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 پوستر

یه اتضاس تثّیغاتی اػت وٝ اص دٚ عٙصش اصّی تـىیُ ؿذٜ اػت؛ یىی ٌشافیه  (POSTER پٛػتش )دس اٍّ٘یؼی

تثّیغات ایٗ اػت وٝ تٝ ٚاػغٝ ی ٌشافیه صیثا، ٔخاعة اص دٚس جزب  دس پٛػتش ٚ دیٍشی ٔتٗ. جایٍاٜ اصّی

ٔی ؿٛد ٚ ٍٞٙأی وٝ ٘ضدیه تش ٔی ؿٛد، ٔتٗ پٛػتش سا وٝ عٕٛٔا حاٚی یه دسخٛاػت یا اعالع سػا٘ی اػت 

 .سا ٔٛسد ٔغاِعٝ لشاس ٔی دٞذ

ای تىأُ  ٞا تٝ ٌٛ٘ٝ ٔشٚص آٖٞا اسصاٖ ٚ دس عیٗ حاَ یىی اص اتضاسٞای ٔٛسد عاللٝ تثّیغ وٙٙذٌاٖ ٞؼتٙذ. ا آٖ

جا ٔا تٝ ا٘ٛاع  ٞای ػالٔت عٕٛٔی ٚ آوادٔیه ٚ ٔٛاسد دیٍش واستشد داس٘ذ. دس ایٗ ا٘ذ وٝ تشای وٕپیٗ یافتٝ

 .ا٘ذاصیٓ ػاصد ٍ٘اٞی ٔی ٞا سا اص ٞٓ ٔتٕایض ٚ ٔتفاٚت ٔی چٝ وٝ آٖ ٔتفاٚتی اص پٛػتشٞای ٔٛجٛد ٚ آٖ

  

 تاریخچه پوستر

ٔٛسد تاص ٔی ٌشدد صٔا٘ی وٝ ِیتٌٛشافی تٝ یه فشایٙذ چاج ٔمشٖٚ تٝ  8166اػظ دٞٝ تاسیخچٝ پٛػتش تٝ اٚ

پزیش  ٞا تا صٔاٖ تِٛیذ ا٘ثٜٛ وٝ تىٕیُ ٞٙش تجذیذ چاج سا أىاٖ صشفٝ تثذیُ ؿذٜ تٛد. ٌؼتشؽ ٔحثٛتیت آٖ

 .وشد، ٔـاٞذٜ ٘ـذ. دس آٖ صٔاٖ تٛد وٝ ػاخت پٛػتش تٝ ٚیظٜ تشای فشٚؽ ٔحصٛالت ٌؼتشؽ یافت

تٝ عٙٛاٖ اتضاسی تشای استثاط تصٛیشی تٛػعٝ  83ٞای تثّیغات تٛدٜ ٚ دس اٚایُ لشٖ  پٛػتش یىی اص اِٚیٗ فشْ

ؿذ٘ذ ٚ  یافتٝ اػت. پٛػتشٞا تٛػعٝ تایپٌٛشافیه سا تحت تاثیش لشاس داد٘ذ صیشا تایؼتی اص فاصّٝ دٚس خٛا٘ذٜ ٔی

تشی )ٔعٕٛال اص جٙغ چٛب تٝ جای  ٞای تضسي اجتشی اص حشٚف تشای عشاحی تٛد٘ذ ٚ تٝ چ ٘یاصٔٙذ ا٘ٛاع تضسي

فّض( احتیاج داؿتٙذ. پٛػتش ػشیعا دس ػشاػش جٟاٖ ٔٙتـش ؿذ ٚ تٝ یىی اص عٙاصش ٟٔٓ عشاحی ٌشافیه تجاسی 

 .تثذیُ ٌشدیذ. تؼیاسی اص ٞٙشٔٙذاٖ ٔا٘ٙذ ٞٙشی تِٛٛص ِتشٚن ٚ ٞٙشی ٖٚ دس ٚسدٜ پٛػتشٞایی سا عشاحی وشد٘ذ

ٞا تٝ عْٕٛ  یغ احضاب ػیاػی اػتخذاْ ػشتاصٞا ٚ ٕٞچٙیٗ فشٚؽ ٔحصٛالت ٚ ٌؼتشؽ ایذٜاص پٛػتشٞا تشای تثّ

إِّّی عشاحی ٔعتمذ تٛد٘ذ پٛػتشٞا تشای تشلشاسی استثاط  ؿذٜ اػت. ٞٙشٔٙذاٖ ػثه تیپٌٛشافی تیٗ اػتفادٜ ٔی

تا ٚجٛد  ؿاٖ تشای تىٕیُ پٛػتش حاصُ ؿذ حتی ٞا دس صٔیٙٝ عشاحی اص تالؽ تاؿٙذ ٚ ٔـاسوت آٖ ٔی

 .ؿٛ٘ذ ٔحثٛتیت ایٙتش٘ت، پٛػتشٞا ٕٞچٙاٖ ٞش سٚص تشای ا٘ٛاع ٔختّف دالیُ تِٛیذ ٔی
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 انواع پوستر
 

 پٛػتشٞای تثّیغاتی .8

ا٘ذ: وٛواوٛال  سا پٛػتشٞای تثّیغاتی تٝ ٔا اسائٝ دادٜ 26تشیٗ تصاٚیش فشًٞٙ عأٝ دس لشٖ  تعضی اص تٝ یادٔا٘ذ٘ی

ا٘ذ وٝ دس فشًٞٙ عٕٛٔی دس تشاتش آصٖٔٛ صٔاٖ تٝ  یی سا عشاحی وشدٜوُٕ تاْ٘ٛ ٚ تیّی ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ پٛػتشٞا

ٞا ٚ حتی دس تیّثٛسدٞای ؿٟشی  ا٘ذ. تعضی اص ایٗ پٛػتشٞا اص عشیك ٔجالت ٚ سٚص٘أٝ خٛتی ایؼتادٌی وشدٜ

 .ا٘ذ ٔٙتـش ؿذٜ

 
اص تٛا٘ایی ٚ دیذ  26دٞذ. اٚ ٞٙشٔٙذی تٛد وٝ دس آغاص لشٖ  تصٛیش تاال پٛػتشی اص آِٛفٛ٘ؼٛ ٔٛچا سا ٘ـاٖ ٔی

ٞٙشی خٛد، دس عشاحی پٛػتشٞای تثّیغاتی تشای فشٚؽ ؿشاب ٚ ؿأپایٗ ٚ دیٍش ٔحصٛالت ِٛوغ اػتفادٜ 

 .وشد ٔی

ٔا یه ٔٛضٛع ٔـتشن دس ٕٞٝ پٛػتشٞای ایٗ ٘ٛع اص پٛػتشٞا ٘ؼثت تٝ پٛػتشٞای أشٚصٜ ٔتفاٚت ٞؼتٙذ ا

 .ای سا تفشٚؿذ تثّیغاتی ایٗ اػت وٝ یه فشد تالؽ ٔی وٙذ تجشتٝ

پٛػتش ٔٛچا وٝ دس تاال آٔذٜ، ٔٛضٛعؾ فشٚختٗ یه ػثه ص٘ذٌی ِٛوغ ٚ تجٕالتیؼت ٚ تٟٙا تٝ ٔحصٛالت 

ؿٕا تفشٚؿذ. پٛػتشٞای ؿٛد. وٛواوٛال تالؽ وشد تا تجشتٝ یه سٚص آساْ دس ػاحُ سا تٝ  ِٛوغ ٔحذٚد ٕ٘ی

ٞا تالؽ ٔی وٙٙذ تا  ػیٍاس تالؽ ٔی وٙٙذ تا تٝ ؿٕا ػثه ص٘ذٌی ٔحىٓ ٚ جاِة سا تفشٚؿٙذ. ایٗ وٕپا٘ی

ٔا٘ٙذ. حتی  پٛػتشٞایی سا عشاحی وٙٙذ وٝ تٝ ا٘ذاصٜ وافی لٛی ٞؼتٙذ ٚ دس عَٛ ػاِیاٖ دس رٞٗ ٔا تالی ٔی

یادی اص ایٗ ٘ٛع سا دس سػا٘ٝ ٞای چاج ؿذٜ تثیٙیذ، تؼیاسی دٞذ تا پٛػتشٞای ص اٌش ػٗ تاٖ تٝ ؿٕا اجاصٜ ٕ٘ی

ا٘ذ اص لثُ تٝ فشٚؽ تشػا٘ٙذ، ؿٙاػایی  اص افشاد ایٗ تش٘ذ سا تش اػاع آٖ چٝ وٝ ایٗ وٕپا٘ی ٞا ٔٛفك ؿذٜ

 .وٙٙذ ٔی
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 پٛػتشٞای ػیاػی .2

ی اَٚ ٔا ا٘ذ. دس عی جًٙ جٟا٘ تشیٗ پٛػتشٞای ػیاػی تاسیخ، عٕٛٔا تا جًٙ دس استثاط تٛدٜ ٔعشٚف

ٞا تشای تٟثٛد سٚ٘ذ تٝ واسٌیشی ػشتاصٞا  پٛػتشٞایی ٔا٘ٙذ ِشد ویچٙش ٚ عٕٛ ػٓ سا ٔـاٞذٜ ٔی وشدیٓ وٝ اص آٖ

 .ؿذ. تٝ عٙٛاٖ ٔثاَ پٛػتش ِشد ویجٙش سا دس ٘ظش تٍیشیذ ؿذ، أا لذست آٟ٘ا اغّة دػت وٓ ٌشفتٝ ٔی اػتفادٜ ٔی

 
پٛػتش تشای ٔا ػادٜ تٝ ٘ظش تشػذ أا ایٗ عشاحی دس جًٙ اٌشچٝ تش اػاع ٔعیاسٞای أشٚص ٕٔىٗ اػت ایٗ 

جٟا٘ی تٝ ؿىُ تاٚس٘ىشد٘ی دس تثّیغ ٔیٟٗ پشػتی دس تشیتا٘یا اَٚ ٔٛثش تٛد. دس آٖ صٔاٖ ٘یشٚٞای ٔؼّح تشیتا٘یا 

ٞضاس ٘یشٚی  866وأال اص داٚعّثاٖ تـىیُ ؿذٜ تٛد. دِٚت پٛػتشٞایی سا دس ؿشٚع جًٙ تٝ ٔٙظٛس تٝ واسٌیشی 

ٞا پٛػتشٞای ٔتفاٚتی سا أتحاٖ وشد٘ذ أا پٛػتش  ؿذ. آٖ ذ ٔٙتـش وشد. ایٗ یه چاِؾ دؿٛاس ٔحؼٛب ٔیجذی

ٞا اص ایٗ  ِشد ویچٙش دس تاال چیضی تٛد وٝ دس حمیمت تٝ واسٌیشی ػشتاصاٖ سا دس جًٙ پیؾ تشد. صٔا٘ی وٝ آٖ

ٔیّیٖٛ  2ای ٔٛثش تٛد وٝ دس حذٚد  ٘ذاصٜپٛػتش اػتفاد وشد٘ذ ػیّی اص داٚعّثاٖ پیـمذْ ؿذ٘ذ ٚ ایٗ پٛػتش تٝ ا

 .٘اْ وشد٘ذ ٔاٜ آیٙذٜ ثثت 81ٞضاس ٘فش داٚعّة تشای جًٙ دس  966ٚ 

 پٛػتشٞای فیّٓ .9

ا٘ذ اػتٛدیٛٞای  ٞای اخیش تٛدٜ تشیٗ پٛػتشٞا دس فشًٞٙ عأٝ دس عی دٞٝ پٛػتشٞای فیّٓ یىی اص ٟٔٓ

فیّٓ یه ؿیٜٛ اسصاٖ تشای تثّیغ آٖ عْٕٛ اػت. اص ػاصی صٔا٘ی وٝ ٔتٛجٝ ؿذ٘ذ ٕ٘ایؾ لغعات وٛچىی اص  فیّٓ

 .ایٗ ٘ٛع پٛػتشٞا اػتفادٜ وشد٘ذ
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ٞای دیجیتاَ پٛػتشٞای فیّٓ اص تصاٚیش سٍ٘ی ٚ ٌاٞی تصاٚیش واستٛ٘ی تٝ ٔٙظٛس  دس اتتذا ٚ تا صٔاٖ تؼّظ سػا٘ٝ

ٞای جٕعی ٞٙٛص ٌؼتشؽ  وشد٘ذ. دس عی صٔاٖ پٛػتشٞای سٍ٘ی ٚ اِٚیٝ فیّٓ سػا٘ٝ جّة تٕاؿاٌشاٖ اػتفادٜ ٔی

ٞا  وشد٘ذ صیشا آٖ ٘یافتٝ تٛد٘ذ ٚ دس ٘تیجٝ عشاحاٖ تٟٙا تایؼتی تا اػتفادٜ اص یه تصٛیش تٕاؿاٌشاٖ سا جزب ٔی

تٛا٘ذ تاویذ سا تش  ٞا صیادی سا دستاسٜ فیّٓ ٘ذیذٜ تٛد٘ذ. دس ٘ظش داؿتٝ تاؿیذ وٝ عشاح ٔی ٕ٘ایؾ احتٕاال لثال پیؾ

تٛا٘ذ ٔخاعة سا تٝ تٕاؿای فیّٓ ساغة وٙذ. اػأی تاصیٍشاٖ ٟٔٓ ٚ  وٝ ٔی سٚی جضئیات ٟٕٔی لشاس دٞذ

ٞای ٔـىی ٚ تضسي تٝ ایٗ دِیُ اػت وٝ تیٙٙذٜ ٕٞیـٝ تٝ خاعش داؿتٝ تاؿذ تا  ٕٞچٙیٗ واسٌشدا٘اٖ تا چاج

 .ا٘ذ چٝ وؼا٘ی دس ایٗ فیّٓ ظاٞش ؿذٜ

 
ا٘ذ ٚ ایٗ  ای ٚیظٜ ٚ ؿعاس تـىیُ ؿذٜٞ ٞا ٚ جّٜٛ دس حاِی وٝ أشٚصٜ پٛػتشٞای فیّٓ عٕذتا اص عىغ

ػت اص ػثه پٛػتشٞای لذیٕی أا پٛػتشٞای جذیذ اغّة اعالعات تٟتشی اص آ٘چٝ وٝ فیّٓ تشای اسائٝ  خشٚجی

 .ٞای تثّیغاتی دس رٞٗ تیٙٙذٌاٖ تىیٝ داس٘ذ وٙٙذ ٚ تش لذست تّٛیضیٖٛ ٚ دیٍش سػا٘ٝ خٛاٞذ داؿت عشضٝ ٔی

 پٛػتشٞای تّمیٙی ٚ اٍ٘یضؿی .4

ؿذیذ احتٕاال ایٗ ٘ٛع اص پٛػتشٞا سا ٔـاٞذٜ  تٝ یه والع دسع ٚ یا دفتش واس ٚاسد ٔی 36ؿٕا دس دٞٝ  اٌش

ای ٔا٘ٙذ لّٝ وٜٛ ٚ یا ؿخصی دس حاَ دٚیذٖ دس أتذاد یه ٔشص ٔـىی  وشدیذ. پٛػتشٞا ٔعٕٛال تصاٚیش ػادٜ ٔی

 .پشسً٘ ٚ یه پیاْ ػادٜ اٍ٘یضؿی دس صیش تصٛیش تٛد٘ذ

 
ٞا ٔـاٞذٜ  ٔحثٛتیت صیادی تٝ دػت آٚسد٘ذ ٚ ٕٞچٙاٖ ٞٓ دس دفاتش واس ٚ یا ٔذسػٝ 36دس دٞٝ ایٗ پٛػتشٞا 

داس  ٞای عٙضآٔیض ٚ یا خٙذٜ ای ٔحثٛب ؿذ٘ذ وٝ أشٚص ٞٓ ٔا ایٗ ٘ٛع اص پٛػتشٞا سا تا پیاْ ٞا تٝ ا٘ذاصٜ ؿٛ٘ذ آٖ ٔی

 .وٙیٓ دس صیش تصٛیش ٔـاٞذٜ ٔی
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 پٛػتشٞای سٚیذادٞا .9

ٞا ٚ یا دیٍش سٚیذادٞا  ٞا ٕ٘ایـٍاٜ ٘ٛع اص پٛػتشٞا سا دس سٚیذادٞای تثّیغاتی ؿٟش ٔا٘ٙذ وٙؼشتؿٕا احتٕاال ایٗ 

ؿٛ٘ذ ٚ تعضی اص سٚیذادٞا  ایذ. ٞش ٘ٛع سٚیذاد ٚ یا ٌشدٕٞایی عٕٛٔی غاِثا تا پٛػتشٞا تثّیغ ٔی ٔـاٞذٜ وشدٜ

 .ا٘ذ تیـتش اص خٛدؿاٖ تٝ خاعش پٛػتشٞایـاٖ ٔعشٚف ؿذٜ

 
ؿٛ٘ذ وٝ تٝ  ستشیٗ پٛػتشٞای سٚیذادی تٝ پٛػتشٞای ٔثاسصات اص عصش عالیی تٛوغ ٔشتٛط ٔیتعضی اص ٔـٟٛ

ٞا تؼیاس  تٛا٘ٙذ دس حشاجی پشداختٙذ. پٛػتشٞای اِٚیٝ اص ٔؼاتمات تاسیخی ٚ یا ٟٕٔی ٔی تثّیغ ایٗ ٔؼاتمات ٔی

ػت وٝ دس صئیش چاج  ای تش تاال ٕ٘ٛ٘ٝا٘ذ. پٛػ ٞای تثّیغاتی دس آٖ صٔاٖ تٛدٜ ٞا ٔعٕٛال فشْ ػاص تاؿٙذ صیشا آٖ پَٛ

 .ٚ آٚیختٝ ؿذٜ تٛد

 
ا٘ذ  تٛجٟی دػت یافتٝ اؿاٖ تٝ ٔحثٛتیت لاتُ ٞای عثّی ٞا ٘یض دس عَٛ ػاِیاٖ تٝ دِیُ عشح پٛػتشٞای وٙؼشت

ٞای لذیٕی ٔا٘ٙذ پٛػتش جفشػٖٛ  ا٘ذ. پٛػتشٞای وٙؼشت داساٖ تثذیُ ؿذٜ ٞای ٔٛسد ٘ظش ٔجٕٛعٝ ٚ تٝ آیتٓ

ٞای ٘ادسی ٞؼتٙذ صیشا تؼیاسی اص ایٗ پٛػتشٞا تشای یادٌاسی عشاحی ؿذٜ تٛد٘ذ ٚ  دس تاال ٌاٞی یافتٝایشالیٗ 

ٞای  ٌشفتٙذ. اٌش ؿٕا پٛػتشٞای لذیٕی اص ٕ٘ایؾ اغّة تٟٙا یه تاس ٚ دس عَٛ وٙؼشت ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی

 .وّىؼیٛ٘شٞا ٞؼتیذٔعشٚف سا دس اعاق صیش ؿیشٚا٘ی خٛد داسیذ احتٕاال صاحة یه آیتٓ ٔخصٛف 
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پٛػتش اػت؛ پٛػتش تثّیغاتی تشای یه  عشاحی : دا٘ـجٛیاٖ عضیض پشٚطٜ اَٚ ؿٕا دس ایٗ دسععّٕی پشٚطٜ

 ٔحصَٛ غزایی 

 ٔحصٛالت غزایی ٔثُ ا٘ٛاع ِثٙیات، ؿیشیٙی جات، ا٘ٛاع ٘ٛؿیذ٘یٟا ٚ غالت ٚ....

تشای ا٘جاْ ایٗ پشٚطٜ اتتذا ٔحصَٛ سا ا٘تخاب وشدٜ ٚ ػپغ چیذٔا٘ی اص آٖ ٔحصَٛ ا٘تخاب ٕ٘اییذ ٚ عىاػی 

  .ت تا سعایت تشویة تٙذی ٔٙاػة، ٘ٛس ٔٙاػة ٚ سٍ٘ثٙذیعىغ تا ویفی 26وٙیذ. تعذاد عىغ ٞا حذالُ 

دس ایٗ جّؼٝ عىؼٟای ٌشفتٝ ؿذٜ اص ٔحصٛالت سا اص عشیك ؿثىٝ ٞای ٔجاصی تشای ایٙجا٘ة اسػاَ ٕ٘اییذ تا 

 سا عىؼٟای تٟتش سا ا٘تخاب وٙٓ . چٙا٘چٝ ٔٛسد تاییذ ٘ثٛد تایذ دٚتاسٜ عىاػی وٙیذ . ایشادات ٚ اؿىاالت عىؼٟا

 ٝ خٛاٞٓ داد.جٟت تشعشف وشدٖ آٟ٘ا خذٔت ؿٕا اسائ
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