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 بخش اول

 پيش از توليد پوستر-1

 رو هستيد؟ در حال حاضر با چه مشكلي روبه- 1-1
ممكن است طي فرايند نياز سنجي . ايم رو هستيم و از چه طريقي به آن رسيده با چه مشكلي روبه ببينيم بايد 

اي داشته باشيم و يا با يك  گاهي نيز قرار است براي يك مناسبت خاص برنامه .مشكل مشخص شده باشد
، شدت )يوعبروز وش(مشكلوسعت  ي از جملهمواردبهرحال بايد . اپيدمي و بروز ناگهاني مشكلي مواجه شويم

فوريت حل مشكل، عوارض اقتصادي و اجتماعي حاصل از مشكل، مقبوليت اجتماعي و سازماني حل مشكل، 
   .ر در حل مشكل را در نظر بگيريداي چون پوست ودن استفاده از رسانهموثر بمشكل و 

شود، برخي موارد  ريق نيازسنجي مشخص ميجز مشكالت خاص هر منطقه كه از ط طور كه بيان شد به همان
هاي پيشگيري از  مثل پوستر راه. احي پوستر توسط هر منطقه نيسترصورت كشوري بوده و  نياز به ط به

 آنفلوآنزا
  :ريد اين سواالت را از خود بپرسيدهنگامي كه قصد تهيه پوستر را دا

طور كامل حل كرد، اما بايد ديد  توان با يك پوستر مشكل را به طور حتم نمي مشكل چيست؟ به •
تر  شايد يك نوع رسانه ديگر مناسب پوستر رسانه مناسبي براي رفع بخشي از مشكل هست يا نه؟

 .باشد
عنوان مثال در  اريد؟ بهآيا فرصت كافي براي تهيه يك پوستر استاندارد و اثرگذار در اختيار د •

 ؟ استي و طراحي پوستر در دسترس و نيروي ماهر جهت ايده پرداز بودجه، زمان ها؛ فوريت
به عنوان مثال  طور قابل دركي براي مخاطبان ارايه كنيد؟ توانيد پيام مورد نظرتان را به آيا مي •

توان  سختي مي اما به سبزي را از طريق پوستر نشان داد، توان مراحل شستن و ضدعفوني كردن مي
 .از طريق پوستر انتقال داديك مفهوم انتزاعي را 

جهت ارايه موضوع وجود ندارد؟  تري پيام قابليت ارايه از طريق پوستر را دارد؟ آيا راه مناسب آيا •
عنوان مثال جهت يادآوري ارجاع موارد مشكوك به بوتوليسم براي پزشكان، پوستر رسانه مناسبي  به

 توان اين موضوع را طي يك ابالغ يا نامه اداري به پزشكان گوشزد كرد؟  مينيا آاست؟ 
ها منتقل  يا گروه هدف شما در مكان خاصي حضور دارند تا بتوانيم با نصب پوستر پيام خود را به آنآ •

 ،توان براي آموزش طريقه شستن دست به دانش آموزان، در مدرسه پوستر نصب كردب شايدكنيم؟ 
ه عده طريقه شستن دست را به كارگران نانوايي آموزش دهيم مكاني وجود ندارد كاما اگر بخواهيم 

 . جا جمع باشند ها در يك زيادي از آن
 بايد ديد با توجه به مشكل موردنظر، پوستر رسانه مناسبي براي حل بخشي از مشكل هست يا نه؟
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مان در معرض اين مشكل هستند كه بايد به آنها  چه افرادي از جامعه -2-1

 رساني كنيم؟ اطالع
هر چه بيشتر ؟ در معرض آن مشكل هستند منتقل كنيم كه ه افراديپيام خود را ب ،از طريق پوستر يمتوان آيا مي

هاي موثرتري  مان هستند بهتر بشناسيم، پوستر افرادي را كه در معرض مشكالت بهداشتي و سالمتي منطقه
زنان يا  گساالن،ي مي كنيم يا بزراين مهم است كه پوستر را براي خردساالن طراح. كنيمتوانيم طراحي  را مي

 . . . زنان خانه دار يا شاغل و  نوجوانان يا جوانان، افراد روستايي يا شهري، با سواد يا بي سواد، مردان،
 آيا نياز است در پوستري كه قرار است براي عموم مردم طراحي كنيم از كلمات تخصصي استفاده كنيم؟ 

همه جزئيات را در پوستر  قرار نيستبه خاطر داشته باشيم، نكته كليدي و اساسي در اين بخش آن است كه 
مثال در . و نه بيشتر يك نگاه، ذهنش درگير آن شود كه فرد با باشدبلكه قرار است پوستر تلنگري . بياوريم

توضيحات زيادي درخصوص  كه اينكنيم نه  مورد بيماري ايدز ما فقط افراد را در مورد موضوع حساس مي
هاي  توان از طريق رسانه اطالعات تكميلي را مي. ارايه كنيمهاي انتقال و پيشگيري آن  تعريف بيماري و راه

 .دهند منتقل كنيم ديگري كه امكان ارايه مطالب بيشتر را به ما مي
اين تلنگر بايد به نحوي باشد كه توجه و ذهن افراد را با خود درگير كند و اگر نگوييم آگاهانه به دنبال 

و  سپردهالاقل نكته اصلي پوستر را به ياد  -بسيار مطلوب است كه البته اين نتيجه-د ناطالعات بيشتر بگرد
ديگر، وقتي از جلوي خود شما در اداره يا هر جاي . دن، آن را به خاطر بياورندزماني كه با مشكل مواجه شد

گذاريد؟ اساساً چندبار شده است كه بايستيد و به  شويد، چقدر وقت براي تماشا و ديدن آن مي پوستري رد مي
 البي كه در قالب يك پوستر در تابلوي اعالنات نصب شده است توجه كنيد؟ مط

بله، براي من و شما همكار عزيزي كه قرار است با هر هدفي در حوزه بهداشت و سالمت، پوستري طراحي 
كرده و در معرض ديد اطرافيانمان بگذاريم اين مهم است كه بدانيم اين پوستر براي چه افراد، با چه 

تا بتوانيم در حداقل زماني كه در اختيار داريم، توجه فرد را با يك نگاه به پوسترمان جلب . هايي است ويژگي
 .كنيم

توانيم  ما نمي. هاي مختلفي، مخاطب ما باشند رو داريم، ممكن است گروه در مورد موضوع و مشكلي كه پيش
 ت تهيه پوستر است؟م گروه در الويبايد ديد كدا. ها پوستر تهيه كنيم براي همه گروه

طور حتم گروهي كه داراي جمعيت زياد و متمركز در يك مكان خاص هستند پوستر رسانه مناسبي براي  به
توانيم براي مادران باردار پوستر تهيه و در مراكز بهداشتي نصب كنيم، زيرا  عنوان مثال مي به. ها است آن

ما براي زنان خانه داري كه نه باردار هستند و نه داراي كودك ا. اي زيادي از اين افراد در مراكز تردد دارند عده
 كنند چطور؟  سال و به طور كلي به مراكز مراجعه نمي 5زير 

ديگري را   در واقع با بررسي مخاطب ممكن است به اين نتيجه برسيم كه پوستر مناسب نيست و بايد رسانه
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 .يمانتخاب كن
 

  :را طي كنيدبراي انتخاب مخاطب پوستر مراحل زير 

 : مرحله اول
    ؟            مخاطبان ما جزء كدام دسته هستند

 عموم مردم) ب  كاركنان سيستم بهداشتيمتخصصين و ) الف

 : مرحله دوم
  ؟كنيم ، را مشخص ميمخاطب ما هستندكه هايي  گروه ليست ،در هر دسته

متخصصين و 
كاركنان سيستم 

 بهداشتي

 پزشكان -

 پرستاران -

 ان حوزه ستاديكارشناس -

 و غيره
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : مرحله سوم
ي هر يك از برا .هاي مخاطب را مشخص كنيد هاي هر يك از گروه مورد نظر، ويژگي متناسب با موضوع

 .طور جداگاننه اين جدول را تكميل كنيد هاي مخاطب به گروه
 : گروه ويژگي

  جنسيت
  )كودك، نوجوان، جوان، بزرگسال، ميانسال، كهنسال(سن

  سطح تحصيالت

 زنان خانه دار - مردم

 مادران باردار -

 سال 5مادران داراي كودك زير  -

 زنان شاغل -

 دختران نوجوان -

 سال 40مردان باالي  -

 كارگران معدن -

 كشاورزان -

 و غيره -
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   دارند؟و يا شغلي چه موقعيت اجتماعي 
  :دين و مذهب

  :لهجه/ زبان 
توان  كه مي هايي حضور دارند اين افراد در چه مكان

 پوستر را در معرض ديدشان قرار داد؟
 

بيشتري  عهايي تجم در چه مكانه(پراكندگي مخاطبان 
 )دارند؟

 

 .به صورت مختصر ويژگي مخاطب خود را توصيف كنيد
 ). هاي ديگري تكميل شود تواند بسته به گروه مورد نظر با ذكر ويژگي ول ميداين ج(
 

 : مرحله چهارم
و يا اگر چند  ؟گروه مناسب است اينپوستر براي آيا الويت بندي كنيد هاي هدف،  هاي گروه ژگيبا توجه به وي

 گروه مخاطب پيام شما هستند، پوستر براي كدام گروه مناسب است؟
توان دريافت پوستر براي چه  هاي افراد هر گروه مي طور كه در باال اشاره شد با مشخص كردن ويژگي همان

حتي اگر پوستر و موضوع مورد نظر شما تنها يك گروه هدف خاص دارد با تعيين  .گروهي مناسب است
 توانيد دريابيد آيا پوستر رسانه مناسبي براي اين گروه است؟  هاي اين گروه مي ويژگي

 
هاي گروه هدف، آيا پوستر رسانه مناسبي است؟ يا  توانيم تصميم بگيريم با توجه به ويژگي در اين بخش مي

 نه ديگري انتخاب كنيم؟بايد رسا
 

 : مرحله پنجم
و نصب پوستر به همراه داشته و به  را در تمامي مراحل طراحي، اجرا گروه موردنظر ليست نهايي مشخصات

 .خاطر بسپاريم
 

 مان را از طريق پوستر منتقل كنيم؟ چگونه پيام 3-1
تند، مهم است بدانيم در چيست و چه كساني با اين مشكل مواجه هس  كه مشخص شد مشكل پس از اين

 . بگوييم چگونهپوستر چه بگوييم و 
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مان  قرار است در پوستر پيامي را با كمترين پيچيدگي ممكن به لحاظ محتوايي و ظاهري به اطالع مخاطبان
د با نبتوانمخاطبان را به خودش برانگيزاند تا  اساساً كاربرد اصلي پوستر هم اين است كه توجه افراد. برسانيم

 .بهترين و نه لزوماً بيشترين اطالعات را از پوستر دريافت كنند ،ف كمترين زمان ممكنصر
توانيم  حال اين پيام را مي. شكل و ماهيت پيام نقش بسيار مهمي در جلب نظر مردم نسبت به پوسترمان دارد

 . در قالب كلمات و يا تصوير و يا تركيبي از اين دو در پوستر مطرح كنيم

چيزي كه است، نه مان بگوييم كه مورد نيازش  مطلبي را به مخاطبتوجه كنيم ايد ب :مهم نكته 
 . مطلوب است او بداند ما براي

امكانات موجود و كساني دارد كه  ها، ، توانايي م، بستگي به اهدافكه ما قصد استفاده از كدام شيوه را داري اين
 . ها پوستر تهيه كنيم قرار است براي آن

مان را ساده و واضح مطرح كنيم، به پيش خواهيم  پيام ،كه بتوانيم به كمك پوستر به گام براي اين بنابراين گام
خواهيم و  در طراحي يا سفارش پوستر بدانيم چه چيزي از پوستر مي كند به ما كمك ميها،  اين گام. رفت

 .باشدبايد پوسترمان چگونه 
تان را از طريق پوستر منتقل كنيد  مخواهيد پيا كه مشخص كنيد چكونه مي منظور اين به

 :هاي زير را طي كنيد گام

 : گام اول
خواهيد  اين عنوان بايد كوتاه بوده و دقيقا نشان دهد چه چيزي را مي. تان انتخاب كنيد يك عنوان براي پوستر

قرار نيست در توجه كنيد اين عنوان حتما . استفاده كنيدحداكثر از سه كلمه از طريق پوستر بگوييد سعي كنيد 
است،  "ترك سيگار"مثال عنوان پوستر شما . كند پوستر آورده شود، بلكه فقط خط فكري شما را مشخص مي

 .  است "همين امروز خاموش كنيد "نويسيد جمله ولي پيامي كه روي پوستر مي

  :گام دوم
 مردم بگوييد چيست؟ كه قرار است در پوستر به اي نكتهترين  ترين و كليدي در يك جمله بنويسيد مهم

  ..د و چگونه دست خود را بشويي. يم بگوييم سيگار كشيدن را ترك كنيدخواه عنوان مثال مي به

  :گام سوم
 .مشخص كنيد كه نحوه بيان موضوع در پوسترتان به چه شكل باشد

 سايرين برسانيد؟ UاطالعUاي را به  قرار است موضوع يا واقعه .1
 به انجام كاري كنيد؟ UرغيبتUيا اينكه قرار است سايرين را  .2

 ايجاد نگرش  تان از ترغيب ديگران چيست؟ فهد  تغيير رفتار 
 كه فقط قصد يادآوري كردن موضوعي را داريد؟ يا اين .3

  :گام چهارم
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 خواهيد استفاده كنيد؟ تان مي از چه جذابيتي براي بيان پيام
 اخالقي  عاطفي/ هيجاني   منطقي
و از پرداختن شود  گفته مي... ها و ويژگي ،مزاياو مستقيم آشكارا  ،به طور مشخص :شيوه منطقي -1

 هاي پيشگيري از آنفلوآنزا مثل نشان دادن راه .شود مي پرهيزاي  به مسائل حاشيه
تحريك احساسات فرد و برانگيختن آن براي رسيدن به  ،هدف اصلي :عاطفي/ شيوه هيجاني  -2

بيان اهميت مانند  .هاي طنز و ترس است اده از جاذبهها استف ه ترين اين شيو مهم .است مانمقصود
 پيشگيري از ايدز و غير قابل درمان بودن آن

  ها را به بازي نگيريم ارزشنكته مهم در استفاده از جاذبه طنز اين است كه به اين بهانه. 

 در . محلي نيز مطرح كني كته مهم در استفاده از جاذبه ترس اين است كه بايستي در كنار آن راهن
مثال در مورد ايدز راه پيشگيري گفته شود و تنها  .معكوس خواهد شد ،غير اين صورت نتيجه

 .ترس از ايدز ايجاد نشود

 اكيدبر تشخيص مخاطبان درباره درست يا نادرست بودن ت سعي خواهيم كرد، :شيوه اخالقي -3
 والدينشانمثل تشويق كودكان براي رعايت نكات ايمني در حين رانندگي توسط  .يمكن

 : گام پنجم
اين سوال را از خودتان بپرسيد كه كدام يك . انتخاب كنيد كه محوريت اصلي پوسترتان تصوير باشد يا نوشته

 .تان منتقل خواهد كرد تان را به اطرافيان بهتر پيام ، از اين دو

 : گام ششم
بيان مورد  5 بيش ازي كنيد حداكثر سع .كليه مطالبي را كه قرار است در پوستر به آن اشاره كنيد ليست كنيد

بلكه بناست فقط توجه اطرافيان را به موضوع . چون قرار نيست در پوستر به همه جزئيات اشاره كنيم نشود
 .ها بگذاريم جلب كرده و حداكثر اطالعات كليدي و اساسي را در اختيار آن

 :نكاتي كه در اين بخش بايد به آن توجه كرد 
 . بيان كنيمرا مستقيم   پيام -1
 .گنگ نباشد و با كمترين درگيري ذهني اطرافيان با آن ارتباط برقرار كنند  مراقب باشيم پيام -2
كنيد، به نحوي چگونگي برطرف كردن آن را هم بيان  اگر توصيه و يا پيشنهاد به انجام كاري را مطرح مي -3

 .كنيد
نبايد موجب شود كه تاكيد بر يكي از اين  ،شتهكه مشخص باشد محوريت پوستر با تصوير است يا نو اين -4

 .در واقع كلمات و تصاوير را در كنار هم بكار ببريد. دو باعث حذف آن يكي شود
نحوي  و چه در نوشتن جمله يا تيتر، به چه در طراحي تصوير. تان فراموش نكنيد سازي را در پيام برجسته  -5

 .ز ساير جزئيات پوستر باشدعمل كنيد كه كلمات و تصاوير كليدي متمايز ا
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 .شود چون باعث سردرگمي بيشتر مخاطب مي نكنيد،چند موضوع و ايده را با هم در يك پوستر مطرح  -6
 .شود حتي در پوسترهاي چندنظري تنها يك موضوع مطرح و درباره آن توضيح داده مي

 : گام هفتم
گر شما در  اين اطالعات هستند كه ياري. ويدبندي كرده و آماده ورود به بخش اجرا ش ها را جمع كليه گام

 .بخش اجرا و طراحي پوستر خواهند بود
 

 در پايان اين بخش مجددا از خود بپرسيد آيا پوستر رسانه مناسبي براي انتقال پيام ما است؟
 

 بخش دوم

 طراحي و توليد پوستر-2

 انه مناسبي است؟آيا با توجه به بودجه و فرصتي كه در اختيار داريم، پوستر رس-1-2
. تواند در حل بخشي از مشكل به ما كمك كند ما در مرحله بررسي مشكل به اين نتيجه رسيديم كه پوستر مي

در مرحله اجرا، قبل از هر تصميمي ابتدا به اين توجه كنيم كه اوالً چقدر بودجه در اختيار داريم و ثانياً چقدر 
 . زمان در اختيار داريم تا كار را اجرا كنيم

ما بايد با توجه به كاري كه هم اما گاهي . اي در اختيار ما باشد كه بتوانيم از آن هزينه كنيم ممكن است بودجه
بهرحال بايد ديد با . قرار است انجام شود هزينه اي برآورد كنيم تا بر اين اساس بودجه در اختيار ما قرار گيرد

 يا نه؟ يمجه است، قادر به پرداخت مبلغ برآورد شده هستهاي متعددي كه مركز ما با آن موا توجه به هزينه
كند كه كارتان را با چه كيفيتي اجرا  بودجه تعيين مي چيزيقبل از هر كه شود،  اهميت بودجه از آنجا ناشي مي

 :سه نوع هزينه اصلي خواهيد داشت به شكل كلي،. كنيد
 .هزينه طراحي پوستر -1
 .هزينه چاپ پوستر -2
 .توزيع و نصب پوستر هاي هزينه -3

در . ار داريد، نكنيداي كه در اختي مراقب باشيد كه كيفيت را فداي كميت بودجه دباي :نكته 
بسا نتيجه  و چه هداي حاصل نش كه خواهيد كرد، نتيجهاي  رغم هزينه بهممكن است صورت  اين

 .عكس داشته باشد
 براي طراحي و اجراي پوستربايد زماني كه  فراموش نكنيم عالوه بر. مطرح استهم از طرفي موضوع زمان 

كه بايد ديد اساساً با  ضمن اين. اختصاص دهيم، زماني را هم براي در معرض ديد قرار دادن آن در نظر بگيريم
عنوان مثال اگر  به مان خواهد بود يا خير؟ بيان مطالبتوجه به زماني كه در اختيار داريم، پوستر بهترين شيوه 
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تا پوستر  ز طراحي و توليد را پيش بيني كنيممناسبات خاص پوستر تهيه كنيم زمان مورد نيابايد براي يك 
 .موقع آماده شود به
 

 چه شخصي قرار است پوستر را طراحي كند؟ -2-2
  :قبل از هر اقدامي براي اجرا مشخص كنيم

 يا و  طراحي كنيمقرار است خودمان پوستر را  -
 .يمطراحي آن را به ديگران سفارش ده -

 

 چطور سفارش كار دهيم و بر حسن اجراي آن نظارت داشته باشيم؟-3-2

 :شود اين موارد را رعايت كنيد مي سفارش دهيد، پيشنهادبه ديگران اگر قرار است كار طراحي پوستر را 
پردازي حضور  سپرده شود در جلسه ايده اوحتما گرافيست شركتي كه قرار است كار طراحي به  •

 .داشته باشد

ايم،  هاي قبلي گردآوري كرده مان را واضح و مشخص براساس مطالبي كه در بخش استخو •
 .و بر اين اساس هم كار را تحويل بگيريم. مطرح كنيم

اين قرار داد . با نشان و آدرس تنظيم كنيد طراح يك قرارداد رسمي در سربرگ رسمي شركت •
ها و مواردي  چاپ، ذكر تمام هزينه يد كار نهايي، زمانيبايد شامل زمان طراحي، زمان براي تا

 .لحاظ شود ...و  براي ديركرد، جريمه خرابي كار
كاغذ، اندازه، تعداد، نوع روكش، تعداد جنس و وزن هاي طراحي مانند  در قرارداد حتما ويژگي •

ها آشنايي نداريد،  اگر با اين ويژگي. را ذكر كنيد )افست يا ديجيتال(نوع چاپ و هاي چاپ رنگ
را با  ، كيفيت و قيمت انواع چاپهاي كاغذ، انواع روكش ز قبل از شركت بخواهيد نمونهحتما ا

 .خود بياورد
 .مقايسه كنيم ايم و با آن چيزي كه سفارش دادهدريافت كرده  رااي طراحي  هاي اوليه نمونه •
 اين چرخه تا آن زمان كه معايب رفع .انعكاس دهيمبه طراح را مان  نظراتبراي رفع معايب  •

 .ادامه خواهد داشت شود

نمونه . بعد از بررسي طراحي اوليه اصالحات مورد نياز را نوشته و آنرا به امضاي طرفين برسانيد •
 .طراحي نهايي و مورد تاييد را نيز امضا كنيد تا تغييرات ديگري بدون اطالع شما انجام نشود

اين . در ورطه آزمون قرار دهيمحتماً طرحي را كه معايب آن رفع شده است، قبل از تاييد نهايي  •
 .طرح سنجيده شودهدف،   ه توسط افراد متنوعي از جامعهمهم است ك
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بعد از . تاييد نهايي طرح و تسويه حساب با طراح منوط به تحويل فايل اصلي طراحي شده است •
 . چاپ كار را بدقت بررسي كنيد تا دچار كمي، كاستي و تغييرات نباشد

بايستي عالوه بر دريافت  ).ذكر شده باشد در قراداداين مورد نيز حتما البته (خاطر داشته باشيد  به •
. . . هند و  نسخه عكس از طرح، فايلي را كه توسط نرم افزارهايي نظير كورل، فتوشاپ، فري

اين كار به شما اين امكان  .هاي باز از شركت مربوطه تحويل بگيريد با اليهطراحي شده است را 
تا تغييرات الزم را براي استفاده دوباره از اين پوستر در زمان يا مكان ديگر اعمال دهد كه  ميرا 

 عنوان مثال تغيير سال و مواردي از اين دست به .كنيد

 

تهيه يك كارگروه از افراد (پردازي كنيم؟  براي تهيه پوستر چگونه ايده -4-2

 )متخصص
بتوانيم يك پوستر را طراحي كنيم؛ يا بر حسن  اين بخش حاوي اطالعاتي است كه به ما كمك خواهد كرد

 .اجراي طرح سفارش داده شده، نظارت كنيم
بارها برايمان پيش آمده كه براي نوشتن پيام و طراحي يك رسانه آموزشي، از روي عادت به منابعي كه از 

مربوطه در اينترنت و  به طور مثال با جستجوي اوليه كليد واژه. ايم  قبل در دسترسمان بوده است مراجعه كرده
را با كمي ويرايش به پوستر نهايي براي ارائه به مخاطب تبديل  پيدا كردن تصوير و مطلب مورد دلخواه آن

 . كنيم مي
كه بارها پيش آمده برخي از كارشناسان نمونه پوستر خارجي را تنها با ترجمه پيام آن به فارسي به چاپ  يا اين

البته شايد شما اين مورد را به دليل نبودن وقت كافي براي اجراي يك ! ند رسانده و به مخاطب عرضه كرده
 . گيرد؟ انتخاب نامناسب رسانه دانيد اين مشكل از كجا شكل مي مي. كار مناسب توجيه كنيد

هاي پوسترهايي را كه قبال تهيه شده  برداشته و با كمي تغيير پوستري مشابه تهيه  در مواردي نيز طرح
البته بايد . هاي مناسبي جهت تهيه پوستر نيستند هايي كه در باال اشاره شد، شيوه طور حتم راه هب. كنيم مي

توجه داشت گاهي مجبوريم در مورد يك موضوع خاص از پوستر و يا نمادهايي كه از طريق سازمان جهاني 
 هاي پيشگيري از آنفلوآنزا پوستر راهمثل . شود استفاده كنيم بهداشت اعالم مي
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 بيشتر از اين جهت است كه درنظري  ويژه در پوسترهاي تك بهت پوستر مياهدانيد  طور كه مي همان
 پيام بايد .گذاردببيشترين پيام و تأثير را روي تعداد زيادي بيننده برجاي  ،ترين زمان و در عين اختصار كوتاه

هاي  چنين ويژگي هم .جذب پوستر كند يهد ثانچند لحظه تا چن يمخاطب را برا يشوك آن ينوع يجادابا بتواند 
ده، يچيگوناگون و پ يريتصو يممفاه جذاب باشد تا با پرهيز ازساده و يح، صر يدبانيز پوستر تصويري 

مان براي توليد رسانه  در نتيجه اگر زمان. خوبي پيام را به مخاطب انتقال دهد اثربخشي را افزايش داده و به
 .رسانه ديگري را جايگزين كنيم ،وستراست به جاي پ آموزشي محدود است، بهتر

 »يتخالق« .بردبهره  يو ابتكار هنر يتاز خالق براي رسيدن به يك ايده مناسب و اثربخش در پوستر بايد
 .داشته باشد يگرد هايپوستر نسبت به پوستر يك يدر برتر ييسزا به يرتاث تواند يكه مي است عامل مهم
اين  به. هاي شخصي متكي بود توان تنها به توانايي معموال نمي ،هاي اصيل و خالقانه هيابي به ايد  براي دست

 . تواند نظراتي را اعمال كند دليل كه هر فرد فقط در چارچوب توانايي و دامنه تخصصي خود مي
ر از چند فكر به مراتب مؤثرت يريبكارگ يت،، جهت به حركت درآوردن قوه خالقاست همچنين بارها ديده شده

هاي ماندگار و خالق دست  هاي متفاوت هستند كه به ايده از افراد با قابليت معموال يك گروه .فكر است يك
 .يابند مي

 .پردازي يك پوستر اين است كه يك كارگروه از افراد متخصص را تشكيل دهيد اولين قدم براي ايده
 

معاون بهداشتي يا فني، مدير گروه  ،شاملنفر و  7تا  5پردازي شما بايد حداقل بين  تعداد افراد گروه ايده -
هاي مرتبط با  آموزش و ارتقاي سالمت، طراح گرافيست، كارشناس گروه پيشنهاد دهنده، كارشناس گروه

 .باشند.. موضوع پوستر، فردي از گروه مخاطب،

) ارش افكارب( يطوفان مغز، آزاد است يطدر شرا يدنظرات جد يدتول يندفرا اين جلسات كه معموال يك -
 . شود گفته مي

مطرح  يو نظرات خودشان را به راحت ها يدها كنند تا يم يداكه افراد فرصت پ اي است شيوه يطوفان مغز
 .كنند

 
آن  يرامونرا بازگو كرده و پ يشبه بحث و تفحص پرداخته و افكار خو جلسه يكگروه در  يكافراد  −

بعد از  يشنهادهارد پ ياشود، ادامه داشته و قبول  يانكار باف يكه تمام يامر تا زمان ينا. نندك يگفتگو م
 .شود يانجام م يينها گيري يبا رأ يكاف هاي يله دليارا

 ريزي و اداره كنيم؟ چگونه جلسه طوفان مغزي را طراحي، برنامه

. شودرساني  و زمان جلسه به اعضا اطالع موضوع اي يل چنين جلساتي بهتر است از قبل طي نامهقبل از تشك
ش زمينه و آمادگي در جلسه حاضر شده و در نتيجه سرعت و كيفيت ايده پردازي در با پيدر اين حالت افراد 

 . كند جلسه افزايش پيدا مي
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 مدير جلسه يلهوس جلسه به قوانين ، زمان وموضوع نشينند و ابتدا همه اعضاي گروه دور هم مي ،در اين جلسه
  .شود بيان و تفهيم مي

همه . شود تا نظر و ديدگاه خود را مطرح كند از هر كدام از اعضا خواسته ميتوليد انديشه است كه  مرحله اول
بايد وقت را با توجه به تعداد شركت كنندگان توانند صحبت كنند، اما براي اطمينان از شركت تمام افراد،  مي

 .ت را به نفر بعدي بدهدتنظيم كرده و از ابراز توضيحات اضافي توسط شركت كنندگان بكاهد و فرص
همه مطالب و  گرفته ورا به عهده  جلسهشود تا نقش منشي  در اين بخش از فردي از گروه خواسته مي

 . ها را يادداشت كند صحبت
حلهايي  ار روي هم در يك جمع مي توان راهآوري كردن افك به اين ترتيب با يك مشاركت گروهي و جمع

كنند، خود موجب افزايش خالقيت ر آن چون همه بايد در بحث شركت عالوه ب. براي مشكالت پيدا كرد
 . شود مي

، به ديگران داده اعضا و ارزشيابي در مورد انديشه و فكر گيري، سرزنش ردهقضاوت، خبايد مراقب بود تا اجازه 
، فرصت تفكر و در نتيجه. كند ز وقت جلسه تلف شده و فكر اشخاص را منحرف ميزيرا مقدار زيادي ا. نشود

 .يابد بارش فكري كاهش مي
چه نظرات افراد به پايان رسيد، سواالتي مانند چه چيز، چرا، كجا، چگونه، چه زمان، و چه كسي براي به  چنان

ك تخته نوشته يا يادداشت شود تا همه نظرات بايد به دقت روي ي. شود افتادن دوباره گفتگو مطرح ميجريان 
 .به آن توجه داشته باشند

هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهادهاي مفيد و كارسازتر در  :تاكيد بر كميت 
موفقيت اجراي روش بارش مغزي با تعداد پيشنهادهاي مطرح شده در . شود ها بيشتر مي بين آن

بيشتر باشد، احتمال وجود طرح  هااين روش هر چه تعداد پيشنهاددر . جلسه رابطه مستقيم دارد
 .بيشتر است مناسبپيشنهاد 

توانند عالوه بر ارائه پيشنهاد، نسبت به بهبود پيشنهاد خود  اعضا مي :تلفيق و بهبود پيشنهادها 
روش بارش مغزي اين امكان را به اعضاء مي دهد كه پس از شنيدن پيشنهادهاي . اقدام كنند

 .خود را اصالح كنندپيشنهاد اوليه  ،گراندي
داد زيادي نظريه و ها در مدت معيني صورت گرفت، طبيعي است كه تع پس از اين كه مرحله توليد انديشه

 . آيد طرح به دست مي
گران  امناسب حذف خواهد شد، سپس مشاهدهات مشابه و نشود و نظر اين مجموعه پااليش مي در مرحله دوم،

دهند و در نهايت، كاراترين  ا مورد بررسي و ارزشيابي قرار ميات رجلسه بارش مغزي، اين نظر اي اصليو اعض
 . ها براي رفع مشكل انتخاب خواهد شد آن
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 : دنكات زير را مورد توجه قرار دهي در مورد ايده پردازي و برگزاري چنين جلساتي

پردازي با  توانند براي ايده افرادي كه ميليست . پرداز باشيم همواره به دنبال افراد خوش فكر و ايده •
توانند داراي سطوح مختلف تحصيلي يا اجتماعي باشند،  اين افراد مي. فكري كنند، تهيه كنيم ما هم

 .اين توانايي را دارند به ما كمك كنند
اي با حضور تعدادي از افرادي  متناسب با موضوع و هدفي كه به دنبال آن هستيم، جلسات همفكري •

 .ليست آنها را داريم، تشكيل دهيمكه 

هاي افراد وجود  گونه محدوديت و قانون خاصي نبايد براي بيان نظرات و ايده در اين جلسات هيچ •
هاي كارساز و اثربخش از تراوشات ذهني حاضرين است كه شكل خواهد  چون ايده. داشته باشد

 .هر چند كه ساده و ابتدايي باشد. گرفت

 .كندمند باشد، و به يك ايده خوب كمك اده ممكن است ارزشهر ديدگاهي هر چند س •

در آخر جلسه به صورت  در اين. شودبندي  نظرات يادداشت و دستهتمام و شده مديريت  بايدجلسه  •
 .خواهيد كردبندي كاربردي دست پيدا  يك جمع

 

 .هاي يك پوستر را بشناسيم اجزا و ويژگي-5-2

 :آن توجه كردمواردي كه بايد در طراحي پوستر به 

 .اندازه و كادرهاي متفاوت را بشناسيم •

 يا يتواند در اثربخش يها م انتخاب رنگ هايي براي اثربخشي پوستر خود استفاده كنيم؟ از چه رنگ •
 .داشته باشد يسهم قابل توجه پوستر يرسان اطالع يتموفق

به لحاظ محتوي، منطبق با  متن پيام ؟هايي بايد داشته باشد متن و نوشته موجود در پوستر چه ويژگي •
رعايت . خواست ما باشد و به لحاظ ظاهري و اندازه آن، خوانا بودن آن مورد توجه قرار گيرد

 .الخط و ادبيات نگارشي هم مهم است رسم

خواهيم به كار  كيفيت خوب تصاويري كه ميخواهيم در پوستر خود از تصوير استفاده كنيم؟ آيا مي •
 . وه بر آن بايد تصويري را انتخاب كنيم كه با موضوع ما هم مرتبط باشدعال. گيريم بسيار مهم است

 چگونه هماهنگي اجزاي استفاده شده در پوستر را رعايت كنيم؟ •

 ،خاص در كادر يمعنا يكبه  يدنرس .آرايي بشناسيم بندي اجزاي پوستر را در صفحه انواع تركيب •
اثر در جلب  يك يبند يبدارد، عالوه بر آن، تركآن  ي اجزا و عناصربند يببه نوع ترك ياديز يبستگ

  .كند يم يفارا ا ينقش مهم ينندهتوجه ب

 بندي مناسب تركيبشناخت نقطه كانوني و فضاي سفيد در ايجاد  •
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 .اندازه و كادرهاي متفاوت را بشناسيم-1-5-2

نهايت قرار است از جايي زيرا در . طراحي و چاپ شود كه قابليت نصب را داشته باشد اي پوستر بايد به گونه
ابعاد پوستر معموال . اصوال براي پوستر، ابعاد مشخصي وجود ندارد .آويزان گردد يا در نقطه اي نصب شود

 :دارد پوستر عمدتا سه قطع استاندارداما  .شودطراحي و چاپ مي) 42در  A3 )30 بزرگ است و حداقل درقطع
 35  متر  سانتي 50در )B3( 
 50  ر مت سانتي 70در )B2( 
 70 متر  سانتي 100در )B1( 

خود معاني متفاوتي را انتقال  نوبه كه هر كدام به استدو كادر متداول در طراحي پوستر افقي و عمودي 
 .ندده مي

تر به مخاطب منتقل تند و تيز هر چه كادر باريكتر باشد خبر، كادري است خبري :كادر عمودي •
كادر . البت ترين كادر در پوستر،كادر عمودي استصبا به تعبيري ديگر رسمي ترين و  شود يا مي
 .گيرد مورد استفاده قرار مي زمان مشخص، با آگهي هاي كم و بادوامدي همچنين براي وعم

 مضامين داستان گونه، .اي براي انتقال پيام ندارد كادري است آرام و ساكن كه عجله :كادر افقي •
مخاطبان در كادر افقي همچنين براي . ر در نظر گرفتمذهب و طبيعت را مي توان در غالب اين كاد

به  مندهاي نياز ، پيامحضور موضوع براي يك دوره زمان طوالني، گرانه روايتهاي  ، پيامحال حركت
 .شود نيز استفاده مي دنتعمق دار

براي ن كادر اي. شود استفاده ميكادر خشتي يا مربع عالوه بر كادر عمودي و افقي، در برخي موارد از  •
 .آشتي و كودكان مناسب است ،موضوعاتي همانند صلح

  هايي براي اثربخشي پوستر خود استفاده كنيم؟ از چه رنگ-2-5-2
آن سهم  تواند در اثربخشي يا موفقيت ها مي رنگصحيح هستند، انتخاب  ارتباطياز آنجا كه پوسترها وسيله 
تر اند شما را در انتخاب بهتر و كارآتو ها مي گخت و مطالعه روانشناسي رنشنا. قابل توجهي داشته باشد

ها را بيان كنيم، بهتر است ابندا با  هاي روانشناختي رنگ كه ويژگي قبل از اين. هاي پوستر ياري برساند رنگ
 .شود ها با چرخه رنگ شروع مي اصول و تئوري رنگ ترين اي پايه. شويدها آشنا  انواع رنگ

 
 
 
 

 چرخه رنگ
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طور كه در  همانكند،  يها را مشخص م آن يبند دسته كهرنگ است  )چرخه(دايره رنگ،  ياساس هر تئور
در اين بخش . اند صورت معناداري در كنار يكديگر قرار گرفته ها به اي از رنگ كنيد مجموعه تصوير مشاهده مي

اع رنگهاي اصلي، ثانويه ابتدا انو .پردازيم ابتدا به مطالعه رنگها به ترتيب شكل گيري آن ها در چرخه رنگ مي
اين  .كنيم ها را مطالعه مي رنگ هم قرار گرفتنو مرتبه سوم را شناخته و سپس نحوه قرارگيري و تاثير كنار 

هاي  در آخر هم به ويژگي. شود هاي همجوار مي اي مكمل، سرد و گرم، هارموني رنگقسمت شامل رنگ ه
 .به اين ويژگي موارد كاربردي بيان شده است نسبت براي هر كدامروانشناختي هر رنگ پرداخته و 

 

 هاي اصلي رنگ
و زرد،  يآب  رنگ قرمز، 3 يانكه از آن م شود يم يمبخش تقس 12رنگ به  يرهدا

و  يمبكش يرونرنگ ب يرهدا سه رنگ را از يناگر ا. هستند ياصل هاي رنگ
ضالع به دست اال يمثلث متساو يك، يموصل كن يكديگرخود به  يدرجا

رنگ  ضلع راست و يدر انتها قرمزدر راس آن، رنگ  زردآورد كه رنگ  يماهخو
 . گيرد يضلع چپ مثلث قرار م يدر انتها يآب

خالص  ،يهاي اصل رنگ .نامند ميو درجه اول  ياصل يها سه رنگ را رنگاين 
ار رنگ اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتيجه ك. آيند تركيب هيچ رنگ ديگري به دست نمي بوده و از

  .اي است خاكستري تيره فام يا به قولي ديگر سياه يا قهوه
 

 ثانويه هاي رنگ

هاي ثانويه  رنگ بنفش و سبز نارنجي،. آيد مي دست به ثانويه هاي رنگ اصلي رنگ دو مساوي تركيب از
ها هر كدام در چرخه رنگ به صورت يك مثلت مساوي الساقين روي هر ضلع مثلث  اين رنگ .هستند

 . هاي اصلي قابل مشاهده است رنگ
رنگ بنفش روي ضلع دو . رنگ نارنجي روي ضلعي قرار گرفته كه از دو رنگ قرمز و زرد تشكيل شده است

 . رنگ قرمز و آبي، و رنگ سبز روي ضلعي قرار گرفته كه از دو رنگ آبي و زرد تشكيل شده است
 

 سوم مرتبه هاي رنگ

دو شدن  تر يكنزد بادر واقع  بينيد، يم ياصل يها رنگ ينكه ماب يسه پله رنگ
تر شده  روشن يجرنگ قرمز به تدر. آيند وجود مي هب يكديگربه رنگ اصلي 

و  رسد ميباالخره به زرد   يو پرتقال يبا زرد و عبور از نارنج تركيب يلهوس به
از  يفيط يجادو ا يپله به پله رنگ آب يرشبا پذ ترتيب ينبه هم يزرنگ زرد ن
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 يجادرنگ قرمز و ا با تركيب تدريجي با يروش رنگ آب ينو با هم شود يم يكنزد يبه آب يگارسبز و زن
 - زرد بنفش، -قرمز نارنجي، -قرمز هاي رنگ .شود يم يكبه قرمز نزد يگرو بنفش بار د ياز كاربن يفيط

 هاي رنگ و هشد تركيب هم با ثانويه و اصلي هاي از رنگ سبز - آبي و بنفش -آبي نارنجي، - زرد سبز،

 .دهند مي تشكيل را سوم مرتبه
 

 مكمل هاى رنگ
مكمل  هاى رنگ .هايي هستند كه در دايره رنگ، درست در مقابل يكديگر قرارگرفته اند هاي مكمل آن رنگ

را كامل  يكديگر و تحرك شده هم باعث ايجاد كنار مشاهده در هنگام به كه هستند تضاد نوعى واقع در
 خواهد بين از آن تحرك و بود خواهد نتيجه خاكسترى شوند تركيب باهم مكمل رنگ دو هرگاه. كنند مى

 يكديگر جلوه و درخشانى موجب هم كنار مكمل در رنگ دو اما .آمد خواهد خنثي بدست رنگى و رفت

 ميان در سرخ گل كه چنان شوند مى مشاهده زيبايى به هم كنار در هاى مكمل رنگ طبيعت در. هستند

 .تضادهاست ترين ساده از مكمل هاى رنگ تضاد. دارد قرار هاى سبز برگ از انبوهى

 سبز رنگ -> قرمز رنگ مكمل

  بنفش رنگ -> زرد رنگ مكمل

  نارنجى رنگ -> آبى رنگ مكمل

نمونه مناسبي از استفاده از دو رنگ مكمل 
. را مي توانيد در پوستر روبرو مشاهده كنيد

هر  اين پوستر با در نظر گرفتن مفهوم
رنگ به خوبي از دو رنگ قرمز و سبز براي 
دو مفهوم متضاد از نظر طراح بكار رفته 

 در اين پوستر از مفهوم مثبت،. است
ي و درمانگري رنگ سبز براي آرامش بخش

زايمان طبيعي و از مفهوم هشداردهندگي 
رنگ قرمز براي زايمان سزارين استفاده 

 . شده است

البته توجه داشته باشيد 
ترهاي نمونه اي كه در اين پوس

راهنما استفاده شدند تنها جهت 
نشان دادن نكته موردنظر مطرح 

شوند و ممكن است از حيث  مي
ديگر موارد داراي اشكاالتي 

 .باشند

 



١٩ 

 

 گرم و سرد يها رنگ

 سبز و بنفش ي،آب: سرد عبارتند از يها رنگ
احساس سرما  ها رنگ ينا يدنبا د يناست بنابرا ياكننده آب روان و در يمجاور آن تداع يها رنگو  يآب رنگ

  .يندگو يسرد م يها ها، رنگ رنگ ينرو به ا يناز ا. دهد يبه فرد دست م
  و زرد يقرمز، نارنج: گرم عبارتند از  يها رنگ
احساس گرما به  ها رنگ ينا يدنبوده و با د يدكننده آتش و خورش يمجاور آن تداع يها رنگقرمز و  رنگ
                   .يندگو يگرم م ي، رنگهاها رنگ ينرو به ا يناز ا. دهد يست مفرد د

 

 :هاي همجوار رنگ) هارموني(هماهنگي 
است و وجود آن در تمام مظاهر زندگي از موسيقي،  "يك كل يچيدمان مطبوع اجزا"نگي به معناي هماه

ديدن به . ت كه موجب لذت چشم مي شوداز نظر ديداري، هماهنگي، در چيزي اس. كند شعر، رنگ جلوه مي
تواند اين عالقه به ديدن و حس تعادل را به وجود  طقي نياز دارد و هماهنگي رنگي ميحضور يك ساختار من

هم  يها رنگ .ها در طبيعت دقت كنيد رنگ همجواريهماهنگي كافي است به  براي مشاهده تعالي. بياورد
. گفته مي شود كه در دايره رنگ كنار يكديگر قرار گرفته اند ييها رنگبه هر دسته سه تايي از ) پيوسته(جوار 

هايي، يك رنگ از نظر مقدار، بر دو رنگ ديگر  معموال در چنين تركيب. نارنجي-سبز، زرد و زرد-مانند زرد
 .برتري دارد
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برانگيزاننده احساسات قوي از شور،  رو از اين. رنگ خون و آتش است. گرم است ورنگي بسيار قوي  قرمز
، )متابوليسم(باعث بهبودي در سوخت و ساز بدن. ستت، استحكام، عشق و آرزو، خطر، قدرانرژي، جنگ

 . شود تا تندتر نفس بكشيم افزايش فشار خون شده و منجر مي
 نشاني ، عالمت ايست، چراغ راهنما و تجهيزات آتشاين رنگ معموال بر روي احتياط و عالئم هشداردهندهاز 

 . همراه است "راقب باشيدم"اغلب با توقف و يا  و شود استفاده مي
معموال . شود همچنين از رنگ قرمز براي اثربخشي روي مخاطب با هدف گرفتن تصميمات سريع استفاده مي

دادن خطر، ترغيب به فعاليت ورزشي و فيزيكي مشاهده  طور گسترده اين رنگ را در پوستر براي نشان به
 . كند بصري به جلو هدايت مي رنگ قرمز در پوستر، متن و تصوير را از نظر. كنيم مي

قرمز تيره، . هاي زنانه ارتباط دارد حساسيت، محبت، دوستي و با ويژگي قرمز روشن يا صورتي، نشانه
 . ورزي و قهر است دهنده قدرت، خشم، عصبانيت، شجاعت، اشتياق، كينه نشان

 

 ها مفاهيم روانشناختي رنگ

 
 
 
 
 
 

 به نارنجي روي در و دارد برق و زرق و زننده بسيار و كند مي هخير چشم را ، سبز زرد زمينه روي در قرمز رنگ
اثر  داراي و  آورد مي در ملتهب و حالتي آتشين به را قرمز ، شود تيره نارنجي اگر. آيد تاريك مي و سوخته نظر

 و شود مي متمايل قرمز نارنجي طرف به و كند مي تضاد ايجاد ، سياه روي در قرمز .شود ميحرارت  و گرما و
 .گيرد مي خود به فاتح و شرور حالت

 
 
 

 زمينه روي .يابد مي تخفيف و ماليم قدرتش و شود مي تر تاريك ليمويي، رنگ زرد زمينه روي در قرمز رنگ
 رنگ. دارد آتش از نشاني و شده ور شعله و افروخته كرده، پيدا اي العاده فوق درخشندگي و جلوه آبي ،سبز
 تسكين اش گرمي و حرارت جا اين در. است خاموش و آرام اثر داراي ، تيره ارغواني ي زمينه روي قرمز
 .يابد مي
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زرد و (اين تركيب . هاي ديگر اگر در كنار سياه قرار بگيرد، ديده مي شود از نظر بصري رنگ زرد قبل از رنگ

 . شود هاى خطر استفاده مي محدوده و موانع كردن مشخص عالئم هشداردهنده،معموال براي ) سياه
 
 
 

. هاي تيره استفاده كنيد كردن آن از رنگ رو براي برجسته شود ازاين فيد محو ميرنگ زرد در پس زمينه س
 . آيند هاي زرد معموال جذابيت ندارند و چرك به نظر مي سايه

 
 
 
 

 و سياه ، خاكستري هاي رنگ با كه زماني و است ها رنگ ته ي كليه بين رنگ ترين نروش زرد زرد
 ، خرد ونشان دهنده سرگرمي، شادي. دهد مي دست از را خود خصوصيات تمام ، شود مي مخلوط بنفش

رنگ زرد توجه چشم را به خود جلب مي كند و اثر هشداردهندگي دارد، فعاليت ذهن را . نور خورشيد است
كننده  اما اگر از اين رنگ بيش از حد استفاده شود اثر مختل. كند حريك كرده و انرژي فيزيكي توليد ميت

  .اين رنگ شاد پر از انرژي است. دارد

ه نشان دهنده آتش، نارنجي نيز يك رنگ روشن و گرم است ك. تركيبي از قرمز و زرد است نارنجي
بخش زرد را همراه دارد از اينرو نشانگر شوق،  انرژي قرمز و اثر شادياين رنگ . خورشيد و گرمي است

در ميان مركبات پرتقال به رنگ . خوشحالي، خالقيت، عزم و اراده، موفقيت، دلگرمي و انگيزه است
. داراي خاصيت اشتها آور استكننده  و معموال به دليل ارتباط با غذاهاي سالم و تقويت نارنجي است

و فعاليت هاي ذهني را تحريك مي كند به همين  شود مينارنجي باعث افزايش اكسيژن رساني به مغز 
رنگ نارنجي از نظر بصري چشم را به خود . دليل است كه به شدت در ميان جوانان پذيرفته شده است

ردن روي برخي اجزاي پوستر مي توان از آن رو براي برجسته سازي و تاكيد ك كند از اين جلب مي
 .استفاده كرد

نارنجي با مفاهيم اشتياق، لذت، تسلط و -قرمز. اعتمادي است نارنجي تيره داراي مفهوم فريبكاري و بي
طاليي حس اعتبار، قدرت، درخشندگي، خرد و كيفيت مطلوب را انتقال . ميل براي فعاليت ارتباط دارد

 .مي دهد
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 و شده متمايل سبزي رنگ به و دهد اش را از دست مي ويژگي اوليه روشن، ارغواني يا صورتي روي زرد رنگ
 را نارنجي گيرد، قرار نارنجي زمينه روي در زرد رنگ گاه هر .شود مي ماليم آن درخشش و خودنمايي قدرت
 اننش خورشيد طلوع هنگام در را صبحگاهي منظره توأمًا نارنجي و زرد ايه رنگ . كند تر مي تر و خالص روشن

 و آبي از تركيبي سبز رنگ زيرا درخشد مي اش خانواده هم هاي رنگ بين در سبز زمينه روي زرد . دهند مي
 .خوبي استفاده شده است در اين دو پوستر از رنگ زرد به. است زرد

 
 

 

سبز هاي مهم  از ويژگي. نشان دهنده رشد، طبيعت، باروري و ايمني استو  سالمتي ،رنگ طبيعت،  زسب
سبز در تضاد با قرمز به معني امنيت . ، امنيت، قدرت درمانگري، اميد، ثبات و دوام استآرامش بخشحس 

رنگ سبز به خوبي براي پيام بهداشتي درباره  همچنين. شود است كه از آن در چراغ راهنمايي استفاده مي
سبز حس -دهنده اختالف، بيماري و ترس، آبي زرد نشان-سبز. داروها و محصوالت درماني كاربرد دارد

 .درمانگري و حفاظت، سبز زيتوني نيز رنگ سنتي صلح است

، وفاداري، هوش، رنگ سرد و آرام بخش و نشان دهنده خالقيت آبي. رنگ آسمان و دريا است آبي
و براي مغز و بدن سودمند  بخش بر روي روح و روان داردآبي اثر آرام . است اعتماد، حقيقت و بهشت

 روى رنگ آبى هاى شيشه يا ها بيمارستان در آبى هاى ها اثبات شده كه اتاق از اينرو در پژوهش. است

  .گذارد مى جاى مثبتى به تأثير بيماران
از آبي . باط استهاي گرم و احساسي قرمز، نارنجي، زرد با عقل و آگاهي در ارت در تضاد با رنگ آبي
از رنگ آبي براي غذا و مواد خوراكي . توان در پوسترهايي با موضوع آب و هوا، پاكيزگي استفاده شود مي

آبي روشن با بهداشت، درمان، آسودگي و آرامش . برد استفاده نكنيد، زيرا اين رنگ اشتها را از بين مي
 .موضوعات تناسب داردارتباط دارد از اينرو به خوبي براي پوسترهايي با اين 
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 را آبي ريكيتا درجه كه درصورتي .است خاموش و سدر يم نظر به رت تاريك ،دزر زمينه برروي آبي رنگ

 روي در را آبي همان .سازد مي رت متراكم و تر هپرماي را زرد برسانيم، زرد رنگ اندازه به و دهيم كاهش

 در آبي. است خالص و قدرت با رنگي و سدر مي نظر به تر روشن و رخشدد مي آبي، مدهي قرار سياه زمينه

 رنگ. وردآ  يم دست به تازه زندگي و آيد يم در نوسان به كند، مي حفظ را خود تيرگي نارنجي، قرمز روي
 موجب سبز، رنگ زمينه. شود مي قرمز رنگ يعني سبز رنگ متضاد رنگ به متمايل سبز، روي در آبي

 .شود مي فعال و زنده رنگي به آبي رنگ حالت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قهوه اي بيانگر زمين . شود ميتشكيل  از سياه و سفيد ياز قرمز و زرد با درصد با تركيبي معموال اي قهوه 

قابل اعتماد  ، ثبات، پايداري،نگ گرم است و نماد قابليت اطمينان، پشتيبانياين ر. و جهان طبيعي است
 .هاي مردانه است دهنده ويژگي و نشانبودن 

 

اشراف و اعتبار شكوه، قدرت، در طول تاريخ بنفش با . تركيبي از ثبات آبي و انرژي قرمز است ، شبنف
اي به تصوير كشيدن معموال از بنفش بر. و راز، سحر و جادو است اين رنگ نماد رمز. همراه بوده است

بنفش در تركيب با طال مي تواند . پادشاهان قدرتمند، رهبران، جادوگران و شعبده بازان استفاده مي شود
بنفش و صورتي يك رنگ ها  بر اساس نظرسنجي. زرق وبرق دار و ثروت و زياده روي را به تصوير بكشد

اين رنگ از نظر . و افسردگي را القا مي كند اما بنفش تيره ناراحتي. تمحبوب در ميان دختران نوجوان اس
 .دارند) حتي در مقايسه با سياه و سفيد(هاي ديگر  بصري در كنار زرد بيشترين تضاد را نسبت به رنگ

 

اما نشانه خوش  .، مرگ و ترس استفاده مي شودگيمعموال براي به تصوير كشيدن افسرد سياه از رنگ
زمينه  كند و استفاده از آن به عنوان پس رنگ سياه حس بعد و عمق را القا مي .هستذوقي و ظرافت نيز 

هاي قدرتمند مانند نارنجي و قرمز حس  رنگ سياه در كنار رنگ. باعث مي شود تا متن ناخوانا شود
تر احساس  اندازه خود با رنگي ديگر كوچك سطحي با رنگ سياه از سطح هم. كند تهاجمي را القا مي

 .شود مي
و  غذايي مواد پوسترهايي با موضوع طراحي در رنگ اين از. است تباهي و فساد نشانه خاكستري رنگ

 .است فعاليت عدم و ميلي بي تفاوتي، بي گيري، گوشه معناي رنگ به اين .كرد پرهيز بايد دريايي
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بر . گناهي، كمال، امنيت، خلوص و پاكيزگي همراه است ، با مفاهيمي چون مهرباني، پاكي و بيسفيد
سفيد نمايانگر بيمارستان، پزشكان و خدمات بهداشتي . هيم مثبت داللت داردخالف سياه، سفيد بر مفا

شود و در مقايسه با شكل هم اندازه خود، آنكه رنگ سفيد  معموال از نظر بصري سبك احساس مي. است
 .شود دارد بزرگتر ديده مي

 .از رنگ سفيد براي پوسترهايي با موضوعات غذاهاي سبك و لبنيات استفاده كنيد
 

 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 :ها بايد بدانيد ر استفاده از رنگنكاتي كه د
اما . هايي متناسب را موضوع پوستر خود انتخاب كنيد توانيد رنگ يا رنگ ها بهتر مي مفاهيم رنگ با شناخت

يعني پوستر شما . بيش از سه رنگ مهم و اصلي، در طرح شما چشم نوازي نكند بايد به خاطر داشته باشيد كه
يان اين سه رنگ، يك رنگ از م. بر پايه سه رنگ كه درجه اهميت آنها نيز با هم يكسان نيست، طراحي شود

رنگ ديگر دررتبه دوم از نظر اهميت باشد و رنگ آخر در جايگاه سوم . بار و سنگيني بيشتري داشته باشد
استفاده از رنگ هاي زياد، به جز موارد خاص، حس شلوغي و درهمي را منتقل مي كند و . اهميت قرارگيرد

 .تاثير گذاري كمتري خواهد داشت
هاي  تر و رنگ هاي تيره عقب اشيد كه همواره رنگبراي استفاده از رنگ به خاطر داشته ب گيري هنگام تصميم

 . شوند روشن نسبت به زمينه جلوتر حس مي
 
 
 
 
 
 

0Fهاي نمونه رنگ مراجعه كنيد هاي پوستر خود هنگام اجراي نهايي به كتابچه بعد از انتخاب رنگ

اگر كار شما  .1
هايي  و يا در غير اين صورت رنگ CMYKها را با كدهاي  برسد، رنگ) بچهپوستر، پمفلت، كتا(قرار به چاپ

                                                           
 اهرخش دهدشتي فريال: مترجم، وا جي شي هيداكي پروفسور: نويسنده )ها رنگ تركيب در خالقيت راهنماي(»  1« ها رنگ همنشيني 1
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زيرا اگر . استفاده كنيد) كليپ، تيزر، وبسايت، بنر اينترنتي(براي كارهاي الكترونيكي  RGBبا كدهاي 
از كيفيت رنگ پوستر شما بشدت كاسته ) معوال چاپ افست(باشد هنگام چاپ RGBهاي پوستر شما  رنگ

مثال براي اينكه رنگ قرمز گرم و مناسبي داشته باشيد اين رنگ با كد . كند حالت كدر پيدا ميشده و كار 
CMYK به اين صورت زير است. 

C=0 M=100 Y=100 k=0  
 و يك سياه عالي

C=75 M=68 Y=67 k=90 
ي كه در خود هاي توانيد از نمونه رنگ كنيد، مي ي پوستر خود استفاده ميافزار فتوشاپ براي طراح اگر از نرم

 PANTONE process coated: البته اين فهرست رنگ. افزار است بهره ببريد نرم
طراح  يتو خالق يتي كه با آن مواجه هستيمموقع اين..و فونت و فرم و رنگ عناصري نظيراستفاده از در 

 يدر شلوغ يي،يباز هميشه. طراحي پوستر است يتو در نها ..،فرم، شكل، رنگ و فونتكننده  تعييناست كه 
شود و  يخالصه م يدر سادگ يباييز يگاه .و دادن اطالعات بيش از اندازه توسط پوستر نيست يادز يرو تصاو

تر  يمتر و مستق راحت يعتر،تر، زودتر و سر ساده يردر تصاو يبصر يممفاه چون. كردفكر  يشترب يبه سادگ يدبا
 . استمفهوم  يعدر انتقال سر ،دست يافتن به اثربخشي يشه كليدشوند و هم يمنتقل م

پردازي  ؛ اين خالقيت و ايدهوجود ندارد يقاعده و قانون حتم يچپوستر ه يطراح خاطر داشته باشيد، براي به
و چاپ شود كه  يطراح اي به گونه يدبا پوستر. است كه در طراحي و اجراي پوستر تعيين كننده خواهد بود

 .نصب شود يا در نقطه ياگردد  يزانآو ييقرار است از جا يتادر نه چون. نصب را داشته باشد يتقابل
 .اندازه و كادرهاي متفاوت را بشناسيمبنابراين بايد، 

 

 هايي بايد داشته باشد؟ متن و نوشته موجود در پوستر چه ويژگي-3-5-2

تر شما بايد به متن پوس. درباره انتخاب متن نيز صادق است ،چه كه براي انتخاب تصاوير بيان شد همانند آن
رو به هدف خود كه كمك به بيماران و افراد براي تغيير رفتارهاي  از اين. درستي و با دقت انتخاب شود

 . بهداشتي و آموزش سالمت است كمك خواهد كرد
 پرده و به دور از  پيام بايد درست، سرراست، بي. متن پيام بايد با حروف درشت و واضح نوشته شود

وزن و  مختصر كه داراي صوت، همتوانيد از كلمات كوتاه و  در برخي موارد مي .لحن تهاجمي باشد
 دررا توانايي مخاطب  ،اين نوع پيام خاص. قافيه باشند نيز براي افزايش اثربخشي استفاده كنيد هم
 . دهد افزايش ميخاطرسپاري پيام  به
  رويداد تاريخي،  در پوستر يكپر واضح است . باشدبا هدف و موضوع پوستر متناسب  بايد فونتنوع

  .استتر و مناسب تر  زمان جالبهاي مخصوص همان  استفاده از فونت
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 شودهاي كودكانه يا فانتزي استفاده  كودكان، از فونت برايپوستر  بهتر است در . 
 هاي آن نبايد ساده و  چقدر پوستر شما ساده باشد، نوشتههر. هاي پوستر را ساده ننويسيد نوشته هرگز

ها و  تتوانيد برروي فون هر خالقيتي كه مي. يا مجله باشد كتاب و جمالت معمولي شبيه كلمات
 .هاي پوستر شما شبيه كتاب داستان نباشد نوشته اعمال كنيد تا نوشته

 اگر متن شما . همواره متن نوشتاري پوستر را از نظر اشتباه تايپي، نوشتاري و گرامري چك كنيد
 .ترجمه شده است، حتما از يك مترجم و متخصص نظرخواهي كنيد

 غير از پيام اصلي بقيه اجزاي نوشتاري  .نوشتاري است اگر پوستر ما به لحاظ ساختار و شكل كلي
خوانايي اهميت ندارد بلكه اين مهم است كه نوشتار  يگردگيرند از اينرو  اي جاي تصوير را مي گونه به

 .شود مال نوشتاري، تايپوگرافي گفته ميگونه پوسترهاي كا به اين .دنباشحاوي غلط امالئي 

 در طراحي دقت كنيد . دنكشيده و يا از حالت اصلي خود خارج نشو ،ها مراقب باشيد حروف در طراحي
 .هاي كار نزديك نگيريد زياد به لبه د راوكه نوشته هاي خ

 مانند صورتي يا زرد روي . رار ندهيدزمينه روشن ق اي با رنگ روشن را روي پس هيچ وقت نوشته
 .مينه بنفش روشنز پس

 هاي جدي نامناسب  هاي فانتزي براي پيام فونت. دليل استفاده نكنيد بي ،از هر فونت دلخواهي
 .شود يات باعث ناخوانايي متن ميها براي متن با جزي چنين اين فونتهم. هستند

 
  هاي آموزشي   تر مانند آدرس، پيام هاي طوالني متن، براي 70-30اندازه فونت براي پيام اصلي بين

توانيد اندازه  ها نسبي است و درنهايت شما مي زهالبته اين اندا. است 30-20چندنظري بين  پوسترهاي
ها  زيرا در برخي فونت. مناسب براي فونت را از طريق نصب آزمايشي پوستر در محل اصلي بيازماييد

  .باشد براي پيام طوالني نامناسب لياي پيام اصلي مناسب وبر 30شايد اندازه  "زر"مانند 
 

 خواهيم در پوستر خود از تصوير استفاده كنيم؟ آيا مي-4-5-2

طور مثال در اين پوستر بهتر بود از  به
هاي قوي و ضخيم، براي تاكيد بر اين  فونت

با اين نوع پيام استفاده  موضوع
 "با دخانياتركشي ديگخودكشي يا ".شد مي
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. زير را دارا باشد  پژوهشگران بايد يكي از سه ويژگيشود از ديدگاه  تصاويري كه در پوستر نمايش داده مي
1Fمدي و تاكيدشواهد، كارآ

2 . 

يان شده در پوستر را شده، ادعا يا استدالل بهداشتي ب  معناست كه تصاوير استفادهو مدرك به اين  شواهد
نزا و دستاوردهاي دسترسي به واكسن را به نمايش لوآاستفاده از نموداري كه گسترش همگاني آنف. تاييد كنند

 . اي از اين شواهد است گذارد، نمونه مي

. تر تصاوير نسبت به كلمات است وح و ارائه قابل قبولبه معني استفاده از تصاوير به دليل وض كارآمدي
اي از تصاوير براي نشان دادن  دادن مجموعه هاي قرمز، و يا نشان دادن تصويري از جوش طور مثال نشان به

 .تواند براي مخاطب بسيار اثربخش باشد حركات كششي در ورزش به جاي تشريح و توضيح آن با كلمات مي

. شود ننده براي به خاطر آوردن گفته ميها در كمك به بي عناصر گرافيكي و ارزش آن به استفاده از تاكيد
دادن قربانيان يك تصادف  طور مثال نشان به. آور دارند ارزش احساسي يا شكويژه وقتي كه تصاوير  به

 .ي براي تاكيد بر اهميت رانندگي ايمنگرانند
كه برخي تصاوير  زيرا از آنجايي. م و مخاطب استفاده كنيداز تصاويري صحيح و مرتبط با پيا ،در هر سه مورد

يا . براي نوجوانان اثر شك كننده داشته است، همان تصوير براي بزرگساالن تنها كمي آزاردهنده بوده است
عنوان شواهدي متقاعدكننده است، كودكان چنين نموداري را  الن بهاستفاده از نمودار براي بزرگساكه  در حالي
 .مندنمي فه

 :نكات مورد توجه در انتخاب تصوير
 اگر پوستر قصد و هدف ايجاد . نوع پيام نيز در انتخاب تصاوير و اجزاي بصري اهميت دارد

همچنين پوستري كه قصد تغيير . با ارزش احساسي مفيدتر هستند ،دارد، تصاوير) رسان اطالع(آگاهي
 . تر است وفقمدي محتماال با تركيبي از شواهد و كارآرفتار دارد، ا

 شما قصد انتقال آن به مخاطب را را كه در پوستر بايد به وضوح پيام بهداشتي  ردرنهايت تصاوي
 .داريد، حمايت كند

 درباره مدت زماني كه مخاطب براي درك پيام نياز دارد بيانديشيد . 

يك پزشك ممكن است در مطب خود . آيا پيام پوستر شما تك نظري است يا چند نظري •
تر نصب كند از اين جهت كه بيماران تا مدت زمان نسبتا طوالني در  ه پيچيد  هايي با پيامپوستر

هرچند پوستري كه در يك مكان پر ازدحام قرار خواهد گرفت نيازمند . ند ماندهاتاق انتظار خوا
زيرا مخاطب تنها فرصت دارد كه يك نگاه گذار به . تر و با هدفي واضح است تصويري ساده

 . ياندازدپوستر ب

                                                           
٢ Evidence, Efficiency and Emphasis 
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 بدين معني كه . اولين مرحله انجام هر پروژه، در بخش فني آن استفاده از يك تصوير  مناسب است
آنچه (اگر قرار است عكسي از كااليي خاص در پوستر استفاده شود، بهتر است كه از نمونه واقعي 

صورت اگر تنها  در غير اين. اي عكاسي شود به صورت حرفه) گيرد واقعا در دسترس مخاطب قرار مي
 .توانيم از طريق اسكنرهاي ويژه و با دقت باال بهره ببريم عكسي از كاال در اختيار ماست مي

اي باشد كه  ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه در هر دو مورد، كيفيت عكس بايد به گونه •
از همان عكس  طور مثال اگر بعدها بخواهيم به. هاي مختلف از آن استفاده كردبتوان در سايز

براي يك تابلوي شهري در ابعاد بزرگتر هم استفاده كنيم، از آنجايي كه ابعاد عكسي كه تهيه 
ايم تنها مناسب يك پوستر است، در اين صورت كار ما از كيفيت چنداني برخوردار نخواهد  كرده

 .بود
  300از عكس هايي با وضوح تصويري  dpi كنيد براي باال بردن كيفيت چاپ استفاده . 
 هاي فايل عكس شما بهتر است  فرمتTiff براي كارهاي چاپي ،Gif  براي كارهاي اينترنتي و

 .خودداري كنيد jpGرايج مانند ها  باشد و ترجيحا براي از بين نرفتن كيفيت از ديگر فرمتالكترونيكي 
 بهم ريختگي تناسب زيرا تغييردادن دستي تصوير موجب . افزار تغيير دهيد سايز عكس را از طريق نرم

 change size ،Image size: هايي با اين عنوان ها وجود دارد معموال قسمت .شودعكس مي
 

 چگونه هماهنگي اجزاي استفاده شده در پوستر را رعايت كنيم؟-5-5-2

است و وجود آن در تمام مظاهر زندگي از موسيقي،  "يك كل يچيدمان مطبوع اجزا"نگي به معناي هماه
اين . شود در چيزي است كه موجب لذت چشم مي از نظر ديداري، هماهنگي،. كند جلوه مي شعر، رنگ

كه چيزي ناهماهنگ  هنگامي. كند س نظم و تعادل را در او ايجاد ميهماهنگي بيننده را مجذوب كرده و احسا
اليم و نچسب يبي بسيار مبيش از حد نيز به ترك هماهنگياز طرفي . است، يا خسته كننده است يا وحشتناك

م حضور آن نيز كند و بالعكس عد مند نمي را آن طور كه بايد مجذوب و عالقهشود و بيننده  تبديل مي
مغز انسان هر چيزي را كه قابليت . آورد كه هيچ چشمي تحمل ديدن آن را ندارد وجود مي تصويري به

 .زند هي نداشته و نامفهوم باشد، پس ميسازماند
 اجزايكارگيري  در خواندن و ايجاد زيبايي با به يجاد انگيزه بيشتر براي خواندن، راحتيا اين هماهنگي هدف از

دهد تمامي  آرايي، طرحي كه نشان مي براي رسيدن به اين هدف بايد با نحوه كار صفحه. بصري معقول است
غبت خواننده و صفحه آرايي خوب و مناسب ر. عناصر موجود در پوستر در كجا بايد قرار بگيرند، آشنا شويم

دارد و  آرايي وجود هاي بسياري براي صفحه واقعيت اين است كه روش .دهدمي مخاطب را افزايش 
البته براي ايجاد هماهنگي . تواند احساسي كامال متفاوت نسبت به پيام بيافريند آرايي هاي مختلف مي صفحه

امه با برخي از انواع در اد. ي استفاده كردا توان از ساختارهاي از پيش تعيين شده در ميان اجزاي پوستر مي
 .شويم ها آشنا مي بندي تركيب
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 .آرايي بشناسيم بندي اجزاي پوستر را در صفحه انواع تركيب-1-5-5-2
كند كه  طرافش جلوه و معني خاص پيدا ميهر نقش و شكلي كه در كادر وجود دارد، نسبت به شكل و فضاي ا

حركت، تركيب، ريتم . (داخل كادر بر خود و بر بيننده دارند اجزاياست كه  ناشي از مجموعه فعل و انفعاالتي
 .كنند گذارند موقعيت فضايي آن را ايجاد مي كه از جهات مختلف بر كادر اثر مينيروهاي تصويري ). ...و

ط عالوه بر مواردي كه ذكر شد، رنگ، با ارزش هاي تصويري خاص خود كه دائما تحت تاثير و دگرگوني شراي
، و بافت نيز به صورت موثر در مشخص كردن موقعيت فضايي و كيفيات عناصر استفضايي و تابش نور 

 .تصويري بسيار مهم هستند

توان با تجربه  قين ميطور ي ه صورت نمونه آورده شده است و بهدر اين بخش تنها برخي از تركيب بندي ها ب
چشم  هنگي بين اجزاي پوستر و در نهايتتعادل و هما هاي ديگري نيز دست يافت كه داراي و كار به تركيب

 .بيننده را به خود جلب سازد

 

 تركيب قرينه

تعادل قرارگيري متن و . ترين نوع تركيب است ادهنخستين و در عين حال س 
رساند و عدم تعادل معاني چون  تصوير، معاني چون آسودگي و عقالنيت را مي

اين نوع تركيب معرف زمان، . كند ا القا ميهيجان، نگراني، ترديد و كنجكاوي ر
در اين تركيب صفحه با . محيط و ذهنيتي آرام، متعادل، موزون و ايستا است

استفاده از دو خط عمود برهم به چهار بخش مساوي تقسيم شده و يك نقطه 
توانيد همانند نمونه نقطه تاكيد و توجه چشم را در  شما مي. شود تالقي ايجاد مي

تالقي و ديگر اجزا به طور مساوي در چهار بخش قرار دهيد،  روي نقطه
بندي را از حالت تقارن خارج كرد تا در برخي  توان براي اينكه تركيب البته مي. اي كه با هم مقارن باشند بگونه

 فرماييد دود منتشر شده از به طور مثال همانطور كه در پوستر فوق مالحظه مي. موارد يكنواخت به نظر نرسد
 .است سيگار، عالمت مرگ و جاسيگاري كامال متقارن هستند اما سيگار اين تركيب را كمي نامتقارن كرده
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تري نيز طراحي كرد كه البته بيشتر مناسب  بخشي مي توان تقسيمات پيچيده 4عالوه بر تركيبات متقارن 
نقطه تالقي  4رده و بخش مساوي تقسيم ك 12اين تقسيم بندي صفحه را به . استپوسترهاي چندنظري 

البته بايد توجه كرد كه در اينگونه پوستر ها عنوان و پيام حتما در قسمت يك سوم بااليي . آيد بدست مي
به طور مثال اگر شما پيام را در وسط تصوير قرار دهيد، . پوستر قرار گيرد تا تعادل كار از ديد بيننده حفظ شود

باال حس سنگيني را القا كرده و ايد كه از نظر بيننده بخش  سيم كردهبا اين كار شما پوستر را به دو بخش تق
 .شود،  پيام و نيمه پاييني در حال خارج شدن از پايين تصوير هستند تصور مي

 

 قانون يك سوم
براساس اين قانون طول و عرض تصوير هر كدام با دو خط به سه قسمت تقسيم 

نقطه بدست  4 ز تالقي اين خطوطبخش مساوي و ا 9در اثر اين تقسيم . شود مي
توانيد به  شما از اين نقاط مي. شود ها نقاط طاليي نيز گفته مي كه بدان، آيد مي

 .خوبي براي قرار دادن اجزاي مهم پوستر خود استفاده كنيد
 
 

 تركيب مثلثي

اين نوع تركيب از جهات بسياري با تركيب قرينه شباهت دارد ولي از قوانين  
 يجدال و انقباض را تداع يت،فعالمفاهيمي چون مثلث، . كندپيروي نميآن 

استحكام و  يباشد، دارا يينكه قاعده اش پاي به لحاظ ايستايي مثلث كند و يم
حالت  يستد،خود با رئوس از يكيو برعكس، هرگاه بر . است يدارپا يشكل
  .يردگ يو تزلزل به خود م يدارناپا

 
 

 تركيب اريب

حركت اريب . ب در تصوير، نمايشي از عدم ايستايي و تعادل استحركت اري 
اگرچه در وهله نخست حكايت از ريزش، عدم پايداري و نابساماني دارد، ولي 
همين عوامل منفي، در ذهن هنرمندي خالق تبديل به فضايي سازنده و 

 .مثبت گشته و به مثابه يك بيانيه تصويري قابل تعمق در مي آيد
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  تركيب مدور
 شكل چنين خاطر هم, دانند نمادي از آسمان و عالم ملكوت مي دايره را

سك حج، در مسلمانان به هنگام منا .كند مي را القا تحرك نوعي اش، دوراني
ستايند، ار نظر هندسي اين شكل داراي مقاومت و  حركتي دوار كعبه را مي

شكل است،  البته در بيشتر موارد چون كادر پوستر مستطيل. استحكام است
 . دهد دايره جاي خود را به بيضي مي

 
  

 )جنبش بصري(حركت چشم 
دهي منظم از يك  اي اجزا را دركنار يكديگر قرار داده باشيد كه چشم بيننده با يك جهت در پوستر بايد به گونه

 .بخش پوستر به قسمت هاي ديگر گردش و حركت كند
 
 
 
 
 
 
 

يك طراح پوستر . ا يك متن را از باال به پايين و از راست به چپ بخوانندافراد به طور طبيعي گرايش دارند ت
براي مثال يك عنوان بزرگ در قسمت . يابي كند كند تا عناصر خاص را موقعيت خوب از اين اصل استفاده مي

عي طور طبي را اين همان مكاني است كه چشم بهكند زي باال و راست، توجه اوليه بيننده را به خود جلب مي
، قسمت چپ و پايين است كه معموال محل سمت بعدي بعد از خواند قسمت اصليق. كند ديدن را آغاز مي

 .مناسبي براي قرار دادن اطالعات تماس، آرم و آدرس است
 . هاي پوستر را پشتيباني و هدايت كند ديگر بخش اي قرار گرفته باشد كه پوستر بايد به گونه ءهر جز
 هاي مختلف طراحي روي هم قراردادن بخش 
 استفاده از خطوط يا مرزبندي هايي كه بخش هاي معين و يا گروهي از اجزا را در بر گيرند. 
 ها و اشكالي كه بر مناطق خاص تاكيد كند زمينه با رنگ تعديل كردن پس. 

براي تاكيد كردن بر برخي از اجزاي خاص كه بايد مورد توجه بيننده قرار گيرد، م توانيد از اين 
 .ها استفاده كنيد وشر
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 ها يا تصاوير افزايش دادن سايز فونت 
 هاي دو بخش ايجاد تضاد رنگ 
 استفاده از فضاي سفيد براي تقسيم پوستر به دو بخش قابل تشخيص 
 ايجاد تضاد پس زميه پشت يك نوشته يا تصوير 

 
كرده و مخاطبان بتوانند تمام اجزاي پوستر بايد يكديگر را تقويت كنند تا به بهترين وجه پيام را منتقل 

 .خاطر بسپارند آساني، آن را به به
 

 فضاي سفيد-2-5-5-2
يكي از رموز طراحي خوب اين  .دهد فاصله سطح كاغذ را تغيير مييا نشاني كه بر كاغذ بگذارد، بالهر عالمت 

توازن را در  توان استفاده از فضاي سفيد مي با .گاهانه از فضاي سفيد بهره ببريمآاست كه بدانيم چگونه 
شفته شدن صفحه و شلوغي و تراكم بيش از حد آه گذاشت و از حراه تنفسي براي صف صفحه برقرار كرد و

سعي دارند تا از كار  تازهمعموال طراحان  .داستراحت چشم اختصاص داصفحه جلو گيري كرد و جايي را براي 
خوبي تاثير و كاركرد فضاي سفيد را  اح بهاما ضروري است كه طر. تمام فضاي سفيد صفحه بهره برداري كنند

 .فرا گيرد و نحوه استفاده از ان را به تجربه بياموزد
 

 نقطه كانوني-3-5-5-2
را به خود جلب  ، چشم ما نخست به يك محدوده خاص كه توجه مااگر به يك صفحه نگاه كنيم

است كه توجه خواننده را به خواندن همين نقطه . نامند اين محدوده را نقطه كانوني مي. شود كند،كشيده مي مي
متعارف و موكد باشد زيرا  ،نقطه كانوني نبايد بيش از حد . كند ن جلب كرده و يا دفع ميآمحتواي  قيهب متن و
 .شود مي ن قرار مي گيرد و ناديده انگاشتهآصورت باقي تركيب بندي صفحه تحت الشعاع  در اين

 

 هاي سردستي طرح-6-5-2
شوند و براي  هاي اوليه به سرعت ترسيم مي انواع كوچك طراحي پيام هستند كه با طرحهاي سردستي  طرح

هاي  در اين مرحله هنرمند شيوه. شود گسترش مفهوم و داوري درباره موقعيت عناصر از آن ها استفاده مي
ست و آرايي دستي حاوي جزئيات كمي ا صفحه. آزمايد آرايي را با عناصر بصري و متني مي مختلف صفحه

كنند تا  هاي اوليه به شما كمك مي همچنين طرح. شود ها استفاده مي ها و جايگذاري براي تعيين اندازه
هاي متفاوتي از اجزاي پوستر را در سايز كوچك و در يك صفحه به راحتي با استفاده از مداد  بندي تركيب
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توانيد هنگام استفاده از  هاي مختلف مي با كاركردن روي ايده. روي كاغذ بياوريد و با يكديگر مقايسه كنيد
 . در زمان صرفه جويي كنيد ،كامپيوتر براي اجراي نهايي طرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كند كه تاحدودي چه  اين فضاي در دسترس تعيين مي. ابتدا از خود بپرسيدكه چقدر فضا در اختيار داريد

ندهي اچگونه اجزاي متفاوت بايد سازمتواند باقي بماند و يا چه چيزي بايد كنار گذاشته شود،  چيزي مي
 شوند؟

  خود را كه در پوستر به ...) يام و تصوير، رنگ، پ(بعد از اينكه سايز را مشخص كرديد، اجزاي مختلف
 . ها نياز داريد، بنويسيد نآ
 تنها اجزايي را نگه داريد كه براي پيام شما ضروري است، اصل سادگي را رعايت كنيد. 
  آيد خودداري كنيد گيرند و نوشته روي آن مي زمينه قرار مي كه تصاوير در پسترجيحاً از مواردي. 
  گاهي زيبايي در سادگي خالصه مي شود و بايد به . نيستهميشه زيبايي، در شلوغي و تصاوير زياد

زيرا مفاهيم بصري در تصاوير ساده تر، زودتر و سريعتر، راحت تر و مستقيم تر . سادگي بيشتر فكر كنيد
 .استقل مي شوند و هميشه تاثير گذاري در انتقال سريع مفهوم منت

 

 .افزاهاي مناسب براي طراحي پوستر را بشناسيم نرم-7-5-2

رسد كه پوستر را به صورت  زمان آن مي) اوليه، انتخاب رنگ، فونت  طرح(سازي اجزاي پوستر  بعد از آماده
اما قبل از اجراي پوستر، بايد مواردي چون، سهولت . يمنهايي با استفاده از با استفاده از كامپيوتر اجرا كن

افزار مناسب را در نظر  دسترسي به نرم افزار، خروجي مناسب براي چاپ پوستر، كاربري آسان، در انتخاب نرم
 .آوريم
هايي  د آنافزارها باي رو از بين تعدد نرم هاي چاپي قرار دارد، از اين رسانه  دانيم، پوستر در گروه طور كه مي همان

همچنين ميزان متن و تصوير در انواع پوستر . را برگزينيم كه براي يك كار طراحي چاپي مناسب باشد
 . گذارند در انتخاب ما تاثير مي) نظري، چندنظري تك(



٣۴ 

 

طور معمول تنها در حوزه خاصي  كنند، اما به م ميو امكانات متفاوتي را براي ما فرآه  افزار قابليت اگرچه هر نرم
توان  بر تايپ متن، مي  افزار مايكروسافت ورد، عالوه طور مثال از نرم به. دهد ن عملكرد خود را نشان ميبهتري

از كيفيت مطلوبي برخوردار ) بخصوص براي چاپ(اما تصاوير در آن. در طراحي سايت نيز از آن استفاده كرد
 . نيستند

اثرگذار مطالب  و تصاوير براي تدريس، ارائه مقاله در نرم افزار پاورپونت نيز معموال براي نمايش مطلوب و 
 .افزار نيز براي چاپ مناسب نمي باشد كنفرانس ها استفاده مي شود و اين نرم

افزارهاي مايكروسافت بويژه براي پوسترهاي چندنظري كه ميزان نوشته از تصوير بيشتر  اما از ميان گروه نرم
افزار براي يك كار طراحي بخصوص براي كاربران مبتدي شروع  اين نرم. توان به پابليشر اشاره كرد است، مي
هاي مختلف، طراحي پمفلت، سايت، بنر،  نت براي سهولت در زمينهپابليشر همانند پاورپي. باشد ي ميبسيار خوب

 هاي هاي رنگي در گروه همچنين نمونه. است  هايي را به صورت آماده ارائه كرده كاتالوگ و بروشور نمونه
افزار پابليشر براي طراحي پوسترهاي چندنظري كه  نرم. اند بندي شده چهارتايي براي سهولت كار طراحي دسته

 .حجم مطالب نوشتاري در آن بيشتر است، به خوبي تناسب و هماهنگي دارد
هاي بصري در عكس  توشاپ نيز بيشتر براي اصالح و تركيب تصاوير، ايجاد جلوهشده ف افزار شناخته نرم

هاي زياد سازگار نيست و  با متن) بيتمپ و پيكسليي بودن(افزار  اما نوع ساختار اين نرم. كاربرد دارد
 . دهند هاي ريز از كيفيت مطلوبي در چاپ برخوردار نخواهد بود و خوانايي خود را از دست مي حروف

ويژه با اندازه كوچك خودداري  هكنيد جدا از نوشتار زياد ب توشاپ براي طراحي پوستر خود استفاده مياگر از ف
، از آن )كه تنها حاوي يك پيام با حروف بزرگ است(نظري خود  كنيد و ترجيحا براي طراحي پوسترهاي تك

 .استفاده كنيد
هاي خود را  دا تصاوير و عكسابت. افزار است ترين نوع طراحي كامپيوتري استفاد از دو نرم در نهايت مطلوب

بعد از . كنيدآن را ذخيره  Tiffو تغييرات الزم را اعمال كنيد و سپس در آخر با فرمت توشاپ اصالح كنيد با ف
كورل يك . افزار كورل طراحي كنيد آن براي رسيدن به باالترين كيفيت حروف، پوستر نهايي خود را با نرم

 تغيير دهيد بدون  توانيد به هر اندازه دلخواهي افزار برداري است، بدين معني كه اشكال و حروف را مي نرم
 . كه از كيفيت و وضوح آن كاسته شود آن

 

 .كنيم پيش آزموننمونه طراحي شده را پيش از توليد نهايي و تكثير آن - 6-2
نتايج پيش آزمون به ما در . انجام پيش آزمون قبل از توليد نهايي و انتشار در سطح وسيع ضروري است

با دريافت نظرات نمايندگان گروه هدف و كارشناسان در . كند مي جهت رفع اشكاالت موجود در پوستر كمك
 .  گردد مورد طرح اوليه، پاسخ هاي آنان تجزيه و تحليل و تغييرات الزم اعمال مي

ابعادي كه قرار است پوستر نهايي در آن (بنابراين بعد از آماده شدن طرح اوليه دو نسخه در ابعاد  واقعي 
 .شود يچاپ م) اندازه منتشر شود
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 روش انجام پيش آزمون
دهيم  منظور انجام پيش آزمون يك نمونه پوستر در محلي كه قرار است پوستر در آنجا نصب گردد، قرار مي به

. دهيم نفر از مخاطبان قرار مي 10پيش آزمون پوستر از ديدگاه مخاطبان را در اختيار حداقل سپس پرسشنامه 
اگر . كه پوستر در معرض ديد او باشد مهيا كنيد طوزي مخاطب به منظور مكاني را جهت نشستن براي اين

توانيد مكان  محل نصب نهايي پوستر جايي است كه امكان تكميل پرسشنامه وجود ندارد مثل محيط باز مي
 .ديگري را انتخاب كنيد

. س نظر دهندنفر كارشنا 5در مورد پرسشنامه پيش آزمون پوستر از ديدگاه متخصصين نيز، نياز است حداقل 
بايد . اين گروه بايد كارشناسان آموزش سالمت، كارشناس علمي در مورد موضوع پوستر حضور داشته باشند

توجه داشت در اين مرحله ديگر نيازي به حضور يك طراح گرافيست نيست، زيرا نظرات وي قبال در طراحي 
 .پوستر اعمال شده است

 اثربخشي پوستر از ديدگاه مخاطب  پيش آزمون

 نمونه سواالت باز

منظورش از اين سوال اين بود كه از افراديكه از محل نصب پوستر گذاشته اند ميپرسيد آيا شما اين (آيا پوستر را ديديد؟   .1
 )پوستر را ديديد؟

 كرد؟ بيان ميرا  يپيامپوستر چه  .2
 توجه شما را به خود جلب كرد؟چه ويژگي در پوستر  .3

 بدون پاسخ –خير  –بله  آيا شما در مورد پيام اين پوستر با ديگران صحبت مي كنيد؟ .4

 به نظر شما معني اين تصاوير چيست ؟ .5

 نمونه سواالت بسته

ياد
ي ز

خيل
 

ياد
ز

سط 
متو

 
كم كم
ي 

خيل
 

آيا پيام پوستر در رفتار براي او توضيح دهيد (آيا پيام پوستر براي شما تاثيرگذار بوده است؟ .1
 مثال سيگاركشيدن را متوقف كرده است؟. او تغييري ايجاد كرده است

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .براي من قابل استفاده و سودمند بودندپيام بهداشتي پوستر  .2

 1 2 3 4 5 .براي من فراهم آوردندرا  از رعايت بهداشت روز و مهمي اطالعات به  پيام پوستر .3

 1 2 3 4 5 .ها از لحاظ شخصي براي من اهميت داشتند  ماين پيا .4

 1 2 3 4 5 پوستر نصب شده، نظر شما را جلب كرده است ؟چقدر  .5

 1 2 3 4 5 آيا نوشته ها خوانا هستند؟ .6

 .امتياز باشد 30تا  18بايد بين كمي بخش  درحد نصاب نمره 

 .از پوستر چه چيزي را برداشت كرديدشما 
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 نپيش آزمون پوستر  از ديدگاه كارشناسا

يي
توا

مح
ظ  

حا
از ل

 

 

ياد
ي ز

خيل
 

ياد
ز

سط 
متو

 
كم كم
ي 

خيل
 

 1 2 3 4 5 چقدر پوستر طراحي شده با موضوع ارتباط دارد؟ .1

و اصطالحات علمي و تخصصي  از كلمات فنيبدرستي  در متن  .2
 )متناسب با مخاطب(شده است؟ استفاده 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ايي است؟، اماليي و انشآيا رسانه فاقد اشكاالت آيين نگارش .3

علمي و آخرين دستورالعمل  بر اساس منابع معتبر و به روز پيامي امحتو .4
 مي باشد؟ها 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 آيا اين پيام پوستر واضح است؟ .5

 .امتياز باشد 25تا  15حد نصاب نمره در اين بخش بايد بين 

انه
رس

ف 
هدا

ظ ا
حا

از ل
 

 اي

تلفن، فاكس، پست  آدرس،(ماسآيا در متن رسانه اطالعات ت .6
اطالعات بيشتر  براي كسب) اطالع رساني اينترنتي الكترونيك و پايگاه

 ذكر شده است؟ و پيگيري براي مخاطبان

5 4 3 2 1 

ساده، جالب (آيا اين پوستر ويژگي هاي يك پوستر موفق را داراست؟  .7
 )كننده توجه و  هدايت

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تناسب دارد ؟ ام آموزشيآيا نوع رسانه با اهداف پي .8

قراردادن گروه هدف مناسب  آيا مكان نصب رسانه براي تحت پوشش .9
 است ؟

5 4 3 2 1 

به  جذا ب ، امكانات بصري آيا ازفونت ها ،اجزاي گرافيكي ، رنگهاي .10
 رسانه استفاده شده است ؟ صورت مناسب براي جذاب شدن

5 4 3 2 1 

فرهنگي ) شغل، سطح سواد  سن، جنس،(ك آيا به خصوصيات دموگرافي .11
،  عادات و رفتار (روان شناختي –و رفتاري) قوميت  زبان، مذهب،(

 مخاطبان توجه شده است ؟) نگرش و دانش
5 4 3 2 1 



٣٧ 

 

 

 حچاپ طر- 7-2

دو مورد اصلي كه در اين بخش بايد به . خانه سفارش خواهيم داد در اين مرحله، طرح نهايي شده را به چاپ
 :آن توجه داشت

 .اعالم ابعاد كاغذ -1
 . اعالم نوع و كيفيت كاغذ -2

 .كاغذ گالسه يا ساده -

ن نسبت چون گرم كاغذ با بهاي آن رابطه مستقيم دارد و عالوه بر اي. وزن كاغذ چقدر باشد -
 .مستقيمي با شيوه استفاده و نصب ما از پوستر دارد

در صورتي كه قرار است پوستر را در جاهاي كم نور استفاده كنيم، به خاطر داشته باشيم كه سفارش  -
براي مكان هاي پر نور هم از . براق استفاده شود UVكاغذ گالسه يا سفارش دهيم كه روكش 

 .مات استفاده شود UVروكش 

 .امتياز باشد 30تا  18حد نصاب نمره در اين بخش بايد بين 

حي
طرا

ظ 
حا

از ل
 

 1 2 3 4 5 .و تناسب داردي هنگهماي پوستر به كار رفته با محتوا هاي نوع رنگ .12

 1 2 3 4 5 آيا نوع فونت و اندازه استفاده شده با كل اثر هماهنگي دارد؟ .13

 1 2 3 4 5 .هستند خوانا درمتن رفته كار به هاي فونت .14

 1 2 3 4 5 .همخواني داردپيام  محتواي بااستفاده شده در پوستر تصاوير  .15

 1 2 3 4 5 .خوردار استتصاوير بكاررفته از كيفيت مطلوبي بر .16

هماهنگي و تناسب وجود  آيا بين متن، فضاهاي خالي و اجزاي گرافيكي .17
 دارد؟

5 4 3 2 1 

آيا چشم به راحتي در فضاي پوستر براي دريافت اطالعات و اجزاي  .18
 .تاكيدشده گردش و حركت دارد

5 4 3 2 1 

 امتياز باشد 35تا  21حد نصاب نمره در اين بخش بايد بين 



٣٨ 

 

مان براي نصب، مدت زمان  اي كه در اختيار داريم و همچنين برنامه اين موارد بستگي به ميزان هزينهتعيين 
 .نصب و تكثير پوستر بستگي دارد

 

 بخش سوم

 بعد از توليد پوستر-3

 هايي بايد داشته باشد؟ چه ويژگيشود  آن نصب ميمكاني كه پوستر در – 1-3
 .باشد و افراد براي ديدن آن با مشكل مواجه نشوند جايي باشد كه پوستر در آنجا قابل رويت -

 .هايي كه تاريك يا نور كافي ندارند، جداً پرهيز شود از نصب پوستر در مكان. نور كافي داشته باشد -

 .باران و ساير مشكالتي از اين دست قرار گيرد جايي نباشد كه در معرض باد، -

نجا قرار است، نصب شود وستري كه در آاينكه محل نصب فضايي باز باشد يا بسته، در نوع پ -
 .است تاثيرگذار

اگر پوستري را باالتر نصب . رهگذران است -افق ديد- بهترين محل براي نصب پوستر ميدان ديد -
كسي موقع راه رفتن باالي سرش را : به يك دليل واضح و بسيار روشن(كنيم كمتر ديده مي شود 

 .مناسب نيست فاع پايين به علت گرفتن ديد عابرانهمچنين نصب پوستر در ارت.) نگاه نمي كند

باريك  هاي مكانپس . بايد كمي از پوستر فاصله گرفت نگي اندازه، براي بهتر ديده شدبه جهت بزر -
 .ندو تنگ مكان مناسبي براي نصب نيست

بته ال. تان را غافلگير كنيد با اين كار مخاطبان. در انتخاب مكان نصب پوستر خالقيت به خرج دهيد -
  .نشود كنيد ي كه در آن فعاليت ميخيلي مراقب باشيد كه اين كار باعث آشفتگي بصري در محيط

ايد، پوسترهاي ديگري هم نصب شده است؟ اين مهم است كه در اين  آيا در مكاني كه انتخاب كرده -
د در غير اين صورت محل مناسبي براي نصب پوستر نخواه. شرايط پوستر شما به خوبي ديده شود

 .بود

مخاطبان هدف پوستر  يكه برا هايي يژگيپوستر و و ياتمحل نصب با خصوص ينب يچه ارتباط -
است كه  ييمان، همان جا وجود دارد؟ به طور مثال، محل تردد مخاطبان هدف يما انتخاب كرده

 يم؟ا پوستر را نصب كرده

چارچوب  تواند يم قاب ينا. در نظر گرفت يددر محل نصب پوستر با اي يقاب فرض يكهمواره  -
به . يمموضوع را در نظر داشته باش ينا يباييبه لحاظ ز. باشد... در، تابلو و  يشه،ش يوار،د ي،ا پنجره

كه تابلو  استدالل ينبا ا يمپس اجازه دار يم،تابلو اعالنات دار يكچون  يستطور مثال، لزوماً قرار ن
كه  ياتفاق. (يمرا آنجا نصب كن ينصب است، پوستر يبرا يدارد، پس مكان مناسب يخال يجا

 ).يمشاهد آن هست يادروزها ز ينمتاسفانه ا
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 .داشته و توجه را به خود جلب كند يمخاطب تازگ يكه برا يدرا انتخاب كن ييها مكان -

 يازيلزومًا ن. شوند يانتخاب مهاي نصب  و تعداد محلتعداد پوسترها  ،متناسب با اهداف و مخاطبان -
دو  يا يكبسا با كمك  چه. يمكن ياطالع رسان يمپوستر بخواه ياديل با تعداد زكه به طور مثا يستن

اوقات  يبعض درو البته . يمكن يدادست پ يبهتر يجبه نتا يمپوستر و نصب آن در محل درست، بتوان
 .يماستفاده كن يمشو يكه با آن مواجه م يتيپوستر متناسب با موقع ياداست كه از تعداد ز يازهم ن

 يارو بس يكنزد يارفاصله بس ينا يدنبا. يمرا در نظر داشته باش يكديگرفاصله نصب پوستر از  همواره -
 .دور باشد

 

 .مدت زماني كه بايد پوستر در محل بماند را بررسي كنيد -2-3

و حتماً سر  يريمدر نظر بگ ينه چندان طوالن يحاًو ترج ينصب پوستر همواره زمان مشخص يبرا −
كه  ييها پوستر يضمخاطبان، تعو يبرا يكنواختياز  يريجلوگ يبرا يحت .يموقت آن را بردار

 .از راهكارها است يكيندارند،  يزمان يتمحدود
در مورد پوسترهاي دائمي بهتر است براي حفاظت در برابر آسيب قاب گرفته شوند و يا روكش  -

 .مقاومي براي آنها در نظر گرفته شود

 .اتمام مناسبت خاص پوستر برداشته شوددر پوسترهاي مناسبتي بايد بعد از  -

 ايد بهترين زمان مناسب بستگي به محتواي پوستر و مكاني دارد كه شما انتخاب كرده -
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 ارزشيابي نهايي-3-3

 ارزشيابي نهايي پوستر

 نمونه سواالت باز .1

اشته اند منظورش از اين سوال اين بود كه از افراديكه از محل نصب پوستر گذ(آيا پوستر را ديديد؟   .2
 )ميپرسيد آيا شما اين پوستر را ديديد؟

 كرد؟ بيان ميرا  يپيامپوستر چه  .3
 چه ويژگي در پوستر توجه شما را به خود جلب كرد؟ .4

آيا شما در مورد پيام اين پوستر با ديگران  .5
 صحبت مي كنيد؟

 بدون پاسخ –خير  –بله 

 به نظر شما معني اين تصاوير چيست ؟ .6
 نمونه سواالت بسته

ياد
ي ز

خيل
 

ياد
ز

سط 
متو

 
كم كم
ي 

خيل
 

براي او توضيح دهيد آيا پيام (آيا پيام پوستر براي شما تاثيرگذار بوده است؟ .1
مثال سيگاركشيدن را متوقف . پوستر در رفتار او تغييري ايجاد كرده است
 كرده است؟

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .براي من قابل استفاده و سودمند بودندپيام بهداشتي پوستر  .2

براي من فراهم را  از رعايت بهداشت روز و مهمي اطالعات به  پيام پوستر .3
 .آوردند

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .ها از لحاظ شخصي براي من اهميت داشتند  اين پيام .4

 1 2 3 4 5 پوستر نصب شده، نظر شما را جلب كرده است ؟چقدر  .5

 1 2 3 4 5 آيا نوشته ها خوانا هستند؟ .6

 .امتياز باشد 30تا  18بايد بين كمي بخش  درحد نصاب نمره 
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 بخش چهارم

هايي توانيم يك پوستر اثربخش و خوب را انواع  با استفاده از چه معيار و ويژگي-4

 .ناموفق آن تمييز دهيم

 .يك پوستر موفق باشد يبرا يارزش گذار يارهايتواند مع يم يرهاي ز ويژگي
 كه در اغلب محصوالت گرافيك جهت سرعتاست  يا سادگي مقوله :سادگي در پوستر .1

در پوستر نيز سادگي را با استفاده اعمال خساست در . شود بخشيدن به درك مفهوم استفاده مي
 .گردد بروز گنگي و پيچيدگي در پوستر ميپرهيز از سادگي سبب . استفاده از فرم و رنگ ايجاد ميكند

در توضيح .وستر،كليت موضوع را دريافت كنيمگوياي يعني با نگاه اوليه به پ :گويايي در پوستر .2
 .ساده تر مي توانيم بگوييم فضاي پوستر نبايد بي ربط از موضوع آن باشد

بدين معناست كه طرح ما حاكي از ايده اي مبتكرانه و خاص بوده و  :پوستر يخالقيت درطراح .3
قويت ابيت را در پوستر تاين ايده مبتكرانه عامل جذ.مخاطب را پس از دريافت آن ايده به وجد آورد

 .گردد كرده و باعث ماندگاري آن مي
كادر . انتخاب كادر مناسب مي بايست پيش از طراحي پوستر صورت پذيرد :انتخاب كادر مناسب .4

عمودي كادري است خبري و هر چه كادر باريكتر باشد خبر تند و تيز تر به مخاطب منتقل مي شود 
 ادريكادر افقي ك.سالبت ترين كادر در پوستر،كادر عمودي است يا به تعبيري ديگر رسمي ترين و با

 يستز يطمضامين داستان گونه، مذهب ومح. است آرام و ساكن كه عجله اي براي انتقال پيام ندارد
كادر خشتي يا مربع كادري است دوستانه و . را مي توان در غالب اين كادر در نظر گرفت

 .همانند كودكان مناسب است اين كادر براي موضوعاتي. دموكراتيك
قرارگيري مناسب عناصر ما در كادر پوستر نيازمند  :در پوستر اجزاتركيب بندي مناسب  .5

تركيب بندي به جا و مناسب فرم در كادر به . بندي اجزاي بصري پوستر است تركيبآشنايي طراح با 
 .نواز باشد د را تدائي كرده و چشمنحوي كه يك طرح واح

عدم پراكندگي فرم و عناصر پوستر به نحوي كه طرح واحدي را تداعي  :ناصرع ينب يهماهنگ .6
 .كنند

پوستر بايد جذاب باشد تا بتواند قابليت جلب توجه كنندگي را در بر  :جذابيت رنگي در پوستر .7
طراح پوستر در حيطه موضوع مورد نظر . شايد مهم ترين فاكتور جذابيت در پوستر رنگ باشد. بگيرد

 .هاي جذاب را شناسايي و در پوستر به كار ببرد بايست رنگ به خوبي مي
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و  حروف گذاري مناسب تيترهاي فرعي و اصلي :در پوستر و اندازه مناسب حروف خوانايي .8
مناسب در كادر پوستر به نحوي كه المان يا طرح اصلي ما در پوستر لطمه نخورد و چه بسا  چيدمان

 .آن را تقويت كند
 

 .پردازيم ي نكات مثبت و منفي چند نمونه پوستر ميدر اين بخش به بررس

 نكات منفي نكات مثبت پوستر

 

ايده پوستر خالقانه و مرتبط با موضوع  .1
 .باشد مي

از جاذبه ترس براي اثربخشي استفاده  .2
 .است كرده

 .اندازه و نوع فونت شعار مناسب است .3
محل قرارگيري شعار اصلي و پيام با كادر  .4

با خطوط آبي نشان (عكس تنظيم شده است
 ).داده شده

شده هماهنگ  ها با نوع جاذبه انتخاب رنگ .1
 .نيست

تكرار شعار با يك رنگ ديگر و ايجاد سايه  .2
باعث شده چشم حالت دوبيني پيدا كرده و 

 .اذيت شود
پيامي كه در زير عكس قرار داده شده از  .3

بندي بايد در زير شعار قرار  نظر تركيب
 .شد بزرگتر مي گرفت  اندازه فونت آن مي

هاي واضحتري براي  بهتر بود از عكس .4
 .كرد اجساد استفاده مي

 

عكس انتخاب شده با موضوع پيام هماهنگي  .1
 .كند دارد و حس مثبتي را القا مي

محل قرارگيري مهمترين جز بصري  .2
در نقاط طاليي قرار ) سر و دست سالمند(پوستر
 .اند گرفته

 .اندازه و نوع فونت شعار مناسب است .3
 .آور است فضاي رنگي پوستر نشاط .4

كننده  پوستر عالوه بر شعار به پيام تكميل .1
 .نيز نياز دارد

رنگ آبي آسمان كمي تيره است كه باعث  .2
 .شده كمي از فضاي شاد پوستر بكاهد

عناصر بصري محدود است و تنها به شعار و  .3
 .عكس اكتفا شده است

بيشترين تمركز در اين پوستر روي دست و  .4
ست و چشم به سختي به سوي آبپاش ا

 .شود شعار هدايت مي

 

حركت سر مرغ و خط نارنجي كه در امتداد  .1
پاي آن كشيده شده به خوبي چشم را به 

 .كند سوي پيام هدايت مي
اصل سادگي نسبتا در پوستر رعايت شده  .2

 .است

 .كيفيت تصوير مناسب نيست .1
پوستر شعار ندارد و تنها به ذكر يك عنوان  .2

 .ستبسنده شده ا
هاي كدر استفاده شده و اين  از رنگ .3

 .كنند توجه نمي ها جلب رنگ
رنگ سياه بخش بااليي حس سنگيني و  .4

افتادن به سمت پايين را به چشم القا 
 .كند مي
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سوژه اصلي در يك سوم باال و وسط تصوير  .1
قرار گرفته ) نقطه تالقي پرسپكتيو خطي(

 . است
 .نوع فونت و اندازه پيام مناسب است .2

شود چشم به  محل قرارگيري پيام باعث مي .1
بهتر بود با حركتي . بيرون هدايت شود

متناسب با دود سيگار به سمت عنصر اصلي 
 .هدايت شود

 .تصوير اصلي مبهم است .2
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