
                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتٌای درس ً یک صفحو برای 4حداقل : قابل تٌجو هدرسین هحترم 

 .خالصو درس ً نوٌنو سٌالت در نظر گرفتو شٌد

   -: سال تحصیلی :  ترم(پٌستر ً نشانو   )گرافیک : رشتوکارشناسیکاردانی:هقطع تحصیلی

 سیده سارا قاسوپٌر هرادی: کارگاه طراحی پٌستر فتٌگرافیک نام ًنام خانٌادگی هدرس :نام درس
 :  تلفن ىوراه هدرسline.graphic@gmail.com:هدرسemailآدرس 

  پنجن چيارمسٌم   دًماًل: کارگاه طراحی پٌستر فتٌگرافیک هربٌط بو ىفتو  : جزًه درس
 text :دارد ندارد          voice:داردندارد       power point :داردندارد   

 : تلفن ىوراه هدیر گرًه 

                                   

 بٍ وام خدا
 

 جلسٍ چُازم

 وازبسد عىاسی دز وسافیه

ػىاسی ٚ ٌشافیه ٕٞپا ٚ ٘ضدیه تٝ یىػذ ساَ ، تا تىِٙٛٛطی دٚسٜ خٛد سضذ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ٚ دس ٕٞیٗ یه لش٘ی وٝ ٌزضتٝ تغییشات ضٍشفی سا 

 .ایٗ دٚ دس وُ ٔستمُ اص یىذیٍش٘ذ،ِٚی ٔتاثش اص یىذیٍش ٔیثاضٙذ ، تٝ ٘ٛػی استثاطات ٔحىٕی تیٗ ایٗ دٚ ٔفْٟٛ ٚجٛد داسد.تٝ خٛد دیذٜ ا٘ذ

ٖ ٞا دس تىثیشپزیشی ضاٖ ٟ٘فتٝ است ٝ ا٘ذ ٚ اِثتٝ تطاتٝ اغّی آ أا ٔمِٛٝ ػىاسی ٚ ٌشافیه دس وطٛسٔاٖ ایشاٖ تا .ٚجٜٛ اضتشان فشاٚا٘ی یافت

ٖ ٞا اص آغاص تثّیغات تجاسی دس ٔطثٛػات ضىُ ٌشفت ٚ ٘اٌضیش تا تىٙیىٟای . فاغّٝ صٔا٘ی ٔختػشی تؼذ اص اسٚپا ضشٚع ضذ ٓ پایی آ ٓ سٛیی ٚ ٞ ٞ

ٓ صٔاٖ خٛد ظٟٛس وشد . تٙا تش تاٚس ٕٞیطٍی ا٘ساٖ اص تػٛیش ٚ ػىس ، استفادٜ اص آٖ دس تِٛیذات ٌشافیه تثّیغاتی، سضذ ٔیٕٙایذ .چاج ٞ

ٕ٘یتٛا٘ذ تٟٙا تٝ ٘مص ٞای ثثت ضذٜ .یه طشاح حشفٝ ای ٌشافیه ایذٜ ٞا ٚ تػاٚیش سا تٝ ٔٙظٛس تٟشٜ ٌیشی تثّیغاتی ٚ ٞٙشی پختٝ ٔیىٙذ

 اص ػىس تٝ غٛست ٔستمیٓ استفادٜ ٘طٛد أا  اِثتٝ، ایٗ أىاٖ ٚجٛد داسد وٝ.تسٙذٜ ٕ٘ایذ ، تّىٝ ػىس جضء جذایی ٘اپزیش آٖ تثّیغات ٔیثاضذ

. دس وٙاس ٘ماضاٖ تثّیغاتی وٝ تؼذٞا ٘أطاٖ تٝ ٌشافیست تثذیُ ضذ.ٕ٘ٛد ٚ تاثیش آٖ، دس تیطتش ٔٛاسد، ٔطاٞذٜ ٔیٍشدد

 

ومص عىاسی دز گسافیه 

أشٚصٜ دس جٟاٖ . ٚ ٘تیجٝ ایٗ ٕٞىاسی دس ا٘تٟا تِٛیذ ٔحػٛالت فشٍٞٙی ٚ تثّیغات ٔٛثش خٛاٞذ تٛد ػىاساٖ تثّیغاتی ضشٚع تٝ واس ٔی وٙٙذ

ْ ٞا سا دس صٔا٘ی .استثاطات تػٛیشی پٛستش جایٍاٜ ٚیظٜ ای سا تٝ خٛد اختػاظ دادٜ است تیاٖ تػٛیشی پٛستش دس ٘ٛع خٛد تٟتشیٗ ٚ سساتشیٗ پیا

ٝ ای ٘تٛا٘ذ دس چٙیٗ صٔاٖ وٛتاٞی ٔفػّتشیٗ ٔطاِة سا تٝ ایٗ صیثایی ٔٙتمُ ٕ٘ایذ.ا٘ذن، تٝ ٔخاطثیٗ خٛد ٔٙتمُ ٔیٕٙایذ   .ضایذ ٞیچ ٚسیّ

ٚ ٕٞچٙیٗ اص ایٗ ػٙػش دس طشاحی ا٘ٛاع واتاِٛي ٚ .ػىاسی تٝ ٔٙظٛس طشاحی پٛستش ٚ طشاحی تیّثٛسدٞا ٚ تٙشٞا واستشدٞای تسیاسی داسد

ٔػٛسساصی دس پٛستش، ٞٙشی است وٝ تا تٝ واس تشدٖ اص أىا٘ات ٔختّف اص سٚضٟای ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ اص لٛا٘یٗ جذیذ تٝ .تشٚضٛس ٘یض استفادٜ ٔیطٛد

ٖ ٞا سٝ ویفیت ٔحتٛا، اسصش ٞٙشی، ٚ ویفیت ٞای تثّیغاتی سا .ٔٙظٛس تیاٖ ٔفاٞیٓ، سٛد ٔی جٛیذ تٟتشیٗ پٛستشٞا، پٛستشٞایی ٞستٙذ وٝ دس آ

ٓ صٔاٖ تتٛاٖ دیذ تشای ٔثاَ پٛستشٞا تایذ دس اصدحاْ ٚ ػٛأُ تػشی ضٟشی خٛدٕ٘ایی وٙٙذ،یا ایٗ وٝ دس تشخٛسد تا ػاتش ضتاتاٖ ٔٛفك .تٝ طٛس ٞ

تٛجٝ تٝ .ٚ یا تٝ ػّت فشغت ا٘ذوی وٝ دس اتالؽ پیاْ خٛد داس٘ذ، ٔی تایذ تأثیش سشیغ داضتٝ ٚ اص ٚضٛح ٚ سٚضٙی دس تػٛیش تشخٛسداس تاضٙذ.تاضٙذ

وازبسد .ایٗ خػٛغیات ٚ واسوشدٞا، چٍٍٛ٘ی ا٘تخاب ٚ ٘حٜٛ تىاسٌیشی اص أىا٘ات ٌٛ٘اٌٖٛ ػٙاغش ٚ اتضاس ٚ تىٙیه ٞا سا ٔطخع ٔی ٕ٘ایذ

.  تٝ حذی است وٝ الصٔٝ تثّیغات ٔٛثش تحمك تػاٚیشی جزاب اص ٔحػٛالت تاضذعىاسی دز گسافیه
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 خاللیت ي ایدٌ 

 خاللیت ي ایدٌ یابی فسایىد

ٓ تشیٗ ٔسیشی است وٝ دس خّك یه اثش دس صٔیٙٝ ٌشافیه، ػىاسی ٚ تثّیغات تایذ پیٕٛد دست یاتی تٝ ایذٜ . فشایٙذ خاللیت ٚ ایذٜ یاتی ٟٔ

تٟٙا تٛسط یه رٞٗ خالق غٛست ٔی پزیشد، ایٗ فشایٙذ ٚ تالش وأال آٌاٞا٘ٝ است ٚ تا ا٘جاْ تٕشیٗ ٚ سػایت اغَٛ ٔطخػی غٛست خٛاٞذ 

 .ایذٜ سأی تٛاٖ سٚح یه اثش دس طشاحی ٌشافیه ٚ ػىاسی دا٘ست.  ٌشفت

! تفايت یه ذَه خالق با ذَه غیس خالق ماوىد تفايت یه تماضاچی فًتبال با یه فًتبالیست است، َیچ تماضاچی ای تا بٍ امسيش گل وصدٌ

 خاللیت چیست؟
  . تٛجٛد آٚسدٖ. آفشیذٖ . خّك وشدٖ : خاللیت 

 . می گسددخلك ایدٌ صًزت می پریسد ي مىجس بٍ واخًدآگاٌي ذَه خًد آگاٌ وٍ دز لابل وىتسل  ي ذَىیمُازتی :  خاللیت

ٝ ی رٞٗ دس ایٗ تؼشیف ٔطخع ٔی ساصد وٝ ایٗ ٚیظٌی ٔختع ا٘ساٖ . خاللیت اص تػٛس خالق ضىُ ٔی ٌیشد ٚ تػٛس خالق اص رٞٗ آٔذٖ وّٕ

  . ٚ ٚجٝ تٕایض اٚ اص دیٍش ٔخّٛلات است
 

 ایدٌ چیست؟

تؼاسیف ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ ٔتؼذدی تشای ایذٜ آٔذٜ است وٝ ٞشوذاْ اص . ٕٞا٘طٛس وٝ دس تؼشیف خاللیت اضاسٜ ضذ ایذٜ ثٕشٜ ٚ ٘تیجٝ خاللیت است

  . دس صتاٖ فاسسی ٔؼادَ وأّی تشای وّٕٝ ایذٜ ٚجٛد ٘ذاسد، دس فشًٞٙ ٔؼیٗ ایٍٙٛ٘ٝ تؼشیف ضذٜ. ٔٙظشی خاظ تٝ آٖ ٔی ٍ٘ش٘ذ

   . ا٘ذیطٝ، فىش، ػمیذٜ، تػٛس، سأی: ایذٜ 

ٌ حل:  ایدٌ ٌ تسیه بٍ ممصًد اش زسیدن بسای لابل اجسا ي جدید زا  . مسیسوًتا

چشا ایذٜ یه ساٜ حُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذ ٘ٝ پاسخ؟ دِیُ آٖ سٚضٗ است تا صٔا٘ی وٝ ایذٜ اجشا ٘طٛد تٝ پاسخ ٟ٘ایی ٚ جذیذ خٛد تشای یه 

ٔا تا تػٛس ٚ وٛضص خالق خٛد تٝ تؼذاد صیادی ساٜ حُ ٔی سسیٓ وٝ دس . ٔٛضٛع ٘شسیذٜ ایٓ ٚ ٞش ایذٜ ای ٕ٘ی تٛا٘ذ ساٜ حُ ٟ٘ایی ٔا تاضذ

ُ ٞا پایا٘ی ٘خٛاٞٙذ داضتعىاسی ٚ گسافیهتسیاسی اص ٔسائُ ٔا٘ٙذ   .   ایٗ ساٜ ح

 آیا خاللیت ي ایدٌ یابی ذاتی است؟

ٞیچ ا٘سا٘ی ٔتخػع تٝ د٘یا ٕ٘ی آیذ ٚ .  یه ٟٔاست است وٝ تا تٕشیٗ ٚ ٕٔاسست تٝ حذ اػالی خٛد ٔی سسذایدٌ یابی ٚ خاللیتٔطخػا 

. ایذٜ یاتی یه تخػع است

یؼٙی . یىی اص اضتثاٞات تضسي ٚ ٔتذاَٚ تشای آفشیٙص یه اثش دس ضٕیٙٝ ٌشافیه ایٗ است وٝ ٘مطٝ ضشٚع سا تا ٘مطٝ پایا ٖ اضتثاٜ ٔی ٌیشیٓ

ْ افضاس سفتٝ ٚ ٔطغَٛ تٝ اجشا ٔی ضٛیٓ، دس حاِی وٝ اجشا ٔشحّٝ  پس اص دسیافت یه سفاسش یا تػٕیٓ تٝ طشاحی یه اثش، ٔستمیٕا پای ٘ش

ایٗ أش دس صٔیٙٝ ػىاسی ٘یض غادق است . پایا٘ی است چٝ تسا دس فشایٙذ ایذٜ یاتی تٝ سٚش ٞای اجشای جزاتی غیش اص اجشای دیجیتاَ سسیذیذ

ٓ تشیٗ اسواٖ ػىاسی ٚ یٝ خػٛظ ػىاسی ٞٙشی  ٓ تشیٗ ٘ىتٝ دس . است ( Fine Art Photography)ایذٜ یىی اص ٟٔ تٙاتشایٗ اِٚیٗ ٚ ٟٔ

ٝ ای دس ایٗ جّٕٝ ٟ٘فتٝ است   . مسیس خاللیت ي ایدٌ یابی اش زيی واغر ضسيع می ضًد . ایجاد یه اثش خالق دس ٞش صٔیٙ
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فتًمًوتاضَای خاللاوٍ 

 

 
 

 



                                                                                                   

 

 صفحو در ىر ىفتو برای ارایو هحتٌای درس ً یک صفحو برای 4حداقل : قابل تٌجو هدرسین هحترم 

 .خالصو درس ً نوٌنو سٌالت در نظر گرفتو شٌد

 

 
 : پروژه عملی 

 :مجمًعٍ ديم 

 ساوتیمتس وٍ تىُا فمط بٍ یه محصًل پان  دز دز ابعاد  (تبلیغاتی  )با تًجٍ بٍ مبحث ایدٌ ي خاللیت ، طساحی یه پًستس تجازی  - 

.  وىىدٌ يضًیىدٌ اختصاظ داضتٍ باضد 

 . محصًل باید مسبًط بٍ وازخاوٍ داخلی باضد - 

.  دز پًستس تىُا دز زابطٍ با یه محصًل تبلیغ ومایید - 

.  دز مًزد لابلیت ضًیىدگی ي پان وىىدگی محصًل مًزد وظس اش ایدٌ ي تىىیه اغساق ي خاللیت خًد استفادٌ ومایید - 

. خًدتان عىاسی ومایید - 

 . دز وُایت بسای وطان دادن لابلیت محصًل اش تىىیه  فتًمًوتاض وسم افصازی استفادٌ ومایید - 

.  فسم ي ضىل وطان یا لًگًتایپ وًضتازی زيی محصًل زا تغییس ودَید ي بٍ آن يفاداز باضید - 

. استفادٌ اش ایدٌ فسیبىدٌ ي جراب دز تبلیغ محصًل مًزد وظس - 

 .پسَیص اش َسگًوٍ ضلًغی - 

 

 

 

 پایان آمًشش جلسٍ چُازم

 

 

 

 


