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بــر اســاس الزامــات برنــد، اســتراتژی ها و ماهیــت کســب و کار آن زمــان  نشــان تجــاری داتیــن در ســال 91 و 
طراحــی شــد. پــس از طــی یــک دهــه از عمــر ایــن برنــد، بــا گســترش بــازار هــدف، مخاطبــان و تغییــر پــاره ای از 
ــه هویــت بصــری بیــش از پیــش احســاس شــد. ــد از جمل ــه تغییراتــی درهویــت برن  اســتراتژی های ســازمانی نیــاز ب
عــاوه بــر مــوارد بــاال وجــود چالش هایــی کــه در ادامــه بــدان اشــاره خواهــد شــد تیــم برندینــگ را بــر آن داشــت کــه بــا 
برگزاری جلسات متعدد و مشاوره با صاحب نظران و متخصصان حوزه برندینگ، کسب و کار و هویت بصری با تاکید 
 بــر ساده ســازی بــا حفــظ المان هــای اصلــی لوگــو اقــدام بــه اصــاح گرافیکــی و بازنگــری در نشــان تجــاری شــرکت نمایــد.

مسائلی مانند:
• اجرای نامناسب و عدم رعایت تناسبات میان اجزای لوگو و استانداردهای طراحی

• تیرگی بیش از حد رنگ سبز به فراخور آن وجود مشکاتی در چاپ و طراحی
• ایــراد در خوانــش و ایجــاد محدودیــت در اســتفاده از لوگــو بــا رنــگ اصلــی بــر روی زمینه هــای رنگــی بــه دلیــل وجــود 

رنگ هــای متعــدد در ســاختار لوگــو

مجمــوع مــوارد فــوق تیــم برندینــگ را بــر آن داشــت کــه مقــارن بــا 10 ســالگی شــرکت داتین و ســال نو فــاز اول تغییرات 
در هویــت بصــری شــرکت داتیــن را بــه انجــام رســانده و در ادامــه  و بــه مــرور زمــان بــه تکمیــل ســند پیــش رو و مــوارد 

مرتبــط بــا هویــت بصــری اقــدام خواهــد نمود.

 مقدمه
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 تناسبات و هندسه

ــن اصــاح، بازبینــی  ــِد داتی ــوی جدی لوگ
و بــاز طراحــی لوگــوی ســابق شــرکت بــر  

اســاس اســتاندارد های طراحــی اســت .

حفـظ  و  رعایـت  بـر  جدیـد  طراحـی  در 
تناسـبات و پیکربندی منسـجم تر و رفع 
ی در اسـتفاده از  نواقـص و مشـکات فـن

لوگـو تاکیـد شـده اسـت. 

در شرح هندسه ی لوگو، اگر هر واحد را 
برابـر بـا X در نظـر بگیریـم، طول و عرض 
آن به ترتیب 120X و 88X خواهد بود.
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لوگو استاندارد
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 لوگوتایپ فارسی

نیـاز  حسـب  بـر  و  مـوارد  از  برخـی  در 
تنهاـیی  بـه  لوگو تایـپ  از  می تـوان 
اولویـت  و  ترجیـح  امـا  کـرد.  اسـتفاده 
اصلی ، استفاده از فرم کامل و استاندارد 

اسـت. لوگـو 
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کامــل  عنــوان  بــا   همنشــینی 
شــرکت 

کامـل  عنـوان  از  اسـتفاده  صـورت  در 
اسـاس  بـر  لوگـو،  بـا  همـراه  شـرکت 
تناسـباتی کـه در بخـش هندسـه لوگـو 
انـدازه  بـه  بایـد  شـد،  داده  توضیـح 
کامـل  عنـوان  و  لوگـو  بیـن   واحـد   0.5
طـول  همچنیـن  باشـد.  فاصلـه  شـرکت 
عنـوان بـه انـدازه طـول لوگـو می باشـد.
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 همنشــینی لوگــو بــا عناویــن 
معاونت هــا

و  لوگــو  بیــن  )خــط   divider ضخامــت 
  0/5pt   از  عنــوان معاونــت( نبایدکمتــر 

باشــد.
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3X 0.2X

5X

5X 1X

 ساین )نشان لوگو(

مونوگــراِم لوگــو بــه عنوان ســاین )نشــان 
لوگــو( از لوگــوی اصلــی مشــتق شــده که 
ــف  ــوان از آن در طراحی هــای مختل می ت

اســتفاده کــرد.

تناسبات و هندسه

نشان لوگو استاندارد
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 پترن

الگویــی بــر اســاس نشــان لوگــو طراحــی 
پتــرن  عنــوان  بــه  کــه  اســت  شــده 
می تــوان از آن در  برخــی از طراحی هــا 

اســتفاده کــرد.

پتــرن  طراحــی،  در  نیــاز  بــه  بســته 
یــا فقــط  بــه صــورت کامــل  می توانــد 
اســتفاده شــود. لوگــو  نشــان  ترکیــب 

اســاس اســتفاده از رنــگ در پتــرن، طبــق 
قاعــده رنــگ لوگــو و نشــان لوگــو خواهــد 

بود.
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 بج

روی  بر  لوگو  از  استفاده  صورت  در 
را  لوگو  اگر  تصویر،  یا  رنگی  زمینه های 
با  لوگو همراه  از  قرار دهد  تاثیر  تحت 
باید رنگ بج به  بج استفاده می کنیم. 
گونه  ای انتخاب شود که کمترین تداخل 
داشته  تصویر  با  را  کنتراست  و  رنگی 
باشد. اما حتی المقدور باید از مدل رنگی 

با رنگ لوگوی استاندارد استفاده شود.

ترکیب های رنگی مجاز برای استفاده از بج

450

تناسبات و هندسه
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 حریم اختصاصی لوگو

اگــر طــول نقطه هــای )تـــ و یـــ( در لوگــو 
را یــک واحــد در نظــر بگیریــم، نواحــی 
اطــراف لوگــو بــه انــدازه همان یــک واحد، 
حریــم اختصاصــی لوگــو در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه کاربــران جــز در مــواردی 
خــاص ماننــد عنــوان اصلــی شــرکت  یــا 
ــه  اســتفاده از متــن  تــگ الیــن مجــاز ب
یــا عنصــر تصویــری در ایــن محــدوده 

نیســتند.
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 حریم لوگو از حاشیه ها

حداقــل فاصلــه ی اســتفاده از لوگــو در 
ــک  ــدازه ی ی ــه ان ــد ب ــا بای حاشــیه کادره

مونوگــراِم لوگــو باشــد.
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بــرای  مجــاز  ســایز  حداقــل   
اســتفاده از لوگــو، تایپوگرافــی 

لوگــو و نشــان 

حداقل سایز استفاده از لوگو و مشتقات 
اسـاس  بـر  چاپـی  نسـخه های  در  آن 
میلیمتـر  و در نسـخه های دیجیتـال و 
غیـر چاپـی بـر اسـاس پیکسـل تعییـن 

شـده اسـت.

50px 30px 25px

10mm 60mm 6mm30mm

75px

)mm( میلیمتر

)px( پیکسل
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 چگونگــی اســتفاده از لوگــو، بــر 
روی زمینه هــای رنگــی مختلــف

و  لوگـو  رنـگی  مـدل  انتخـاب  نـوع 
مشـتقات آن )نشـان لوگـو و لوگوتایپ( 
جهـت اسـتفاده بـر روی زمینه های رنگی 
 )Tint( مختلـف بسـتگی بـه شـدت رنـگی

دارد. زمینـه 

Tint:0 - 20%Tint:20% - 40%Tint:40% - 100%

Tint:0 - 20%Tint:20% - 40%Tint:40% - 100%
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و  اســتاندارد  غیــر   مدل هــای   
لوگــو،  از  اســتفاده  ناصحیــح 

لوگــو نشــان  و  تایپوگراـفـی 

• اســتفاده از هــر نــوع رنـگـی کــه در 
قــرار  مجــاز  رنگ هــای  دســته بندی 

باشــد. نگرفتــه 
• تغییــر در مــکان قرارگیــری و ســایز 

تگ الیــن.
• دفرمه کردن یا تغییر زاویه.

• تغییر رنگ بخشی از لوگو، تایپوگرافی 
یا نشان لوگو، خارج از حالت استاندارد.
• اســتفاده از اســتروک بــا هــر نــوع رنــگ 

یــا ضخامت.
• یــک تکــه کــردن ســه ربــع بــرش و 
جابه جایــی اجــزای لوگــو، تایپوگرافــی و 

نشــان لوگــو.
• ایجــاد ترکیب هــای مختلــف منوگــرام 

بــا لوگوتایــپ.
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 رنگ های اصلی و مجاز

C:
M:
Y:
K:

R:
G:
B:

HEX:

C:
M:
Y:
K:

R:
G:
B:

HEX:

C:
M:
Y:
K:

R:
G:
B:

HEX:

C:
M:
Y:
K:

R:
G:
B:

HEX:

80
0
80
60

0
93
52

 # 005d34

0
55
100
0

246
139
31

# f68b1f

0
0
0
100

0
0
0

 # 000000

0
4
18
0

255
242
212

# fff2d4

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Tint
90

80

70

60

50

40

30

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

100

TintTintTint



راهنمـای استفـاده از
لوگـو و هویت بصری

17

 رنگ های مکمل
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Light ایران یکان

Regular ایران یکان

Bold ایران یکان

Black. with Tracking -10 ایران یکان

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض 
ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ة ي ؤ إ أ ء ۀ آ 

0123456789

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض 
ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ة ي ؤ إ أ ء ۀ آ 

0123456789

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض 
ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ة ي ؤ إ أ ء ۀ آ 

0123456789

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض 
ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ة ي ؤ إ أ ء ۀ آ 

0123456789

iran yekan Light

iran yekan Regular

iran yekan Bold

iran yekanBlack. with Tracking -30

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O 
o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n 
O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O 
o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n 
O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 فونت
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)سهامی خاص( شماره ثبت: 3328

دفتر مرکزی: پارک فناوری پردیس، 
کوچه نوآوری 11، شماره 114

شماره تماس: 76232013 )021(
کدپستی: 1654120898

دفتر تهران: خیابان نلسون ماندال )جردن( ، 
خیابان ناهید شرقی، شماره 33
شماره تماس: 24597000 )021(

info@dotin.irwww.dotin.irکدپستی: 1915718181

باسمه تعالی

جناب آقای / سرکار خانم

مدیر عامل محترم

با سام و اهداء تحیات

احترامًا،

بدین وسیله به استحضار می رساند ...

با تقدیم احترام 

رونوشت:

- جناب آقای 

....

شماره: ...
تاریخ: ...

پیوست: ...

با تقدیم احترام 
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