
                                                                                                   

 

 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 کاتالوگ و بروشور نام ونام خانوادگی مدرس:نام درس
 : تلفن ىمراه مدرسline.graphic@gmail.com:مدرسemailآدرس 

  سوم         دوماول:  کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور مربوط بو ىفتو  :جزوه درس
 text :دارد ندارد     voice:داردندارد     power point:داردندارد   

 : تلفن ىمراه مدیر گروه 

                                   
 به نام خدا

 جلسه دوم

  کاتالوگ و بروشور چیست ؟- 

لیستی اس ٍیژگی ّای هحصَالت یا خذهات کِ هعوَال دارای اطالعات تَصیفی ٍ کاهل اس ایي هحصَالت یا خذهات هی  تعریف کاتالوگ ؟- 

 .ً فقط فيرست بنذی می کنذ. بو معنی فيرست است ً انٌاع کاال یا مٌضٌعاتی را معرفی می کنذ . تاضذ

 

برًشٌر محصٌلی چاپ شذه است کو تٌضیحاتی درباره مٌضٌع یا . برًشٌر بو معنی دفترچو ً جزًه استتعریف بروشور ؟- 

  .یک کتاب یا هجلِ کَچک کِ هعوَال تصاٍیز ٍ اطالعات سیادی در هَرد هحصَل یا خذهات دارد .مٌضٌعات مشخص می دىذ

 

 .ًظیفو کاتالٌگ ًبرًشٌر چیست ؟ تبلیغ ًشناسانذن است 
از . این دفترچه شامل مواد توصیفی یا تبلیغاتی است. اصلی ترین تفاوت بروشور و کاتالوگ این است که بروشور یک سند چاپ شده و کوتاه است 

 .سوی دیگر، کاتالوگ سند یا کتابی است که حاوی اسامی، محصوالت یا کتاب ها به صورت لیست بندی شده است

تیطتز افزاد سهاًی کِ صحثت اس تزٍضَر یا کاتالَگ تِ هیاى هی آیذ احساس سزدرگوی  .  ًیش ّست ضزکت تثلیغاتیکارتزد تزٍضَرّا ٍ کاتالَگ ّا در 

تیي تزٍضَر ٍ . هی کٌٌذ سیزا ّز دٍی ایي هَارد اطالعاتی را در هَرد هحصَالت ضزکت، خذهات، ّتل ّا، هزاکش خزیذ در اختیار هطتزی قزار هی دٌّذ

. یک تزٍضَر ًطزی است کِ حاٍی یک صفحِ تاضَ یا صفحات هتعذدی است کِ تِ ّن چسثیذُ ضذُ اًذ. کاتالَگ تفاٍت تسیار ظزیفی ٍجَد دارد 

 گزفتِ  تزٍضَر اس یک کلوِ فزاًسَی.  تز هی گزدد۱۷۴۸تاریخ اًتطار اٍلیي تزٍضَر تِ اٍایل سال . اس تزٍضَرّا عوذتا تزای هقاصذ تثیلغاتی استفادُ هی ضَد

تزٍضَر یک کتاب ًاسک ٍ کَچک یا هجلِ ای است کِ هعوَال تصاٍیز ٍ اطالعات سیادی در هَرد هحصَالت، هکاى . ضذُ است کِ تِ هعٌای دٍختي هی تاضذ

اس ایي آیتن هوکي است . ایي کتاب ًاسک هعوَال یک صفحِ ای یا سِ صفحِ ای است کِ هی تَاى آى را تِ آساًی در ّوِ جا پخص کزد. ّا ٍ غیزُ دارد

.  تزای تثلیغ هحصَالت جذیذ، هَقعیت ّا، هزاکش خزیذ، رٍیذادّا ٍ ّتل ّا استفادُ ضَد

.  در تزٍضَرّا تِ کار هی رٍد اهزٍسُ الگَّا ٍ طزح ّای هتٌَعی. تزٍضَر تایذ تسیار جذاب طزاحی ضَد تا تتَاًذ تا یک ًگاُ، هطتزی را تِ خَد جلة ًوایذ

اس سَی دیگز کاتالَگ،لیست هحصَالت یا خذهات هَجَد . هی تَاى آًْا را تِ ضکل هجلِ ، تزٍضَرّای کارت پستالی یا تزٍضَرّای سِ لت طزاحی کزد

 رٍی سی دی عزضِ  تزای فزٍش تا تَضیحاتی در هَرد قیوت ٍ سایز هطخصات آى است کِ تِ عٌَاى یک سٌذ چاپی یا سٌذ الکتزًٍیکی در ایٌتزًت یا تز

ّذف اس ایجاد کاتالَگ چیشی جش . کاتالَگ یک سٌذ یا کتاتچِ ای است کِ حاٍی لیست هزتة ضذُ اس ًام ّا، هحصَالت یا کتاب ّا هی تاضذ. هی ضَد

 .فزٍش هحصَالت یا خذهات تِ هطتزی ًیست

آًْا حاٍی اطالعاتی ّستٌذ کِ تِ . ایي کاتالَگ ّا هعوَال حاٍی اطالعات سادُ ای در هَرد چیشّای خاصی ّستٌذ کِ اس یک یا دٍ جولِ تطکیل ضذُ اًذ

کاتالَگ ّا هی تَاًٌذ داًص هختصزی در هَرد هحصَل خاصی را تِ هطتزی تذٌّذ تا . هطتزی کوک هی کٌذ هحصَالت یا خذهاتی را تِ آساًی خزیذ کٌٌذ

طزاحی ٍ رًگ آهیشی کاتالَگ ّا تایذ عالی تاضذ تا تتَاًذ ًظز هطتزی را تِ خَد . آى را تِ خَتی تطٌاسٌذ ٍ اًتخاب خَتی تِ ٌّگام خزیذ داضتِ تاضٌذ

طزاحاى ًیش تایذ تا اًتخاب درست گزافیک ٍ . اساسا، تزٍضَرّا تِ عٌَاى یک رساًِ تزای پز کزدى خال تیي ضزکت ٍ خَاًٌذُ عول هی کٌٌذ. جلة کٌذ

 .کاتالَگ ّا هعوَال حاٍی اطالعات گستزدُ ای اس هحصَالت ّستٌذ. کلوات، تِ دًثال رٍش هَثز تزای آگاّی تخطیذى تِ خَاًٌذگاى در هَرد ضزکت تاضٌذ

 

  شکل فیزیکی بروشور

 

  صفحِ یا لت۸ تا ۴ :اندازه بروشور 

 صفحِ یا تیطتز ۸ :اندازه کاتالوگ 

 .  یک رٍیذاد است تَصیفی اس ضزکت ، ٍیژگی ّای تزجستِ هحصَل یا در هَرد :هدف بروشور 

.   تَصیف هختصز، قیوت ّا ٍ تصاٍیزی اس تواهی هحصَالت ضزکت هی تاضذ:هدف کاتالوگ 
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 یک پاراگزاف تا جشییات کاهل :اطالعات بروشور 

 تَضیحات هختصز در یک یا دٍ جولِ :اطالعات کاتالوگ 

 تِ صَرت تاضَ ّستٌذ :ساختار برشور 

  هعوَال صحافی ضذُ ّستٌذ :ساختار کاتالوگ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نمٌنو ىای شکل فیزیکی برًشٌرًکاتالٌگ
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