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 تحلیل پًستر َای تصًیری 
 

 

ٝ  طرز   حااظ   بسرگذاضت المللي بیه كىگرٌ پًستر در  تخر   دٚ تر

ٝ  را پٛستز تاالي لسٕت شة شذٜ، تمسيٓ  پر   ٚ دادٜ اختصرا   خرٛد  تر

 آرأٍاٜ ساسي تصٛيز تا طزا  است، رً٘ سفيذ پٛستز پاييٙي لسٕت سٔيٙٝ

 اي شاؾزا٘ٝ شىُ تٝ تشئيٙي ٞاي ٌُ ٚ درختاٖ سزٚ، اس تزويثي تا را حافع

 شرة  ٔحذٚدٜ در ٙيؿي پٛستز تااليي ٘يٕٝ در را ايٟٙا تٕأي ٚ وزدٜ تشئيٗ

ٝ  ورزدٜ  اسرتفادٜ  شرٕؽ  يره  اس پٛستز پاييٗ در ٚ دادٜ لزارٜ ٝ  ور  آٖ شرؿّ

ٚ  ٚ شرة  ٚ شرٕؽ  وزدٜ، رٚشٗ را آرأٍاٜ ٗ  ترزاي  خرٛتي  ٕ٘راد  سرز  سراخت

 ٔي ٘ػز تٝ ٔٛفك خٛد ٔفْٟٛ دادٖ ٘شاٖ در طزا  ٚ شذ٘ذ شاؾزا٘ٝ ٔحيطي

 ٚ ايرذٜ  .اسرت  شذٜ حفع خٛتي تٝ پٛستز در تٙف  فضاي ٕٞچٙيٗ رسذ

 .دٞذ ٔي ٘شاٖ ٔا تٝ را خالق پٛستزي تصزي اصَٛ ٕٞچٙيٙزؾايت ٚ اجزا
 

 

 

 

 

ٝ  تايرذ  را اوذاز پس عىًان تا ؾزفا٘ياٖ ٔحٕذ پٛستز در  تزويثري  ورزد  تجزتر

ٖ  ٔشغَٛ وٝ س٘ثٛري ٚ ؾسُ س٘ثٛر ضّؿي ش  ٞاي خا٘ٝ ُ  شرٟذ  خرٛرد  ٌر

ْ  تز دالِت وٝ است شذٜ دادٜ ٘شاٖ است ٝ  ٚ ترال   ٔفٟرٛ ٝ  ترال   ٘تيجر  ور

 ٚ ٔٙفي ٚ ٔثثت فضاي اس درست استفادٜ تا طزا  دارد، است ا٘ذاس پ  ٕٞاٖ

 ٔٙػٛر تٛا٘ستٝ ٌُ ٚ س٘ثٛر ٚ وٙذٚ ؾى  اس سٕثّيه ٌيزي وار تٝ ٕٞچٙيٗ

ٝ  را ايرذٜ  وادر در فزْ ٔٙاسة ٚ جا تٝ تٙذي تزوية .تزسا٘ذ را خٛد  خرٛتي  تر

 .است شذٜ اثز خالليت تاؾث ٚ است دادٜ ٘شاٖ

 

 1364ضیًا،  قباد طراح:

 1365  - عرظاویان محمذ طراح:
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  شاؾزاٖ تا شثي پٛستز - ٚ سزيؽ ٘تيجٝ در است ٔيٙيٕاَ پٛستز

 جراي  ٔاٜ لٛس درٖٚ وٝ پٛستز ؾٙٛاٖ تٝ تٛجٝ تا را ٔفْٟٛ ٌٛيا

 ترا  شرثي  تزاي ٘اْ ايٗ ،"ضكفته ديبارٌ"دٞذ  ٔي ٘شاٖ ٌزفتٝ

ً  را ترا  شرة  طرزا   است، شذٜ ٌزفتٝ ٘ػز در شاؾزاٖ   پر   ر٘ر

ٝ  تاراٖ سيز ٔاٜ اس را رٚي  ٚ است دادٜ ٘شاٖ ٔاٜ خٛد ٚ سٔيٙٝ  تر

ً  ا٘تخاب. است وزدٜ اجزا شىّي ٔيٙيٕاَ  تٙرذي  تزويرة  ٚ ر٘ر

 .است ٕ٘اي  دادٜ خٛتي تٝ را ايذٜ ٔٙاسة

 

 

 

 

 

 

 ا٘ذ تصٛيزساسي دٚساال٘ٝ پٛستز - وزدٜ ؾىاسي پز٘ذٜ تاَ يه اس پٛر خٛرشيذ آلاي

 ٞراي  رً٘ تا پزٞا ريتٓ ٚ فزْ ا٘ذ، ٌزفتٝ ٘ػز در پٛستز وُ تزاي را رئاَ تصٛيزي ٚ

 جرايٍشاري  ٕٞزاٜ تٝ است وزدٜ ايجاد ٔخاطة تزاي سيثا تصٛيزي دِچسة ٚ ٔتٙٛؼ

ٝ  تاَ تصٛيز ارس  تصزي ِحاظ اس وٝ طٛري تٝ ٔٙاسة، ٔتٗ  .اسرت  ٘شرذٜ  واسرت

 ايرذٜ  دادٖ ٘شاٖ جٟت در را خالق پٛستزي ٔٙاسة تٙذي تزوية ٚ درست اجزاي

 .است درآٚردٜ ٕ٘اي  تٝ

 

 در جسارت ايزاٖ ٌزافيه طزاحاٖ دٚساال٘ٝ ٕ٘ايشٍاٜ پٛستز - شاٞذ ٔا پٛستز ايٗ در

ٝ  ٞستيٓ، تصزي ٔفاٞيٓ ٟٕٔتزيٗ حاَ ؾيٗ در ٚ تزيٗ سادٜ تا طزاحي  خر،،  ٚ ٘مطر

 ٘يش ٌزافيه سٕثُ ٔذاد دارد، ؾٙٛاٖ تا درستي ٕٞخٛا٘ي وٝ ٌٛيا ٚ ٔيٙيٕاَ پٛستزي

 ٕ٘اد خٛد سرد رً٘ ايٗ وٝ است شذٜ رً٘ سرد ايي دايزٜ ٘شديه ايٙجا در ٚ تاشذ ٔي

 .است پٛستز ايٗ ٔٛفميت ؾأُ ٌٛيايي ٚ سادٌي رسذ ٔي ٘ػز تٝ. ٘ٛآٚريست ٚ تفىز

 

 

 

 1369 مرتضي ممیس، طراح:

 1373 خًرضیذپًر، علي طراح:
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ٝ  را ٔا ٌزافيه ٚ وٙذ ٔي دؾٛت ٌزافيه تٝ را ٔا طبیعت پًستر  طثيؿرت  تر

ٜ  ترا  ٚ فٟٕيرذ  آٖ ٔٙػٛر تٛاٖ ٔي ٞٓ ؾٙٛاٖ تذٖٚ وٝ پٛستزي ٝ  ٍ٘را ٝ  اِٚير  تر

ٝ  ورزد،  دريافرت  را ٔٛضرٛؼ  وّيت پٛستز، ٝ  ٚ سيثرا  طرزس  تر  يره  ايري  خاللا٘ر

ٝ  ٌٛيي شذٜ، ادغاْ خاِي خاَ ي سٔيٙٝ پ  تا فشذٚسنو ٗ  ور ٓ  اس دٚ اير  ٞر

ٝ  ٕٞاٖ تٛا٘ذ ٔي وفشذٚسن رٚي دايزٜ ٞاي طز  ٞستٙذ، جذا٘اپذيز  در ٘مطر

ٓ  ٚ خرالق  طزحري  ٟ٘ايرت  در ٚ تاشذ ٌزافيه تجسٕي ٔثا٘ي  ترا  را ٘رٛاس  چشر

 .دٞذ ٔي ٘شاٖ ٔا تٝ ٔٙاسة اجزايي

 

 

 لرزار  ٘يست تاسيچٝ زیست محیط پًستر - پٛستز ٔزوش در وثزيت چٛب يه

 چرٛب  يه ايٍٙٛ٘ٝ طزا  ٚ است شذٜ سثش وثزيت چٛب ايٗ سز ٚ است ٌزفتٝ

 ٘ىزدٖ ٔزالثت ٚ تاسي تا وٝ دارد را پياْ ايٗ ٚ وزدٜ تشثيٝ درخت تٝ را وثزيت

ٝ  اسرت  رً٘ لزٔش پٛستز سٔيٙٝ پ  رٚ٘ذ، ٔي تيٗ اس درختاٖ ايٗ  اس حراوي  ور

ً  درست ا٘تخاب ٕٞچٙيٗ ٚ ٌٛيايي ٚ سادٌي است ٞشذار ٚ خطز  را ايرذٜ  ر٘ر

 .است دادٜ ٘شاٖ خٛتي تٝ

 

 

 

ٌ  چُارمیه پٛستز ٚ مطق سیاٌ پٛستز در  جطاىًار

 غيز ٔتٗ، ٚ ٘ٛشتار پٛستز، طزاحي  سىىذج مًسیقي

ْ  يره  ٘يرش  خرٛد  ٔىترٛب  رسرا٘ي  اطالؼ ٚغيفٝ اس  فرز

ُ  در ٚ شٛد ٔي ٔحسٛب  ِحراظ  اس پٛسرتز  سراختار  ور

ٝ  تٛا٘ٙرذ  ٔري  آرايي صحفٝ ٚ تٙذي تزوية  ٔري  ورار  تر

ً  پٛسرتز  دٚ ايٗ در آيٙذ، ٖ  ترا  ٕٞاٞٙر ٝ  ؾٙرٛا  طرزس  تر

 ترا  ٚ اسرت  شرذٜ  ٕ٘اياٖ فيٍٛر لاِة در ٘ٛشتار سيثايي

 خرٛد  لٜٛ تٝ پٛستز تف  فضاي ايٟٙا تز ؾالٜٚ است، وزدٜ ايجاد تيٙٙذٜ تزاي را سيثايي ٞاي فزْ ٔٙاسة اجزايي

 وٙذ اجتٙاب شّٛغي اس ٚ جذب تٟتز را ٔخاطة ٔتٗ ٞاي فزْ شذٜ تاؾث ايٗ ٚ تاليست

 

  1382 زادٌ، مصطفي علیرضا طراح:

  1382 امیىیان، تُمته طراح:

 1383 سعیذی، مُذی طراح:  1382 عابذیىي، رضا طراح:
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ٌ  پًساتر  - ايٗ ٚ است حزوت آيذ ٔي چشٓ تٝ وٝ چيشي اِٚيٗ  جطاىًار

 لاِرة  در شرذٜ  خشٙٛيسي حزٚف استفادٜ ٚاسطٝ تٝ ٚيژٌي تبریسی ضمس

ٝ  ٕٞرا٘طٛر  اسرت،  سٕا رلص حاَ در وٝ ٔزديست فيٍٛر  اسرت  ٔشرخص  ور

 .است ٘ٛاس چشٓ ٚ ٕٞاًٞٙ سيثا، تسيار تٙذي تزوية

 

 

 

 

 

 بعاذ  ایاذز  آزماایص  پًستر - يره  سٕثّيه صٛرت تٝ پٛستز ايٗ در طزا 

 را جٙيٗ ايي خاللا٘ٝ شىُ تٝ ٚ لفّي سٙجاق اس استفادٜ تا را خاوًادٌ بارداری

 اسرت  آرأشري  ي دٞٙذٜ ٘شاٖ سٔيٙٝ پ  رً٘ است، دادٜ ٘شاٖ ٔادر شىٓ در

ً  درسرت  ا٘تخراب  ٚ سادٌي دارد، سالٔت ٍٞٙاْ در خا٘ٛادٜ وٝ  جٟرت  در ر٘ر

 .است تٛدٜ وٙٙذٜ وٕه ايذٜ دادٖ ٘شاٖ

 

 

 

 

 

ُ  آٖ در تُؿذ ايجاد ٚ رٚاٖ ٚ آساد خطٛطي تىزار تا  پًساتر  - ايري  پز٘رذٜ  شرى

ً  ٌزفترٝ،  خرٛد  دٞاٖ تز را سيتٖٛ تزي وٝ است شذٜ ٕ٘اياٖ آزادی  آتري  ر٘ر

ٖ  ٚ اسرت  ورزدٜ  وٕره  رٞايي ٚ آسادي ٔفْٟٛ تٝ تسيار پز٘ذٜ  ترا  پٛسرتز  ؾٙرٛا

 شذٜ دادٜ ٘شاٖ سفيذ رً٘ تٝ پٛستز پاييٗ تشري سايشي در ٔٙاسة جايٍشاري

ٖ  ترا  ٔخاطة است شذٜ تاؾث طز  ٌٛيايي ٚ خٛا٘ايي. است ٗ  ديرذ  پٛسرتز  اير

  وٙذ دريافت را پياْ سزيؽ

 

 

 

 

 1386 سعیذی، مُذی طراح:

 1386 تطكری، پریسا طراح:

 1390 وصرتي، علیرضا طراح:
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 پريشٌ عملي:

 یک پًستر با استفادٌ از تكىیک َای تصًیرسازی طراحي كىیذ.

َمایص آمًزش مجازی ي تعلیم ي تربیت :مًضًع 

50/70ابعاد 

 مىاسب با ريحیٍ  )آزادتصًیرسازیاستفادٌ از تكىیک َای

 (مًضًع

استفادٌ از ظًوت مىاسب، زمان ي مكان مطخص باضذ 

 عكس تركیب تكىیک طراحي دستي ي عكس) صرظا از یک

 )السامي ویست(استفادٌ ضًد



                                                                                                   
 

صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتٌای درس ً یک صفحو برای  4قابل تٌجو مدرسین محترم : حداقل 

 خالصو درس ً نمٌنو سٌالت در نظر گرفتو شٌد.

 

 


