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لوگو ها امروزه باید در فضای بیشتری نسبت به گذشته قرار بگیرند.شاید مجبور باشید یک لوگو را به 

 (favicon) اندازه ای بزرگ کنید تا در بیلبورد ها قرار دهید و یا به قدری کوچک کنید تا به عنوان فاویکون

صفحات قرار دهید،در تمام این سناریو ها لوگو شما باید ثابت باشد و شکل آن تغییری نکند  url در کنار

یک کار دیگر انجام  طراحی لوگوو قابل تشخیص باشد.به همین دلیل مهم است که قبل از شروع فرایند 

تان را به گونه ای طراحی کنید که نه تنها در تمام سایز ها به خوبی نمایش داده شود بلکه  دهید و لوگو

 .در هر سایز قابل تشخیص باشد

وقتی در مورد اندازه و ابعاد لوگو ها صحبت میکنیم ما نه تنها درباره سایز اصلی آن بلکه در مورد شکل 

به همراه محتوای لوگو شما )نماد،شعار و نام و جهت آن هم صحبت میکنیم.همه این ها بسته به متن 

شرکت( تغییر میکند.به منظور کمک به شما در بهینه سازی لوگو ما راهنمای زیر را برای شما قرار دادیم تا 

با ابعاد استاندارد لوگو در شبکه های اجتماعی،سایت ها و چاپ آشنا شوید.پیشنهاد میکنم قبل از شروع 

 .مقاله را مطالعه کنید و در طراحی خود رعایت کنید تا در آینده به مشکل برنخوریدفرایند طراحی لوگو این 

 ابعاد و اندازه های اولیه لوگو

لوگو ها معموال در هنگام قرار گرفتن در سایت ها،شبکه های اجتماعی،کاال ها،اوراق چاپی، بیلبورد ها و 

ال امروز و با گسترش انواع تبلیغات که منجر به .... مجبور به تغییر اندازه و سایز میشوند.در عصر دیجیت

افزایش استفاده از لوگو ها میشود باید آرم خود را به منعطف طراحی کنیم تا در همه سایز ها استاندارد 

 .باشد

لوگو های عالی شکل خود را در هر تصویر زمینه ای حفظ میکنند و در هر رنگی وضوح خود را از دست 

زه ای سازگار میشوند.برای اینکه بتوانید چنین لوگو هایی طراحی کنید باید از اصول نمیدهند و با هر اندا

 .طراحی لوگو پیروی کنید

تطبیق پذیری،مقیاس پذیری،تعادل و نسبت برخی از اصول اساسی در طراحی لوگو هستند که به طور 

راحی،لوگو ها اندازه دقیق و مستقیم در اندازه اصلی لوگو شما تاثیر گذار هستند.مانند هر جنبه ای از ط

مشخصی ندارند و بسته به نوع لوگو، خود شما اندازه مناسب آن را تعیین میکنید.مهم ترین مواردی که 

 :میتوانید در نظر داشته باشید عبارتند از
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  آرم شما باید در هر اندازه قابل خواندن باشد:هدف باید حفظ نسبت ها بدون توجه به مقصد

 .باشد

 باید در رسانه های مختلف سازگار باشد:اندازه لوگو شما باید در هر رسانه سازگار باشد  اندازه ها

 .تا صدای برند شما را معکوس کند

 افقی،عمودی و یا مربع: لوگو شما باید صرف نظر از نحوه جهت و نمایش،موثر باشد. 

 شود که لوگو را به برای اینکه بتوانید لوگو تان را در سایز های مختلف برش دهید پیشنهاد می

 Corel draw و Adobe illustrator صورت برداری طراحی کنید تا مقیاس پذیر باشند.نرم افزار های

 .نرم افزار های طراحی برداری هستند.نرم افزار فتوشاپ برای طراحی لوگو چندان مناسب نیست

 سایز لوگو برای شبکه های اجتماعی

کمک میکند تا خود را به مشتری ها معرفی کنید و با آن ها شبکه های اجتماعی به کسب و کار شما 

تعامل داشته باشید.به همین دلیل بسیار مهم است که لوگو شما در شبکه های اجتماعی حرفه ای و 

جذاب به نظر برسد.این امر به این معناست که لوگو تان باید برای هر فضا بهینه شود.تصویر پروفایل،بنر 

 .ها مواردی هستند که باید بهینه شوند ها،تصویر کاور و پست

 

 :برخی از نکات در هنگام تغییر سایز برای شبکه های اجتماعی

  از قبل برنامه ریزی کنید.آواتار شبکه های اجتماعی شرکت شما باید جزوی از مجموعه برند شما

 .باشد
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  مونوگرام حرف اول برای فضاهای کوچک فقط از تصویر لوگو خود استفاده کنید.)برای لوگو های

 لوگو را در نظر بگیرید.(

  حتی اگر سایتی که در آن میخواهید لوگو را بارگزاری کنید از تصاویر کوچک پشتیبانی میکند،سعی

 .کنید لوگو با سایز و کیفیت باال را آپلود کنید تا از کیفیت تصویر پروفایل شما کاسته نشود

متفاوت است.به همین دلیل یک راهنمای جامع مفید برای  ابعاد استاندارد لوگو در هر رسانه اجتماعی

 :اندازه های پیشنهادی در شبکه های اجتماعی برای شما عزیزان آماده کرده ایم

 سایز لوگو برای فیسبوک

  :)پیکسل 180در  180تصویر پروفایل )برای صفحات شخصی و تجاری 
  :پیکسل 312در  820تصویر کاور 
  :پیکسل 628در  1200تصویر اشتراک گذاری 

 ایز لوگو برای اینستاگرامس

  :)پیکسل 110در  110تصویر پروفایل )برای صفحات تجاری و شخصی 

  :پیکسل 161در  160تصویر بند انگشتی 

  :پیکسل 1080در  1080پست در سایز مربع 

  :پیکسل 566در  1080پست تصاویر لنداسکیپ 

 پست تصاویر portrait: 1350  پیکسل 1080در 

  :پیکسل 1920در  1080استوری ها 

 لوگو برای توییتر ایزس

  :پیکسل 400در  400تصویر پروفایل 
  :پیکسل 500در  1500تصویر کاور 
  پیکسل 512در  1024و حداکثر  220در  440تصاویر توییت شده: حداقل 
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 سایز لوگو برای یوتیوب

  :پیکسل 800در  800تصویر پروفایل 
  :پیکسل 720در  1280تصویر بند انگشتی 
  پیکسل 1440در  2560کانال یوتیوب: تصویر کاور 

 ایز لوگو برای لینکدینس

  :پیکسل 400در  400تصویر پروفایل 
  :پیکسل 386در 1584تصویر بک گراند 

 ایز لوگو برای تلگرامس

  :پیکسل 512در  512تصویر پروفایل 
  پیکسل 1280در  1280پیکسل و حداکثر  100در  100تصاویر پست ها: حداقل 

 ایز لوگو سایت ها و اپلیکیشن هاس

داشته اید که وارد یک سایت شوید و لوگو سایت را ببینید که خیلی کوچک یا تا به حال تجربه این را 

 بزرگ است و اصال مناسب به نظر نمیرسد؟نظرتان در آن لحظه درباره آن سایت چه بود؟

 (favicon) دو مکان رایج برای قرار دادن لوگو در سایتتان یکی در هدر سایت و دیگری قرار دادن فاویکون

اد های کوچکی هستند که در کنار عنوان صفحات سایت قرار میگیرد.استفاده از فاویکون است.فاویکون نم

ها مهم هستند چرا که افراد با این تصویر سایت شما را میشناسند و زمانی که شما را در لیست عالقه 

دادن  فاویکون شما به عنوان لینک قرار میگیرد.بنابراین قرار (bookmark) مندی های خود ذخیره کنند
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فاویکون اهمیت باالیی دارد.لوگو شما باید به گونه ای باشد که زمانی که تبدیل به فاویکون میشود در 

 .نوار مرورگر قابل شناسایی باشد

 :برخی از مواردی که باید در قرار دادن لوگو در سایت رعایت کنید

 اول از خود بپرسید آیا در تمام صفحات به خوبی نمایش داده میشود؟ 

 ا زمانی که لوگو بزرگ و کوچک شود حالت اصلی خود را حفظ میکندآی 

 (favicon) استاندارد سایز فاویکون ها

 16 x 16 px 

 32 x 32 px 

 48 x 48 px 

 سایز آیکون های موبایل

  6آیفونs  :پیکسل 180در  180و باالتر 
 ipad: 152  لپیکس 152در 
  :پیکسل 192در  192اندروید 
  :پیکسل 62در  62ویندوز 

 

استفاده از لوگو در وب و چاپ لوگو سایت آمازون است.لوگو اصلی این سایت که با  یک مثال خوب از

وصل میکند در بسته بندی ها،جعبه ها،پاکت های نامه،تبلیغات دیجیتال و  z را به a یک فلش کلمه

میشود به عنوان فاویکون  a آگهی ها و ... استفاده میشود،و لوگو کوچک شده که فقط شامل یک حرف

ده میشود.این تصویر کوچک شده هم جمع و جور است و هم نشان دهنده برند است و افراد استفا

 .بالفاصله متوجه میشوند که این تصویر کوچک برای کدام تجارت است
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احتماال تا االن شما هم متوجه شده اید که طراحی ساده لوگو چقدر اهمیت دارد و به این ترتیب میتوان 

مکن کوچک کرد بی آنکه معنا و مفهوم اصلی خود را از دست بدهد.زمانی که طراحی یک لوگو را تا جای م

 .شما پیچیده باشد کار شما در این امر سخت تر میشود

 اندازه لوگو برای چاپ

در حوزه چاپ لوگو شما ممکن است بر روی هر چیزی چاپ شود.از تی شرت گرفته تا پیکسل های ریز و 

بسیاری از موارد دیگر.این در حالی است که در فضای دیجیتال اندازه کوچکتر لیوان و بسته بندی ها و 

است.فضای چاپی به نسبت تنوع و ابعاد بیشتری دارد.بنابراین بهتر است که از قبل لیستی از مواردی که 

میخواهید استفاده کنید را جمع کنید و تطابق دهید که در هنگام تغییر سایز شکل اصلی خود را حفظ 

 .کندمی
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 :موارد زیر چند استاندارد رایج است که در هنگام چاپ میتوانید رعایت کنید

  :سانتی متر 7.5در  22سایز استاندارد چاپ بر روی ماگ 

  8.5 : کارت ویزیتسایز استاندارد چاپ x 4.8 سانتی متر 

  :سانتی متر 38در  35حداکثر سایز پرینت برای تی شرت 

  متر میباشد  7*  9 – 2*  7 – 3*  5 – 2*  3اندازه بیلبورد که معموال در اندازه های استاندارد

است و با توجه به حالت های مختلف در اندازه های متغیر  2*3که قطع بیلبورد های پایه کوتاه 

 نصب میشود

 سانتی متر 11در  22لخی: پاکت نامه م 

 سایز سربرگ A4: 210 x 297 میلی متر 

همان طور که قبال گفته ایم لوگو شما چهره برند شماست و همیشه باید به بهترین شکل ممکن نشان 

داده شود.ممکن است لوگویی که طراحی میکند در بسیاری از مکان ها چه بسا دیجیتال و یا در دنیای 

باید در تمام ابعاد به درستی نمایش داده شود و این مورد زمانی میسر میشود واقعی استفاده شود و 

که در ابتدای برنامه ریزیتان برای طراحی لوگو فکر واکنش گرا بودن آن را بکنید و همیشه به یاد داشته 

 .باشید مهم ترین کاری که باید بکنید این است که لوگو را ساده طراحی کنید

 

 بیشتر به وبسایت ما مراجعه فرمایید: برای مطالعه مقاالت

https://tarahilogo.com/blog 

 برای ثبت سفارش طراحی اینفوگرافیک با ما تماس بگیرید

09192775994 

Flamingo.groupdesign@gmail.com 
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