
                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتوای درس و یک صفحو برای 4حداقل : قابل توجو مدرسین محترم 

 .خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود

  - : سال تحصیلی :ترم (پوستر و نشانو )گرافیک : رشتوکارشناسیکاردانی:مقطع تحصیلی

 سیده سارا قاسمپور مرادی:کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک نام ونام خانوادگی مدرس:نام درس
 : تلفن ىمراه مدرسline.graphic@gmail.com:مدرسemailآدرس 

  سوم         دوماول:  کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک مربوط بو ىفتو  :جزوه درس
 text :دارد ندارد          voice:داردندارد        power point:داردندارد   

 : تلفن ىمراه مدیر گروه 

                                   
 بو نام خذا

 

 جلسو اًل 

 

 : تعریف پٌستر 

 

پْستز غفحَ ای است کَ ثز رّی دیْار ًػت هی ضْد ّ ُذف آى آگبُی دادى ّ .پْستز رسبًَ ّ اثشاری جِت اطالع رسبًی است 

 پْستز هِوتزیي سبختبر گزافیکی است کَ هعوْال اس دّ عبهل هِن تػْیز ّ ًْضتبر ّ یب یکی اس ایي دّ ثِزٍ .اطالع رسبًی است

 .هی ثزد

 

 : عملکرد پٌستر 

 

عولکزد پْستز ارتجبط ثزقزار کزدى هیبى افزاد جبهعَ  ثب هْضْع تجلیغ است ّ در ثیص تز هْارد حبهل پیبم ّ آگبُی دٌُذٍ یک خجز 

هذت سهبى کبرثزد پْستز عوْهب هطخع .ثَ غْرتی ثیبًگز رّیذادی در گذضتَ یب در سهبى حبل یب ًْیذ خجزی در آیٌذٍ هی ثبضذ.است

 .هگز آى دستَ اس پْستز ُبیی کَ هحتْا ّ پیبهی ُویطگی ّ هبًذگبر دارًذ. ّ هحذّد است 

 

 :ًیژگی پٌستر 

 

کَ ثَ دریبفت تػْیز ثَ ّسیلَ چطن ثَ غْرت دائوی ، .جلت تْجَ فبعل: ًْع اّل: جلت تْجَ خْد ثز دّ قسن است .جلت تْجَ- 

کَ ثز جذة ثػزی ثَ ّسیلَ عٌػزی ثب ّیژگیِبی خبظ ضکلی ّ .جلت تْجَ هفعْل است: ّ ًْع دّم. طجیعی ّ خْدکبر داللت دارد

 .کَ در طزاحی پْستز عبهل دّم ثسیبردارای اُویت هی ثبضذ.یب رًگی داللت دارد، کَ ثتْاًذ تْجَ اًسبى را ثَ سوت خْد جلت کٌذ

 

الجتَ هوکي است در هْرد پیبم ُب ّ هحتْاُبی پیچیذٍ تز هخبطجبى .پْستز ثبیذ ثزاحتی پیبم ّ هحتْای خْد را ثَ هخبطت هٌتقل ًوبیذ- 

اًتخبة تکٌیک هٌبست .در ُز غْرت طزاح ثبیذ پْستز را طْری طزاحی کٌذ کَ ثزای هخبطت قبثل درک ثبضذ.خبظ داضتَ ثبضذ

 .ثزای ثیبى ُز هْضْع ثب تْجَ ثَ هخبطت آى در طزاحی پْستز اُویت خبظ دارد

 

اًتخبة قبلت ثیبًی هتٌبست ثب هْضْع،هحتْای پیبم ّ هخبطت اس لحبظ اًتخبة ًوبدُب ، ًطبًَ ُبی تػْیزی ّ عالئن ًْضتبری - 

 .هٌبست

 

اثعبد پْستز ثَ غْرت استبًذارد ، .اثعبد پْستز ثز اسبص استبًذاردُبی هْجْد کبغذ ّ قبثلیت ُبی دستگبٍ چبپ تعزیف هی گزدد- 

 .  هی ثبضذ  در  –  در –  در عوْهب 

 

سبختبر پْستز .ّ ًیش کٌتزاست رًگی هیشثبضذ (ثشرگٌوبیی تػْیز  )تزکیت ثٌذی ّ سبختبر پْستز ، کَ ثز اسبص کٌتزاست اًذاسٍ - 

سبختبر پْستز در ّاقع هجوْعَ ای اس .ثبیذ اس ُز گًَْ جشئئی ًگزی پزُیش ًوبیذ تب ثتْاًذ هخبطت را ثَ سْی خْد جلت ًوبیذ

سهبًی هحْر اغلی پْستز تػْیز است ّ ًْضتبر ًقص .عٌبغز ًْضتبری ّ تػْیزی است کَ در اّلْیت ُبی هختلفی قزار هی گیزًذ

هکول را در پْستز ایفب هی کٌٌذ ّ سهبًی هحْر پْستز ًْضتبر است ّ ًْضتَ ُبی دیگز ثب اًذاسٍ کْچکتز ًقص ثبسگْ کٌٌذٍ هطبلت 

 .پْستز را دارًذ 
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 فتٌگرافیک چیست

 .کِ حاصل ادغام دٍ رضتِ عکاسی ٍ گرافیک است « فتوگرافیک»یا « عکس گرافیک» . است؛  ترکیب از ٌّر ٍ صٌعتفتوگرافیک- 

با درج تصاٍیر بر رٍی دیَار غارّا یکی از اٍلیي اضکال ارتباط تصَیری در زًذگی بطر ضکل گرفت، گرچِ ّوسهاى ٍ یا پیص از آى بطر بر رٍی 

 . اضیاء ٍ ظرٍف ًیس ًقَش هتعذدی را بِ ثبت هی رساًذ

بِ تذریج با هذرًیسُ ضذى جَاهع بطری، ارتباطات تصَیری آًچٌاى رضذ ٍ بالٌذگی یافت کِ فرآیٌذ ضکل گیری ٍ تکاهل ٌّر گرافیک راُ ّای 

ِ ای طی کردًَرچٌذیي سالِ را گاّی با سرعت   .  ٍ ساعت ٍ حتی بِ صَرت لحظ

ًیاز بِ عالئن بصری، ًطاى ّا ٍ آرم ّا، طراحی حرٍف برای خطَط ٍ زباى ّای رایج ّوگام با تکاهل فرآیٌذ چاپ، طراحی ضْری، گرافیک 

هحیطی، گرافیک هطبَعاتی در حَزُ ًطر، دًیای پیچیذُ ٍ هتفاٍت تبلیغات ٍ غیرُ ّوگی در حَزُ فعالیت ّای طراحاى گرافیک تعریف هی 

  .ضًَذ ٍ ٌّر عکاسی ًیس در کٌار ٌّر گرافیک گاّی هسیر تلفیقی ٍ گاُ کاهال هستقل را پیوَدُ است

ٌّر ٍ صٌعت عکاسی از جولِ فعالیت ّای ایي حَزُ بِ ضوار هی آیذ کِ بِ تکٌَلَشی ّا ٍ فٌاٍری ّای رٍز ٍابستگی ضذیذ پیذا کردُ ٍ 

ّوگام با آى هسیر تکاهل را پیوَدُ است ٍ با پیطرفت قابل هالحظِ ًرم افسار ّای اجرایی در حیطِ ٌّر گرافیک ٍ عکاسی ٍ کاربرد ٍسیع آى 

در  (اقتصاد ٌّر)در بسیاری از هطاغل دیگر در گرٍُ ّای بسرگ خذهات، صٌعت ٍ غیرُ هی تَاى بِ اّویت ایي بخص از فعالیت اقتصادی 

 . جاهعِ پی برد
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 نمٌنو ىای پٌسترىای فتٌگرافیک
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 : پرًژه عملی 

 دًرریختنی ىا : مجمٌعو اًل 
 عکاسی از یک شی از زًایای مختلف در قالب ترکیب بنذیيای متفاًت از لحاظ نحٌه جایگیری شکل در فضا ً تنٌع زًایای دیذ -

 .متفاًت ىمراه با نٌرپردازی مناسب 

 

 :بایذىا 

 فقط عکبسی اس اضیبی دّرریختٌی - 

اضیبء اًتخبثی ثبیذ ضبهل دّرریختٌی ُب ثبضذ فقط ثز .ثبضذ.... کفص کٌَِ ، چتز ، سٌجبق تَ گزد ّ سثبلَ ُب  )اضیب هی تْاًذ ضبهل - 

 (رّی یک ضی دّرریختٌی هتوزکش گزدیذ 

 .عکبسی تْسط ضخع خْدتبى غْرت پذیزد- 

 .عکبسی ثب رسّلْضي ثبال ّ ثِتزیي ّضْح تػْیزی- 

 .چیذهبى ّ تزکیت ثٌذی ّ ًْرپزداسی تْسط خْدتبى غْرت پذیزد - 

 ًْرپزداسی خالقبًَ ّ هٌبست- 

 تزکیت ثٌذی جذاة ّ خالقبًَ- 

 - اگزتٌْع اضیب هی خْاُیذ داضتَ ثبضیذ ثبیذ اس ُز ضی  ) تزکیت ثٌذی هتفبّت تٌِب اس یک ضی اًتخبثی ًَ چٌذ ضی هختلف  عذد 

  .(تزکیت ثٌذی هتفبّت عکبسی ًوبییذ 

توزکشتبى را جِت ثِتز ضذى خزّجی کبر ثز رّی یک ضی اًتخبثی ثگذاریذ ّ اس آى ضی در حبالت ّ هْقعیتِبی هتفبّت عکبسی - 

 .ًوبییذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 پبیبى آهْسش جلسَ اّل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


