس بر روی تلفن هوشمند یا تبلت خود دریافت میکنید.3

 در بعضی از اپ ها میتوانید فرمت نهایی و رزولوشن آن را برای خروجی تعیین کنید.

 در هر حال اپ های طراحی لوگو مزایای زیادی دارند:

 دسترس پذیر بودن:در ابتدا باید گفت که این ابزار ها در هر زمان و در هر کجا قابل استفاده هستند.

رابط کاربری زیبا و استفاده آسان:بسیاری از این اپ ها رابط کاربری بسیار ساده ای دارند و کار با آن ها 

حل هر کار کامال واضح است و شما به راحتی میتوانید در سریع ترین زمان یک لوگو لذت بخش است ،مرا

بسازید مسئله قابل توجه دیگر این است که شما میتوانید با انگشتان خود سایز آن را تغییر دهید ،ان را 

 بچرخانید و بسیاری از کار ها را انجام دهید.

با روش ان در وب متفاوت است،این ویژگی در اپ ها  طراحی مدرن:استایل و کیفیت طراحی در اپ ها ،

 متفاوت است ولی در این مقاله سعی شده آن هایی که طراحی بهتری دارند معرفی شوند.

 باید نسخه پولی آن را تهیه کنید.نکته:اکثر این اپ ها رایگان هستند ولی برای داشتن امکانات بیشتر 

 آن ها را بر اساس معیار های زیر انتخاب کردیم :اپ از بین  8اپ ما  50بعد از تست نزدیک 

تا شما مخاطبان عزیز راحتی در استفاده : از کاربر پسند بودن و راحتی در استفاده از ان مطمئن شدیم 

 مشکلی در استفاده از ان نداشته باشید.

مه کامل قابلیت شخصی سازی:هر اپلیکیشنی که قابلیت های اختصاصی سازی بیشتری داشته باشد برنا

 تری است بنابراین ما به این مورد در انتخاب اپ ها بسیار وسواس به خرج دادیم.

هزینه:هزینه مهم ترین مسئله است،از آن جایی که اپ ها امکانات چندان باالیی ندارند باید انتظار داشت 

 که این اپ ها یا رایگان باشند یا کمترین قیمت را از کاربر دریافت کنند.

یی:هیچ چیز بدتر از این نیست که بعد از گذاشتن وقت زیاد برای طراحی از نتیجه نهایی آن نتیجه نها

 خوشتان نیاید،ما سعی کردیم اپ هایی را گزینش کنیم که خروجی بهتری داشته باشند.

 عنوان اپ راحتی در استفاده  قابلیت شخصی سازی هزینه نتیجه نهایی

 3d logo maker باال پایین ندارد ضعیف

    A-Z logo maker 
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 Logo designer بسیار باال متوسط دارد قابل قبول

 Logo maker باال باال دالر 11 قابل قبول

 Logo maker باال متوسط ندارد معمولی

2020 

    Logo maker new 

 Logopit plus باال باال دارد قابل قبول

 Logo maker pro باال پایین ندارد ضعیف

 

1:pit Plus (Logo Maker Plus)goLo: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logopit.logoplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logopit.logoplus
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برنامه ای با امکانات است که  logopit plusاولین برنامه ای که قصد داریم به شما معرفی کنیم اپلیکیشن 

قابل قبول است،از تعداد دانلود های این برنامه میشود فهمید که برنامه ای محبوب و البته پرکاربرد 

است.شیوه کارکرد این برنامه به این صورت است که ابتدا با یک صفحه خالی مواجه میشوید که میتوانید 



 

7 
 

 Tarahilogo.com 

اب کنید.قالب های اماده در دو نوع رایگان و پولی یک قالب پیشفرض را انتخ  add logoبا زدن روی گزینه 

 هستند که مسلما برای دسترسی به قالب های پولی باید هزینه بپردازید.

 

 

 مرحله پیش رو دارید که به ترتیب مراحل را دنبال میکنیم. 5 بعد از انتخاب قالب پیشفرض
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 : انتخاب رنگ لوگو :1

 

 

شماست.اگر کمی دقت کنید دو تب مشاهده میکنید تب اول مرحله اول انتخاب رنگ قالب پیش فرض  

که در تصویر با دایره شماره یک مشخص  که میتوانید از پالت رنگ لوگو خود را رنگ کنید solidبا عنوان 

همچنین  که دایره شماره سه است، و یا از پایین آن یک تصویر را برای رنگ مورد نظر انتخاب کنید شده 

میتوانید تصویری که خودتان مد نظر دارید انتخاب کنید.با زدن روی آیکون  (4)عدد  با زدن رو گزینه +
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میتوانید از فیلتر های موجود در آن استفاده کنید به طور مثال میتوانید لوگو خود را با  (5)عدد  ویزاد

 سیاه و سفید کنید.  gray scaleگزینه 

د لوگو خود را از ترکیب طیف رنگ ها به دست را میبینید که میتوانی gradientدر تب دوم گزینه 

بیاورید.توضیح این مورد برای کسانی که نمیدانند گرادینت چیست سخت است پیشنهاد میکنم خودتان 

 .امتحان کنید تا متوجه شوید

 :تنظیمات جهت و اندازه:2

ش در محور در مرحله بعد میتوانید تنظیمات مربوط به جهت هاست.گزینه اول و دوم مربوط به چرخ

عمودی و افقی است که با دستکاری میتوانید به شکل دلخواه برسید،گزینه سوم مربوط به زاویه عکس 

است که میتوانید لوگو را در هر زاویه دلخواهی نمایش دهید،گزینه بعدی سایز لوگو است که با دستکاری 

ت لوگو است که هر چقدر کمتر سایز ان بزرگ و یا کوچک میشود. در نهایت گزینه اخر مربوط به شفافی

 کنید تصویر نیز شفاف تر میشود.
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 :کش دادن لوگو:3

 در مرحله سوم شما میتوانید لوگو را در محور عمودی و یا افقی کش دهید.
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 انتخاب رنگ متن::4

گزینه بعدی مربوط به انتخاب رنگ و سایه متن شماست که اگر متنی ندارید میتوانید از این مرحله رد 

 شوید.

 :سایه زدن لوگو:5

گزینه آخر مربوط به سایه زدن برای لوگو است،در بعضی موارد استفاده از این ابزار تصویر شما را زیباتر 

مربوط به محور افقی و عمودی است،در پایین ان نیز میتوانید رنگ سایه را  yو  xمیکند،گزینه های 

 انتخاب کنید.

ر شما بود،اکنون اگر میخواهید متن نیز به لوگو خود اضافه کنید مرحله مربوط به تنظیمات تصوی 5این 

در کادر باز شده متن خود را وارد  add textمیتوانید با زدن گزینه + در باالی برنامه و انتخاب گزینه 

مرحله برای شما وجود دارد که در هر مرحله امکاناتی هستند که کمک میکنند  7نمایید،با افزودن متن 

 مرحله می اندازیم. 7نوشته خود را شخصی سازی کنید با هم مروری کوتاه بر روی این 

 : مرحله اول انتخاب فونت1

یا  letter spacingکه گزینه اول مربوط به سایز متن است،گزینه دوم گزینه است  5:مرحله دوم شامل 2

در میاورد،گزینه چهارم و پنجم متن را فاصله کلمه ها از یکدیگر است،گزینه سوم متن را به شکل دایره 

 به شکل موجی و دلخواه تغییر مسیر میدهد.

 لوگو است. :مرحله سوم انتخاب رنگ متن است که درست شبیه به انتخاب رنگ در3

 : مرحله چهارم جهت ها و شفافیت متن است که دقیقا مشابه آن در تنظیمات لوگو بود4

 :مرحله پنجم کشش متن در راستای افقی و عمودی است5

 :مرحله ششم رنگ و سایه دهی به متن را انجام میدهد.6

ر دهید و رنگ سایه را نیز :و در اخر میتوانید به متن سایه دهید،سایه را در محور عمودی و افقی تغیی7

 تغییر دهید.

نتیجه گیری:در کل میشود گفت برنامه خوبی است و نسبت به دیگر اپ ها امکانات بیشتری دارد 

 پیشنهاد میکنم حتما از این اپ استفاده کنید.

 اطالعات این برنامه :
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 میلیون 10تعداد نصب: بیشتر از 

 4.7امتیاز برنامه: 

  Logo Maker & Graphic Design Creator -Logopitسازنده: 

 دانلود کنیدآدرس اپ : 

2:logo maker 

 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7819119204962676474
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logopit.logoplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logopit.logoplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.contentarcade.apps.logomaker
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است.این اپ نیز مانند برنامه   logo makerدومین برنامه ای که به شما قصد داریم معرفی کنیم اسمش 

بعد از ورود به برنامه قالب های اماده ای میبینید که در دسته بندی ها قبلی امکانات قابل قبولی دارد.

مختلف قرار گرفتند مثال بیزینس یا ساحل.بعد از انتخاب قالب اولیه مورد نظر وارد صفحه ویرایش میشوید. 

ه ( است و میتوانید ب1)عدد  textگزینه مشاهده میکنید که گزینه اول یعنی  4در پایین صفحه منویی با 

( است که میتوانید لوگو جدیدی به تصویر 2)عدد  logoوسیله آن متنی به صفحه اضافه کنید.گزینه دوم 

( که میتوانید انواع اشکال را به وسیله آن وارد صفحه 3است )عدد  shapesاضافه کنید،گزینه سوم 

زمینه لوگو خود را اماده ( که به وسیله آن میتوانید رنگ پس 4است )عدد  background.گزینه اخر نیز کنید

 گزینه را بررسی میکنیم. 4کنید.با هم این 
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 گزینه ظاهر میشود که در زیر آن ها را معرفی کرده ایم: 10:با وارد کردن متن 1

 Font .با انتخاب این گزینه فونت نوشته خود را انتخاب کنید : 

 Size .سایز نوشته خود را با این گزینه تغییر دهید : 

 Style  این گزینه چندین قابلیت دارد به طور مثال میتوانید نوشته خود را کج،پر رنگ یا زیر خط :

 دار کنید

 Color .رنگ نوشته خود را تنظیم کنید : 

 Shadow نوشته خود را در محور عمودی و افقی سایه دهید : 
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 Opacity  کنید: به معنی شفافیت است و با این گزینه میتوانید متن خود را شفاف تر 

 Rotation .نوشته خود را بچرخانید : 

 Spacing .فاصله بین متن ها را تعیین میکند : 

 3d Text .نوشته خود را سه بعدی کنید : 

 Nudge  :نوشته خود را به جهات مختلف بچرخانید 

کلیک میکنید میتوانید از بین قالب ها یک لوگو انتخاب کنید پس از   logos:هنگامی که روی گزینه 2

انتخاب لوگو گزینه هایی برای شما ظاهر میشود که بسیار به گزینه های مربوط به نوشته است فقط 

 امکانات کم تری دارد.

با انتخاب هر است.این گزینه به ما اجازه میدهد انواع اشکال را وارد بوم خود کنیم  shape:گزینه بعدی 3

که به وسیله آن میتوانید شکل انتخاب  customize shapeشکل دکمه ای ابی رنگ ظاهر میشود با عنوان 

شده را تغییر دهید و این گزینه بسیار جالبی است.گزینه های دیگر آن نیز مشابه دیگر بخش هاست و 

 نیازی به توضیح نیست.

که به سه نه رنگ قسمت پشتی لوگو را مشخص میکند بسیار ساده است.این گزی background:گزینه 4

 قسمت تصویر،رنگ و گرادینت تقسیم شده و شما بنا به دلخواه هر کدام را خواستید انتخاب کنید.

نتیجه:همان طور که مشاهده کردید این اپ رابط کاربری بسیار زیبایی دارد و کار با آن نیز بسیار ساده و 

 در حد قابل قبول است،پس پیشنهاد میشود این اپ را امتحان کنید.لذت بخش است،امکانات آن نیز 

 اطالعات برنامه:

 میلیون 1تعداد نصب: بیشتر از 

 4.5امتیاز برنامه: 

 Content Arcade Appsسازنده: 

 دانلود کنیدآدرس اپ : 

3:2020logo maker  

https://play.google.com/store/apps/dev?id=6096060713339252212
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.contentarcade.apps.logomaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.contentarcade.apps.logomaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildDevLab.LogoMakerFreePro
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 wild dev labx.incاست که توسط کمپانی  logo maker 2020برنامه بعدی که به شما معرفی میکنیم اپ 

یک بوم  createتوسعه داده شده است.برنامه رابط کاربری ساده ای دارد،با ورود به برنامه و زدن گزینه 

و  logoطراحی بدون تصویر زمینه برای شما ظاهر میشود که زیر آن تعدادی لوگو میبینید که با زدن گزینه 

 .د قالب جدیدی انتخاب کنیدمیتوانی shapesیا 

است که میتوانید تصویر پشتی لوگو را  backgroundبعد از انتخاب لوگو از بین گزینه ها،گزینه بعدی آن 

 انتخاب کنید.این برنامه موکاپ های زیبایی دارد که میتوانید هر کدام را خواستید انتخاب کنید.

ود نوشته اضافه کنید از این قسمت اقدام کنید،متن است،اگر میخواهید به لوگو خ add textگزینه بعدی 

 را بنویسید و با امکاناتی که دارد آن را تغییر دهید.

است که میتوانید تصویری از گالری خود به لوگو اضافه کنید و در نهایت تصویر نهایی  galleryگزینه بعدی 

 را ذخیره کنید.

 ی در هر حال امتحان آن ضرری ندارد.نتیجه:اپ بسیار ساده ای است با امکانات محدود،ول

 اطالعات برنامه:

 تعداد نصب: بیشتر از صد هزار

 4.6امتیاز برنامه: 

 Wild Dev Labx.Incسازنده: 

 دانلود کنیدآدرس اپ : 

4: D Logo Maker3  

 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=8530369363752063791
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildDevLab.LogoMakerFreePro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildDevLab.LogoMakerFreePro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thmobile.three.logomaker
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است که مخصوص طراحی های  3d logo makerمعرفی کنیم برنامه برنامه بعدی که قصد داریم به شما 

سه بعدی است و میتوانید از انواع قالب های اماده سه بعدی برای طراحی استفاده کنید،کار با این اپ 

بسیار راحت است و از تعداد نصب این برنامه میتوان پی برد که برنامه محبوبی است،همچنین امتیاز اپ 

 معنای رضایت اکثر کاربران است.با هم امکانات این اپ را مرور میکنیم. نیز باالست و به

 create logo ,Templateبعد از ورود به برنامه با یک سری گزینه روبرو میشوید سه گزینه باالیی آن یعنی 

 هستند که گزینه اول برای شما یک بوم خالی ایجاد میکند که خودتان طرحتان را طراحی  auto designو 

کنید،گزینه دوم که امکان جدید است که به تازگی به اپ اضافه شده به شما این امکان را میدهد که از 

بین قالب های موجود در این اپ یکی از آن ها را انتخاب کنید،گزینه سوم طراحی اتوماتیک است که 

 میتوانید با وارد کردن یک سری اطالعات در سریع ترین زمان یک لوگو بسازید،
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را امتحان میکنیم.مرحله سوم بسیار آسان است و شامل سه مرحله است که در مرحله اول ما مرحله دوم 

باید اطالعات بیزینس خود را وارد کنید،در مرحله دوم باید فونت و در مرحله سوم یک قالب اماده انتخاب 

و انتخاب یک قالب اولیه وارد  templateبا کلیک بر روی  صفحه اصلیدر کنید.روند بسیار ساده است. 

 گزینه وجود دارد. 5صفحه بوم میشوید که در پایین آن 

 Background 5: در این قسمت شما تصویر پس زمینه را میتوانید تغییر دهید که خود شامل 

مربوط به شفافیت تصویر پس زمینه است،در پایین آن  opacityتب است در تب اول گزینه 

است شما  textureتصویر پس زمینه را تغییر دهید،در تب دوم که میتوانید شکل هندسی 

است که  imageبک گراند انتخاب کنید.تب سوم میتوانید از بین چندین پترن یکی را برای 

است که در   gradientمیتوانید تصویر پس زمنیه دلخواه خود را از گالری انتخاب کنید،تب چهارم 

یم و گفتیم که از ترکیب دو یا چند رنگ به دست می آید،تب باال راجع به گرادینت توضیح داد
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است که میتوانید هر رنگی که مد نظر است انتخاب کنید. colorاخر نیز 

 
 Art گزینه دوم آرت است که میتوانید یک سری اشکال را وارد تصویر کنید،بعد از وارد کردن شکل :

 دی کردن آن را انجام دهید.شما میتوانید جهت آن،رنگ و تنظیمات مربوط به سه بع

 Text تب برای شما  5: این قسمت مربوط به افزودن متن به لوگو است،بعد از وارد کردن نوشته

است میتوانید جهت متن را تعیین کنید همچنین میتوانید از  controlظاهر میشود،گزینه اول که 

تب سوم رنگ نوشته خود  نوشته خود یک کپی بگیرید،در تب دوم فونت خود را انتخاب کنید،در

را انتخاب کنید،در تب چهارم میتوانید به نوشته خود سایه دهید و رنگ سایه را نیز تعیین کنید،در 

،و در تب اخر میتوانید تب بک گراند میتوانید برای نوشته خود تصویر پس زمینه تعیین کنید

 نوشته خود را سه بعدی کنید 

 Effectنه لوگو تان یک افکت خاص میدهد خودتان امتحان کنید تا : این گزینه به تصویر پس زمی

 متوجه شوید.

 Image.اگر میخواهید به لوگو خود تصویری اضافه کنید از این قسمت اقدام کنید : 

نتیجه:قالب های اماده در این اپ بسیار محدود هستند و پیشنهاد نمیشود که لوگو خود را با این اپ 

 آن را نصب و امتحان کنید.بسازید اما دست کم میتوانید 

 اطالعات برنامه:

 میلیون 1تعداد نصب: بیشتر از 
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 4.6امتیاز برنامه: 

 Cute Wallpapers Studioسازنده: 

 دانلود کنیدآدرس اپ : 

5: Logo Maker Pro 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Cute+Wallpapers+Studio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thmobile.three.logomaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thmobile.three.logomaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.continuum.logomakerpro
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توسعه داده  continuumمیباشد که توسط شرکت   logo maker proاپ بعدی که به شما معرفی میکنیم 

شده و تا کنون بیشتر از یک میلیون نصب داشته است،این اپ بسیار خوش ساخت است و کار با آن 

 بسیار راحت است،با ما همراه باشید تا به جزئیات این اپ بپردازیم.

ی برای شما ایجاد میشود که در کلیک کنید،یک بوم خال new createبر روی گزینه بعد از وارد شدن به اپ 

 گزینه وجود دارد که به ترتیب آن ها را بررسی میکنیم. 6زیر آن 

 

1- Text با این گزینه میتوانید یک متن به لوگو خود اضافه کنید،پس از نوشتن عنوان سایز و فونت:

 آن را تعیین کنید.

2- Logosکه در درسته های مختلف  : با رفتن روی این گزینه قالب های اماده را مشاهده میکنید

 طبقه بندی شده اند،هر کدام را که خواستید انتخاب کنید

3- Background در این قسمت رنگ تصویر پس زمینه لوگو را انتخاب میکنید که خود شامل چهار :

 است که نیاز به توضیح نیست. backgroundو   color , gallery , gradientگزینه 

4- Effectکرد گزینه قبل را دارد با این تفاوت که از افکت های ویژه ای استفاده شده : این گزینه نیز کار

 است.

5- Galleryاگر میخواهید به لوگو یک تصویر اضافه کنید این گزینه را انتخاب کنید : 

6- Save.فایل نهایی را ذخیره کنید : 

تا طراحی اپ بسیار ساده است و امکانات پایه ای دارد و بیشتر برای سرگرمی مناسب است  ننتیجه:ای

 لوگو!

 اطالعات برنامه:

 میلیون 1تعداد نصب: بیشتر از 

 4.3امتیاز برنامه: 

 continuum  سازنده:

https://play.google.com/store/apps/dev?id=8420972471539979217
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8420972471539979217
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 دانلود کنید: آدرس اپ 
6: Logo designer 

 
چرا که امکانات خوبی دارد و رابط کاربری زیبایی نیز این اپ نیز یکی از اپ های خوب این لیست است 

 میلیون بار دانلود شده که رقم قابل توجهی است. 5دارد،در گوگل پلی بیشتر از 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.continuum.logomakerpro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.continuum.logomakerpro
https://play.google.com/store/apps/details?id=splendid.logomaker.designer
https://play.google.com/store/apps/details?id=splendid.logomaker.designer
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بعد از ورود به برنامه دسته بندی های مختلفی را مشاهده میکنید که بنا به کاربرد خود یکی از آن ها را 

 گزینه وجود دارد. 6وارد بوم طراحی میشوید که در پایین صفحه  انتخاب کنید،بعد از انتخاب قالب اولیه

 

 

1- Newمیتوانید یک لوگو جدید اضافه کنید : 

2- Text : در این بخش اگر میخواهید به لوگو خود متنی اضافه کنید این گزینه را انتخاب کنید،با

گزینه در برنامه  افزودن نوشته یک سری گزینه برای شما فعال میشود که مطمئنا تا االن با این

 های قبلی آشنا شدید و نیازی به توضیح نیست.

3- Icons در این قسمت میتوانید یک یا چند آیکون به لوگو خود اضافه کنید که دسته بندی های :

 زیادی دارد

4- Image.در این بخش میتوانید یک تصویر از گالری به لوگو خود اضافه کنید : 

5- bgنه لوگو خود یک تصویر اضافه کنید.: در این قسمت برای تصویر پس زمی 

6- Save.تصویر نهایی را ذخیره کنید : 

نتیجه:این اپ برنامه مناسبی برای طراحی است،روند کار بسیار ساده است و بیشتر امکانات آن رایگان 

 است،پیشنهاد میشود از ان استفاده کنید.

 اطالعات برنامه:

 میلیون 5تعداد نصب: بیشتر از 

 4.7امتیاز برنامه: 

  Splendid App Maker سازنده:

 دانلود کنیدآدرس اپ : 
7: Logo Maker New       

https://play.google.com/store/apps/dev?id=5819342261711162750
https://play.google.com/store/apps/details?id=splendid.logomaker.designer
https://play.google.com/store/apps/details?id=splendid.logomaker.designer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildDevLabx.logoMaker
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روند این اپ نیز تقریبا مانند اپ های قبلی است با این تفاوت که اول بک گراند را انتخاب میکنید و 

 .بعد وارد بوم طراحی میشوید و ادامه کار را انجام میدهید

وارد صفحه ای میشوید که باید قالب بک گراند لوگو را انتخاب  createبعد از ورود به برنامه و زدن گزینه 

 کنید،با انتخاب یکی از موارد وارد صفحه جدیدی میشوید که در پایین صفحه یک سری گزینه دارید
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1- Logos در این قسمت میتوانید یک لوگو جدید برای خود انتخاب کنید : 

2- Shapes :در این قسمت میتوانید اشکال هندسی به لوگو خود اضافه کنید 

3- Add Text.به لوگو خود یه نوشته جدید اضافه کنید : 

4- Backgroundبک گراند لوگو خود را تغییر دهید: 

 و در نهایت فایل نهایی را ذخیره کنید.

 ها نیست. نتیجه:اپ بسیار ساده و کاربردی ای است،اما مناسب طراحی لوگو برای کسب و کار

 اطالعات برنامه:

 میلیون 1تعداد نصب: بیشتر از 

 4.5امتیاز برنامه: 

  Wild Dev Labx.Incسازنده: 

 دانلود کنیدآدرس اپ : 
8 :Z Logo Maker-A 

 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=8530369363752063791
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildDevLabx.logoMaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildDevLabx.logoMaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logomaker.designer.creator
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میباشد که شاید کم ترین محبوبیت را  a-z logo maker اخرین برنامه ای که به شما معرفی میکنیم برنامه

در این لیست داشته چرا که فقط ده هزار نصب تا االن داشته و میتوان گفت برنامه موفقی نبوده اما 

 امکانات قابل قبولی دارد و بد نیست آن را بررسی کنیم.

در ابتدای ورود به برنامه شما باید مشخص کنید که لوگو شما در چه دسته ای قرار دارد،به طور مثال 

میخواهید یک لوگو بیزینسی داشته باشید یا یک لوگو الکچری.بعد از انتخاب دسته از بین گزینه های 

وارد صفحه بوم طراحی موجود یک لوگو را انتخاب کنید،بعضی از قالب های اماده پولی هستند.بعد از آن 

 .میشوید که روند ادامه کار کامال شبیه به اپ های قبلی است و نیازی به توضیح نیست

نتیجه:این اپ نیز با اینکه چندان محبوب نیست اما اگر نسخه پولی ان را تهیه کنید به قالب های زیبایی 

 دسترسی پیدا میکنید.

 اطالعات برنامه:

 لهزار نصب فعا 10تعداد نصب: 

 4.4امتیاز برنامه: 

 http://postermakerflyerdesigner.com/سازنده: 

 دانلود کنید آدرس اپ :
اپلیکیشن را بررسی کردیم و امکانات هر کدام را توضیح دادیم،امیدوارم  8م لیست خوب تا اینجای کار با ه

 این اپ ها را تست کرده باشید و نتیجه کار خود و لوگو هایی که طراحی کرده اید را برای ما بفرستید.

کار اگر این اپ ها را بررسی کرده باشید متوجه میشوید که کیفیت کار خروجی در این اپ ها اصال با 

 اختصاصی آژانس ها و طراحان یکی نیست و تفاوت آن از زمین تا آسمان است!

باید اگر میخواهید کسب و کار خود را ارتقا دهید و چهره مناسبی از برند خود بر ذهن مخاطب هک کنید 

یک لوگو حرفه ای داشته باشید و این امر زمانی میسر میشود که شما با یک طراح حرفه ای کار کنید 

ما به شما عزیزان همکاری با تیم طراحی فالمینگو است .تیم ما با داشتن گرافیستان حرفه ای و پیشنهاد 

با تجربه همواره بهترین خدمات را به مشریان داده و بزرگ ترین افتخار ما داشتن مشتریان رضایت مند 

 است.

 

http://postermakerflyerdesigner.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logomaker.designer.creator
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app-design-logo-free-best-tools/the-ilogo.com/blog/onlinehttps://tarah 

 بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید: برای مطالعه مقاالت

https://tarahilogo.com/blog 

 با ما تماس بگیرید لوگوبرای ثبت سفارش طراحی 

09192775994 

Flamingo.groupdesign@gmail.com 

 

https://tarahilogo.com/blog/online-tools/the-best-free-logo-design-app
https://tarahilogo.com/blog
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