
مهر تابان رایکا



برای طراحی این لوگو به نماد های زیر نیاز داریم:

- سلول بنیادی

- نماد تکنولوژی

- نماد سالمتی 

- جهانی بودن

ــود  ــده ش ــم دی ــی ه ــع بین الملل ــاال در مجام ــود، و احتم ــوالت درج ش ــر محص ــت ب ــرار اس ــو ق ــن لوگ ــه ای ــی ک از آنجای

ــردد: ــاظ گ ــو لح ــی لوگ ــل در طراح ــات ذی ــت مالحظ می بایس

1- به جهت استفاده بر روی محصول از تایپوگرافی استفاده گردد.

2- لوگــو بــه ســاده تریــن حــد ممکــن طراحــی شــود از پیچیدگــی بــه دور باشــد تــا هرکســی بــا هــر ملیــت و دانشــی بتوانــد 

آن را درک کنــد.

3- امکان استفاده در حالت های مهر برجسته، فایل زینک و کلیشه را داشته باشد تا در صورت نیاز استفاده شود.

4- حداکثر 2 رنگ در طراحی لوگو استفاده گردد.

4- مد روز در طراحی نبایست لحاظ شود.

5- از نشان های عمومی استفاده شود که توهین به ملیت یا قومیت خاصی نباشد.

طراحی رایکا

طراح این لوگو:

علی کربالیــی



+

+

 - نماد سلول های بنیادی- نماد جهانی بودن

- نماد تکنولوژی پزشکی- نماد سالمتی

ــگ هــای  ــوال از رن ــاد معم ــن نم ــرای ای - ب

ــردد. ــی گ ــی اســتفاده م ســرد ســبز و آب

- از ترکیــب اتصــال خــط و نقطــه اســتفاده 

می گــردد.

- از ترکیــب خطــوط منحنــی و تیــز )خطوط 

منحنــی تراکــم بیشــتری دارد( اســتفاده 

مــی گــردد.



در نهایت بعد از پردازش اولیه )15 طرح( و رنگ به 4 اتود زیر رسیدیم:





رنگ پیشنهادی طبق استاندارد های داپلی کالر برای این لوگو:

طبق نظر کارفرما 2 رنگ سبز تیره و آبی روشن انتخاب شده بودند، ما به جهت تنوع و رعایت ست رنگی از همه رنگ ها 

استفاده کردیم تا تنوع را مشاهده فرمایید، بعد از انتخاب لوگو امکان تغییرات رنگی وجود دارد.










































