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  چيست؟ پوستر

ُ  ّمن،  ٍ کٌاس هَاصات دس دٍ ایي کِ ّشچٌذ تبلیغات، ٌّش ٍ گشافیک ٌّش اص اػت تلفیقی پَػتش  حشکمت  ّومَاس

 هٌتـش ٍ عشاحی تبلیغات، جْت کِ ّؼتٌذ ّای گشافیكی عشاحی پَػتشّا .ّؼتٌذ یكذیگش هكول ٍ اًذ ًوَدُ

 ؿَد هی بشدُ کاس بِ خاكی هَضَع یا سٍیذاد هغلب، سػاًی اعالع بشای تش پَػتشّا جضئی تؼشیف دس .ؿًَذ هی

 ٍ گمزسا  اثمش  همی ؿمَد،   عشاحمی  هكاى ٍ صهاى ّواى دس خاكی هقلَد بشای ٍ خاكی هكاى ٍ صهاى دس چَى ٍ

 هخاعب سا، جوؼیت اص فشاٍاًی گؼتشُ ٍ عیف پَػتش ّش ٍ ّؼتٌذ هشدم ػاهِ پَػتشّا هخاعباى .ًاهاًذگاسیؼت

 اص تخیل پَػتش عشاحی حیغِ .کٌٌذ هی بشقشاس بیٌٌذُ، بِ خاف هفاّین اًتقال بشای دّذاستباط بلشی، هی قشاس

 چمَ   بمشسٍی  پَػمتشّا  اٍلمیي  .یابذ هی اداهِ آى دس ّا خظ ٍ سًگ ٍ ّا فشم ، تلاٍیش تا ٍ ؿَد هی آغاص عشاح

 ػمیش  ٍ گمشدد  همی  بماص  اًگلؼتاى دس هیالدی ًَصدُ اٍاخش سى بِ پَػتش ابذاع ٍ ؿشٍع تاسیخ ٍ ؿذًذ هی عشاحی

ٍ تاسیخ ؿشٍع ٍ ابذاع پَػتش بِ اٍاخش قشى ًَصدُ هیالدی دس اًگلؼتاى باص  دس فشاًؼِ ػالْا ّواى دس آى، تحَالت

هی گشدد ٍ ػیش تحَالت آى، دس ّواى ػالْا دس فشاًؼِ جایی کمِ طٍل ؿمشُ، پمذس ٌّمش پَػمتش دس آى صًمذگی       

 هیكشد، اداهِ پیذا کشد. پغ اص جٌگ جْاًی دٍم ٌّش پَػتش ٍ اكَال ٌّش گشافیک سًگ ٍ بَی بْتمشی بمِ خمَد   

 .گشفت. ٍ کن کن بلَست چاپ بشٍی کاغز ٍ هقَا دس ػشاػش جْاى گؼتشؽ یافت

 

 

 

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 پوستر هاي ويژگي:  

 ِکٌذ تشغیب آى خَاًذى ٍ پیگشی بِ سا ٍی ٍ کٌذ جلب خَد بِ سا بیٌذُ تَج.  

 ِباؿذ ًظن داسای هٌغقی ای ؿیَُ ب.  

 ایجاد هخاعب دیذ دس بتَاًذ سا ثاًیِ  15ًظاسُ بشای صهاى حذاقل(کٌذ هتَقف خَد بشابش دس سا هخاعب 

 ) کٌذ

  ِبـٌاػذ سا خَد هخاعب خَبی ب.  

 ًباؿذ گٌگ ٍ گًَِ هؼوا ٍ کٌذ قشاس بش ٍاػغِ بی استباعی خَد هخاعب با بتَاًذ.  

 باؿذ داسا سا حشٍف ٍ هغالب بَدى خَاًا.  

 بگزاسد ًوایؾ بِ سا تلاٍیش ٍ حشٍف اص جزابی آهیضؽ.  

 ِبگیشد خذهت بِ سا عشاحی اكلی ػٌاكش خَبی ب.  

 کٌذ هٌتقل خَد خاف هخاعبیي بِ سا پیام اكلی هفَْم احؼي ًحَ بِ بتَاًذ.  

   ٍُکٌذ القا بیٌٌذُ دس ًیض سا هفَْهی تفكش ، بلشی دیذ بش ػال. 

 قبل کاسپَػتش ؿشٍع دس .باؿٌذ گزاس تاثیش پیام اًتقال دس بتَاًٌذ کِ باؿٌذ گًَْای بِ بایذ پَػتشّا ؿكل ّش بِ 

ِ  عشح كَست بِ کاغز سٍی بش خَاّیذ هی آًچِ اص دقیقی تجؼن ٍ فكش بایذ کاسی ّش اص  ، کٌیمذ  همٌؼكغ  اٍلیم

 سًگمی  فضای کٌیذ بٌذی عبقِ سا آًْا اٍلَیت ًؼبت بِ ٍ کشدُ اًتخا  سا کلیذی ٍ هْن اعالػات .باؿیذ داؿتِ

 ٍ ًومَدُ  یادداؿمت  کاغمز  یک کٌاس دس هَضَع تٌاػب بِ سا

 اًتخما   ؿوا رّي دس قبل اص کِ تلَیشی چیذهاًْای ػپغ

 پَػمتش  کمادس  دس ، کٌیذ عشاحی خَاّیذ هی یا ٍ اػت ؿذُ

ِ  عالیی ًقاط یا ٍ کاًًَی ًقغِ .کٌیذ چیذهاى خَد  همی  کم

 دس سا ًوایذ ؿوا اجشای پَػتش جز  سا هخاعباى بیـتش تَاًذ

 ٍ عشاحمی  یما  ٍ فًَمت  ،اًتخما   ًَؿتاسی ؿیَُ.بگیشیذ ًظش

عشاحمی   دس سا … غیمشُ  ٍ اؿماسات  ، ّا تاکیذ ، فًَت اجشای

ِ  اتَد اص پغ .دّذ ًـاى خَد پَػتش اٍلیِ ِ  ؿمشٍع  ، اٍلیم  بم

 اجمشای  بمشای  تَاًیذ هی ، ؿذُ هغالؼِ ٍ هحكن عشح اجشای

  .داسیذ بش سا اٍلیِ قذم ، کاس
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 چون اي يافته تركيب عناصر با شما پوستر اصلي ايده:  

 ؿمذُ  رکمش  همَاسد  بمش  ػالٍُ.ّؼتٌذ ّواٌّگ ّن با غیشُ ٍ اؿاسات ٍ ّا فًَت ، ،تلَیشی ًَؿتاسی ّای اٍلَیت 

 غیشُ ٍ تقاسى ، تَاصى ، ،تؼادل حجن ، خظ چَى گًَاگَى بلشی ّای ظشفیت ؿٌاخت  :چَى دیگشی هْن هَاسد

 یما  ٍ پَػمتش  هَضمَع  بما  آى ػاختي هتٌاػب ٍ ّا سًگ ّاسهًَی ؿٌاخت  .باؿذ هی اسا د سا خَد اّویت ،….

ٍ  ّا سًگ خاكیت هٌغقی ؿٌاخت گفت تَاى هی یا  .باؿذ هی ای ٍیظُ اّویت داسای ، آى بش گزاس تاثیش هحیظ

 .بَد خَاّذ بیٌٌذُ دیذ جز  دس هَثش بؼیاس هخاعب بلشی دیذ بش آى سٍاًی تاثیش

 ، چپ  :ػوت ػِ دس  /کادس پاییي قؼوت دس ٍ ػاًتیوتش 5کاس ّای لبِ بِ ًؼبت ، اكلی حشٍف فاكلِ چیذهاى

ِ  ػٌمَاًی  ّش با ّا پَػتش باؿذ هی هتش ػاًتی  3پَػتش 2فاكلِ با باال ٍ ساػت  ػَاعمف  ٍ حمغ  بایمذ  باؿمٌذ  کم

ِ  ٍ باصاس دس سایج هَضَػات اص دٍس بِ هتؼْذ ٌّشهٌذ ٍ دٌّذ جای خَد دس سا ٌّشهٌذ  ٍ خمال   بایمذ  ، ای کلیـم

 .باؿٌذ خَد خاف هخاعبیي بشای ، ًَ ّای تكٌیک با جذیذ هَضَػات اسایِ آهادُ ّویـِ ٍ باؿذ ًَآٍس

 :باشند مي گونه دو به پوسترها در رفته كار به هاي عكس  

 همی باؿمذ   ػكمغ  هَضَع خذهات یا کاال خَد ػكغ ًَع ایي دس کِ: صنعتي هاي عكس.  ِ  ایمي  بم

 .گَیٌذ هی هؼتقین تلاٍیش تلاٍیش،

 ّذف ٍ هَضَع هؼتقین غیش عَس بِ تلَیشی یا الواى ّا ػكغ ًَع ایي دس کِ: تبليغاتي هاي عكس 

 ".گَیٌذ هی هؼتقین غیش تلاٍیش تلاٍیش، ایي بِ .ًوایذ هی القا سا پَػتش اص
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  پوستر طراحي هاي المان

 .ؿًَذ هی تـكیل فرم و فونت و رنگ  :ثابت الواى ػِ اص گشافیكی ّای عشاحی

 

 : ها رنگ -1

 اص اػمتفادُ  دس اػمت  بْتمش 

 هفماّین  پَػمتشّا،  دس سًگ

 ًظمش  دس ًیمض  سا ّما  سًمگ 

 پَػتشّا کِ اص آًجا .بگیشیذ

 ِ  ّؼمتٌذ،  تبلیغمات  ٍػمیل

 دس تَاًمذ  هی سًگْا اًتخا 

 یما هَفقیمت   آى اثشبخـمی 

 قابل ػْن آى سػاًی اعالع

 بْتمش  .باؿمذ  داؿتِ تَجْی

 سًگ هْن ػِ اص بیؾ اػت

 ّمن  بما  ًیمض  آًْما  اّویت کِ دسجِ سًگ ػِ پایِ بش ؿوا پَػتش یؼٌی .ًكٌذ ًَاصی چـن ؿوا عشح دس اكلی، ٍ

 دیگمش  سًمگ  .باؿذ داؿتِ بیـتشی ػٌگیٌی ٍ باس یک سًگ سًگ، ػِ ایي هیاى اص .ؿَد عشاحی ، ًیؼت یكؼاى

 اكملی  َّای ٍ حال تشتیب بذیي .قشاسگیشد اّویت ػَم جایگاُ دس آخش ٍ سًگ باؿذ اّویت ًظش اص دٍم دسستبِ

 حمغ  همَاسد خماف،   جمض  بِ صیاد، ّای سًگ اص اػتفادُ .ؿَد هی هـخق ؿوا پَػتش سػاًی یا اعالع تبلیغات

ِ  گمشم  ّای سًگ بذاًیذ اػت بْتش .داؿت خَاّذ کوتشی گزاسی تاثیش ٍ کٌذ هی هٌتقل سا دسّوی ٍ ؿلَغی  بم

 خمَساکی  پَػمتشّای  دس (ًمب   ضمشباى  ٍ ّیجماى  افمضایؾ )گمزاسد   هی بذى بیَؿیوی بشٍی کِ تاثیشی دلیل

 ٍ آساهمؾ  احؼماع  گمشم،  ّمای  سًمگ  بما  آى هتقابل تاثیش دلیل بِ ػشد ّای ٍ سًگ داسًذ سا اػتفادُ بیـتشیي

ِ  ّای ػاصهاى تبلیغاتی پَػتشّای دس هثال ؿایذ ٍ کشدُ هٌتقل بیٌٌذُ بِ اعویٌاى سا   ...ٍ ّما  باًمک  یما  ٍ بیوم

  .باؿٌذ داؿتِ بیـتشی بخـی اثش ٍ کاسبشد
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 : ها فرم. 2

 تلَیشػاصی ٍ ّشچِ خالقاًِ کِ باؿذ هی پَػتشّا تلاٍیش دس سفتِ بكاس ًوادّای ٍ اؿكال ّواى ّا، فشم :فشم

 هتفاٍت بلشی هفاّین داسای ّا سًگ هاًٌذ ّا ًیض فشم .بَد خَاّذ تاثیشگزاستش ٍ هاًذگاستش ًظش، دس باؿذ ؿذُ

 اػتفادُ ػٌگیي كٌایغ دس ؿكؼتِ خغَط هثال .کشد فشاٍاًی دقت تبلیغات بایذ دس آًْا اًتخا  دس ٍ ّؼتٌذ

 هثال) تش تَلیذات هالین یا خذهات ٍ كٌایغ دس هٌحٌی خغَط ٍ (خَدسٍػاصی كٌایغ هاًٌذ. ؿَد هی بیـتشی

  باصی اػبا  تَلیذات یا غزایی كٌایغ

  : ها فونت. 3

 

 اػتفادُ هتٌاػب بایذ پَػتش هَضَعٍ  ّذف با ٍ ؿَد هی اًتخا  دقت با پَػتش الواًْای ػایش هاًٌذ ًیض ّا فًَت

 ٍ تش جالب صهاى ّواى هخلَف ّای فًَت اص اػتفادُ سٍیذاد تاسیخی، یک پَػتش دس اػت ٍاضح پش .ؿًَذ

 فاًتضی یا کَدکاًِ فًَتْای اص کَدکاًِ، هحلَل تَلیذ یا سٍیذاد یک دسپَػتش اػت بْتش باؿذ، یا هی تش هٌاػب

 ًبایذ آى ّای ًَؿتِ باؿذ، ؿوا ػادُ پَػتش ّشچقذس .ًٌَیؼیذ ػادُ سا پَػتش ّای ًَؿتِ ّشگض .گشدد اػتفادُ

  تا کٌیذ اػوال ًَؿتِ ٍ فًَتْا بشسٍی تَاًیذ هی کِ ّش خالقیتی .باؿذ هجلِ یا کتا  کلوات ؿبیِ ٍ ػادُ

 کشدین، اؿاسُ آى بِ پَػتش تـكیل دٌّذُ ػٌاكش هبحث دس کِ ؿیَُ آى با سًگ ٍ فشم ٍ فًَت الواًْای اص اػتفادُ

 ٍ سًگ ؿكل، فشم، کِ اػت عشاح خالقیت ٍ هَقؼیت ٍ پَػتش ًیؼت عشاحی بشای ؿشط ٍ قیذ بی قاػذُ ٍ قاًَى

 فكش ًیض ؿكٌاًِ ػاختاس ّای عشح بِ ّشچیض اص قبل اػت بْتش .چیٌذ هی ّن کٌاس سا ًْایت تلاٍیش دس ٍ فًَت

 ؿوا عشاحی پـت دس هی دّذ ًـاى ٍ دّذ هی ًـاى سا پَیایی هَاسد، بیـتش دس ػاختاسؿكٌی، صیشا .کٌیذ
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 ًوی صیاد تلاٍیش ٍ ؿلَغی دس صیبایی، ّویـِ .ٍجَد داسد ای کلیـِ ٍ تكشاسی قَاػذ ٍ قَاًیي ػَای تفكشی

 تلاٍیش دس بلشی هفاّین صیشا .کٌیذ فكش بیـتش ػادگی بِ بایذ ٍ ؿَد خالكِ هی ػادگی دس صیبایی گاّی .باؿذ

 هفَْم ػشیغ دس اًتقال گزاسی تاثیش ّویـِ ٍ ؿًَذ هی هٌتقل تش هؼتقین ٍ تش ساحت ػشیؼتش، ٍ تش، صٍدتش ػادُ

 آى اص هتفاٍتی ّای بشداؿت ٍ باؿذ هبْن آى ًبایذ پیام بٌابشایي اػت تبلیغاتی ٍػیلِ یک پَػتش چَى .هیباؿذ

 .هیكٌذ ٍاسد پَػتش ضشبِ بخـی اثش بِ هَضَع ایي .ؿَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه عملي:

 دو پوستر با توجه به المان هاي طراحي پوستر تحليل كنيد.

موضوع آزاد 

 توضيحات در برگهA4   

 گرافيست شناخته شدههنرمندهاي كارهاي  
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