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 پیشگفتار:

 را دیذُ تاشیذ. Publisher ترًاهِ ی اسن Microsoft officeی درهیاى تستِ شایذ 

ایي ًرم افسار ّواًطَر کِ از اسوش پیذاست هیتَاًذ ّرکاری کِ درهَرد ًشر ٍجَد دارد 

کِ ّر آدهی هیتَاًذ تَسیلِ  ترایتاى اًجام دّذ. آًقذر هحیطش سادُ ٍ راحت طراحی شذُ

اًجام دّذ. آشٌایی ٍ  آى کار صفحِ تٌذی، طراحی صفحات ٍب، پَستر، کارت ٍیسیت ٍ... را

تَاًذ تذردتاى تخَرد کِ   ایٌجا هی Word  ٍ powerpointتسلط شوا تاًرم افسارّای 

 افسایش دّذ.ي ًرم افسار ت شوا را در کارتا ایعسر

 اجرای ترًاهِ :

از هسیری کِ قثال تستِ ًرم افساری آفیس خَد را در آى ًصة  Publisherتا اجرای ترًاهِ 

 کردُ ایذ .پٌجرُ ای تِ صَرت زیر ترای شوا تاز هی شَد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرفتِ اًذ . در ایٌجا گسیٌِ ّای تسیاری تِ چشن هی خَرًذ کِ در دستِ ّای جذاگاًِ قرار

: در ایٌجا شوا قادر خَاّیذ تَد صفحِ ای جذیذ را تا تَجِ تِ ًیاز خَد ٍ اتعاد  اٍلیي دستِ

فرض  در حالتْای افقی ٍ  تِ صَرت پیش A4هَرد ًظرتاى اًتخاب کٌیذ . ترای هثال صفحِ 

 عوَدی ترای شوا در ًظر گرفتِ شذُ است . 

 دستِ اٍل

 دستِ دٍم 

 دستِ سَم



ًیس هَجَد است کِ  هی تَاًیذ از  More Blank Page Sizeّوچٌیي گسیٌِ ای تا عٌَاى 

 طریق آى صفحات خَد را تا ّر اًذازُ ی دلخَاُ کِ هذ ًظر شواست آهادُ کٌیذ .

در ایي دستِ ّواًطَر کِ از ًاهش پیذاست هَضَعات  (:Most Popular) دٍهیي دستِ

ال ّوِ ترای ) کِ احتوا ترٍشَرکارآهذ ٍ پراستفادُ ترای شوا قرار دادُ شذُ است . هثال 

 تقَین،  کارت پستالطراحی ٍ هٌطثق کردى ّر دٍ طرف ترگِ در آى دچار هشکل هی شًَذ (،

 ...ٍ 

(: در ایي دستِ ّن عٌاٍیي دیگری کِ شوا هوکي است ترای More templates)دستِ سَم

کارت دعَت ،  پاکت ًاهِ،  کاتالَگ ّاطراحی هذ ًظرتاى تاشذ قرار دادُ شذُ است . هثال  

.ٍ.. 

تٌْا کافیست رٍی هَضَع هذ ًظر خَد کلیک کٌیذ تا ًوًَِ ّای هتعذد از آى هَضَع ترای 

شوا ًوایش دادُ شًَذ . شوا هی تَاًیذ از هیاى ًوًَِ ّای ارائِ شذُ یکی را اًتخاب ٍ تقیِ  

 طراحی خَد را تر حسة سلیقِ تاى در آى اًجام دّیذ . 

Pamphlet 

در ایٌجا ها تِ یکی از پر طرفذار تریي قسوت ّای ایي ًرم افسار یعٌی طراحی ترٍشَر یا 

 هی پردازین . فلتپوّواى 



( گسیٌِ Most Popular: پس از تاز کردى ًرم افسار پاتلیشر از دستِ دٍم  ) گام اٍل

Brochures  را اًتخاب کٌیذ

 

 :  گام دٍم

ٍ  در صفحِ ایجاد شذُ تر حسة یکی از دستِ ّا ٍ طرح ّای ارائِ شذُ هتٌاسة تا کار 

سلیقِ خَدتاى یکی را اًتخاب کٌیذ . سپس در سوت راست صفحِ ّواًطَر کِ در شکل 

 فلت خَد را تعییي کٌیذ اى دادُ شذُ هی تَاًیذ رًگ کلی پوًش

 



در قسوت پاییي تر گسیٌِ ای ترای تٌظین فًَت کلی ٍ حالت ًَشتاری پٌفلت ٍجَد دارد کِ  

 در صَرتی کِ از ًوًَِ ّای ارائِ شذُ راضی ًثَدیذ هی تَاًیذ از طریق گسیٌِ

 Create New   در اًتْای لیست فًَت ٍ حالت ًَشتاری هَرد ًظر خَد را ایجاد کٌیذ 

 

 

قرار گرفتِ کِ تا زدى آى  Business informationی تحت عٌَاى در قسوت پاییي تر گسیٌِ ا

هی تَاًیذ اطالعات هرتَط تِ شرکت ، هحل کار ٍ یا شوارُ تلفي ٍ... خَد را تِ صَرت پیش 



فلت اضافِ کٌیذ فرض در  اًتْای پو

 

ٍجَد دارد کِ شوا از طریق آى هی تَاًیذ   Formدر قسوت پاییي تر ّن گسیٌِ ای تا ًام 

 فرم ّا هَرد ًظر خَد را از قثیل ًظر سٌجی ، اطالعات شخصی ٍ... در پٌفلتتاى قرار دّیذ

 

قرار گرفتِ کِ از  Use right-to-left layoutگسیٌِ دیگری تا ًام  در قسوت پاییي تر  

شًَذ ) هاًٌذ زتاى فارسی (  هی طریق آى هی تَاًیذ  از عثاراتی کِ از راست تِ چپ ًَشتِ

 فلت خَد استفادُ کٌیذ .در پو



را در پاییي تریي قسوت  صفحِ تسًیذ  Createپس از تٌظین توام هَارد گفتِ شذُ کلیذ 

 تا صفحِ هَرد ًظر شوا ایجاد شَد . 

پَیٌت تفاٍت چٌذاًی ًذارد ی دیگر آفیس هاًٌذ ٍرد ٍ یا پاٍرهحیط کلی ترًاهِ تا ترًاهِ ّا

هگر در چٌذ گسیٌِ  هحذٍد. یعٌی شوا تا یک پیش زهیٌِ سادُ از  ترًاهِ ّای آفیس هی 

 تَاًیذ تِ راحتی در هحیط پاتلیشر کار کٌیذ . 

د پوفلت  هحل ًکتِ هْن ٍ خَتی کِ در پاتلیشر ٍجَد دارد  ایي است کِ در ٌّگام  ایجا

ٍ شوا ترای  درست کردى ٍ تا زدى صفحات تا هشکل فلت  هشخص است ّای  تا خَردى پو

 تا خَردى صفحات رٍی ّوذیگر هَاجِ ًخَاّیذ شذ !

 

 


