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سمت شرایط و ق( راهنماي طراحی نشان برند گردشگري استان اصفهان

  )طالعه شود.تما مح 8و  7رات صفحه رمق

  هویت برند گردشگري استان اصفهان

برند هویت یکپارچه از در استان اصفهان طراحی یک گردشگري هاي متعدد ها و ظرفیتها، پتانسیلوجود جذابیت

توان هویت برند میهاي پژوهش حاضر بر مبناي یافتهبا این حال کند، این استان را بسیار مشکل میگردشگري 

  مقوله محوري دسته بندي نمود. 4گردشگري استان اصفهان را در 

اي که و طنازي معروف بوده اند، به گونه: مردم استان اصفهان از دیرباز به شوخ طبعی طناز و مهمان نواز.1

سرزمین ردمان این شوخ طبعی ماط و تماس متوجه خونگرمی، طنازي و گردشگران چه داخلی و خارجی با اولین ارتب

  زیبا خواهند شد.

هاي رنگارنگ اصفهان قابل توصیف نیست، بلکه باید توسط گردشگران دیده شوند تا کشف، زیبایی :. زیبا و تمیز2

ایی در جاي جاي استان از شرق گرفته تا غرب و از شمال تا جنوب نمودهاي مختلف این زیب احساس و باور شوند.

نگارند، هاي هفت رنگ میکنند و بتقجه را بر کاشیهنرمندانش خاك را به هنر کیمیا می کهجاییبارز و نمایان است. 

هاي این چهدر کوچه، پس کوباشد تا از عظمت خداوند بگویند از وحدت و کثرت سخن به میان آورند و یاد خدا را 

ي و نهادها هاازمانالیت اثربخش سهري بیانگر فعقسمت زیادي از این زیبایی ش . شایان ذکر استجاري کنندسرزمین 

  اند.هاي فعال استان هستند که گردشگران به این زیبایی و تمیزي به صورت متداوم اشاره داشتهاز جمله شهرداري متولی

هنرمندان خالق در حوزه هاي مختلف از جمله موسیقی، خط، شعر و ادب و ...، آثار و وجود  . خالق و هنرمند:3

بی نظیر، میدان نقش جهان، سی و سه پل و پل خواجو، تنوع منحصر به فرد در حوزه صنایع دستی،  ريهن -ابنیه تاریخی

ن و فعاالن این عرصه معرفی کرده معماري و .... اصفهان را به عنوان یک استان خالق و هنرمند از نقطه نظر گردشگرا

  است.

 کنندایران کوچک یاد میعنوان د از آن به افرادي که حتی شناخت نسبی از اصفهان دارن . متنوع و جذاب:4

و مسیرهاي متنوع و مختلف گردشگري از گردشگري ادیان گرفته، تا اقلیت ها؛ از گردشگري ژئو  وجود جذابیت ها

تا فرهنگی؛ از گردشگري عشایر تا گردشگري شهري؛ از گردشگري کشاورزي تا  از گردشگري اجتماعی تا اکو؛

موسیقی و  از گردشگري خوراك تا گردشگري ؛تتا گردشگري سالمري ورزشی از گردشگ گردشگري صنعتی؛

ادبی و ... در این استان براي گردشگران مختلف قابل درك و تجربه است، و به گونه اي می توان گفت که استان 

این جریه . و تیق و نیازهاي گردشگران مختلف را دارداصفهان ظرفیت و قابلیت پاسخگویی به گونه هاي مختلف سال

  تنوع در نوع خود جذاب، جدید و خاطره انگیز است.
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  درون مایه اصفهانابر کلمات مربوط به  -1شکل 

  
  ابر کلمات مربوط به موقعیت جغرافیایی اصفهان -2شکل 
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 کلمات مربوط به علل پیدایش اصفهانابر  -3شکل 
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  هویت بصري برند گردشگري استان اصفهان

توافق نظر در زمینه یک هویت بصري صري استان اصفهان رسیدن به ت ها در طراحی هویت بیکی از مشکل ترین قسم

یکسان و فراگیر است. (علی رغم اینکه از برج قوس به عنوان نماد شکل گیري اصفهان یاد شده است،) متخصصان 

 اشتند.استان اصفهان دبراي گردشگري  و در عین حال مینیمال مختلف اذعان به طراحی یک نشان خالقانه و ترکیبی

هویت بصري شناخته شده براي برند گردشگري استان اصفهان شامل موارد زیر است،  براین اساس مهم ترین عناصر

  که انتظار می رود طراح نشان به گونه اي خالقانه این عناصر را با هم ترکیب و اثري جاودانه خلق نماید.

اسلیمی در جاي جاي استان اصفهان، از معماري قوش طرح ها و ن :و ختایی اسلیمی ها و نقوشطرح . 1

فرش و دیگر صنایع دستی  ها،گچ بريها، کاشی کاري گنبدها، نقوش روي تا گرفتهکاخ ها و کاخ موزه ها 

هاي و قدمت زیادي در دیگر کشورها و استان قابل مشاهده است. اگرچه این طرح ها و نقوش سابقهاستان 

رسد. و شکوفایی خود میحظه این است که در مکتب هنري اصفهان به اوج مال کشور دارد اما نکته قابل

د. براین اساس ترده اي در طراحی سنتی استان دارنقوشی که عالوه بر قدمت، تنوع و زیبایی، کاربرد گس

 ،طراحی نشان برند استان اصفهان مبتنی بر این نقوش و طرح ها می تواند حس کنجکاوي و تجربه کردن

را در مخاطبان و گردشگران استان  و نهایتا سیر در تاریخ و هنر اصفهان آشنایی با این طرح ها ري ویادگی

 برانگیزانند.

ها، و متون و آثار مختلف از اصفهان به عنوان شهر گل سرخ یاد شده است و بررسی سفرنامه :گل سرخ . 2

 ه نمود.مشاهد اصفهاننمودهاي این گل را می توان از شرق تا غرب و شمال تا جنوب 

به عنوان هویت و نماد گردشگري  هر حال : زاینده رود چه خشک باشد و چه جاري و روان در رودزاینده . 3

حس شوق، برانگیختن جاري بودن آن منجر به پدیده و جاذبه طبیعی که شود. استان اصفهان شناخته می

 شده است. ارجی نیزان داخلی و خبلکه گردشگر در مردم این استاننه تنها نشاط، شادابی و سرزندگی 

تنوع صنایع دستی در استان اصفهان منحصر به فرد است و وجود شهرهاي ملی نساجی سنتی، : صنایع دستی . 4

 سفالگري، نمد، منبت و اصفهان به عنوان شهر خالق صنایع دستی بر این ماجرا صحه می گذارد.

اصفهان از جمله گز، نبات و پولکی، اي شیرین در ا و خوراکی هشیرین (وجود سوغاتی ها، غذاه طعم اصفهان:

  )و .... خورش ماست

 اي، زرد و سفید، فیروزهآبی رنگ اصفهان: 
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  اصفهان در قالب یک نمادابر کلمات مربوط به  -4شکل 

 

  
  تصویر اصفهان در قالب گلابر کلمات مربوط به  -5شکل 
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  در قالب رنگ تصویر اصفهانابر کلمات مربوط به  -6شکل 

  

  
  تصویر اصفهان در قالب شکل هندسیابر کلمات مربوط به -7شکل 
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   "افتنددهندگان با دیدن آن به یاد اصفهان میتصویري که پاسخ"توزیع مفاهیم استخراج شده از  -1جدول

  درصد معتبر  درصد  مفهوم  ردیف

 29.79 12.28 میدان نقش جهان  1

 17.02 7.02  رودخانه زاینده رود  2

 14.89 6.14  سی و سه پل  3

 12.77 5.26  پل خواجو  4

 8.51 3.51  سرخ تصویر گل  5

 6.38 2.63  کاخ عالی قاپو  6

 6.38 2.63  گنبدهاي فیروزه اي  7

 4.26 1.75  جاهاي سرسبز، باطراوت و رنگ فیروزه اي  8

 4.26 1.75  مناره ها  9

 2.13 0.88  شاه عباس اولمسجد   10

  

  تو مقررا یطشرا

 تعموم آزاد اس يشرکت برا. 

 شرکت کند يهنر یدادرو یناثر در ا 3 یهحداکثر با ارا تواندیهر طراح م.  

 ینام تمام ی،. در صورت انجام کار گروهیردانجام پذ یگروه یا يبه صورت فرد تواندیم یخلق آثار ارسال 

ه صاحبان اثر تعلق مشترك ب به صورت یزهگونه آثار، جا ینشدن ا یدهذکر شود. در صورت برگز یدافراد با

  .دارد

 آدرس  ی،آدرس پست ی،طرح در لوح فشرده به همراه مشخصات هنرمند شامل: نام، نام خانوادگ یجیتالید یلفا

هاي عالی نشکده پژوهشدانشگاه هنر اصفهان، دابه آدرس  یلیتکم یحاتو توض شماره تلفن یکی،الکترون

  د.شو یمیلا m.toghrayee@aui.ac.ir به آدرس یاارسال و  هنر و کارآفرینی

 باشد یربا شماره طرح مثل نمونه ز یسیبه صورت انگل یلنام فا.  

1_Family_Name 

2_Family_Name 
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3_Family_Name 

  یطرح ارسال مشخصات

 باشد ) اصفهاندشگري استان هویت بصري برندگر هايالمانطبق ( یريطرح مورد نظر به صورت تصو

  .)نتخب می رسدبراي نگارش به اطالع طراح م طرح خابانتاز نماد بعد نوشتار (

 یجیتالید یلقالب فا:JPG  یا PDF 300 یفیتبا ک dpi (CMYK)  متریسانت 35در قطع مربع  

  

  داوران هیئت

 گردد.اعالم میه متعاقبا داوران پروژ یاسام  

  

  جایزه

 یالر یونلیم 200 یبرنده اصل  

  یالر یلیونم 100نفر دوم  

  

  ارسال آثار مهلت

 1400اسفندماه  25تا  آثار مهلت ارسال  


