
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  8333-8331 سال تحصیلی: 3ترم:)پوستر و نشانه ( گرافیک رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 سیده سارا قاسمپور مرادی نام ونام خانوادگی مدرس: نوشتاری پوسترطراحی کارگاه  نام درس:
 33310713390 تلفن همراه مدرس: line.graphic@gmail.comمدرس:emailآدرس 

  هفتم مربوط به هفته  : نوشتاری پوستر طراحی کارگاهجزوه درس: 
 textدارد : ندارد          voice : دارد ندارد     power point : دارد  ندارد 

 33310713390تلفن همراه مدیر گروه : 

                                   
 به نام خدا

 

 هفتم : جلسه

 : ایران پوستر طراحان معرفی مبحث ادامه

 : دشتبان مسعود -

 و صدا دانشکده در نمایی پویا مدرس و نقاش ، گرافیست( ۶۲۳۱ خرداد ۷درگذشته -همدان در ۶۲۳۱ زاده) دشتبان مسعود

 .بود ایران سیمای

 دهه دو طول در و شد گرافیک حرفه وارد عالقه واسطه به ولی بود نموده تحصیل صنعتی طراحی زمینه در اینکه وجود با وی

 رندهب وی سرد هایجاده فیلم پوستر. ساخت پوستر بسیاری هایفیلم و فجر فیلم جشنواره برای گرافیک، زمینه در فعالیت

 گروهی و انفرادی نمایشگاه چندین خود حیات طول در همچنین. شد فجر فیلم جشنواره هفتمین در پوستر بهترین سیمرغ

 و کوتاه نمایی پویا فیلم پنجاه از بیش سازنده و طراح و سینمایی پوستر ۳۲ از بیش گرافیست و طراح و نمود برگزار را نقاشی

 .بود بلند

 
 

 اثر: مسعود دشتبان
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 : شیوا قباد -

 .است ایران اهل گرافیست و طراح( همدان در ۳۱۳۱ بهمن ۴ زاده) شیوا قباد

 پور،جوادی محمود حیدریان، محمد علی. شد التحصیلفارغ ۳۱۴۱ سال در و است زیبا هنرهای دانشکده تهران، دانشگاه از نقاشی رشته آموختهدانش شیوا

 از را خود لیسانس فوق گرافیک زمینه در عملی تجربه هاسال از پس[ ۳.]اندبوده نقاشی رشته در او استادان از مقدموزیری محسن سیحون، هوشنگ

 .کرد اخذ ۳۱۱۱ سال در نیویورک شهر پرت، انستیتو

 ویژگی مینه دلیل به کند، معرفی دنیا به را آن و یابد دست ایرانی ویژگی با گرافیک نوعی به توانست بدیع آثار خلق با هنری، فعالیت دهه چندین طی در

 .استگرفته جای المللیبین دارانمجموعه و جهان مختلف هایموزه در آثارش از برخی

 از او. است ۳۱۱۱ سال در سروش انتشارات گرافیک بخش اندازیراه ،۳۱۴۱ سال در ایران سیمای و صدا در گرافیک بخش تأسیس او جنبی هایفعالیت از

 رد گرافیک هنر آموزش او هایفعالیت دیگر از. است تهران پوستر دوساالنه اولین ریزبرنامه و گذارپایه ایران، گرافیک طراحان صنفی انجمن مؤسسین

 .است حال به تا ۳۱۱۱ سال از تهران معتبر هایدانشکده

 تان،انگلس جمله از المللیبین و داخلی هاینمایشگاه در گرافیک خصوصبه و عکاسی نقاشی، زمینه در را خود آثار ایحرفه کار و تحصیل هاسال طول در او

 .اندشده چاپ و انتخاب جهانی نشریات در بارها او آثار. استگذاشته تماشا به آمریکا فرانسه،

 امر در خود شخصی مؤسسه در حاضر حال در و کرده معرفی جهان برتر گرافیک طراح ۳۱ از یکی عنوان به را او( AGI) گرافیک طراحان المللیبین انجمن

 .دارد فعالیت نمایشگاهی و محیطی طراحی مختلف، هایزمینه در گرافیک طراحی همچنین و هنری مشاوره مدیریت،

 به نظر نشر و چاپ فرهنگی پژوهشی مؤسسه را ۳۱۳۴ سال در جیبی قطع در او آثار از منتخبی و ۳۱۳۱ سال در رحلی قطع در او پوسترهای از منتخبی

 . است هاکتاب همین از برگرفته نیز مطلب این و استرسانده چاپ

 

 
 

 قباد شیوا اثر :
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 : مشکی ساعد -

 . است ایرانی ناشر و هنری مدیر ، گرافیک طراح( ۳۱۴۱ سال متولد) مشکی ساعد

 رد هم با را هنری کار و معلمی او. است متمرکز نشر گرافیک خصوصبه و کتاب پوستر، سازمانی، هویت طراحی جمله از گرافیک طراحی بر او هایفعالیت

 . است تهران دانشگاه زیبای هنرهای دانشکده از گرافیک طراحی رشته آموختهدانش و کرد آغاز سالگی ۱۴

 و ان؛نش گرافیک طراحی نشریه امتیاز صاحب و مدیرمسئول گرافیک؛ طراحان المللیبین انجمن ایران؛ گرافیک طراحان صنفی انجمن عضو مشکی ساعد

 گروه( زادهمصطفی رضاعلی و عباسی مجید صیفوری، بیژن عابدینی، رضا) نسالنش هم از تن چهار همراه به او ۳۱۳۳ سال در.است مشکی نشر مدیرمسئول

 .اندکرده برگزار کشور خارج و داخل در را متعددی هاینمایشگاه و کرده اندازیراه جهان و ایران گرافیک طراحی میان ارتباط قصد به را پنجم رنگ

 جایزه و جلد روی طراحی دوم جایزه: جمله از. اندداشته همراه به او برای را جوایزی و شده معرفی متعددی هایروزنامه و هاکتاب ها،نمایشگاه در آثارش

 مروارید جایزه ؛۳۱۳۱ ایران، گرافیک طراحی هفتم دوساالنه از جلد روی طراحی اول جایزه ؛۳۱۱۳ ایران، گرافیک طراحی ششم دوساالنه از خالقیت ویژه

 ورشو، دوساالنه از آیکوگرادا ویژه جایزه ؛۳۱۳۱ تهران، جلد روی طراحی دوساالنه نخستین از جلد روی طراحی اول جایزه ؛۳۱۳۳ چک، جمهوری طراحی

 .۳۱۳۳ اسالم، جهان دوساالنه از داوران هیئت ویژه و جلد روی دوم جایزه و ؛۳۱۳۳

 

 
 اثر : ساعد مشکی

 : مثقالی فرشید -

 چون مطرحی آثار. است آندرسن کریستین هانس جایزه ایرانی برنده و نوجوان، و کودک هایکتاب تصویرگر( اصفهان در ۳۱۱۱ تیر ۳۱ زاده) مثقالی فرشید

 .اندشده تصویرگری هنرمند این قلم به بار نخستین برای «کوچولو سیاه ماهی» و «پری پیرهن زری، خروس»

 فعالیت است تهران دانشگاه زیبای هنرهای دانشکده از نقاشی رشته آموختهدانش که وی. آمد دنیا به اصفهان شهر در ۳۱۱۱ تیرماه ۳۱ در مثقالی فرشید

. گرددبرمی ۳۱۴۴–۳۱۴۱ هایسال در و «نگین» مجله با همکاری به مثقالی فرشید ایحرفه کار آغاز. کرد آغاز مختلف مجالت برای تصویرسازی با را خود

 شمارهب او هایتصویرسازی نخستین از شاملو احمد اثر «پری پیرهن زری، خروس» رنگی کتاب و سفید و سیاه تصویرگری با ،«سیاه اسب کره» هایکتاب



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 نخستین «نوروز عمو» که کودک، کتاب چند تصویرگری. پیوست «نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون» هنرمندان به ۳۱۴۱ سال در مثقالی. رودمی

 ماهی» تصویرگری که ساله سه–دو ایدوره است؛ نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون با هنرمند این همکاری از دوره این حاصل رفت،می شماربه هاآن

 سیاه ماهی هایکتاب کردن مصور برای او. کرد او نصیب ۳۱۴۳ سال در را ایتالیا «بولونیا» ینالبی اول جایزه و گیردمی جای آن در هم «کوچولو سیاه

 با شبخ این. گرفت پی آمریکا در باید را مثقالی فرشید ایحرفه زندگی دیگر بخش. کرد دریافت جوایزی قهرمان و شاه جمشید کمانگیر، آرش کوچولو،

 . یابدمی ادامه استودیو تاپدسک نام به گرافیک شخصی استودیوی یک اندازیراه با و شودمی آغاز ۳۱۱۱ سال در و کالیفرنیا در اقامت

 

 
 اثر : فرشید مثقالی

 پروژه عملی :

 هفتم جلسه

 ادامه پروژه جلسه ششم  -

  ویروس کورونا با مبارزهجلسه ششم ،  پوستر موضوع -

 .نمایید پوستر طراحی ، طراح آن اجرایی سیاق و سبک و روش به توجه با و نمایید انتخاب را طراح یک ، ذیل در برده نام گرافیست طراحان میان از -

 تشکری پریسا -

  دشتبان مسعود -

 صیفوری بیژن -

 مثقالی فرشید -

  نجابتی مسعود -

  شیوا قباد -

  عابدینی رضا -

  حقیقی ابراهیم -

  ممیز مرتضی -

   مشکی ساعد -

 .باشد نوشتاری کامال پوستر -
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 cm 05 در 05 ابعاد -

 پوستر برای شعار طراحی -

 تایید اتود نهای پوستر  -

 اجرای اتود نهایی پوستر با نرم افزار  -

 

 پایان آموزش جلسه هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


