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چکیده:
این مقاله درصدد است که دانشجویان این حرفه را با تاریخچه گرافیک ایران ،هرچند مختصر،آشنا کرده باشد.
علیرغم خلق آثاری ماندگار،ازطراحان بنام در طراحی پوستر،فرآیند ورود حرفه گرافیک و درنهایت (پوستر) به ایران،
به سبب ضعف صنعت چاپ(اعم از نگارش و عکس) در کشور ،مطالب و نمونه های اندکی از آن آثار در دست است.
به اندازه ای که هنرمندان  ،طراحان وگرافیست های معاصر ،بدون آگاهی به آثار اولیه طراحان این حرفه در گذشته
 ،به فعالیت خود ادامه می دهند .
هنرمندان پیشگام ایران در این حرفه  ،افرادی بودند که با توجه به کسب دانش جدید  ،شیوه ای نوین از گرافیک
معاصر را بر هنر ایران افزودند ،که منجر به خلق آثاری ماندگار در گرافیک ایران(پوستر) شد .
حرفه ای که گاه در اوایل حضور خود  ،برمبنای پیام رسانی و ارتباط بوده و صرفا سفارشی ،و با ادامه فعالیت خود و
اصرار هنرمند بر حضور تفکر فردی  ،جهت طراحی و خلق آثار  ،به تغییراتی نوین در شاخه پوستر گرایید.
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