
                                                                                                   

 

 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 نوشتاری نام ونام خانوادگی مدرس:نام درس
 : تلفن ىمراه مدرسline.graphic@gmail.com:مدرسemailآدرس 

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

 : تلفن ىمراه مدیر گروه 

                                   
 به نام خدا

 جلسه دوم

 (نوشتاری )اداهه هطلب  آشنایی با پوستزهای  تایپوگزافیک 
 

تزای عزاحی هَفك ًَؽتِ ّا در یه پَعتز، جذا اس تْزُ گیزی اس تىٌیه ّای هختلف ٍ رػایت ًظن ٍ تٌاعة تِ خاللیت ٍ هوارعتی ًیاس 

تایپَگزافی فذای تقَیز »تِ لَل ویت ٌّزیؼ . اعت وِ عزاح اس عزیك آى هی تَاًذ تِ ارائِ ّز چِ تیؾتز پیام اس عزیك ًَؽتار ًشدیه ؽَد

 " .اعت

اس دیگز ًىاتی وِ ًثایذ فزاهَػ ؽَد ایي اعت وِ هتي پَعتز ًثایذ در فضای وار گن ؽَد ٍ ون اثز جلَُ وٌذ تِ ػثارتی دیگز خَاًذى هتي در 

رػایت هَارد فَق وِ در غالة تایپَگزافی تؼزیف هی ؽَد هی تَاًذ پَعتز را تِ تزویة تٌذی ٍ . پَعتز، حتی اس فَافل ًثایذ هؾىل تاؽذ

در ًْایت عْین ؽذى حزٍف در تزویة تٌذی ٍ هیشاًپاس پَعتز رًٍذی اعت وِ تِ تأثیز گذار . ایذُ آل ًشدیه وٌذ (لی اٍت)ففحِ آرایی 

 .ؽذى پَعتز در هخاعة ٍ تیٌٌذُ هی اًجاهذ

، ًَؽتار ٍ هتي، غیز اس ٍظیفِ اعالع رعاًی هىتَب خَد ًیش یه فزم هحغَب هی ؽَد ٍ در ول عاختار (آفیؼ/پَعتز)در عزاحی اػالى 

 .پَعتز اس لحاػ تزویة تٌذی ٍ فحفِ آرایی تِ وار هی آیٌذ

ایزادی وِ در اوثز پَعتزّای فارعی ًغثت تِ التیي تِ چؾن هی خَرد ػذم تٌَع در فًَتْای فارعی اعت ٍ تِ ًذرت آثاری تا تأویذ تز رٍی 

ٍ یا ایٌىِ اس تایپَگزافی خالق ٍ لَی اس لحاػ تقزی  (ّزچٌذ وِ اس ًظز ارسػ گذاری تقَیز ٍ ًَؽتِ تِ یه اًذاسُ اعت)ًَؽتار دیذُ هی ؽَد 

 .خثزی ًیغت ٍ تیؾتز ایي آثار دارای حزٍفی هؾاتِ ٍ یه دعت اس لحاػ فزم ّغتٌذ

حزٍف ٍ ولوات التیي، جذا اس ٍجِ خثزی دارای اؽىال تقزی تَدُ . در حالی وِ یىی اس ًماط لَت پَعتزّای التیي، تخؼ ًَؽتاری آى اعت

خافی تْزُ هی تزًذ وِ در تزویة تٌذی تا عایزػٌافز پَعتز تِ  (هی تَاًذ تزداؽتی اس عز گاٍ تؼثیز ٍ تلمی ؽَد A تِ عَر هثال ولوِ)

ایي هَضَع آعاًتز لاتل درن . تزای ًوًَِ در پَعتز ّای عیٌوایی وِ در دٍ تخؼ فارعی ٍ التیي تْیِ هی ؽًَذ. جذاتیت آى هی افشایٌذ

 .اعت

در وؾَر ها . پَعتز ّای التیي تِ خاعز ایٌىِ اس فًَذاعیَى ٍ سیثاؽٌاعی غزتی عزچؾوِ هی گیزًذ اس عاختار هٌغجن تزی تزخَردار ّغتٌذ

اها در آهَسػ ٍ وار ػولی ّوَارُ هؾىل هٌتْای فارعی تا ٍیضگی ّای خاؿ خَد ٍ . ًیش افَل پَعتز عاسی تا الگَی غزتی تذریظ هی ؽَد

 .هتفاٍت اس غزب ٍجَد دارد
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حزٍف فارعی تا تَجِ فزٌّگ ٍ عٌت ّای ًَؽتاری ایي هزس ٍ تَم تِ ّن چغثیذُ اعت وِ ایي ٍیضگی هَجة ؽذُ تا اس لاتلیت ّای چاپی 

الفثای فارعی واعتِ ٍ ػزفِ تزای عزاحی ٌّزهٌذاًِ حزٍف تٌگ ؽَد ٍ هتماتالً جذا تَدى حزٍف التیي اس ًظز ًگارػ دعت تایپَگزافیغت 

ّای غزتی در عزاحی ٍ تثثیت اًَاع حزٍف الفثاء ٍ حزٍف التیي تاس وزدُ اعت تِ عَری وِ ّز عالِ اًَاع فًَت ّای گًَاگَى در عزح ّا ٍ 

در آثارؽاى ... تزای تِ وارگیزی اًَاع حزٍف اس ًظز ؽىل ٍ اًذاسُ ٍ گزافیهارائِ هی گزدد ٍ عزاحاى  گزافیهؽىل ّای هختلف تِ دًیای 

 .آسادی اًتخاب تیؾتزی دارًذ

در پَعتز ّای اٍلیِ عزاحی ؽذُ در ایزاى اس خظ ٍ ًَؽتِ فزفاً جْت اًتمال هفاّین ٍ اعالػات ٍ تِ ػٌَاى یه اعالع رعاى فزف اعتفادُ 

ّیچ گاُ تِ عَر جذی وار تحمیماتی تِ رٍی خظ فارعی اًجام . هی ؽذ ٍ ووتز فزم اؽىال تقزی آى تا تَجِ تِ هَضَع هَرد تَجِ لزار گزفت

ّوَارُ تا دیذ تَریغتی تِ خَؽٌَیغی در حذ للن ٍ هزوة ًگاُ هی وٌین ٍ ّیچ گًَِ تالػ . ًگزفتِ اعت تا لاتلیت ّای آى وؾف گزدد

 .جذی تزای ػثَد اس خَؽٌَیغی ٍ رعیذى تِ تایپَگزافی ًزعیذُ ام

ووتز تِ فىز آى تَدُ این تا دارای پالت ّای هختلف تایپَگزافی اس حزٍف ٍ الفثای فارعی تاؽین ٍ ایي را هی تَاى تِ حغاب ون واری وغاًی 

 اگز در تؼضی پَعتز ّا ؽاّذ آثار درخؾاًی در سهیٌِ عزاحی حزٍف ّغتین ، تِ دلیل حجن .گذاؽت وِ در ایي همَلِ تِ فؼالیت هی پزداسًذ

تؼضی اس خغَط فارعی، هاًٌذ خظ یالَت وِ دارای لْجِ ػزتی اعت ٍ حتی در . ون آى اعت ٍ یا ایٌىِ اس خاللیت عزاح ًؾأت گزفتِ اعت

واؽی واری ّای اعالهی ًیش اس آى اعتفادُ ؽذُ جْت پَعتزّای وِ هَضَع هذّثی دارًذ هٌاعة اعت ٍ خظ ًغتؼلیك وِ تِ َّیت هلی 

 .تثذیل ؽذُ در پَعتز ّایی تا ایي هفَْم هی تَاًذ جَاب هثثت دّذ

تا الْام اس فزم الفثای التیي ٍ تزاعاط عاختار ٍ هؼیار لزار دادى آًْا تِ عزاحی حزٍف  گزافیهدر تؼضی هَارد عزاحاى . اهّا ایٌْا وافی ًیغتٌذ

ی تا چٌذ ّشار تزاتز گزافیه، تِ وارّای گزافیهٍرٍد واهپیَتز تِ حیغِ . جذیذ دعت سدُ وِ در تؼضی سهیٌِ ّا تِ هَفمیت ّای ًیش رعیذُ اًذ

ًیغت ٍ  گزافیهاها ٌَّس آى چٌاى وِ تایذ ٍ ؽایذ جَاتگَی ًیاس عزاحاى . عزػت دادُ ٍ هَجة تٌَع ٍ افشایؼ فًَت ّا فارعی ؽذُ اعت

 .ی آى تِ ػلل هختلف ضؼیف ػول وزدُ اینگزافیهتىارگیزی . ّوچٌاى، در وؾف اعتؼذادّای خظ فارعی

ی تاػث ؽذُ وغاًی وِ تَاًایی السم را در ایي سهیٌِ دارًذ تِ گزافیهی ایزاى اس جْت تخقـ در حیغِ ّای وار گزافیهػذم رؽذ تلَؽ جاهؼِ 

اهزٍس ایزاى  گزافیهفَرت تخققی وار ًىٌٌذ ٍ ٌَّس ٍاصُ تایپَگزافیغت ٍاصُ غزیثی تالی تواًذ، در حالی وِ یىی اس ًیاسّای هثزم جاهؼِ 

 .پزٍرػ ایي گًَِ ًیزٍّای در ّز سهیٌِ ای هی تاؽذ

اس عزفی جاهؼِ خَؽٌَیغی ایزاى وِ تِ حذ ووال خَد رعیذُ اعت، تایذ تِ ػٌَاى یه هذرعِ ٍ هزوش خظ ؽٌاعی تا تَجِ تِ پؾتَاًِ ػظین 

 .الذام وٌذ گزافیهٍ غٌی ٍ تا عاتمِ عَالًی در ایي سهیٌِ تِ اتذاع اًَاع خغَط جذیذ ٍ هذرى هغاتك ًیاسّای وًٌَی جاهؼِ 

. خغَط ؽٌاختِ ؽذُ فارعی هغیز تىاهل خَد را عی عالیاى عَالًی عی وزدُ اعت ٍ حال تِ خاللیت ٍ ؽىَفایی خغَط جذیذ ًیاس دارد

ًَؽتار، . عزاحاى ٍ گزافیغت ّا تا تَجِ تِ رؽتِ تخققی خَد ًثایذ تِ حزٍف ٍ ولوات ٍ هتي آثار خَد فمظ اس جٌثِ اعالع رعاًی ًگاُ وٌٌذ

اهزٍسُ حزٍف ٍ ولوات ٍ خظ فارعی تِ یه . فزم ٍ ؽىل خَد را اس هَضَع ٍ هحتَا هی گیزد ٍ در ول تزویة تٌذی اثز عْین هی ؽَد

 .عاختار ًَ ٍ تذیغ ًیاسهٌذًذ 
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 :پزوژه عولی 

 طزاحی پوستز با عنواى جشنواره نورورسی 

 :بایذها

 (جشنواره نوروسی )طزاحی لوگوتایپ پوستز با عنواى - 

 .پوستز بایذ کاهال نوشتاری باشذ و نوشتار در پوستز غالب باشذ- 

 عذم استفاده اس عناصز تصویزی- 

ویژگی تصویزی بخشیذى به عنواى پوستز با استفاده اسبکارگیزی بافت های بصزی دربذنه نوشتار عنواى و رنگ که باعث - 

 .جذابیت کار گزدد

 .طزاحی چنذ اتود در ابتذا اس لوگوتایپ پوستز و سپس پس اس تاییذ لوگوتایپ پوستز به سزاغ طزاحی پوستز هی روین- 

 

 

 

 

 پایاى آهوسش جلسه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


