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The Importance of City Branding اهمیت برندینگ شهری |

ــا  ــه ی برندســازِی شــهری از هــان ابتــدای شــکل گیرِی شــهرهای بــزرگ دنی نظری

بــه وجــود آمــد کــه ســاکنین یــک شــهر بــا بــه کارگیــری انــواع منادهــا، نشــانه ها، 

ســبک ها و حتــی گویش هــا و رفتارهــا، طــوری عمــل می منودنــد تــا مــردم 

ــا از آن  ــا و خاطره ه ــذر یاده ــار در گ ــان و تج ــافران، بازرگان ــه، مس ــان منطق ه

ــد. ــاد کنن ــاص ی ــه ای خ ــل به گون مح

ــه  ــش یافت ــهری افزای ــد ش ــوزه ی برن ــی در ح ــات علم ــر تحقیق ــال های اخی در س

ــرای جــذب اســتعداد،  ــن افزایــش عالقــه منجــر می شــود کــه شــهرها ب اســت. ای

ارتقــای گردشــگری، میزبانــی مســابقات ورزشــی، رویدادهــای فرهنگــی و جــذب 

رسمایه گــذار بــه رقابــت بــا یکدیگــر بپردازنــد و بــه دنبــال رســیدن بــه بســیاری از 

اهــداف دیگــر، تــالش خــود را بــرای توســعه ی شــهری و بازســازی آن انجــام دهند. 

بســیاری از مقامــات شــهری بــرای ایجــاد یــک برند شــهری نیازهــا، عالیــق و ارزش 

ــت و  ــوگاه فعالی ــه گل ــهرها همیش ــد. ش ــر می گیرن ــهام داران را در نظ ــاکنان و س س

تغییــر بوده انــد و اکنــون شهرنشــینی تبدیــل بــه یــک پدیــده ی جهانــی شــده اســت. 

بنابرایــن در متامــِی جنبه هــای اقتصــادی، محیطــی، سیاســی، اجتاعــی و کســب 

و کار زمینه هــای مختلفــی بــرای فهــم برنــد شــهری بــه وجــود آمــده اســت.
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ــه  ــاری گرفت ــان تج ــده ای از جه ــرز فزاین ــه ط ــهری ب ــد ش ــم برن مفاهی

شــده اســت و در توســعه شــهر، بازســازی آن و کیفیــت زندگــی بــکار 

بــرده می شــود. هــر برنــد شــهری ممکــن اســت مخاطبیــن هدفــش هــم 

ســاکنان فعلــی و آتــی شــهر باشــند و هــم گردشــگران، رسمایه گــذارن 

و ســهام داران.

 بنابرایــن برندینــگ شــهری امکانــی وســیع را در اختیــار قــرار می دهــد 

ــد می شــوند.  ــف از آن بهره من ــراد مختل ــه مکان هــای گوناگــون و اف ک

جــذب امکانــات و اســتعدادها، هــدف اصلــی بســیاری از کمپین هــای 

برنــد شــهری اســت. 
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مزایای برندسازی برای اصفهان | 

          رویکرد برصی یکپارچه

           پیام رسانی تاثیرگذارتر

            محتواسازی کارآمدتر

            بهینه سازی تجربه ی مخاطب و ارتقاء سطح ارائه خدمات

Benefits of Esfahan City Branding
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 How to use these guidelines | شیوه ی استفاده از این راهنام

هویــت  از  مشــرک  فهــم  تبییــن 

اصفهــان

ــرصی  ــرک ب ــان مش ــه زب ــیدن ب رس

ــهری ــت ش ــت هوی ــرای پرداخ ب

و  الگوهــا  کــردن  قاعده منــد 

ــانی  ــی، اطالع رس ــبات تبلیغات مناس

بــرای  اصفهــان  برنــد  ارائــه ی  و 

مخاطبــان و  همراهــان 

همــه  دســت اندرکاران و ســازمان های 

مرتبــط و کســانی کــه قصــد طراحــی و 

تولیــد محتــوا بــرای اصفهــان را دارنــد.

طراحان تبلیغات

طراحان شهری

سازمان های مرتبط با شهر اصفهان

تولیدکنندگان محتوا

طراحان تبلیغات

سازمان های مرتبط با شهر اصفهان

مؤسسات گردشگری

برگزارکنندکان رویدادها و جشنواره ها

تولیدکنندگان محتوا

بنیان برند اصفهان

هویت برصی  برند اصفهان

ارتباطات برند اصفهان

فصلمخاطبهدف 
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Brand Essence | داستان اصفهان

نیِم جهان

ــد و  ــه آواز می خوانن ــن را ب ــند، ای ــان می شناس ــف جه ــه نص ــران آن را ب ــردم ای م

شــیرینی لهجــه ی ســاکنان اصفهــان را پیــروی می کننــد و رسخوشــانه آن را میــراث 

ــر از ســاکنانش هســتند، بســیاری از  رسزمینشــان می داننــد. مردمــان اصفهــان فرات

ایرانیــان و غیــر ایرانیانــی هســتند کــه شــکوه آن را دیده انــد، داســتانش را شــنیده اند 

ــی از  ــتی نیم ــه راس ــان ب ــا اصفه ــه ی م ــرای هم ــته اند. ب ــرده برداش ــوزش پ و از رم

ــه اســتعال. اصفهــان جــاِن کالم  ــوی و معطــوف ب ــی معن ــان اســت، جهان جهان م

ــا،  ــتجوگر معن ــت. جس ــاک نیس ــره ی خ ــی از ک ــره ی نیم ــه گس ــه ای ب ــت، پهن اس

ــده ی آن را  ــه ی گمش ــد و نیم ــتجو می کن ــود جس ــت را در درون خ ــی از حقیق نیم

نــزد مــراد و مرشــدی می یابــد کــه در قالــب شــهری، بنایــی، زخمــه ی ســازی و یــا 

روایــت انســانی، متجلــی گشــته اســت. اصفهــان ســفری روحانــی اســت.

سوی دیگر

ــر  ــف ناپذی ــد، وص ــه کالم منی آی ــان ب ــتان اصفه ــد داس ــد بن ــتر در بن ــای مس معن

اســت، تجربــه ای اســت ورای حــواس کــه نیــاز بــه عینیتــی قابــل ملــس دارد. بایــد 

ــا  ــاووس ت ــن ط ــری دارد. ای ــاه روی دیگ ــن م ــاند«، ای ــر بیافش ــد« و »پ »رخ بنای

پرنگشــاید شــکوهش عیــان منی شــود. طــاووس اصفهــان منــاِد زمینــی نیــِم جهــان 

معنــا اســت، دروازه ی ورود مســافران اصفهــان بــه درکــی اســت کــه بــرای مردمــان 
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ــوده  ــد پرگش ــه خوش آم ــان ب ــهری اصفه ــاد ش ــت. من ــده اس ــی ش ــان درون اصفه

اســت تــا تــازه واردان معنــا را بــا نصــف جهــان آشــنا کنــد و آن هــا را در مواجهــه 

ــه درون  ــهر ب ــل ش ــا از ُمثُ ــد، ت ــان کن ــه خودش ــان، متوج ــتان های اصفه ــا داس ب

خودشــان رهنمــون شــوند.

طاووس ما درآید وان رنگ ها برآید

با مرغ جان رساید بی بال و پر به رقص آ     مولوی

وحدت )کال(

منــاد شــهر اصفهــان جهانــی کامــل اســت، نیمــش جهــان معناســت کــه بازتــاب 

آســان را در خــود دارد و نیــِم دیگــرش نقشــی اســت کــه متفکــران، هرنمنــدان و 

صنعتگــران اصفهــان رقــم زده انــد. منــاد شــهر، گنبــدی اســت کــه درون و بیــرون 

آن جهانــی کامــل را می ســازد. جهانــی کــه مخاطــب را بــه شــهر و پــس از شــهر 

ــد. داســتاِن منــاد شــهری اصفهــان، جــان  ــه تعمــق در خویشــن دعــوت می کن ب

در پــِی جانــان اســت.
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بیانیه | 

ــاحتی،  ــد س ــری چن ــِی تک ــت، بازمنای ــد اس ــه و متح ــی یکپارچ ــان هویت اصفه

ــه  ــت ک ــرو اس ــه ی روب ــان، دو آین ــر. اصفه ــتانی دیگ ــه ی داس ــتانی در میان داس

ــم  ــی در ه ــون درخت ــتان هایی همچ ــه دارد، داس ــت ناگفت ــزاران حقیق ــش ه بازتاب

پیچیــده کــه هــر شــاخه اش امتــداد باغــی اســت از بهشــت. در اصفهــان مفاهیــم 

بــا یکدیگــر گاهــی چنــان ارتباطــی عمیــق دارنــد کــه تصاویــر ذاِت تصویــر دیگــری 

را عیــان می ســازند و هــر تصویــر بازمنــود تصویــر دیگــری می شــود، آنچنــان کــه 

جاودانگــِی نقــش خیال انگیــز پــر طاووســان، آنچنــان کــه نقــِش درخــت زندگــي، 

آنچنــان کــه پلــی بــه دیگــر ســو، آنچنــان کــه اســتعالی گنبدهــا، آنچنــان کــه طلــوع 

ــد.  ــان کنن ــری را منای ــد دیگ ــه می توانن ــور، هم ن

درختــان بهشــت از اصلی تریــن منابــع الهــام مؤثــر در شــکل گیری هــرن شــاخص 

اصفهــان اســت و در بــاور ایرانیــان منــاد جاودانگــی، قــدرت و ســلطنت اســت و 

نشــانه ی رســتاخیز دوبــاره اســت، امــا داســتان اصفهــان آن گاه آغــاز می شــود کــه 

ــا حجمــی  ــه ب ــد ک ــد. گنب ــد درمی آی ــه شــکل گنب ــه صــورت انتزاعــی ب درخــت ب

بــزرگ بــر گریــوی بلنــد شــکفته اســت بــا کاشــی هایی بــا زمینــه فیــروزه اِی مملــو 

ــی  ــوده ی طاووس ــه گش ــر نیم ــان پَ ــتی ه ــه براس ــده، ک ــم پیچی ــاخه های به از ش

ــطوره ها  ــرا در اس ــد، زی ــید می دانن ــوع خورش ــون طل ــیاری آن را چ ــه بس ــت ک اس

هــر دو عامــل حاصلخیــزی زمیــن، نیــروی الهــی و نــور هســتند. پــس در هرن شــهر 

همــه اجــزای تشــکیل دهنده در خدمــت انتقــال حقیقتــی موحــد هســتند همچــون 

Statement
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پل هــای اصفهــان کــه بســیاری اصفهــان را شــهر پل هــا می خواننــد. غالــب مــن 

هــرن اصفهــان مبتنــی بــر حرکــت از کــرت بــه وحــدت اســت. هــر چهــار الیــه ی 

گنبــد را معنایــی اســت و هــر کــدام از آنهــا همــزاد دیگــری اســت، از ایرنوســت 

کــه در ظاهــِر طــاووس می تــوان طلــوع خورشــید، درخــت بهشــتی، گنبــد، پــل و 

تــاج را دیــد. تصویــر بــاغ بهشــت بــه همــراه درخــت طوبــی و نقــوش اســلیمی و 

گل هــای رنگارنــگ در زمینــه ی الجــوردی، خــود نشــان ایــن مدعــا هســتند.

ــا،  ــان معن ــان، نیمــه ی جه ــه از اصفه ــی ک ــر نهای ــه تصوی ــه اســت ک ــس اینگون  پ

خــود را در متامــی ایــن هالل هــای باشــکوه بازمنایــد کــه نیمــه ی پنهــان حقیقــت 

هســتند و پــرده از ارسار نهــان عظمــت و شــکوه شــهر برمی دارنــد. همــه ی این هــا 

ــده ی دیگــری هســتند و مــا را  ــن حــال کامل کنن ــده ی یکدیگــر و در عی بازتاب دهن

ــد.  ــر دعــوت می کنن ــن داســتان های وصــف ناپذی ــم ای ــه و فه ــه متاشــا، تجرب ب
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ــاز در برندینــگ شــهری  ــک پیش نی ــوان ی ــه عن زندگــی فرهنگــِی پرجنب وجــوش ب

ــی  ــای زندگ ــرای احی ــی را ب ــهرها تالش های ــیاری از ش ــن بس ــود دارد، بنابرای وج

ــش  ــاکنان نق ــه س ــالت هم ــته ها و متای ــد. خواس ــام می دهن ــود انج ــی خ فرهنگ

ــه  ــی ک ــا زمان ــرا ت ــد، زی ــهری دارن ــد ش ــاخن برن ــازی در س ــر و کارس ــیار مؤث بس

آن هــا در آن شــهر زندگــی می کننــد و نفــس می کشــند، هویــت برنــد شــهری معنــا 

می یابــد. نگــرش و دلبســتگی ســاکنان بــه شــهر؛ جایــی کــه در آن زندگــی، کار و 

تفریــح می کننــد، می توانــد بــر بینــش گردشــگران و بازدیدکننــدگان تأثیــر بگــذارد. 

همچنیــن مهارت هــای آنــان و استعدادهای شــان بــر رشــد و شــکوفائی شــهر تأثیــر 

می گــذارد. ســاکنان شــهر حتــی می تواننــد بــه ارزش هــای برنــد شــهری کــه در آن 

زندگــی می کننــد، چیــزی اضافــه کننــد. بنابرایــن ســاکنین در ایجــاد برنــد معتــر و 

پایــدار شــهر نقــش بســیار مهمــی دارنــد. چــون هــدف از برندینــگ شــهری خلــق 

یــک مــکان جــذاب بــرای زندگــی، کار و تفریــح تعریــف شــده اســت. شکســپیر 

در یکــی از منایشــنامه هایش می گویــد: » شــهر چیســت بــه غیــر از مردمانــش؟«. 

بنابرایــن فرهنگ هــای محلــی شــهر در زندگــی ســاکنان آن منــود می یابــد و ســبک 

زندگــی و کســب و کارهــای آنــان شــخصیت شــهر را نشــان می دهــد. 

شــکوه و تنــوع شــهر اصفهــان منبــع الهام بخشــی بــرای اســراتژی برنــد آن اســت 

ــل  ــهری آن دخی ــز ش ــاختار متای ــب س ــه در ترکی ــی ک ــل خاص ــه عوام و از جمل

هســتند؛ مقیــاس شــهر، شــخصیت، تاریــخ، ارزش هــا، ســاختار معــاری و 

ــه  ــتمی چندگان ــهر سیس ــر ش ــون ه ــتند. چ ــهری هس ــای ش ــازی و دارایی ه شهرس
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ــا یکدیگــر  ــا ب ــد ی ــه همدیگــر راه می یابن دارد کــه بخش هــای تشــکیل دهنده ی آن ب

همپوشــانی دارنــد و در تصویــر کلــی شــهر بازتــاب می یابنــد. شــهرها بایــد 

ــتگی  ــم پیوس ــی به ــد. چگونگ ــت بکنن ــن هوی ــایی و تعیی ــا را شناس ــن مؤلفه ه ای

ــا  ــا ب ــاط آن ه ــود و ارتب ــی خ ــظ یگانگ ــرای حف ــا ب ــن مؤلفه  ه ــی ای و درهم تنیدگ

ــهر  ــاکنان ش ــن س ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــم اس ــد مه ــاکنان جدی ــی و س ــاکنان فعل س

ــاخت  ــور س ــه منظ ــان ب ــد شهری ش ــازی برن ــه ی دوباره س ــد در پروس ــان بای اصفه

ــن  ــه و همچنی ــن هم ــت و در ذه ــدار اس ــرا و پای ــر، گی ــه معت ــت ک ــک هوی ی

ســهام داران مبانــد، درگیــر بشــوند. زیــرا برنــد شــهری همچــون دریچــه ای اســت 

کــه منجــر می شــود اطالعــات شــهر دیــده بشــود و تصمیم گیری هــا بــا توجــه بــه 

ــن امــکان را می دهــد کــه آن را در  ــران ای ــه مدی ــد شــهری ب آن ســنجیده شــود. برن

محیط هــای اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی آزمایــش و تعییــن کننــد کــه کجاهــا 

ــد  ــود دارن ــهر وج ــا در ش ــا و ظرفیت ه ــع، قابلیت ه ــا، مناب ــا، مهارت ه فرصت ه

و کــدام ارزش هــای اصلــی، نگرش هــا، رفتارهــا و ویژگی هــا در شــهر دیــده 

ــای  ــرای گروه ه ــا ب ــک از این ه ــدام ی ــب ک ــه ترکی ــد ک ــن بفهمن ــود. همچنی می ش

ــن  ــس از ای ــران پ ــد. مدی ــم می کن ــی فراه ــای متفاوت ــدف جذابیت ه ــف ه مختل

ــی از  ــن هم آمیختگ ــایی بهری ــا شناس ــد و ب ــگاه کنن ــا ن ــن معیاره ــه ای ــد ب می توانن

ــک از  ــر ی ــه ه ــوط ب ــای مرب ــوان مزای ــه عن ــان را ب ــع  و قابلیت های ش ــا، مناب آن ه

ــد.  ــان کنن ــدف بی ــای ه گروه ه

بایــد بدانیــم کــه در برنــد شــهری »مــردم« جایــش را بــه »شــهر« می دهــد. بــه همیــن 
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دلیــل بــا جایگزیــن کــردن ایــن دو کلمــه  مــا تعریــف قابــل اســتفاده و مناســبی از 

ــا رسمایه گــذاران  ــه ت ــی گرفت ــرای همــه؛ ســاکنان داخل ــد شــهری ب جاذبه هــای برن

ــت.  ــم داش ــی خواهی بین امللل

عناویــن زیــر از عواملــی هســتند کــه بــه واســطه ی برنــد شــهری بوجــود می آینــد 

ــوند. ــا داده می ش ــا ارتق ی

جاذبه ی گردشگری داخلی.

بخشیدن اعتبار و اعتاد به نفس به رسمایه گذاران.

افزایش اعتبار داخلی)ملی( و خارجی)بین املللی(.

مناســبات و مشــارکت های جهانــی بهــر و ســازنده تر بــا دیگــر شــهرها، نهادهــای 

دولتــی و ســازمان های بخــش خصوصــی.

غرور مدنی؛ توانایی مترکز بر روی مناسبات مختلف شهری.
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تاریخچه  | 

ــت،  ــرن، معنوی ــگ، ه ــش، فرهن ــش گاه دان ــواره آفرین ــخ هم ــگاه تاری ــان از ن اصفه

صنعــت، خالقیــت  و اندیشــه های بلنــد بــا مردمانــی دانش پــژوه و هرنپــرور 

ــاد  ــت و اقتص ــون صنع ــارت و کان ــب تج ــان را قط ــی اصفه ــت. گروه ــوده اس ب

می داننــد. عــده ای نیــز بــه واســطه ی مرکزیــت سیاســی اصفهــان در ادوار مختلــف 

ــه  ــد ک ــداد می کنن ــران قلم ــخ ای ــف تاری ــع مختل ــته در مقاط ــی برجس آن را پایتخت

ــیاحان  ــدادی از س ــت. تع ــته اس ــارزی داش ــش ب ــن نق ــن رسزمی ــوالت ای در تح

ــا زیبایی هــای  ــز اصفهــان را شــهری بهشت نشــان ب صاحب نظــر و ژرف اندیــش نی

ــهر را  ــن ش ــز ای ــی نی ــد. برخ ــی کرده ان ــرد معرف ــای منحرصبه ف ــدادادی و بناه خ

جلــوه ی تاریــخ ایــران از عــرص باســتان تاکنــون دانســته اند. البتــه همــه ی ایــن موارد 

ــه ایــن شــهر اصالــت بخشــیده و  در مــورد اصفهــان صــدق می کنــد، امــا آنچــه ب

همــواره باعــث رونــق و شــکوه همیشــگی آن شــده، ایــن اســت کــه اصفهــان مهــد 

پــرورش دانشــمندان و متفکــران بزرگــی در عرصه هــای مختلــف علمــی و معنــوی 

و کانــون فرهنــگ ایــران در دوره هــای مختلــف تاریــخ بــوده اســت. از ایــن دیــدگاه، 

طراحــی برنــد شــهر اصفهــان زمانــی موفــق خواهــد بــود كــه متكــی بــر شــناخت 

درســت از كلیــت ایــن منظومــه و اجــزای آن باشــد.

بــدون شــک اصفهــان نگیــن هــرن و فرهنــگ متــدن ایرانــی و اســالمی اســت. بــه 

ــی،  ــی، فرهنگ ــرنی، سیاس ــی، ه ــی، جغرافیای ــته های تاریخ ــوع داش ــاظ مجم لح

History
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متدنــی، تجــاری و صنعتــی، شــهری مشــابه اصفهــان را در ایــران منی تــوان یافــت 

ــی چــون »اصفهــان؛ نصــف جهــان«،  ــه عناوین ــان ب ــه اصفه ــل نیســت ک و بی دلی

ــان  ــت. اصفه ــده اس ــب ش ــران« ملق ــدن ای ــگ و مت ــت فرهن ــان؛ پایتخ »اصفه

ــا در  ــت. ام ــت اس ــراث برشی ــرد از می ــی منحرصبه ف ــا روایت ــد ی ــک برن ــه ی فی ذات

ــرده  ــان ک ــم ها پنه ــِی آن را از چش ــت اصل ــار ماهی ــرد وغب ــته، گ ــال گذش 70 س

اســت. گــرد و غبــاری کــه باعــث شــده اصفهــاِن فرهنگــی و فرهیختــه، بــه ســمت 

ــود  ــان، من ــِی اصفه ــت اصفهانگ ــد. در حقیق ــدا کن ــوق پی ــی س ــاِن صنعت اصفه

ــن مســیر اســراتژیک  ــی اســت. بنابرای شــکوِه فرهنــگ، متــدن، هــرن و خــرد ایران

ــرای بدســت آوردِن  ــد شــهری اصفهــان، تالشــی اســت ب پیــش بینــی شــده در برن

روایتــی جدیــد از شــکوه اصفهــان. بــا توجــه بــه چشــم انداز ایــن شــهر و برداشــت 

ــی  ــت رقابت ــی، هوی ــی و بین امللل ــران فرهنگ ــی و گردش گ ــان محل ــی مردم واقع

ــا باشــکوه اســت. ــرای اصفهــان، Majestic«« ی ــده شــده ب برگزی
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مأموریت | 

ــون  ــی چ ــار عوامل ــال 1404 در کن ــان در س ــتان اصفه ــم انداز اس ــند چش در س

ــادرات و  ــرخ ص ــش ن ــی، افزای ــع طبیع ــه ی مناب ــت بهین ــتغال، مدیری ــعه ی اش توس

جــذب رسمایــه، توســعه ی زیرســاخت های شــهری و روســتایی و گســرش 

شــبکه ی حمل ونقــل؛ توســعه ی پایــدار صنعــت گردش گــری یکــی از ارکان مهــم 

ــری  ــزارش رقابت پذی ــاس گ ــر اس ــت. ب ــده اس ــناخته ش ــتان ش ــن اس ــادی ای اقتص

گردش گــری مجمــع جهانــی اقتصــاد در ســال 2013، ایــران در رتبــه ی 9 جهانــی 

از نظــر تعــداد میــراث فرهنگــی جهانــی، رتبــه ی اول جهانــی از نظــر رقابت پذیــری 

ــی  ــت طبیع ــت محیط زیس ــر کیفی ــی از نظ ــه ی 33 جهان ــا و رتب ــطح قیمت ه س

ــر  ــذب گردش گ ــژه ای در ج ــگاه وی ــان جای ــهر اصفه ــان ش ــن می ــرار دارد .در ای ق

ــازمان  ــزارش س ــاس گ ــر اس ــه ب ــوری ک ــه ط ــی دارد. ب ــی و خارج ــی داخل فرهنگ

ــتان  ــن اس ــان، ای ــتان اصفه ــری اس ــتی و گردش گ ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ می

بی شــک یکــی از جذاب تریــن قطب هــای گردشــگری کل کشــور می باشــد. 

بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــم انداز ســال 1404 در بُعــد توســعه ی 

گردش گــری، ســازمان ها و نهادهــای مختلفــی بایــد بــا یکدیگــر هاهنــگ شــوند 

کــه در رأس آن هــا ســازمان میــراث فرهنگــی و توســعه ی گردش گــری کشــور قــرار 

دارد.

Mission
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مأموریت های برند شهری اصفهان در سه سطح اصلی بدین گونه بیان شده است:

بین املللی

ارائه ی مناسب از فرهنگ و تاریخ غنی ایرانی- اسالمی

رقابت با سایر مقاصد رقیب

استانی

جلب مشارکت جوامع محلی

بهبود رشایط معیشتی

ملی

اشتغال زایی

افزایش صادرات غیرنفتی
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چشم انداز |

ــتان  ــال 1404 اس ــم انداز س ــند چش ــور، س ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری س

اصفهــان را بــر اســاس ابعــاد ذیــل تنظیــم کــرده اســت:

بُعــد فرهنگــی، اجتاعــی و امنیتــی؛ در ایــن تعریــف، اصفهــان؛ اســتانی اســت بــا 

مردمــی دانــا، مســئولیت پذیر، بانشــاط، دارای هویــت اســالمی - ایرانــی، برخــوردار 

ــان در  ــای اصفه ــی. از ویژگی ه ــاالری دین ــه مردم س ــی ب ــدار و متک ــت پای از امنی

ــی،  ــت اجتاع ــعه ی امنی ــانی، توس ــت انس ــظ کرام ــه حف ــوان ب ــر، می ت ــن منظ ای

ــی  ــطح مل ــرنی در س ــی و ه ــی، فرهنگ ــط علم ــرش رواب ــی، گس ــارکت مردم مش

ــوام  ــی اق ــت فرهنگ ــل مثب ــر تعام ــی ب ــتی مبتن ــن هم زیس ــی و همچنی و بین امللل

مختلــف اشــاره منــود.

ــن منظــر اصفهــان اســتانی  ــدار؛ از ای ــد آمایــش، محیط زیســت و توســعه ی پای  بُع

اســت بــا توســعه ی جامــع، پایــدار، هاهنــگ و ســازمان فضایــی متعــادل و متوازن 

ــع طبیعــی.  ــرداری منطقــی از مناب ــر حفاظــت از محیط زیســت و بهره ب ــد ب ــا تأکی ب

از ویژگی هــای اســتان در ایــن بُعــد، اجــرای برنامه هــای توســعه ی هاهنــگ 

شــهری و روســتایی، مهــار بیابان زایــی و ســامان دهی مدیریــت شــهری کالن شــهر 

ــا نــگاه ویــژه بــه زاینــده رود، می باشــد. اصفهــان ب

بُعــد اقتصــادی؛ در ایــن تعریــف، اصفهــان؛ اســتانی اســت دســت یافته بــه جایــگاه 

برتــر اقتصــادی در کشــور، مبتنــی بــر علــم و فــن آوری، همراهــی بــا رشــد رسیــع و 

پایــدار اقتصــاد، متکــی بــر امنیــت اقتصــادی، اجتاعــی و اکولوژیکــی.

Vision
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استان اصفهان در این بعد، در افق 1404 دارای ویژگی های ذیل است:

نهادهای مناسب در جهت تحقق رشد پایدار اقتصادی

مدیریت اقتصادی شایسته و هاهنگ در ابعاد خصوصی و دولتی

قطب آموزش عالی و تولید دانش و فن آوری برتر در سطح کشور

استانی توامنند در جذب کارآفرینان ایرانی رسارس جهان

استانی برتر در صنعت توریسم با اتکاء بر منابع فرهنگی، هرنی و طبیعی
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شخصیت |

ــتواری  ــت و اس ــاص، ثاب ــای خ ــزرگ ویژگی ه ــان ب ــد مردم ــزرگ مانن ــای ب برنده

دارنــد. برندهــای مطــرح تجــاری نیــز ویژگی هــای اصلــِی قدرمتنــدی دارنــد. نکتــه 

ایــن اســت کــه هویــت و ســاختار برنــد بــر روی ارزش هــا و فعالیت هــای اصلــی 

شــکل بگیــرد. زیــرا ارزش هــای اصلــی، نگرش هــا، رفتارهــا و ویژگی هــای 

اساســی برنــد را مشــخص می کننــد. شــهرهای جهــان همچــون نیویــورک و 

ــی  ــد، ول ــز می کنن ــات اقتصــادی و توریســم مترک ــر روی رسگرمــی، خدم ــدن ب لن

ــد.  ــا منی کنن ــی از این ه ــه یک ــرص ب ــد را منح ــخصیت برن ــا ش ــک از این ه ــچ ی هی

ــال  ــای فع ــی، فرصت ه ــردگی جهان ــی، گس ــورک، کارآفرین ــد نیوی ــخصیت برن ش

ــه تاریــخ آن معــروف  ــی ب ــه صــورت جهان ــد لنــدن هــم ب ــا و شــخصیت برن و پوی

اســت. 

ــا مردمانــش تعریــف می شــود  ــد شــهر ب هانطــور کــه از ســخن شکســپیر برمی آی

و نگــرش، دلبســتگی و مناســبات فرهنگــی مــردم از زبــان گرفتــه تــا ســبک زندگــی، 

ــش  ــت نق ــک مل ــت ی ــکل گیری کلی ــی در ش ــا همگ ــتگاه و جغرافی ــب، خاس مذه

ــد  ــد شــهری مهــم می منای ــد ولــی هانطــور کــه گفتیــم آن چیــزی کــه در برن دارن

تبدیــل مفهــوم »مــردم« بــه »شــهر« اســت. چــون در ایــن صــورت بســر وســیع تری 

بــرای تبــادل اطالعــات شــهر بــا ســاکنان فعلی شــهر، مردمــان جدیــد و ســهام داران 

ــه بســری  ــه ســاکنانش نیســت و ب ــده فراهــم می شــود. شــهر دیگــر محــدود ب آین

وســیع بــرای کســب و کار، زندگــی، تفریــح و رسمایه گــذاری بــدل می شــود 

Personality



BRAND
IDENTITY

ESFAHAN City Brand Guidelines | updated February 2017                     22

ــوم  ــا و مفه ــهری معن ــد ش ــه برن ــورش در آن ب ــطه ی حض ــه واس ــی ب ــر کس ــه ه ک

ــرای ســاکنان اهــل  ــه محــدوده ی جغرافیایــی ب می بخشــد. بنابرایــن شــهر دیگــر ن

ــا  ــود. ام ــان می ش ــان جه ــی مردم ــرای متام ــیع تر ب ــی وس ــه مفهوم ــان ک اصفه

ــهر  ــورد ش ــر در م ــات زی ــب توصیف ــرد در قال ــای می گی ــت ج ــن روای ــه در ای آنچ

اصفهــان از منظــر ســاکنان و مردمانــش اســت:

یک خانواده ی علمی، یا فرهنگی و هرنی.

پایبند به ارزش های اعتقادی.

بزرگ خاندان، مناد علم، فرهنگ یا هرن در کشور .

فرزندان پا در رکاب ادامه ی مسیر او گذاشته اند.

در کار خود در ایران و حتی جهان دارای سبک و بینش خاص می باشند.

ــه ی  ــه مرحل ــه ب ــی دارد، بلک ــِم آن آگاه ــه عل ــا ب ــه تنه ــه ن ــای مربوط در فعالیت ه

ــق رســیده اســت. ــوغ، خــرد و خل نب

خانواده ی ملی گرا و ایران دوست.

ــن  ــم عجی ــا ه ــواده ب ــود خان ــی در وج ــی و تخصص ــی، اخالق ــای دین ارزش ه

شــده اند.
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ــان  ــخصیت اصفه ــف ش ــرای توصی ــی ب ــران بین امللل ــر گردش گ ــه از نقطه نظ آنچ

ــد  ــه می توانن ــتند ک ــات هس ــن توصیف ــت، ای ــده اس ــت آم ــی بدس ــری جهان از منظ

مکمــِل توصیفــات بومــی و ملــی فــوق باشــند: 

Huge

Great

Fantastic

Amazing

History

Beautiful

Magnificent

 Majestic

بزرگ

عالی

خارق العاده

حیرت آور

تاریخی

 زیبا

 با عظمت

باشکوه
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برند اصفهان، روایتگر شکوه شهر

برنــد اصفهــان، شــخصیتی روایت گــر دارد. مفهــوم برنــد شــهری نیــز از دل 

روایت هــای مردمانــش بیــرون می آیــد و بــا دیگــران از گردش گــر گرفتــه تــا 

رسمایه گــذار کامــل می شــود و گســرش می یابــد. بــه همیــن دلیــل مفهــوم 

برنــد شــهری چیــزی اســت کــه بیشــر از آنکــه بــه تاریــخ و گذشــته ی دور اشــاره 

ــه اســت و همــه ی مردمــان هســتند کــه آن را  ــوِن شــهر چشــم دوخت ــه اکن ــد، ب کن

می ســازند و بــه لحظــه ی آن معنــا می بخشــند. آنهــا می تواننــد هــم ســاکنین شــهر 

ــن  ــی ای ــه ای از متام ــیار دور. مجموع ــای بس ــی از رسزمین ه ــم مردمان ــند، ه باش

افــراد می تواننــد در معــرض ایــن تجربــه قــرار بگیرنــد و شــهروند اصفهــان باشــند.

در ایــن میــان مفهــوم روایــت برنــد شــهری بــه شــکل های مختلــف از زبــان مردمــان 

بیــان  می شــود. همچــون داســتانی بــا چندیــن راوی کــه در زمان هــای مختلــف بــا 

صداهــای متنــوع و متفــاوت بــه بیــان شــکوه و عظمــت شــهر می پردازنــد.
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Huge برند اصفهان، روایتگر ناگفته های شکوه شهر
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Greatبرند اصفهان، روایتگر ناگفته های شکوه شهر
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Historyبرند اصفهان، روایتگر ناگفته های شکوه شهر
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Amazingبرند اصفهان، روایتگر ناگفته های شکوه شهر
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Fantasticبرند اصفهان، روایتگر ناگفته های شکوه شهر
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Beautifulبرند اصفهان، روایتگر ناگفته های شکوه شهر
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Magnificentبرند اصفهان، روایتگر ناگفته های شکوه شهر
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تجربه های کلیدی | 

ــه شــده،  ــد شــهر اصفهــان در نظــر گرفت ــدی برن ــوان تجربه هــای کلی ــه عن آنچــه ب

چشــم اندازی در ســال 1404 اســت کــه تجربیاتــی از اصفهــان را بــه عنــوان نگیــن 

ــان مــردم و بازدیدکنندگانــش  ــران اســالمی، در می ــن ای ــم و نوی شــکوه متــدن قدی

ایجــاد می کنــد. ایــن تجربیــات در نهایــت حــس اطمینــان و آســایش را بــه 

ــود: ــده می ش ــر دی ــوان زی ــب 11 عن ــه در قال ــند ک ــن می بخش مخاطبی

Key Experiences
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مردمانش

هم نشینی با مردمان

تجربه ی گویش مردم و شیرین زبانی

چشیدن غذاهای محلی و سنتی اصفهان

ساختار مدرن شهریش

 تجربه ی شهری پویا و شب زنده دار

تجربه ی شهری پاک و آراسته

بافت تاریخی و سنتی شهرش

 بازدید از آثار تاریخی مختلف شهر

گشت وگذار در بافت سنتی شهر

کسب و کارش

گشت وگذار در بازار سنتی شهر 

خرید از فروشگاه های برند شده

خرید محصوالت اصیل و بومی
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نردبان برند | 

در نردبان زیر مزایای شهر اصفهان به خوبی بیان شده است.

هویت رقابتی
اصفهان، جلوه گاه شکوه متدن ایرانی، اسالمی

تجربیات
اصفهان، منزلگاه آسایش و آرامش، اطمینان از زندگی، رونق کسب و کار

ویژگی ها و مزیت ها
اصفهان، نگین فرهنگ، هرن، متدن، معنویت گرایی و خردگرایی ایرانی

Brand Platform
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ارزش ها | 

در نهایت بر اساس پژوهش های صورت گرفته، ارزش های محوری که

»با شکوه بودِن شهر اصفهان« را تبیین می کنند عبارتند از:

Values

Royal  Splendid Spiritual Harmonic Impressive Awesome Imperial
سلطنتی با جالل و گیرا روحانی و آسامنی چشم نواز و آرامش  هامهنگ و یکپارچه

بخش

 با عظمت مایه ی هیبت و فخر
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پیام های کلیدی | 

پیــام برنــد شــهر اصفهــان در قالــب چهــار ُرکــن اصلــی زیــر ســاختار یافتــه اســت 

ــام اصلــی را بازتــاب می دهنــد.  کــه در نهایــت پی

اصفهان شکل دهنده ی متدن و فرهنگ ایرانی و اسالمی است.

اصفهان شهری مذهبی و معنویت گراست.

اصفهان شهر علم و خردگرایی است.

اصفهان  مناد هرن ایرانی و اسالمی است.

در نهایت

برند شهر اصفهان روایت گر متامی این شکوه و عظمت است.

Key Messages
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لحن و ادبیات | 

ــز  ــد را متای ــت برن ــه ماهی ــت ک ــی اس ــراری ارتباط ــیله ی برق ــات وس ــن و ادبی لح

ــا،  ــه ارزش ه ــت ک ــن اس ــردن از ای ــل ک ــان حاص ــدف از آن اطمین ــازد. ه می س

شــخصیت و اســاس برنــد در مواقــع مختلــف بــه مخاطبــان بازتــاب داده می شــود. 

ــان متایــز می ســازد.  ــد را از دیگــر رقیب ــان ارزش هایــی اســت کــه برن همچنیــن بی

لحــن و ادبیــات نــه تنهــا در متــام ابزارهــای نوشــتاری، ســازمانی و تبلیغاتی اســتفاده 

می شــود، بلکــه در ارتباطــات مســتقیم کالمــی نیــز مدنظــر گرفتــه می شــود. 

ــد  ــا پیام هــای برن ــرار دادن مخاطــب ب ــر ق ــر کــردن و تحــت تأثی ــه ی آن درگی وظیف

ــا طبقه هــای  ــز هســت، از ایــرنو اســتفاده از اصطالحــات مخصــوص اصنــاف ی نی

خــاص فرهنگــی و اجتاعــی مناســب نیســت.

ــران  ــیعی از آن را گردش گ ــره ی وس ــه گس ــان ک ــه مخاطب ــه ب ــا توج ــن ب همچنی

ــای  ــرای زبان ه ــه ب ــی ک ــات و عبارات ــتفاده از کل ــد، اس ــکیل می دهن ــی تش خارج

دیگــر نیــز قابــل فهــم باشــند، نکتــه ای اســت کــه بایــد مــورد توجــه ویــژه ای قــرار 

ــرد.  بگی

Tone of Voice
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در  برنــد  تداعــی  شــیوه ی  بــه  روبــه رو  جــدول  در 

ــدگان  ــرای تولیدکنن ــه ب ــم ک ــاره می کنی ــی اش زبان شناس

محتــوای برنــد اصفهــان راه گشــا خواهــد بــود.

اشــاره ی اصفهان ...... اصفهان ...... و  دائــم  کــردن  تکــرار 

برنــد بــه  مســتقیم 

تکرار

تکرار جزئی

هم ارجاعی

عنارص برند

عبارتــی کــه ارجــاع بــه برنــد و  

باشــد  داشــته  برنــد  مفاهیــم 

برنــد  مفاهیــم  کــردن  بازمنایــی 

ــات  ــرار و ارجاع ــت و تک ــا تقوی ب

ثانویــه   

ــات و  ــا کل ــد ب ــد برن ــاخن پیون س

ــص  ــایی مخت ــل شناس ــر قاب تصاوی

ــه برنــد ب

اصفهان ........ سفر به اصفهان

 زاینده رود.......

اصفهان ........ نصف جهان

........ پایتخت دوران صفویه

اصفهان ........ شکوه .........

اصفهان شکوهمند .......اصیل

پیوند دهندهتعریفمثال 
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ــت و  ــگ اس ــهر هاهن ــخصیت ش ــا ش ــه ی اول ب ــان در وهل ــهر اصفه ــات ش ادبی

ارزش هــا و وعده هــای آن را متبلــور می کنــد. لحــن و ادبیــات اصفهــان اکــر مواقــع 

»انســانی« اســت؛ انســانی »فرهیختــه« کــه بــه فرهنــگ غنــِی رسزمیــن خــود مفتخــر 

ــا  ــه ام ــرم و همدالن ــدارد. گ ــود می پن ــه ی خ ــکوه آن را وظیف ــش ش ــت و منای اس

»آداب دان و فاخــر« اســت؛ آرام و متیــن اســت ولــی بیانــی گیــرا و قاطــع دارد. لحــن 

ــی  اســت و از مخاطــب انتظــار پاســخ و بازخــورد  ــی و تعامل شــهر اصفهــان روای

دارد؛ جــاری و روان، چــون غــزل »ســعدی« و روایت گــری  چــون »بیهقــی« اســت و 

در همیــن حــال »هــزار و یــک قصــه« از خیــال در چنتــه دارد؛ احســاس برمی انگیــزد 

و »نشــاط نــو« می طلبــد. شــهر اصفهــان در کــاِل جدیــت و آموزندگــی، رنــدی و 

رازآمیــزی را از »شــیخ بهایــی« و روایت گــری را از »فردوســی« آموختــه اســت. ایــن 

شــهر اگرچــه ادبیــات و زبانــی قابــل فهــم بــرای عمــوم مــردم دارد امــا در بیــان خود 

کمــر از اصطالحــات عامیانــه اســتفاده می کنــد؛ محقــق و پژوهنــده اســت و بــرای 

توصیفــش بایــد از واژه هــای فخیــم بهــره گرفــت؛ اصفهــان »نجواگــر« اســت و بــا 

ــو.  ــی قاپ ــژواِک عال ــون پ ــدازد؛ همچ ــن« می ان ــا »طنی ــانی در گوش ه ــی آس نوای

اصفهــان اهمیــت »حرمــت و کرامــت انســان« را از نــور روحانــی و آســانی آموختــه 

ــی و  ــوق آگاه ــد؛ »مش ــاره می ده ــی چندب ــان را انعکاس ــای انس ــت و ارزش ه اس

ــه  ــا را ب ــان م ــهر اصفه ــان« دارد. ش ــالی انس ــروی »اعت ــت و دل در گ ــف« اس کش

ــد. ــش شــکوه« دعــوت می کن »خوانِ

        نکات نگارشی 

           استفاده از مصوبات فرهنگستان

           رعایت جدایی نویسی
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ــا دیــدن گنبــد از دور آغــاز می گــردد. منــای گنبــد از »بیــرون« نیــم  ســفر روحانــی اصفهــان ب

کره ایســت کــه یــادآور نصــف جهــان اســت، جامنایــی و ارتفــاع قــرار گرفتنــش امــکان کشــف 

ــد،  ــده فراهــم می کن ــرای بینن و شــهود را ب

 اما همه ی رازهای آن را برمال منی سازد. 

در مواجهــه بــا گنبــد بایــد اندکــی تامــل کــرد و اشــاره اش بــه ســمت آســان را متوجــه شــد و 

پــس از ســتایِش شــکوه آن مســیر را بــه ســمت درون ادامــه داد.

CONCEPT
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ــه »درون« ادامــه می یابــد.  ســفر پــس از گذشــن از پله هــای مرتفــع ورودی و قــدم گذاشــن ب

ــگاه  ــاال ن ــه ب ــودآگاه ب ــده ناخ ــردد و بینن ــی می گ ــاص متجل ــول خ ــام و اص ــول ع ــی اص تالق

ــود، ــرو می ش ــل روب ــره ای کام ــا دای ــد و ب می کن

 سمبل تکامل و تجسم جهانی روحانی.

CONCEPT
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اینجاست که بیننده متوجه تکامل و وحدت می شود، گنبدی که 

»بهشت« است و شاخه های در هم پیچیده ی درخت طوبی را 

منایان می کند.

چرخ با اين اخرتان نغز چه خوش زيباستی  

صــورتی در زيــر دارد هرچه در باالســتی

پس از رویت آسان و »تجربه ای قدسی« نگاه بیننده متوجه 

تالقی آسان و زمین می شود. شکوهی که انسان، به یاد معبود، 

بنیاد کرده است. اکنون هنگام نگریسن به هستی است.

CONCEPT
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CONCEPT

معجــزه ادامــه می یابــد. نــور آفتــاب از نورگیرهــا بــه درون گنبــد می تابــد و درخششــی آســانی 

ــر  ــه ب ــت ک ــون پرنده ایس ــور چ ــود. ن ــان می ش ــتی منای ــت بهش ــار درخ ــر شاخس ب

شــاخه نشســته اســت، »طــاووس« بــر درخــت زندگــی قــرار می گیــرد.
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اینجا اوج سفر است. طاووس نور بال و پر می گشاید و نقش 

پرهایش را برای سالک آشکار می کند و بیننده »نظم کیهانی« را 

درک می کند.

      طاووس مـا درآیـــد وان رنگ ها برآیـــد 

با مرغ جان رساید بی بال و پر به رقص آ     

CONCEPT
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روایت این سفر با تعمق و فرو رفنت در خویش درونی می شود. مسافر، راه 

را در »شناخت خویش« که رسآغاز شناسایی عامل است ادامه می دهد.    

CONCEPT
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ایــن ســفر »داســتاِن« حرکتــی متنــاوب میــان دو دنیاســت، میــان آســان و زمیــن، میــان درون و بــرون. بــرای مســافران داســتان های ناگفتــه ی زیــادی 

بــرای شــنیده شــدن وجــود دارد، داســتان هایی رسشــار از الجــوردی، طالیــی و فیــروزه ای.

CONCEPT
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monument | مناد اصفهان

ــع و  ــی جام ــه نگاه ــاز ب ــهری نی ــادی ش ــان در من ــکوه اصفه ــردن ش ــه ک خالص

آگاهــی بســیاری دارد. منــاد طراحــی شــده بایــد مفاهیــم بنیادیــن و هویتــی 

ــی  ــال خلل ــن ح ــم آورد و در عی ــرد ه ــش گ ــان و مخاطبان ــرای مردم ــان را ب اصفه

در شــاهکارهای معــاری اطرافــش ایجــاد نکنــد. بایــد بــه زبــان ســاکنان باشــد و 

ــهر.  ــافراِن ش ــرای مس ــتا ن گو ب داس

ــان را در  ــک ســو نصــف جه ــه در ی طراحــی منــاد، حجمــی اســت دو ســویه، ک

ــکاس  ــراف را انع ــط اط ــان و محی ــاب آس ــه بازت ــد ک ــرار می ده ــد ق ــرض دی مع

ــه  ــک ب ــیار نزدی ــی بس ــان را در قالب ــد اصفه ــان برن ــو نش ــر س ــد و در دیگ می ده

ــان را دارد  ــف جه ــت نص ــد. هوی ــد می کن ــاز تولی ــان ب ــدان اصفه ــت هرنمن صنع

ــان  ــرای مخاطب ــش را ب ــر و بال ــی پ ــه زیبای ــت ک ــی اس ــال طاووس ــن ح و در همی

منایــان کــرده اســت و داســتان ناگفتــه ای را بازگــو می کنــد و یــا رازی رسبــه ُمهــر را 

می گشــاید کــه بــرای کشــف آن بایــد چرخیــد و زاویــه ی دیــد خــود را تغییــر داد، 

ــان دیگــر را یافــت. ــوان آن نیمــه ی پنه ــا بت ت
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Simbol | مناد Logo | نشان

 Logotype | نشانه نوشته

 Tagline | شعار

Logo Element |  اجزاء نشان

نشــان اصفهــان از ســه جــزء منــاد، نشــانه 

نوشــته و شــعار تشــکیل شــده اســت.
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Logo Architecture |  معامری نشان

ــه ی تناســبات هندســی  ــر پای نشــان اصفهــان ب

ــف  ــیخ لط ــد ش ــبات گنب ــان آن از تناس ــه بنی ک

ــت. ــده اس ــام ش ــده؛ انج ــه ش ــه گرفت الل

بــرای متعهــد بــودن بــه تناســبات درســت لوگــو 

از راهنــای آن اســتفاده مناییــد.
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Logo Architecture |  معامری نشان

ــکیل  ــی تش ــرم اصل ــه ف ــش س ــو از چرخ لوگ

را  آن  تناســبات  و  زوایــا  کــه  اســت  شــده 

مشــاهده مــی کنیــد.
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Logo Architecture |  معامری نشان

بــرای بــه دســت آوردن قســمت بــدن طــاووس 

ــرم ایجــاد شــده توجــه  ــا و ف ــه زوای در لوگــو ب

ــد. فرمایی



ESFAHAN City Brand Guidelines | updated February 2017                     70

VISUAL
IDENTITY

Logo Architecture |  معامری نشان

ــه  ــت ک ــی ای اس ــان دارای منحن ــان اصفه نش

ــا  ــات ۳۶ ت ــه صفح ــت آوردن آن ب ــرای بدس ب

ــد. ــه کنی ۳۸ مراجع
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Logo Architecture |  معامری نشان
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VISUAL
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Logo Architecture |  معامری نشان
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Logo Architecture |  معامری نشان
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Logo Architecture |  معامری نشان

در  کــه  تناســباتی  بــه  توجــه  بــا  اینجــا  در 

صفحــات قبــل اشــاره شــده بــه شــکل اصلــی 

ــم. ــی کنی ــدا م ــت پی ــو دس لوگ
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Logo Architecture |  معامری نشان

شــکل  در  جزییــات  دارای  اصفهــان  نشــان 

ــام  ــات اله ــن جزیی ــه ای ــت ک ــود اس ــی خ اصل

ــت. ــان اس ــاکاری اصفه ــرن مین ــه از ه گرفت
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Logo Architecture |  معامری نشان

بــرای بدســت آوردن تناســبات داخــل لوگــو بــه 

راهنــای روبــرو توجــه فرماییــد.
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Logo Architecture |  معامری نشان

شــکل روبــرو تناســب بیــن فــرم اصلــی و بافت 

داخــل لوگــو می باشــد.
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Logo Architecture |  معامری نشان
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Logo Architecture |  معامری نشان

بــا توجــه بــه اطالعــات صفحــات قبــل بافــت 

و شــکل اصلــی کامــل مــی شــود؛ ســپس 

ــا فــرم هــای  ــره و ترکیــب آن ب تناســب فــرم دای

ــد. ــی فرمایی ــاهده م ــی را مش قبل
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Logo Architecture |  معامری نشان

در اینجــا تناســبات نشــانه نوشــته و تناســب آن 

بــا شــعار را مشــاهده مــی فرماییــد.
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Logo Architecture |  معامری نشان

در ایــن مرحلــه تناســبات منــاد، نشــانه نوشــته و 

شــعار را مشــاهده مــی فرمایید.
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Logo Clear Spaces |  حاشیه امن مناسب لوگو

ــت  ــی اس ــو فضای ــب لوگ ــن مناس ــیه ام حاش

ــری در آن  ــر تصوی ــارص دیگ ــرار دادن عن ــه ق ک

ممنوعیــت دارد.
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Logo Clear Spaces |  حاشیه امن مناسب لوگو

ــدون  ــه نشــانه نوشــته و شــعار ب در مواقعــی ک

منــاد  بــه کار گرفتــه شــود؛ حاشــیه امــن آن بــه 

صــورت روبــرو مــی باشــد.
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Logo Minimum Size |  حداقل سایز مناسب لوگو

Print
Resolution: 300 dpi
3/5 Cm

Print
Resolution: 150 dpi
4 Cm

Web
Resolution: 72 dpi
5 Cm



ESFAHAN City Brand Guidelines | updated February 2017                     85

VISUAL
IDENTITY

C: 20  M: 40  Y: 85  K: 0
R: 208 G: 156 B: 71
PANTONE: GOLD
GRAYSCALE: %40
safe for web: # D09C47

C: 75    M: 0     Y: 17     K: 0
R: 0    G: 191 B: 214
PANTONE: 3115 c
GRAYSCALE: 30 %
safe for web: # 00BFD6

C: 100  M: 80  Y: 10  K: 0
R: 0      G: 50   B: 160
PANTONe: 286 c
GRAYSCALE: 80 %
safe for web: # 0033A0

Color Codes |  رنگ ها
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mono and one Color |  تک رنگ

در صــورت نیــاز بــه اســتفاده از نشــان اصفهــان 

بــه صــورت تــک رنــگ؛ تنهــا اســتفاده از  ســه 

رنــگ اصلــی نشــان و خاکســری ۸۰ درصــد آن 

مجــاز اســت.
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Revers |  معکوس
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Logo Horizental |  لوگو افقی

در صــورت نیــاز بــه کوچــک شــدن لوگــو 

ــوان از  ــی ت ــاز م ــایز مج ــل س ــر از حداق کم

حالــت افقــی آ ن اســتفاده کــرد.
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mono and one Color |  تک رنگ

Logo Horizental |  لوگو افقی

ــک  ــش ت ــه در بخ ــاز ک ــای مج ــگ ه ــام رن مت

ــل  ــز قاب ــی نی ــان افق ــد؛ در نش ــگ آورده ش رن

ــت. ــتفاده اس اس
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Incorrect Use |  کاربردهای نادرست

- از دفرمه کردن نشان خودداری فرمایید.

ــودداری  ــان خ ــزای نش ــردن اج ــذف ک - از ح

ــد. فرمایی

- از تغییــر ســایز اجــزای نشــان خــودداری 

فرماییــد.

ــر از  ــه غی ــی ب ــان در کادرهای ــرار دادن نش -از ق

ــه آورده  ــه در ادام ــده ک ــف ش ــای تعری کادره

ــد. ــودداری فرمایی ــده؛ خ ش
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Incorrect Use |  کاربردهای نادرست

- از خط دور برای نشان استفاده نفرمایید.

- از دادن افکت به نشان خودداری فرمایید.

- از تغییر رنگ نشانه نوشته خودداری فرمایید.
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Solini Logotype Clear Space
حاشیه امن لوگوتایپ سولینی

بــرای برجســتگِی لوگــو و تأکیــد بــر خوانــا بــودن، همیشــه آن را 
بــا فضــای خالــی احاطــه کنیــد. زیــرا ایــن فضــا از تداخــل لوگــو بــا 
دیگــر عنــارص بــری کــه ممکــن اســت بــه ســاختار آن آســیب 

برســاند، جلوگیــری می کنــد و نشــان را مصــون مــی دارد. 
در صــورت وجــود شــعار، حتــا حاشــیه امــن را بــا آن ارائــه کنیــد 
و اگــر حاشــیه امــِن هــر دو یکســان اســت، بهــر اســت هــر کــدام 

را بصــورت مجــزا نشــان دهیــد تــا بهــر دیــده شــود. 

بــرای بدســت آوردن حاشــیه امــِن صحیــح، بــه تصویــر زیــر توجــه 
. کنید

Incorrect Use |  کاربردهای نادرست

- از تغییر سایز نشانه نوشته خودداری فرمایید.

- از چرخش نشان خودداری فرمایید.

- از برش نشان خودداری فرمایید.

- از تغییر رنگ نشان خودداری فرمایید.

- از تغییر سایز اجزای نشان خودداری فرمایید.

- از تغییر فرم نشانه نوشته خودداری فرمایید.
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Incorrect Backgrounds |  زمینه های نادرست

از قــرار دادن نشــان بــر روی زمینــه هــای رنگی، 

عکــس و بافــت خــودداری فرمایید.

نشــان تنهــا بــر روی زمینــه ســفید و یــا درکادری 

ســفید کــه دارای فــرم هــای تعریــف شــده 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــد؛ اس ــی باش ــان م اصفه
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Farsi Typefaces | قلم های فارسی

ایــن قلــم بــرای اســتفاده هــای محیطــی معرفــی 

ــده است. ش
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Farsi Typefaces | قلم های فارسی

ایــن قلــم بــرای اســتفاده هــای اداری و کتابــت 

معرفــی شــده اســت.
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English Typefaces | قلم های انگلیسی

ایــن قلــم بــرای اســتفاده هــای محیطــی، اداری 

ــده  ــی ش ــی معرف ــان انگلیس ــه زب ــت ب و کتاب

ــت. اس
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   Images | تصاویر

عکاســی و انتخــاب تصاویــر، بــی شــک یکــی 

از مهمریــن شــیوه هــای اثرگــذار در بیــان 

ــر  ــد. تصاوی ــی باش ــت، م ــان اس ــه اصفه آنچ

مــی توانــد زیبایــی، ابهــت و عظمــت فرهنــگ، 

ــد. ــان کن ــر منای ــه بیش ــهر را هرچ ــردم و ش م

هــر تصویــر کمــک مــی کنــد بــه بیــان یکــی از 

داســتان هــای مــا از اصفهــان، بنابرایــن خیلــی 

ــه  ــاب تجرب ــدام، بازت ــر ک ــه ه ــت دارد ک اهمی

هــای کلیــدی و شــخصیت برند شــهر باشــد که 

در کنــار هــم یــک هویــت یکپارچــه از اصفهــان 

را بــه منایــش مــی گــذارد.

مــوارد گفتــه شــده هــم در زمــان عکاســی و هــم در مــورد 

تصاویــری کــه انتخــاب مــی شــود بایــد رعایــت شــود.

در اینجا لیستی آورده شده که پیروی  از آن الزامی است

تجربه های کلیدی اصفهان

هر تصویر باید دربرگیرنده یکی از تجربه های کلیدی برند اصفهان باشد .

مردمانش | ساختار مدرن شهریش | بافت تاریخی و سنتی شهرش | کسب و کارش

)توضیحات تکمیلی در صفحه ۲۲(

لحن و مود تصاویر

تصاویر باید دربرگیرنده حس های زیر باشد.

شــکوه |  بزرگــی |  حیــرت | زیبایــی |  عظمــت | خــارق العــاده |  تاریخــی |  روایتگــری | رمزآلودگــی | 

پیچیدگــی | جزئیــات 

رنگ

رنگ های استفاده شده باید فاکتورهای زیر را به همراه داشته باشد.

فاخر | باشکوه | دارای اصالت | چشم نواز |  آرامش بخش | روحانی و آسانی | ایرانی - اسالمی

نور

نــور یکــی از ابزارهــای جدایــی ناپذیــر تصاویــر اصفهــان اســت. اســتفاده از نــور بــه ســاخن لحــن و 

ــه مخاطــب از اصفهــان  ــردن تجرب ــاال ب ــه منایــش گذاشــن و ب ــن ب مــود موردنظــر اصفهــان  و همچنی

کمــک مــی کنــد.

- از صحنه های به شدت روشن و رنگ های اشباع شده اجتناب کنید.

- تا حد امکان از نورهای یکنواخت استفاده نشود.

- استفاده از نورهای متمرکز که تاکید بر یک عنرص کلیدی دارد.

- استفاده از نورهای رمزآلود
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   Images | تصاویر

منونه های مناسب تصاویر و عکاسی.
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 Luck up | همنشینی

در صورتــی کــه نشــان اصفهــان در کنــار نشــان 

ســازمان هــای دیگــر قــرار گیــرد مــی توانیــد از 

ایــن الگوهــا اســتفاده کنیــد.
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 Luck up | همنشینی

تناســبات نشــان اصفهــان در کنــار نشــان ســازمان 

هــای دیگــر بــه ایــن صــورت مــی باشــد.
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 Luck up | همنشینی

تناســبات نشــان اصفهــان در کنــار نشــان ســازمان 

هــای دیگــر بــه ایــن صــورت مــی باشــد.
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 Luck up | همنشینی

تناســبات نشــان اصفهــان در کنــار نشــان ســازمان 

هــای دیگــر بــه ایــن صــورت مــی باشــد.
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Stationary |  تناسبات ست اداری

ــت اداری  ــبات س ــت آوردن تناس ــه دس ــرای ب ب

ــد. ــن تناســبات دقــت کنی ــه  ای ب
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Stationary |  تناسبات ست اداری

ــت اداری  ــبات س ــت آوردن تناس ــه دس ــرای ب ب

ــد. ــن تناســبات دقــت کنی ــه  ای ب
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Stationary |  تناسبات ست اداری

ــت اداری  ــبات س ــت آوردن تناس ــه دس ــرای ب ب

ــد. ــن تناســبات دقــت کنی ــه  ای ب



VISUAL IDENTITY
ESFAHAN City Brand Guidelines

IDENTIFIER
Form
Pattern
ESfahan Line
Esfahan Curve
Esfahan Angle
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   Identifier | عنارص هویت بخش

Form |  فرم

ســه فــرم اصلــی، کــه از نشــان اصفهــان گرفتــه 

ــش  ــت بخ ــای هوی ــرم ه ــوان ف ــه عن ــده  ب ش

ــت. ــده اس ــف ش تعری

بــرای بدســت آوردن تناســبات ایــن فــرم هــا مــی توانیــد 

بــه بخــش تناســبات نشــان مراجعــه فرماییــد.
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Form | 1

Form | 2

Form | 3

ــه صــورت مســتقل  ــد ب ــرم هــا مــی توان ــن ف ای

ــی و  ــرصی در طراح ــک عنرصب ــوان ی ــه عن ب

هــم بــه عنــوان کادری بــرای لوگــو بــا در نظــر 

گرفــن حاشــیه امــن مناســب اســتفاده شــوند. 

ایــن فــرم هــا مــی توانــد در رنــگ هــای ســفید 

و در ســه رنگــی کــه کدهــای آن پیــش تــر 

ــوند.همچنین  ــتفاده ش ــت، اس ــده اس آورده ش

مــی تواننــد کادری بــرای بافــت در نظــر گرفتــه 

ــوند. ش

بــرای اطــالع از رنــگ هــا بــه بخــش کــد رنــگ مراجعــه 

. کتید



ESFAHAN City Brand Guidelines | updated February 2017                     109

VISUAL
IDENTITY

   Identifier | عنارص هویت بخش

Pattern |  بافت

ــت  ــده از باف ــکیل ش ــرو تش ــای روب ــت ه باف

داخــل نشــان  مــی باشــد. همــه ایــن بافــت هــا 

ــد.  ــروی مــی کنن ــک الگــو پی از ی

ــن بافــت یکــی از ابزارهــای هویــت بخشــی  ای

اســت کــه کارکــرد تبلیغاتــی و ارتباطــی آن را در 

منونــه هــا مــی توانیــد مشــاهده کنیــد.

نقــش ایــن بافــت بــه عنــوان یــک عنــرص 

هویــت بخــش، از دیگــر عنــارص هویتــی، قــوی 

ــوان گفــت بعــد از نشــان ،  ــر اســت و مــی ت ت

نقــش هویــت یکپارچــه بــه عهــده بافــت اســت 

ــاد  ــوان ی ــی ت ــان دوم م ــوان نش ــه عن و از آن ب

کرد.بــه صورتــی کــه اگــر بــه تنهایــی در جایــی 

ــد اصفهــان باشــد. ــادآور برن ــده شــود ی دی

ــارص  ــو و عن ــا لوگ ــی ب ــت، در همراه ــن باف ای

ــد  ــی توان ــی م ــه تنهای ــی ب ــی و حت دیگــر هویت

ــظ  ــرای حف ــل ب ــن دلی ــه همی اســتفاده شــود. ب

ــرد بافــت هــای  ــد از کارب ــت یکپارچــه برن هوی

دیگــر و تغییــر رنــگ بافــت خــودداری فرماییــد.

در ایــن ۳ بافــت کــه از الگــوی خطــی اســتفاده 

شــده   اســت از نــور الهــام گرفتــه شــده اســت.

نــور تابیــده شــده بــر گنبــد هــا و صنایــع دســتی 

کــه نقــوش را عیــان مــی کنــد.

 در ایــن بافــت از رنــگ هــای اصفهــان در 

هــان الگــو الهــام گرفتــه شــده اســت. رنــگ 

ــد آن  ــان و برن ــهر اصفه ــادآور ش ــه ی ــی ک های

ــت. اس

EsfahanPattern
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   Identifier | عنارص هویت بخش

 Curve - Angle - Die Cut | )منحنی - زاویه - قالب برش )اریبEsfahan Line

Esfahan Angle

Esfahan Curve

بــرا ی هرچــه یکپارچــه تــر کــردن هویــت 

ــی  ــط منحن ــب و خ ــط اری ــه، خ ــرصی؛ زاوی ب

اســتاندارد اصفهــان تعریــف شــده اســت.

ایــن عنــارص از تناســبات نشــان بدســت آمــده و 

از آن اســتخراج شــده اســت.

کنــار هویــت  در  عنــارص  ایــن  از  اســتفاده 

ــد  ــه یکپارچــه شــدن برن هــای بــرصی دیگــر ب

ــرد. ــک خواهــد ک ــان کم اصفه

ــای  ــارص در ابزاره ــن عن ــرد ای ــی کارب چگونگ

ــد  ــا خواهی ــه ه ــی در منون ــی و ارتباط تبلیغات

ــد. دی
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Esfahan Line

ــه  ــب ب ــط اری ــتید از خ ــرح خواس ــر در ط  اگ

عنــوان یــک املــان تصویــری و یــا قالــب 

ــان     ــط اصفه ــا از خ ــد رصف ــتفاده کنی ــرش اس ب

)Esfahan Line( کــه از زاویــه  ۲۲/۵ درجــه  

ــتفاده  ــت، اس ــده اس ــت آم ــود بدس ــط عم و خ

ــه در  ــن خــط هــان خطــی اســت ک شــود. ای

ــت  ــده اس ــتفاده ش ــو اس ــبات لوگ ــه تناس کلی

ــده در  ــت دهن ــرص  هوی ــک عن ــوان ی ــه عن و ب

ابزارهــای تبلیغاتــی و ارتباطــی نیــز مــی توانــد 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ب

ــدن   ــت آم ــه دس ــی ب ــورد چگونگ ــر در م ــات بیش ــرای اطالع ب

ــد. ــه کنی ــان مراجع ــبات نش ــش تناس ــه بخ ــبات ب تناس

   Identifier | عنارص هویت بخش

 Die Cut  | )قالب برش  )اریب 
A : Angle = 22/5
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   Identifier | عنارص هویت بخش

 Curve |  منحنی

Esfahan Curve

33 X

 اگــر در طــرح خواســتید از خــط منحنــی 

ــب  ــا قال ــری و ی ــان تصوی ــک امل ــوان ی ــه عن ب

بــرش اســتفاده کنیــد رصفــا از منحنــی اصفهــان    

ــط  ــن خ ــود. ای ــتفاده ش )Esfahan Curve( اس

ــو  ــبات لوگ ــه در تناس ــت ک ــی اس ــان خط ه

اســتفاده شــده اســت و بــه عنــوان یــک عنــرص  

و  تبلیغاتــی  ابزارهــای  در  دهنــده  هویــت 

ــه شــود. ــه کار گرفت ــد ب ــز مــی توان ارتباطــی نی

شــا مــی توانیــد بــرای بدســت آوردن منحنــی 

اصفهــان از دایــره ای بــه شــعاع x ۳۳ اســتفاده 

کنیــد. 

ــدن   ــت آم ــه دس ــی ب ــورد چگونگ ــر در م ــات بیش ــرای اطالع ب

ــد. ــه کنی ــان مراجع ــبات نش ــش تناس ــه بخ ــبات ب تناس
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Esfahan Angle    Identifier | عنارص هویت بخش

 Angle  |  زاویه 

ــری  ــا تصوی  اگــر در طــرح خواســتید عنــرص ی

ــه  ــا از زاوی ــد رصف ــه ای بچرخانی را تحــت زاوی

ــه  ــه ۲۲/۵ درج ــان )Esfahan Angle( ک اصفه

ایــن  اســتفاده شــود.  آن  اســت و رضایــب 

زاویــه هــان زاویــه ای اســت کــه در تناســبات 

ــه عنــوان یــک  لوگــو اســتفاده شــده اســت و ب

ــی  ــده در ابزارهــای تبلیغات ــت دهن عنــرص  هوی

و ارتباطــی نیــز مــی توانــد بــه کار گرفتــه شــود.

ــدن   ــت آم ــه دس ــی ب ــورد چگونگ ــر در م ــات بیش ــرای اطالع ب

ــد. ــه کنی ــان مراجع ــبات نش ــش تناس ــه بخ ــبات ب تناس

A : Angle = 22/5 (X)
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   Identifier | عنارص هویت بخش

Pattern |  بافت

Form |  فرم
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   Identifier | عنارص هویت بخش

Pattern |  بافت
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   Identifier | عنارص هویت بخش

Pattern |  بافت
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   Identifier | عنارص هویت بخش

Form |  فرم

 Die Cut  | )قالب برش  )اریب 
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   Identifier | عنارص هویت بخش

Form |  فرم
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   Identifier | عنارص هویت بخش

Form |  فرم

Pattern |  بافت
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   Identifier | عنارص هویت بخش

 Curve |  منحنی

Pattern |  بافت

Esfahan Curve

Form |  فرم
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   Identifier | عنارص هویت بخش

 Die Cut  | )قالب برش  )اریب 

Esfahan Line
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   Identifier | عنارص هویت بخش

 Angle  |  زاویه 

Esfahan Angle
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