
 بشای سفبسش تببلَ فشش چْشُ چِ اقذاهبتی ببیذ اًجبم دّین ؟ 

 ّوبى گًَِ کِ گفتین تببلَ فشش چْشُ یکی اص بْتشیي ّذایب ٍ کبدٍّب بشای ػضیضاى ٍ خبص تشیي ّبست 

 کِ دس ّش هشاسوی اص سٍص پذس ٍ هبدس گشفتِ تب سٍص ٍلٌتبیي هی تَاًین اص آى استفبدُ کٌین 

 حتی هی تَاًین بشای تکشین هذیشاى ششکت خَد اص اى استفبدُ کٌین 

 اگش هذیش هجوَػِ ای ّستیذ ٍ هی خَاّیذ کبدٍیی شکیل بِ کبسهٌذاى خَد بذّیذ 

 بِ شوب پیشٌْبد هی کٌین کِ تببلَ فشش چْشُ بب آسم ٍ لَگَی سبصهبًتبى بِ آى ّب بذّیذ 

 ذُ جٌبِ تببلَ فشش تبلیغبتی بشای سبصهبى شوب داسد صیشا دس ایي صَست ّن تببلَ فشش ّذیِ دادُ ش

 ّذیِ ای اسصشوٌذ بشای ّذیِ گیشًذگبى است ّن ایٌکِ 

 اهب بشای ایٌکِ تببلَ فشش چْشُ ٍ سفبسشی هب صیببتش شذُ ببشذ 

 ٍ کبدٍیی خبص ٍ شکیل ببشذ ببیذ چِ اقذاهبتی اًجبم دّین . دس اداهِ ششح هی دّین .

 

 

 ٌی : تببلَ فشش چْشُ هبشی

تببلَ فشش چْشُ هبشیٌی دس ٍاقغ بِ تببلَ فشش ّبی چْشُ ای گفتِ هی شَد کِ اصَل ببفت آى سٍی فشش ّبی 

 هبشیٌی است .

 بب پیششفت ّبیی کِ دس صهیٌِ ی تَلیذ اًَاع فشش ّبی هبشیٌی بب کیفیت ایجبد شذ 

 تَلیذ تببلَ فشش ّبی چْشُ ًیض بِ سستِ فشش ّبی هبشیٌی اضبفِ شذ 

 وبى گًَِ کِ هی داًیذ تببلَ فشش ّبی چْشُ هبشیٌی بِ دٍ صَست هی ببشٌذ اهب ّ

 تببلَ فشش سفبسشی ببفتی  (1

 تببلَ فشش سفبسشی چبپی  (2



 ًحَُ ی اهبدُ شذى ٍ حتی صهبى ٍ جٌس کبس ّش کذام اص ایي تببلَ فشش ّب بب ّن هتفبٍت هی ببشذ 

 کِ دس ایي ًَشتِ بِ ششح آى هی پشداصین 

 

 

 ُ ببفتی : تببلَ فشش چْش

 تببلَ فشش ّبی چْشُ ببفتی بِ تببلَ فشش ّبیی گفتِ هی شَد کِ دقیقب جبیگضیي تببلَ فشش ّبی دستببفت هی ببشٌذ 

 دس ٍاقغ تَسط دستگبُ ّبی فشش هبشیٌی بِ صَست سج بِ سج ببفتِ هی شًَذ 

بشای ایي کِ تببلَ فشش ّبی چْشُ ببفتی اهبدُ شَد اٍل ببیذ ػکس شوب تَسط طشاحبى فشش هبشیٌی بِ ًقشِ تبذیل 

 شَد 

 بؼذ اص اى ًقشِ تَسط دستگبُ ّبی هذسى فشش هبشیٌی ببفتِ هی شَد .

 پس اص فشایٌذ اّبس ٍ تکویل تببلَ فشش ّبی چْشُ ببفتی اهبدُ هی شَد 

 

 بفتی : سفبسش تببلَ فشش چْشُ ب

 اگش هی خَاّیذ تببلَ فشش چْشُ ببفتی سفبسش بذّیذ ابتذا ػکس هذ ًظش خَد سا اًتخبة کٌیذ 

 سؼی کٌیذ ػکسی سا کِ هی خَاّیذ بِ تببلَ فشش هبشیٌی تبذیل کٌیذ کبهال ٍاضح ببشذ 

 دس ٍاقغ بب صٍم کشدى چْشُ بِ تبسی ًخَسین 

 فشش هب ّن صیببتش ٍ خبص تش خَاّذ شذ ّش چِ کیفیت ػکس تببلَ فشش ّب بْتش ببشذ تببلَ 

 بؼذ اص آى بشای سفبسش تببلَ فشش چْشُ ببفتی ػکس سا بِ یکی اص ششکت ّبی تَلیذی تببلَ فشش اسسبل کٌیذ 

 الصم است بگَیین کِ ببفت تببلَ فشش ّبی چْشُ تٌْب دس کبشبى صَست هی گیشد 

 شًَذ صیشا ایي کبسّب ببیذ تَسط دستگبّْبی فشش هبشیٌی ببفتِ 



 بِ ّویي دلیل بْتش است کِ سفبسش ّبی تببلَ فشش خَد سا بِ تَلیذ کٌٌذُ ّبی تببلَ فشش ػشضِ کٌیذ 

 ػکس شوب بشای طشاحی اسسبل هی شَد بؼذ اص اى کِ بب پشداخت بیؼبًِ سفبسش خَد سا ثبت کشدیذ 

 

 تبییذ سفبسش تببلَ فشش سفبسشی ببفتی : 

 هشحلِ هْن ٍ اسبسی دس کیفیت ٍ خبص بَدى تببلَ فشش ّبی ببفتی دس ایي است 

 کِ تببلَ فشش ّب ببیذ تَسط خَد هشتشی بؼذ اص طشاحی تبییذ شًَذ 

 بِ ّویي دلیل هسئَالى فشٍش بؼذ اص هشحلِ طشاحی تببلَ فشش , طشح سا بشای سفبسش دٌّذُ اسسبل هی کٌٌذ 

 سًگ است  11یب  8تؼذاد سًگ ّبی تببلَ فشش سفبسشی ببفتی تٌْب ایي هَضَع بِ ایي دلیل است کِ 

 طیف سًگی است.  251دس حبلی کِ تؼذاد سًگ ّبیی کِ دس ػکس ّب دیذُ هی شَد ببلؾ بش 

 بؼذ اص تبییذ سفبسش تَسط هشتشی , سفبسش بشای ببفت اسسبل هی گشدد . 

 

 

 بک گشاًذ تببلَ فشش سفبسشی : 

 بشخی اص هشتشیبى تببلَ فشش ّبی سفبسشی اص هب هی پشسٌذ کِ آیب هی تَاى بشای تببلَ فشش ّب بک گشاًذ گزاشت ؟ 

پبسخ بلِ است.  دس هشحلِ طشاحی تببلَ فشش ببیذ اص هسئَالى بخَاّیذ کِ ًَع بک گشاًذ هَسد ًظش شوب سا سٍی 

 ػکس قشاس دٌّذ 

 فشستبدُ هی شَد. بؼذ اص تبییذ بک گشاًذ کبسّب بشای ببفت 

 

 سبیض تببلَ فشش سفبسشی چْشُ : 

 ًکتِ ی هْن دس صهبى سفبسش تببلَ فشش سفبسشی چْشُ اًتخبة سبیض تببلَ فشش است 



 بشای ایي هَضَع ًیض ساٌّوبیی ّبیی بشای شوب ػضیضاى داسین 

 بضًیذ  01*51ض اٍال ایٌکِ بْتش است اگش ػکسی تکی داسیذ ٍ هی خَاّیذ بِ تببلَ فشش تبذیل کٌیذ سبی

 بشٍیذ  01*111اگش ػکس شوب دٍ یب چي ًفشُ است بِ سشاؽ سبیض ّبی بضسگتش هبًٌذ 

 ًببشیذ صیشا صیببیی خبصی ًذاسًذ .  111*51بشای تببلَ فشش چْشُ شخصی خَاستبس سبیض 

 

 

 کیفیت تببلَ فشش سفبسشی ببفتی: 

 شبًِ ببفتِ هی شًَذ  1211ٍ  1111تببلَ فشش ّبی سفبسشی ببفتی هؼوَال دس کیفیت 

 دس ٍاقغ ّش چِ فشش ّبی هبشیٌی سیض ببفت تش ببشٌذ تببلَ فشش ًیض صیببتش خَاّذ بَد 

 شبًِ بَدى چٌذاى تفبٍتی دس کیفیت تببلَ فشش ّب ًذاسد  1211ٍ  1111اهب اًتخبة بیي 

 هسئلِ هْن دس ایي هَسد ایي است کِ سًگبٌذی تببلَ فشش ّب بِ چِ شکلی ببشذ 

 چِ سًگ ّبی ببداهی سٍشي تش سبض چوٌی تش ٍ آبی آسوبًی تش بْتشی دس سًگبٌذی فشش ٍجَد داشتِ ببشذ  هثال ّش

 تببلَ فشش چْشُ صیببتش ٍ خبص تش خَاّذ شذ 

 شبًِ هی سًٍذ  1111بِ ّویي دلیل بیشتش هشدم بِ دًببل ببفت تببلَ فشش ّبی چْشُ 

 ی تَاًٌذ بشجستِ ببشٌذ الصم بِ رکش است کِ تببلَ فشش ّبی چْشُ ببفتی ًو

 ٍ حتوب ببیذ دس پبلت سًگبٌذی سبدُ اص فشش هبشیٌی ببفتِ شًَذ. 

 

 

 



 

 

 تببلَ فشش سفبسشی چبپی : 

 یکی دیگش اص اًَاع تببلَ فشش ّبی سفبسشی تببلَ فشش چْشُ چبپی است 

 کِ بِ هٌظَس تْیِ آى ابتذا فشش سفیذ ببفتِ هی شَد 

بؼذ اص اى ػکس سا کِ سفبسش دادُ ایذ  ٍ سٍی بشگِ ّبی سببلیویشي صدُ شذُ سٍی فشش تَسط دستگبُ ّبی چبپ 

 بشگشداى هی شَد 

 اهشٍصُ تببلَ فشش ّبی چْشُ چبپی بِ دٍ صَست چبپ دس ػوق ٍ چبپ دس سطح صدُ هی شًَذ 

 دس سطح است شیَُ ای کِ دس هَسد آى تَضیح دادُ این ّوبى چبپ سببلیوشي ٍ یب چبپ 

اص آى جْت کِ صهبى اهبدُ سبصی تببلَ فشش ّبی چْشُ سفبسشی چبپی سببلیویشي سشیغ اص چبپی کالسیس ٍ دس 

 ػوق هی ببشذ 

 بیشتش هشدم ّویي تببلَ فشش ّبی سببلیویشي سا سفبسش هی دٌّذ 

 

 پشفشٍش تشیي سبیض تببلَ فشش ّبی سفبسشی چبپی : 

 ّبی چْشُ چبپی ٍجَد داسد ایي است کِ  یک ٍیژگی هْوی کِ بشای تببلَ فشش

 ایي تببلَ فشش ّب هی تَاًٌذ دس ّش سبیض دلخَاّی سفبسش دادُ شًَذ 

 دس ٍاقغ سفبسش تببلَ فشش چْشُ دس ایي کیفیت ّیچ گًَِ هحذٍدیتی ًذاسد

 سفبسش دّیذ  51*51حتی هی تَاًیذ ایي تببلَ فشش ّب سا دس سبیض 

 است  51*35تببلَ فشش ّبی چْشُ چبپی ّوبى سبیض  اص طشف دیگش کَچکتشیي سبیض بشای

 بشخی هَاسد حتی دس سبیض ّبی کَچکتشی ًیض ایي تببلَ فشش ّب بِ چبپ هی سسذ 



 

 

 کیفیت تببلَ فشش چْشُ چبپی  : 

 بشای سفبسش تببلَ فشش چْشُ کیفیت تببلَ فشش حشف اٍل سا هی صًذ 

  کیفیت تببلَ فشش ّبی چبپی بِ دٍ ػبهل بستگی داسد

 اٍال کیفیت فشش آى کِ توبهی فشش ّبی چبپی اص الیبف پلی استش تْیِ هی شًَذ 

 شبًِ ٍاقؼی است  511ٍ شبًِ ٍ تشاکن آى ّب ًیض چیضی دس حذٍد 

 شبًِ تبذیلی سسیذُ است  1111ی دستگبُ ّبی اى ّب ایجبد شذُ است کیفیت ببفت آى ّب بِ کِ بب تغییشاتی کِ سٍ

 است  3011تب  3311تشاکن کبسّبی آى ًیض بیي 

 شبًِ ًیض گفتِ هی شَد  1211بِ ّویي دلیل بِ ایي کبسّب 

 ػبهل دیگش دس تؼییي کیفیت ایي تببلَ فشش ّب ّوبى کیفیت ػکس است 

ّش چِ کیفیت ػکس اسسبلی تَسط هشتشی ًیض بشای سفبسش تببلَ فشش چْشُ بْتش ببشذ کبس خبص تش ٍ شیک تش 

 شذ.  خَاّذ


