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 به نام خدا

 

 جلسه اول

 تعریف رساوه پًستر 

پٞػتش كلح٠ ای اػت ٠ً ثش سٝی دیٞاس ٛلت ٗی ؿٞد ٝ ١ذف آٙ آُب١ی دادٙ ٝ اعالع سػبٛی .پٞػتش سػب٠ٛ ٝ اثضاسی خ٢ت اعالع سػبٛی اػت 

 .پٞػتش ٢ٗ٘تشیٚ ػبختبس ُشاكیٌی اػت ٠ً ٗؼ٘ٞال اص دٝ ػبْٗ ٢ٖٗ تلٞیش ٝ ٛٞؿتبس ٝ یب یٌی اص ایٚ دٝ ث٢شٟ ٗی ثشد.اػت

 

 عملکرد پًستر 

 

ث٠ .ػٌ٘ٔشد پٞػتش استجبط ثشهشاس ًشدٙ ٗیبٙ اكشاد خبٗؼ٠  ثب ٗٞضٞع تجٔیؾ اػت ٝ دس ثیؾ تش ٗٞاسد حبْٗ پیبٕ ٝ آُب١ی د١ٜذٟ یي خجش اػت

. ٗذت صٗبٙ ًبسثشد پٞػتش ػ٘ٞٗب ٗـخق ٝ ٗحذٝد اػت .كٞستی ثیبِٛش سٝیذادی دس ُزؿت٠ یب دس صٗبٙ حبّ یب ٛٞیذ خجشی دس آیٜذٟ ٗی ثبؿذ

 .ِٗش آٙ دػت٠ اص پٞػتش ١بیی ٠ً ٗحتٞا ٝ پیبٗی ١٘یـِی ٝ ٗبٛذُبس داسٛذ

 

 يیژگی پًستر 

 
٠ً ث٠ دسیبكت تلٞیش ث٠ ٝػی٠ٔ چـٖ ث٠ كٞست دائ٘ی ، عجیؼی ٝ .خٔت تٞخ٠ كبػْ: ٛٞع اّٝ: خٔت تٞخ٠ خٞد ثش دٝ هؼٖ اػت .خٔت تٞخ٠- 

٠ً ثش خزة ثلشی ث٠ ٝػی٠ٔ ػٜلشی ثب ٝیظُی٢بی خبف ؿٌٔی ٝ یب سِٛی دالٓت داسد، .خٔت تٞخ٠ ٗلؼّٞ اػت: ٝ ٛٞع دٕٝ. خٞدًبس دالٓت داسد

 .٠ً دس عشاحی پٞػتش ػبْٗ دٕٝ ثؼیبسداسای ا١٘یت ٗی ثبؿذ.٠ً ثتٞاٛذ تٞخ٠ اٛؼبٙ سا ث٠ ػ٘ت خٞد خٔت ًٜذ

 

آجت٠ ٌٗ٘ٚ اػت دس ٗٞسد پیبٕ ١ب ٝ ٗحتٞا١بی پیچیذٟ تش ٗخبعجبٙ .پٞػتش ثبیذ ثشاحتی پیبٕ ٝ ٗحتٞای خٞد سا ث٠ ٗخبعت ٜٗتوْ ٛ٘بیذ- 

اٛتخبة تٌٜیي ٜٗبػت ثشای ثیبٙ ١ش .دس ١ش كٞست عشاح ثبیذ پٞػتش سا عٞسی عشاحی ًٜذ ٠ً ثشای ٗخبعت هبثْ دسى ثبؿذ.خبف داؿت٠ ثبؿذ

 .ٗٞضٞع ثب تٞخ٠ ث٠ ٗخبعت آٙ دس عشاحی پٞػتش ا١٘یت خبف داسد

 

 .اٛتخبة هبٓت ثیبٛی ٗتٜبػت ثب ٗٞضٞع،ٗحتٞای پیبٕ ٝ ٗخبعت اص ٓحبػ اٛتخبة ٛ٘بد١ب ، ٛـب٠ٛ ١بی تلٞیشی ٝ ػالئٖ ٛٞؿتبسی ٜٗبػت- 

 

 دس اثؼبد پٞػتش ث٠ كٞست اػتبٛذاسد ، ػ٘ٞٗب .اثؼبد پٞػتش ثش اػبع اػتبٛذاسد١بی ٗٞخٞد ًبؿز ٝ هبثٔیت ١بی دػتِبٟ چبح تؼشیق ٗی ُشدد- 

 – دس  –  دس  ٗی ثبؿذ  . 
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ػبختبس پٞػتش ثبیذ اص ١ش .ٝ ٛیض ًٜتشاػت سِٛی ٗیضثبؿذ (ثضسُٜ٘بیی تلٞیش  )تشًیت ثٜذی ٝ ػبختبس پٞػتش ، ٠ً ثش اػبع ًٜتشاػت اٛذاصٟ - 

 ػبختبس پٞػتش دس ٝا هغ ٗد٘ٞػ٠ ای اص ػٜبكش ٛٞؿتبسی ٝ تلٞیشی.٠ُٛٞ خضئئی ِٛشی پش١یض ٛ٘بیذ تب ثتٞاٛذ ٗخبعت سا ث٠ ػٞی خٞد خٔت ٛ٘بیذ

صٗبٛی ٗحٞس اكٔی پٞػتش تلٞیش اػت ٝ ٛٞؿتبس ٛوؾ ٌْٗ٘ سا دس پٞػتش ایلب ٗی ًٜٜذ ٝ صٗبٛی .اػت ٠ً دس اٝٓٞیت ١بی ٗختٔلی هشاس ٗی ُیشٛذ

 .ٗحٞس پٞػتش ٛٞؿتبس اػت ٝ ٛٞؿت٠ ١بی دیِش ثب اٛذاصٟ ًٞچٌتش ٛوؾ ثبصُٞ ًٜٜذٟ ٗغبٓت پٞػتش سا داسٛذ 

 

       يیژگی های یک پًستر مًفق

-    ػبدُی 

-    ُٞیبیی 

-     خزاثیت سِٛی 

-     ًبدس ٜٗبػت 

-     َٛتشًیت ثٜذی ٜٗبػت كشٕ ٝ س 

-      ٝحذت 

-     ٟخالهیت ٝیظ 

-     خٞاٛبیی دس پٞػتش١بی ٛٞؿتبسی 

 -     اخشای ٜٗبػت 

- ( ٓی اٝت  )حشٝف ُزاسی ٜٗبػت تیتش١بی اكٔی ٝ كشػی 

 :به گًوه های مختلف تقسیم می شًد« پًسترها»

    - ٚ(... ٗثْ پٞػتش١بی ثبصیٌٜبٙ كٞتجبّ، ٗؼشكی ؿ٢ش١بی دیذٛی ٝ): « ؿٜبختی» پٞػتشثب ػٜبٝی 

  -  ٚ(... ثغٞسٗثبّ پٞػتشثب ػٜبٝیٚ خـٜٞاسٟ ١ب ٝ ػ٘یٜبس١ب ٝ): «خجشی»پٞػتش ثب ٗغبٓت ٝ ػٜبٝی 

 -  ٚ(پٞػتش ث٢ذاؿت ٝ ػالٗتی- ٗثال ٛ٘بیـِبٟ ٓٞاصٕ آٗٞصؿی ٝ ً٘ي آٗٞصؿی ): «آٗٞصؿی ٝ تشثیتی» پٞػتش ثب ػٜبٝی 

 -  ٙ(... كؼبٓیت ١ٜشی ٝ- ٗثْ كشاخٞاٙ ٝ یب دػٞت ث٠ ػ٘یٜبس ): «كشا خٞاٙ ٝ یب دػٞت ث٠ ثبصدیذ» پٞػتش ثب ػٜٞا 

 -  (... كش١ِٜی ٝ- ػٜبٝیٚ ػیبػی - ً٘ي ث٠ ٗشدٕ ٗحشٕٝ ٝ صٓض٠ٓ صدٟ ثٖ ): « اعالع سػبٛی» پٞػتش خ٢ت.  

 -  تجٔیؾ - كشٝؽ كٞم آؼبدٟ ٗحلٞالت یي ٗٞػؼ٠ - پٞؿبى - پٞػتشثشای كؼب ٓیت ١بی تدبسی ٗثْ ػغش١ب ): « اهتلبد ٝ تدبست» پٞػتش ثب ٗٞضٞع

  .(... ػبػت ١بی
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ثب تٞخ٠ ث٠ ٗٞاسد اػتلبدٟ اص پٞػتش، ُشٟٝ ػٜی ٝ عجوبت اخت٘بػی ثیٜٜذٟ، ٛٞع سَٛ، كٞٛت ٛٞؿتبسی، ایدبد كضب ٝ حتی هغغ ٝ اٛذاصٟ پٞػتش ٛیض اٛتخبة ٗی 

 . ؿٞد
 

 اصًل تهیه پًسترها 

 :برای تهیه پًسترها ، در وظر گرفته اصًلی كه در ریل مًرد بحث قرار می گیروذ ، به كارایی آوها كمک شایان تًجهی را خًاهىذ كرد 

 - حتی آ٘وذٝس اص صثبٙ ٗحٔی ثشای یي ٜٗغو٠ اػتلبدٟ ؿٞد. 

 - اص ػالی٘ی اػتلبدٟ ؿٞد ٠ً حتی ثشای اكشاد ثی ػٞاد ٛیض هبثْ ك٢ٖ ثبؿٜذ. 

 - كوظ یي پیبٕ دس پٞػتش ُٜدبٛذٟ ؿٞد ایذٟ ١بی ثیؾ اص حذ ، ثبػث ػشدسُ٘ی كشاُیشاٙ ٝ ؿٔٞؿی پٞػتش ٗی ؿٞد. 

 - ٙپٞػتش ثبیذ خالك٠ ثبؿذ ث٠ ایٚ ٗؼٜی ٠ً ثتٞاٙ آٙ سا دس ٗذت ًٞتب١ی ٗغبٓؼ٠ ٛ٘ٞد ثٜبثشایٚ حشٝف ثٌبس سكت٠ ثبیذ خٞاٛب ٝ دسؿت ثٞدٟ ثغٞسی٠ٌ ثتٞاٙ آ

ثؼضی اص ٗتخللیٚ ٗؼتوذٛذ ٠ً ًٔ٘بت ثٌبس سكت٠ . سا اص كبك٠ٔ ٛؼجتبً دٝس خٞاٛذ ؛ ثشای سػبیت ایٚ ٌٛت٠ ث٢تش اػت ٠ً ٗغٔت سا دس یي خ٠ٔ٘ خالك٠ ٛ٘ٞد 

 .٠ً٘ٔ تدبٝص ٛ٘بیذ  ؿذٟ دس پٞػتش ٛجبیذ اص 

 - پٞػتش١بی خٞة داسای تلبٝیش صیبدی ٛجبؿذ ٝ ت٢ٜب ؿبْٗ عشح٢بیی ثبؿذ ٠ً ٜٗظٞس سا ثیبٙ ٗی ًٜٜذ ٝ دس حویوت پٞػتش١ب ثبیذ ػبدٟ ت٢ی٠ ؿٞٛذ. 

 - ایٚ ٗغٔت ؿبْٗ ًٔی٠ خٜج٠ ١بی ٗشثٞط ث٠ ت٢ی٠ آٙ ٛظیش ًٔ٘بت ٝ خ٘الت ، عشح٢ب ٝ سٝاثظ ثیٚ ػٜبكش . پٞػتش١ب ثبیؼتی ثذیغ ، خبٓت ٝ ٛٞ ثبؿٜذ

 .ثغٞس خالك٠ ، ت٢ی٠ ًٜٜذٟ ثبیذ دس كٌش پیذا ًشدٙ ػٞطٟ ای ثبؿذ ٠ً تب آٙ ٓحظ٠ ث٠ كٌش ًؼی ٛشػیذٟ ثبؿذ . تـٌیْ د١ٜذٟ آ٢ٛب ٗی ؿٞد 

 - ثبسی ای٠ٌٜ اٌٗبٙ تثجیت . پٞػتش١ب سا ٗی تٞاٙ ت٢ٜب ث٠ یي ٛٞؿت٠ ٝ یب تیتش خالك٠ ٛ٘ٞد ؛ ای٠ِٜٛٞ ٛٞؿت٠ ١ب ٗذت صیبدی دس خبعش كشاُیشاٙ ثبهی ٗی ٗبٛذ

ثیـتش آ٢ٛب دس خبعشٟ ثبال سٝد ، اص عشح ٝ ٛوبؿی ٝ ٗغبٓت ٜٗذسج دس پٞػتش ٛجبیذ كبك٠ٔ ای ٝخٞد داؿت٠ ثبؿذ ٝ ثبیذ اص تلبٝیشی اػتلبدٟ ٛ٘ٞد ٠ً ثشای 

 . ثبؿذ  ثجٜذُبٙ ػشیؼبً هبثْ دسى ثبؿذ ٝ ١٘چٜیٚ عشح ٝ ؿؼبس پٞػتش ثبیؼتی ثب كش١َٜ خبٗؼ٠ ػبصُبس

  - ٛحٟٞ هشاس ُشكتٚ هؼ٘ت٢بی ٗختٔق پٞػتش اص خ٠ٔ٘ تیتش١ب ٝ ػٜبٝیٚ آ٢ٛب اص خ٠ٔ٘ ٗتـیش١بیی ١ؼتٜذ ٠ً دس ٗیضاٙ تبثیش ثشكشاُیشاٙ دخبٓت كشاٝاٙ داسد. 

 - ث٠ عشص كحیحی اص آ٢ٛب اػتلبدٟ ؿٞد ، ٗی تٞاٜٛذ تبثیش ثؼضایی ثش سٝی ثیٜٜذٟ ثبهی  س٢ِٛب ١٘یـ٠ ٗجیٚ ایذٟ ١ب ٝ احؼبػبت ثٞدٟ ٝ ١ؼتٜذ ٝ چٜبٛچ٠

 . ثِزاسد ثٜبثشایٚ ٛجبیذ اص س٢ِٛب ث٠ ػٜٞاٙ تضئیٚ اػتلبدٟ ٛ٘ٞد 
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 (وًشتاری) آشىایی با پًسترهای تایپًگرافیک 

 

دس پٞػتش ١بی اٝٓی٠ ٠ً ٝظیل٠ ٗؼشكی یي ًبال یب یي اثش ١ٜشی سا ثش ػ٢ذٟ داؿتٜذ ًٔ٘بت ٝ حشٝف ت٢ٜب ث٠ اعالع سػبٛی پٞػتش ً٘ي ٗی 

 .ًشدٛذ ٝ ث٠ ػٜٞاٙ یي ػٜلش ثلشی دس اٛذاصٟ ١بی ٗختٔق كضبی پٞػتش سا دس ٗی ُشكتٜذ

ثشای ٠ٛٞ٘ٛ اٝٓیٚ پٞػتش ١بیی ٠ً پذس ٝ پذسثضسٍ ١بی ٗب سا ثشای دیذٙ ٛخؼتیٚ كیٖٔ ١بی ػیٜ٘بی ایشاٙ، تشؿیت ٗی ًشدٛذ داسای چٜیٚ 

ث٠ ػبدٟ تشیٚ ؿٌْ ٝ ث٠ ػ٠ صثبٙ كبسػی، كشاٛؼ٠ ٝ سٝػی ... ٝیظُی ثٞدٛذ دس ایٚ پٞػتش ١ب ٗـخلبت كیٖٔ اص خ٠ٔ٘ ٛبٕ ثبصیِشاٙ، ًبسُشداٙ ٝ

 .ٜٗتـش ٗی ؿذ

پیـشكت كٜؼت چبح ٝ پیذایؾ ١ٜش ػٌبػی ثب ایدبد تحٞٓی ؿِشف دس عشاحی پٞػتش ث٠ تذسیح تلبٝیش سا ث٠ دسٝٙ پٞػتش ١ب ًـبٛذ تب پٞػتش 

 .١ب ث٠ تشًیجی اص ٛٞؿت٠ ٝ تلٞیش ثذّ ؿٞٛذ

دس ایٚ ؿشایظ ثٞد ٠ً عشاح پٞػتش ٗدجٞس ؿذ ثشای اٛتوبّ پیبٕ ث٠ ٗخبعت ث٠ كشاُیشی اكّٞ صیجب ؿٜبػی ثپشداصد ٝ ایٚ اٗش سكت٠ سكت٠ ث٠ اكّٞ 

 .ٝ هٞاػذ عشاحی پٞػتش ١ٞیتی ٗؼتوْ ثخـیذ

دس ٝاهغ ثب ٝسٝد تلبٝیش ث٠ پٞػتش ١ب ٠ٛ ت٢ٜب اص ا١٘یت ٛٞؿتبس دس آ٢ٛب ًبػت٠ ٛـذ ث٠ٌٔ ث٠ ایدبد خٜجـی خذیذ دس ٛحٟٞ عشاحی حشٝف پٞػتش 

 .اٛدبٗیذ

چشا ٠ً اص آٙ صٗبٙ ث٠ ثؼذ حشٝف ٗی ثبیؼت دس ًٜبس تلبٝیش ٠ً داسای هذست ثلشی ثبالیی ثٞدٛذ خٟٔٞ ًشدٟ ٝ ث٠ اٛتوبّ پیبٕ ٝ ؿؼبس ٗٞسد 

 .ٛظشث٠ ٗخبعت ً٘ي ًٜٜذ

دس ٛتید٠ ایٚ تحٞالت ٓضٕٝ ایدبد یي دُشُٞٛی دس كشٕ ، اٛذاصٟ ٝ ؿٌْ ٛٞؿتبس دس پٞػتش ثیؾ اص پیؾ حغ ؿذ ٝ ثب ُزؿت صٗبٙ ٝ ثب ؿٌْ 

: سٝٛبٓذ ثبستض ادیت ٝ كیٔؼٞف كشاٛؼٞی ٗی ُٞیذ. ُیشی ؿیٟٞ ١بی ُٞٛبُٞٙ تبیپُٞشاكی، حشٝف ٝ ٛٞؿتبس خبیِبٟ ٝیظٟ ای دس پٞػتش پیذا ًشدٛذ

دس ُزؿت٠ ػٌغ ١ب ٝ تلبٝیش ٗؼٜب سا ث٠ تلٞیش ٗی ًـیذٛذ ٝ اٗشٝصٟ ٛٞؿتبس تلبٝیش سا ثب خٞد حْ٘ ٗی ًٜٜذ ٝ تلبٝیش سا ثب كش١َٜ ٝ تلٞسات »

  . آٗیخت٠ ٗی ػبصٛذ
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ثب ًْ پٞػتش یِب٠ٛ ؿذٟ ٝ ث٠  (ً٘پٞصیؼیٞٙ)ثب تجذیْ ؿذٙ ث٠ یي كشٕ دس تشًیت ثٜذی  (خجشسػبٛی)ٛٞؿتبس خذا اص سػبٓتی ٠ً ثش ػ٢ذٟ داسد 

ث٠ ػجبست دیِش پٞػتش ثب خذا ؿذٙ اص ٗٞضٞع خٞد . ػٜٞاٙ یي اثش تدؼ٘ی ٗؼتوْ، ٛوٞؽ ٗبٛذُبسی سا دس ر١ٚ ٗخبعت ثش خبی ٗی ُزاسد

 .١٘چٞٙ ١ش اثش ١ٜشی دیِش كبسؽ اص صٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ثبهی ٗی ٗبٛذ

خٞاٛب اص ٓحبػ ٝضٞح سٝؿٜی ٝ سػب ثٞدٙ ث٠ ٠ُٛٞ ای ٠ً ٗخبعت ١ِٜبٕ ٗـب١ذٟ . حشٝف پٞػتش ثبیذ دس دسخ٠ اّٝ خٞاٛب ٝ ػپغ خٞاٛذٛی ثبؿذ

خٞاٛذٛی اص ایٚ خ٢ت ٠ً هشائت ًشدٙ ٛٞؿتبس ثشای خٞاٜٛذٟ ١٘شاٟ ثب ٛٞػی چبٓؾ تٞإٔ ثب ٓزت . حشٝف ثش خٞاٛذٙ آٙ ١یچ ٗـٌٔی ثشٛخٞسد

 .ٝػاله٠ ثبؿذ ٝ ١یدبٙ ٗخبعت سا ثشاِٛیضد

ٛٞؿتبس ، ٗبٜٛذ ػبیش ػٜبكش . اٗشٝصٟ ٛٞؿت٠ خذا اص تلٞیش ٛیؼت ث٠ٌٔ ثخـی اص تلٞیش سا تـٌیْ ٗی د١ذ ٝ ث٠ ٛٞػی تلٞیش سا ًبْٗ ٗی ًٜذ

آجت٠ ١٘ب١ِٜی ٗیبٙ حشٝف ٝ تشًیت ثٜذی ٜٗدؼٖ ٛیض دس خزاة تش . پٞػتش دس كٞستی ٠ً كحیح عشاحی ؿٞد ُیشا ٝ ت٘بؿبیی خٞا١ذ ثٞد

 .ؿذٙ ٛٞؿتبس ػ٢ٖ ث٠ ػضایی داسد

ٌٛت٠ حبئض تٞخ٠ دس عشاحی حشٝف ثشای پٞػتش ایٚ اػت ٠ً حشٝف اص عشین ٛٞع ؿٌْ ٝ چِِٞٛی هشاس ُشكتٚ دس كلح٠ ٗی تٞاٜٛذ داسای 

ًبساًتش خبكی ثبؿٜذ ٠ً ایٚ ًبساًتش دس كٞست ١٘ب١ِٜی ثب ٗٞضٞع پٞػتش ٗی تٞاٛذ دس اٛتوبّ ١ش چ٠ ث٢تش ٗحتٞای ٗٞسد ٛظش ث٠ ٗخبعجبٙ 

 .تأثیش ث٠ ػضایی داؿت٠ ثبؿٜذ ٝ اص عشكی دیِش ٛیض حشًت ٝ خظ آ١َٜ ًٔ٘بت ػ٢ٖ كشاٝاٛی دس اسصؽ ٝ ٗحتٞای عشح ایلب ٗی ًٜذ
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