
بسم اهلل الرحمه الرحیم  



طراحی پیام و تولید رساوه

دکتر سارا ضاه آبادی

مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت

مرکس بهداضت استان کرماوطاه



طراحی پوستر



ضرایط یک پوستر خوب
.فٛساً جّة تٛجٝ وٙذ1.

.حاٚی ٔطّثی تاضذ2.

.تیٙٙذٜ سا تٝ ا٘جاْ واسی تطٛیك وٙذ3.

.داسای ٞذف ٚ ٔٙظٛس خاغی تاضذ4.

.داسای پیاْ سٚضٗ ٚ ٚاضح تاضذ ٚ تیٙٙذٜ سا دس ضه ٚ تشدیذ لشاس ٘ذٞذ5.

.داسای سٍٟ٘ای ٔؼٙاداس تاضذ6.

-9غاِثاً اص فاغّٝ .تٝ ا٘ذاصٜ وافی تضسي تاضذ تا ٔطىّی تشای دیذٖ،خٛا٘ذٖ ٚ دسن وشدٖ ایجاد ٘ىٙذ7.

وٕتش ٘ثاضذ 50×70ٔتشی لاتُ سٚیت تاضذ ٚ ا٘ذاصٜ آٖ اص  6



اصول تهیه پوستر
:دس تٟیٝ پٛستش سٛاالت صیش سا دس ٘ظش تٍیشیذ•

چشا تایذ ایٗ پٛستش سا تٟیٝ وشد؟1.

پیاْ ٚ ٔحتٛای پٛستش چیست؟2.

ٌشٜٚ تحت آٔٛصش چٝ وسا٘ی ٞستٙذ؟3.

ٔحُ ٘ػة ٚ اسایٝ پٛستش وجاست؟4.

(اَٚ آٔٛصش،ٚسط آٔٛصش،دس پایاٖ آٔٛصش)صٔاٖ استفادٜ اص پٛستش چٝ ٍٞٙأی است5.

تشای چٝ ٔذتی ٚ چٙذ تاس ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٌیشد؟6.

.اٌش دفؼات استفادٜ صیاد است جٙس پٛستش تایذ اص ٔٛاد ٔشغٛب تاضذ



.حتی إِمذٚس اص صتاٖ ٔحّی تشای یه ٔٙطمٝ استفادٜ ضٛد.7

.اص ػالیٕی استفادٜ ضٛد وٝ حتی تشای افشاد تی سٛاد ٘یض لاتُ فٟٓ تاضٙذ.8

فمط یه پیاْ دس پٛستش ٌٙجا٘ذٜ ضٛد ایذٜ ٞای تیص اص حذ ، تاػث سشدسٌٕی فشاٌیشاٖ ٚ ضّٛغی پٛستش .9

.ٔی ضٛد

پٛستشٞای خٛب داسای تػاٚیش صیادی ٘ثاضذ ٚ تٟٙا ضأُ طشحٟایی تاضذ وٝ ٔٙظٛس سا تیاٖ ٔی وٙٙدذ ٚ  .10

.دس حمیمت پٛستشٞا تایذ سادٜ تٟیٝ ضٛ٘ذ

ایٗ ٔطّة ضأُ وّیٝ جٙثٝ ٞای ٔشتدٛ  تدٝ تٟیدٝ آٖ ٘ظیدش     . پٛستشٞا تایستی تذیغ ، جاِة ٚ ٘ٛ تاضٙذ .11

تطٛس خالغٝ ، تٟیدٝ وٙٙدذٜ   . وّٕات ٚ جٕالت ، طشحٟا ٚ سٚاتط تیٗ ػٙاغش تطىیُ دٞٙذٜ آٟ٘ا ٔی ضٛد 

.تایذ دس فىش پیذا وشدٖ سٛطٜ ای تاضذ وٝ تا آٖ ِحظٝ تٝ فىش وسی ٘شسیذٜ تاضذ

تهیه پوستراصول ...



پٛستشٞا سا ٔی تٛاٖ تٟٙا تٝ یه ٘ٛضتٝ ٚ یا تیتش خالغٝ ٕ٘ٛد ؛ ایٍٙٛ٘ٝ ٘ٛضتٝ ٞدا ٔدذت    .12

ٟ٘ا دس خداطشٜ  آایٙىٝ أىاٖ تثثیت تیطتش  شایت. صیادی دس خاطش فشاٌیشاٖ تالی ٔی ٔا٘ذ 

ٚ ٘ماضی ٚ ٔطاِة ٔٙذسج دس پٛستش ٘ثایذ فاغّٝ ای ٚجٛد داضتٝ تاضذ ٚ تایذ طشح  سٚدتاال 

ذٌاٖ سشیؼاً لاتُ دسن تاضدذ ٚ ٕٞنٙدیٗ طدشح ٚ    ٙٙیاص تػاٚیشی استفادٜ ٕ٘ٛد وٝ تشای ت

.تاضذ  ضؼاس پٛستش تایستی تا فشًٞٙ جأؼٝ ساصٌاس

٘حٜٛ لشاس ٌشفتٗ لسٕتٟای ٔختّف پٛسدتش اص جّٕدٝ تیتشٞدا ٚ ػٙداٚیٗ آٟ٘دا اص جّٕدٝ       .13

.ٔتغیشٞایی ٞستٙذ وٝ دس ٔیضاٖ تاثیش تشفشاٌیشاٖ دخاِت فشاٚاٖ داسد

تهیه پوستراصول ...



اصول طراحی پوستر

.دس ٔذت وٛتاٞی خٛا٘ذٜ ضٛد ٚ ٔفْٟٛ آٖ دسن ٌشدد:خالغٝ تٛدٖ•

یه پٛستش خٛب پٛسدتشی اسدت ودٝ دس آٖ ٘مدٛش     :سادٌی پٛستش•

تخػٛظ تػداٚیش صیداد غدٛست،طشح ٞدای     .صیادی تٝ واس ٘شفتٝ است

ِدزا دس واسٞدای   .پینیذٜ ٚ سشدسٌٓ دس تیٙٙذٜ ایجاد اتٟاْ ٔی وٙٙدذ 

.آٔٛصضی تػاٚیش تایذ سادٜ تاضٙذ ٚ تٝ ساحتی ٔطّة سا تشسا٘ٙذ



تایذ سؼی وشد ٔٛضٛع آٔٛصضی سا تٝ غٛست جذیذ ٚ ٘ٛ اسایٝ .پٛستش ٘ثایذ تمّیذی تاضذ(:٘ٛآٚسی)تذاػت•

وشد ایٗ تذاػت ٚ ٘ٛ آٚسی ٞٓ ضأُ تػاٚیشی ٔی ضٛد وٝ ٔی وطیٓ ٚ ٞٓ جٕالتی ودٝ تدشسٚی پٛسدتش    

ٕٞیٗ طٛس استثاطی وٝ تیٗ تػٛیش ٚ ٘ٛضتٝ تشلشاس ٔی ضٛد تایذ حاِت ٘ٛآٚسی داضدتٝ  .٘ٛضتٝ خٛاٞذ ضذ

.تاضذ

تشای طشاحی ٔی تٛاٖ اص یه ٘ماش ٔاٞش یا اص سٚش تضسي وشدٖ تػاٚیش اص طشیك اٚپه ٚ یا جدذَٚ  :طشح•

.ٕٞنٙیٗ اص ػىسٟای حاضش ٞٓ استفادٜ خٛاٞذ ضذ.تٙذی استفادٜ وشد

ٔطاِؼات سٚا٘طٙاسی ٘طاٖ دادٜ ا٘ذ وٝ افشاد تیطتش تٝ سٕت تػاٚیشی جّة ٔی ضٛ٘ذ وٝ ٔدٙؼىس وٙٙدذٜ   

تخػٛظ تػاٚیشی وٝ تیاٖ وٙذٜ .ٌٛضٝ ای اص ٚضؼیت اجتٕاػی،فشٍٞٙی،تحػیّی ٚ خا٘ٛادٌی فشد تاضذ

.حاِتی تاضٙذ وٝ تیٙٙذٜ تشای خٛدش ٚ جأؼٝ اش آٖ سا آسصٚ داسد

اصول طراحی پوستر...



تٙظیٓ وشدٖ ٔطاِة پٛستش تسیاس ٟٔٓ :تٙظیٓ•

:٘ٛع تٙظیٓ ٚجٛد داسد 2است ٚ دس ٔجٕٛع 

دس تٙظدیٓ  :تٙظیٓ،تٛاصٖ یدا تمداسٖ سسدٕی   1.

لسٕت  2سسٕی تا خطٛ  فشضی پٛستش سا تٝ 

لشیٙٝ ٞٓ تمسیٓ ٔی وٙیٓ تٝ طدٛسی ودٝ اص   

سٕت چپ،ساست،تاال ٚ پاییٗ ودأال تدا ٞدٓ    

.لشیٙٝ تاضٙذ

اصول طراحی پوستر...



تٙظددیٓ ،تددٛاصٖ یاتمدداسٖ غیددش .2

دس تدٛاصٖ غیدش سسدٕی    :سسٕی

.حاِت لشیٍٙی ٚجٛد ٘ذاسد

اصول طراحی پوستر...



وّٕٝ تٟتشیٗ است ٚ  5.دس لاِة ػثاستی تاضذ وٝ داسای حذالُ وّٕات است:ػٙٛاٖ پٛستش•

.وّٕٝ تجاٚص ٘ىٙذ 8ٚ ٟ٘ایتاً  7اص 

:ا٘ٛاع اضىاَ ػٙٛاٖ پٛستش تٝ ضشح صیش است•

آیا ػٛالة اػتیاد سا ٔی دا٘یذ؟:سٛاِی(اِف

.٘فش ٔثتال تٝ ایذص ٚجٛد داس٘ذ... دس ایشاٖ :خثشی(ب 

.دس ایٗ ٔىاٖ سیٍاس ٘ىطیذ:أشی(ج 

فشص٘ذ تیطتش ص٘ذٌی تٟتش:پیطٟٙادی(د  

اصول طراحی پوستر...



.پس اص تٙظیٓ پٛستش سً٘ آٖ تسیاس ٟٔٓ است:سً٘•

سً٘ ٚسیّٝ ای است وٝ اٌش دسست استفادٜ ضٛد تداثیش ػٕیمدی تدش سٚی تیٙٙدذٜ داسد ٚ     •

.ٔٙظٛس آٔٛصضی سا تٟتش تیاٖ ٔی وٙذ

اص سً٘ ٔی تٛا٘یٓ تشای ٔجضا وشدٖ،تاویذ وشدٖ،افدضٚدٖ تدش پیٛسدتٍی ٔطاِة،ت داد ٚ     •

.ٕٞنٙیٗ جّة تٛجٝ استفادٜ وٙیٓ

س٘دً ودافی اسدت ٚ     5تا  4استفادٜ اص . دس تٟیٝ پٛستش اص سً٘ ٞای صیاد استفادٜ ٘ىٙیذ•

.خٛد سً٘ صٔیٙٝ ٞٓ تٝ ػٙٛاٖ یه سً٘ ٔحسٛب ٔیطٛد

اصول طراحی پوستر...



ٚ  لشٔض،آتیدس ٘ماضی سٝ سً٘ اغّی ػثاستٙذ اص •
صسد

سً٘ اغّی سٍٟ٘ای فشػی تٛجٛد ٔی  2اص تشویة •
.آیٙذ

اٌش ٞش سً٘ اغّی سا تا سً٘ فشػی ٔجاٚسش تدٝ  •
سً٘ تٛجٛد ٔی  12٘سثت ٔساٚی تشویة ٕ٘اییٓ 

.آیذ
اٌش دس دایشٜ سٍٟ٘ا لطشی سسٓ وٙیٓ اص تشویدة  •

دٚ سً٘ ٔماتُ ٞٓ تٝ ٘سثت ٔساٚی سً٘ سدیاٜ  
.تذست ٔی آیذ

اصول طراحی پوستر...



سً٘ سثض ٚ تشویثاتص تشای ٘طاٖ دادٖ .اص سثض چٕٙی تا ا٘تٟای آتی سً٘ ٞای سشد ٚ آساْ تخص ٞستٙذ•

اص ایٗ دستٝ سٍٟ٘ا تشای تخص ٞای ایٕٙی دس پٛستش استفادٜ ٔدی  .ف اٞای أٗ ٚ ٔٙاسة تٝ واس ٔی سٚ٘ذ

.ضٛد

.سً٘ ٞای آتی تٙفص تا اسغٛا٘ی سً٘ ٞای سشد ٚ حضٖ آٚس ٞستٙذ•

سً٘ سیاٜ ٘طدا٘ٝ آِدٛدٌی   . سً٘ سفیذ ٘طا٘ٝ غّح ٚ دٚستی ٚ دس تٟذاضت ٘طا٘ٝ پاوی ٚ پاویضٌی است•

.است

ٔطاِؼات ٘طاٖ دادٜ ا٘ذ وٝ استفادٜ اص سً٘ ٞدای  . تٙاتش ایٗ سٍٟ٘ا تش اساس ٔفْٟٛ پٛستش تٝ واسٔی سٚ٘ذ•

ٔثالً سً٘ صسد سٚی صٔیٙٝ سیاٜ. تٙذ ٚ ٔت اد حذ اوثش تاثیش سا دس تیٙٙذٜ ایجاد ٔی وٙذ

اصول طراحی پوستر...



وحوه اوجام پیص آزمون پوستر

طشاحاٖ،پٛسدتش تِٛیدذی سا دس   : پیص آصٖٔٛ تٛسط طشاحاٖ پٛستش1.

ٔتشی لشاس ٔی دٞٙذ ٚ پٛسدتش سا اص ِحدار سً٘،تػداٚیش ٚ     6فاغّٝ 

.٘ٛضتٝ ٞا اسصضیاتی ٔی وٙٙذ

ٔطاتك سٚش فٛق پٛستش دس : پیص آصٖٔٛ تٛسط ٌشٜٚ تحت آٔٛصش2.

جای ٔٙاسة ٘ػة ٔی ضٛد ٚ ٘ظشات ٔخاطثاٖ ٌشدآٚسی ٚ تشداضت 

.آٟ٘ا اسصیاتی ٔی ٌشدد



مسایای پوستر
.فٛساً جّة تٛجٝ ٔی وٙذ•

.تیٙٙذٜ سا تٝ ا٘جاْ واسی تطٛیك ٔی وٙذ•

.ٕٞثستٍی اطالػات سا افضایص ٔی دٞذ•

.تشای تاثیش تیطتش ٔٛضٛع تش ارٞاٖ ٔشدْ دس اوثش ٘ما  لاتُ ٘ػة است•

.تشای اِمای یه فىش تخػٛظ یا تمٛیت یه ایذٜ تٟذاضتی تٝ واس ٔی سٚد•

.تشای ٔٛضٛػی ٚاحذ تٝ ٌشٟٚٞای ٔختّف وٝ آٔٛصش دادٜ ٔی ضٛد تٝ واس ٔی سٚد•

.تٝ سادٌی لاتُ رخیشٜ است•

.اٌش طشح ٞا صیثا تاضٙذ ٔشدْ تٝ ساحتی ٔی تٛا٘ذ آٟ٘ا سا تشای تضییٗ ٔٙاصِطاٖ استفادٜ وٙٙذ•



محدودیت های پوستر

.دس ٔماتُ ػٛأُ ٘أساػذ طثیؼی ٔماْٚ ٘یست1.

ٞفتدٝ   3تدا   2ٞش پٛسدتش  . پس اص ٔذتی وٝ تٝ ٘ماطی ٘ػة ضذ تایذ حتٕاً تؼٛیض ضٛ٘ذ2.

٘ػة ٔی ضٛد تؼذ اص ایٗ ٔذت چٙذ سٚصی جای آٖ تایدذ خداِی تٕا٘ذٚٔجدذداً پٛسدتش     

.تؼذی سا ٘ػة ٔی وٙٙذ

.طشاحی ٚ تٟیٝ ٘ٛضتٝ ٔٙاسة ٘یاصٔٙذ تثحش است3.

تشای واستشد ٔؤثش تٝ تجٟیضات،واسوٙاٖ آصٔٛدٜ،٘ماش،طشاح،خطا ،ٔتخػع تٟذاضدت ٚ  4.

.تىثیش خٛب ٘یاص داسد



ارزشیابی پوستر
اٌش تخٛاٞیٓ پٛستشٞا سا اص ٘ظش ٔطّٛتیت آٟ٘ا دستٝ تٙذی وٙیٓ تایستی تا تٛجٝ تٝ ٘ىات صیش تٝ پٛستشٞا •

:دأتیاص تؼّك ٌیش

دس ٘ظش ٌشفتٗ سادٌی ٚ تاصٌی ٔٛضٛع پٛستش•

غشیح ٚ سٚضٗ تٛدٖ پیاْ تشای ٕٞٝ•

ایجاد اٍ٘یضٜ تشای فشاٌیشاٖ•

لاتُ دسن ٚ فٟٓ تٛدٖ پٛستش•

٘حٜٛ تشویة سٍٟ٘ا تا یىذیٍش•

٘حٜٛ ٕٞاٍٞٙی اجضا پٛستش•

.پٛستشٞا سا ٔی تٛاٖ تشای ٌشٟٚٞای ٔختّف حتی افشاد تیسٛاد ٚ وٓ سٛاد ٘یض تٟیٝ ٕ٘ٛد


