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  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيسازمان 
  تعالي باسمه  مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

  بروشورانواع نحوه نگارش و ساختار ظاهري 

  1394-كميته انتشارات مؤسسه

  

رساني يك موضوع  ترويجي و يا اطالع ،حجم است كه براي اهداف آموزشي بروشور يك رسانه نوشتاري كم

  .شود جمعيت منتشر مي هاي هدف كم و براي گروه طراريضقع ااخاص، در مو

  هدف از تهيه بروشور

  :است از هدف از توليد و انتشار بروشور عبارت

  هاي هدف محدود رساني سريع براي گروه اطالع -1

  آموزش يك موضوع كوتاه به نحوي سريع -2

  هاي خاص ترويج يك موضوع خاص براي گروه -3

  محتواي بروشور

اي است كه پاسخگوي نيازهاي محسوس و  شده دار، كاربردي و تنظيم مطلب يا پيام هدفمحتواي بروشور، 

  .نامحسوس مخاطبان است

نيازهاي محسوس را همكاران مسئول مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي در هر استان در سطوح محلي از * 

  .اند مخاطبان كسب كرده

و يا كارشناسان، مديران و مسئوالن ) مركز( معاونت ترويجنيازهاي نامحسوس را نيز از واحدهاي مسئول ستاد * 

  .كنند واحدهاي مسئول سازمان جهاد كشاورزي استان كسب مي
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  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيسازمان 
    مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

  

 استانداردهاي بروشور

با جلدي از جنس  اي غيرادواري و مستقل است كه در اندازه كوچك و معموالً نشريه :)Pamphelet( پمفلت 

درمورد . است نشده شده ولي صحافي هم دوخته صفحات آن به. شود متن، توليد ميشده براي چاپ  كاغذ استفاده

بايد بدون  ميتعداد صفحات آن در منابع مختلف اتفاق نظر وجود ندارد، ولي براساس تعريف يونسكو اين نشريه 

  . صفحه داشته باشد 48و حداكثر  5گرفتن جلد حداقل  درنظر

بروشور يك نوع پمفلت است كه بيشتر با هدف ترويج يا تبليغ يك موضوع يا كاالي  :)Brochure(بروشور 

معموالً در قالب يك يا . رسد شود و از طريق پست و يا به صورت مستقيم به دست مخاطب مي تجاري تهيه مي

  .رسد اپ ميمتنوع با كيفيت باال به چهاي  شكلها و  هاي رنگي، طرح چندصفحه ساده يا تا خورده و حاوي عكس

اي  نشريهليفلت . شود آيد كه از آن به فراواني استفاده مي نوعي پمفلت كوچك به حساب مي :)Leaflet(ليفلت 

  .استصفحات آن به صورت تاشده  صفحات آن به هم دوخته نشده و معموالً ؛اي است صفحه 4تا  2

  بروشور مخاطبان

هاي كوچك جاي دارند؛ مانند  كه در گروهطور عمده افراد باسواد هستند  مخاطبان بروشور، به

با  دهندگان كرم ابريشم، گوسفندداران، گاوداران، رانندگان كمباين، برنجكاران و گندمكاران كه عموماً پرورش

  .شود بنابراين بروشور هيچگاه براي مخاطبان در سطوح ملي توليد و منتشر نمي. كنند فرهنگ مشابه زندگي مي

  بروشور اصول طراحي

هدف رفتاري وجود  10تا  4در هر بروشور بين . شود مي انجام هاي رفتاري  طراحي بروشور بر اساس هدف -1

  .خواهد داشت

  .هاي رفتاري اختصاص دارد به مطالبي درباره هدف مطالب بروشور صرفاً -2

  .باشد به زبان سادهو روشن و گويا بايد  ميعنوان بروشور  -3

  .مين شودأاز رنگ و تصوير، تبااستفاده جذابيت بروشور  -4
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  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيسازمان 
    مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

  

  بروشور  انواع

  :شود اساس هدف آن به سه دسته تقسيم مي بروشور بر

  .آموزد برداري و كاربرد يك موضوع خاص را به مخاطبان مي ؛ نحوه استفاده صحيح، بهرهبروشور آموزشي-1

موضوع خاص را براي مخاطبان تبيين هاي استفاده و كاربرد يك  مزايا، معايب يا ارمغان بروشور ترويجي؛ -2

  .كنند كند تا نسبت به آن نگرش مثبت پيدا مي

رساني يك پيام به مخاطبان را  رساني است و نقش اطالع يك كانال اطالع ؛ صرفاًرساني بروشور اطالع -3

  .كند مي اايف

  ساختار ظاهري بروشور

  :است ساختار بروشور به شرح زير

  :هاي زير تهيه شود با رعايت نكتهبايد  مي اين صفحه :صفحه جلد-1

 درج عنوان نشريه با حروف درشت و خوانا - 

 استفاده از عكس يا طرح مناسب با توجه به موضوع اصلي بروشور - 

 سازمان /آرم و نام موسسهدرج  - 

 كننده بروشور در پايين و وسط صفحه درج شخص حقوقي تهيه - 

  :ست ازا مشخصات اين صفحه عبارت :صفحه دوم -2

  .شود در داخل كادر، مخاطبان هدف نشريه درج مي -

  .شود هاي رفتاري بروشور درج مي در ذيل كادر باال، هدف -

  .شود درج ميمحتواي مطالب  :صفحه سوم تا صفحه ماقبل آخر -3
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  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيسازمان 
    مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

  

  :شود لب زير درج ميادر اين صفحه مط :صفحه آخر -4

  سطر گيري در چند نتيجه 

  براي برقراري تماس و كسب اطالعات بيشترنشاني واحد منتشركننده  -

   درج واحد منتشركننده -

  بروشور ظاهريمشخصات 

  :است مشخصات بروشور به شرح زير

  .كاغذ بروشور مي تواند گالسه يا تحرير مناسب باشد-1

در بروشورهايي كه تك رنگ چاپ و منتشر . تواند دو رنگ، سه رنگ و يا چهار رنگ باشد چاپ بروشور مي -2

  .ي شوند بايد الاقل از چاپ رنگي يا كاغذ رنگي استفاده شودم

صفحه  16يا  8؛ بنابراين داراي )در بروشور معادل يك لت است تاهر ( لت است 8يا  4داراي  بروشور -3

  .بود خواهد

  .اختصاص به جلد و پشت لت آخر اختصاص به پشت جلد دارد روي لت اول -4

و  18 قلماندازه از عناوين اصلي ، براي 13قلم اندازه حروف متن از براي . استفاده شود B Mitraقلم از  -5

  .استفاده شود 16قلم اندازه از عناوين فرعي براي 

  .شود در نظر گرفته مي متر يتناس كيفاصله بين دو سطر متوالي متن بروشور  -6

  .نسخه خواهد بود 1000 لقادحشمارگان بروشور انبوه است كه  -7

  .بومي مخاطبان تنظيم شود -هاي فرهنگي بايد با توجه به مولفه ميمتن، تركيب و طراحي گرافيك  -8

  .ديايب نآ پچ تمس هشوگ و هحفص نيياپ رد هحفص هرامش :اه هحفص هرامش -9

هاي  و طرح درصد بيان نوشتاري و بقيه آن به تصاوير 60تا  50:شود حجم هر بروشور به اين نحو تنظيم مي •

  .هاي رفتاري بروشور اختصاص يابد مناسب مرتبط با متن و هدف


