ﭼﻄﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  wordﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﺑﺴﺎز ﯾﻢ؟
ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد
آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل رﺳﻤﯽ
ﺑﺮای دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺳﺎده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  wordرا روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دارﯾﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ
اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺎﯾﺰ  ۱۰۰*۱۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح و ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﺮح را ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻐ ﺮ ﻣﺤﺘﻮای
ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﺠﺎد ﺗﻐ ﺮ در ﻣﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ

ﺗﻮرﻧﮓ ﭼﺎپ ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ
www.ToorangPrint.com

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﭘﺎک ﮐﺮده و ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻐ ﺮ ﻓﻮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺰ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻦ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﻠﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﺎرت ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .اول ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻔﺮض روی ﻃﺮح ﻗﺮار دارد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از
ﻣﺴﯿﺮ  Insert>Pictureﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل اﺳﺖ
ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﺘﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺬاب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎ ل ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻟﻮﮔﻮ ﺧﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻃﺮح ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﺧﻮد ،ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت  PDFذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺎپ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﯾﺰد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﭼﺎپ ،ﭼﺎپ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﮐﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭼﺎپ ﮐﺎرت
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