
 Adobe Photoshopمدرن با استفاده از  تیزیکارت و جادینحوه ا

 

، کارت  دیدان یهمانطور که م د؟یاموزیبا استفاده از فتوشاپ را ب تیزیکارت و جادینحوه ادوست دارید 

. اگرچه ما در عصر دیخود داشته باش بیدر ج دیتوان یکه م هست تبلیغاتیابزار نیقدرتمندتر تیزیو

کارت  کهنوز هم  داشتن یغالب هستند ، اما  ی بر همه چیزاجتماع یرسانه ها و زندگی می کنیمی تالیجید

مشتریان و شما و  نیب و ملموس یارتباط واقع کی رایز ،مهم است اریبس یکیزیفتبلیغاتی   تیزیو

در این فایل  فاقد آن هستند. یاجتماع یکه متاسفانه شبکه ها ارتباط و نزدیکیکند ،  یم جادیا مخاطبانتان

شکل ها و ابزارهای از کارت ویزیت در فتوشاپ را با استفاده  طراحیقرار هست که نحوه  یآموزش

 مرسوم و فونت و متن ساده و نحوه صحیح قرارگیری آن روی کارت ویزیت ، یاد بگیریم. 

 قبل از شروع کار، ابزارهای زیر را دانلود نمایید:

  فونتLOTO 

 شکل های سفارشی 

 

 های سفارشی برای تملیت های فتوشاپ که برای کارت ویزیت نیاز داریم: نحوه نصب و دانلود شکل -1

 اول:مرحله 

https://www.fontsquirrel.com/fonts/lato
https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/1823/posts/29104/attachment/Custom-Shapes.zip?_ga=2.214807121.739793318.1601286208-637951098.1601286208


. در دیرا انتخاب کن Preset Managerو  دیبرو Edit> Presetsبه و   Editدر منوی باال ، سربرگ 

. اکنون به دبزنیرا  Loadرا انتخاب کرده و  Custom shapes نهی، گز Preset Type ییفهرست کشو

 Load. دیرا انتخاب کن Tutorial-Shapes.cshو  دیبرو دیرا از حالت فشرده خارج کرده ا لیکه فا یمکان

 .بزنیدرا 

 

 تیزیکارت و یبرا دیجد فایل می. نحوه تنظ2

 اول: مرحله

 <Fileبه  نیکند ، بنابرا یاستفاده م نچیا 1.75در  3.25 اندازه های از تیزیکارت ومعمال فتوشاپ برای 

New دیرا وارد کن ریو موارد ز دیبرو: 

 

 ی کارت(جلو) -تیزی: کارت ونام

 نچیا 3.25: عرض

 نچیا 1.75: قد

 نچی/ ا کسلیپ 300 ریتصو وضوح

 یتیب 8رنگ  CMYKرنگ:  حالت

https://pavisa.ir/tarh/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa/


 دی: سفنهیزم یمحتوا

 شود. جادیا فایلتا  دیرا فشار ده OK اکنون

 

 فتوشاپدر  تیزیکارت و خطوط برش برای جادی. نحوه ا3

 اول: مرحله

وجود داشته  نهیفعال هستند. اگر عالمت چک در کنار گز ریز یها نهیکه گز دیاز شروع ، مطمئن شو قبل

 .دیبرو یبه مرحله بعد می توانیدباشد ، از قبل فعال شده است و 

 

تا خطکش های صفحه فعال  دیبرو View> Rulersمسیر   به ای دیرا فشار ده Control-Rکلید ترکیبی 

،  Guidesو  دیبرو View> Snap To. در آخر ، به دیبزن تیکرا  Snapرفته و  View. بعد ، به شوند

Layers  وDocument Bounds  دیبزن تیکرا. 



 

 مرحله دوم:

 

 حاشیه کیو  دیکن کیخط کش کل یبر روست . و متن ها ریتصاوحاال نوبت دستورالعمل های مربوط به 

 .ردیقرار گ تیدر موقع یبه راحت دیبا. دیبکش فایل خودچهار طرف  یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سوم:مرحله 

 میرفته و عرض را تنظ Image> Canvas Size. به یدده شیافزا نچیا  2*3.5  حاال اندازه بوم را به

 .دیرا فشار ده دیی. دکمه تا  نچیا 2  و پس از آن ارتفاع: نچیا 3.5: دیکن

 

 چهارم: مرحله

هر اندازه از کارت که از این کرد.  میخواه جادیرا ا برش و حاشیه ی، ما دستورالعمل ها در این مرحله

حاشیه  کیکرده و  کیخط کش کل یشود. اکنون بر رو ی، پس از چاپ برش داده محاشیه بیرون بماند

 .دیبکش صفحهچهار طرف  یبرا



 

 

 پنجم:مرحله 

و  نچیا 3.75: دیکن میرفته و عرض را تنظ Image> Canvas Size. به دیده شیاندازه بوم را افزادوباره 

 .دیرا فشار ده دیی، تأ راتییاعمال تغ ی. برانچیا 2.25پس از آن ارتفاع: 



 

 ششم:مرحله 

قطعاً به  حاشیه ها نیا وجود، اما  ستین ی. اگرچه ضروردیکن جادیرا ا (Guidlines)یمرزحاشیه های 

 حاشیه کیو  دیکن کیخط کش کل یکمک خواهد کرد. بر رو کارت، با لبه آبجکت هاهنگام تراز 

(guideline) دیبکش صفحهچهار طرف  یبرا. 



 

 

 7مرحله 

 Lock Guidesو  دیبرو View. به میخود قفل کن یفعل تیرا در موقع حاشیه ها دییایحاال که کار تمام شد ، ب

 .دیرا عالمت بزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 روی کارت ویزیت: آدرس یبرا Background نهیپس زم جادی. نحوه ا4

 اول:  مرحله

دلخواه از صفحه  یهر جا یرا از نوار ابزار انتخاب کرده و رو Rounded Rectangle Toolگزینه ی 

را  OKو  کسلیپ 15، شعاع:  کسلیپ 80، ارتفاع:  کسلیپ 820: دیکن می. عرض را تنظدیکن کیکل کارت

 .دیفشار ده

 

 مرحله دوم:

را  Enterو ( بگذارید  Bgآدرس  )را هیال نی. نام ادیبرو(  هینام ال رییتغ ) Layer> renameقسمت به 

 .دیفشار ده

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سوم:مرحله 

و  M: 20   Y: 80   K: 0  C:0 : دیرا وارد کن این اندازه ها. دیکن کیدوبار کل Thumbnail هیال یرو

OK شهیشما هم نی، بنابرا فتوشاپ یک کار خالقانه و سلیقه ایستطراحی کارت ویزیت با . دیرا فشار ده 

 .دیامتحان کن طبق سلیقه خود مختلف را یرنگ ها بیترک دیتوان یم

 

 

 چهارم: مرحله 

 Horizontalو  دیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلیدهای ترکیبی 

Skew یرا رو H: -20 دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 



 

 

 پنجم:مرحله 

Control-T به  ای دیرا فشار دهEdit> Free Transform یرا رو ی کارتافق تی. موقعدیبرو X: 337 

px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 540 px دو بار  ،دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter بزنید. 



 

 ششم:مرحله 

را  Subtract Front Shapeرا فشار داده و  Path Operations. دیانتخاب کنرا (  U ) لیابزار مستط

به اندازه شکل زرد رنگ داخل  لیمستط کینشان داده شده ،  ریز ری. همانطور که در تصودیانتخاب کن

 .تصویر رسم کنید



 

 هفتم:مرحله 

 Merge Shape Components سپس و فشار دهیدرا  Path Operations،  شکل اصالحو  لیتکم یبرا

 .دیرا انتخاب کن

 



 Tagline یبرا نهیزم پس جادی. نحوه ا5

 اول:  مرحله

 هیال نیانام و  دیبرو Layer> Duplicate Layer. به دیانتخاب کن Layersرا از پنل  Address Bgگزینه 

 .دیرا فشار ده دیی. دکمه تادیبگذار Tagline Bgرا 

 

 مرحله دوم:

 :C: 0   M: 0  Y: 0   K    :دیرا وارد کن اندازه های روبرو .دیکن کیدوبار کل Thumbmail هیال یرو

 .دیرا فشار ده OK سپس و 95



 

 سوم:مرحله 

 .دیبرو Edit> Transform Path> Rotate 180 Degreesبه   .یدرا بچرخان هیال نیحاال ا

 

 



 چهارم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

 ،دییتأ ی. برادیقرار ده Y: 540 px یرا رو Vertical Position موقعیت عمودی و X: 1126.5 px یرو

 .دیرا فشار ده Enterدو بار 

 

 پنجم:مرحله 

 Subtract Frontرا فشار داده و  Path Operationsرا انتخاب کرده و سپس ( U) لیابزار مستط

Shape تا با شکل زیر همپوشانی داشته باشد دیبکش لیمستط کی. دیرا انتخاب کن. 



 

 

 ششم:مرحله 

Path Operations  را فشار داده وMerge Shape Components دیرا انتخاب کن. 

 



 

 ی بکشیم؟لیجدا کننده مستطچگونه یک خط . 6

 اول: مرحله

 .بگذارید Seperatorگروه را  نیرفته و نام ا Layer> New> Group به

 

 دوم: مرحله

 px 530 یرا رو Width. دیکن کیکل داخل کادر یک جایی دررا انتخاب کرده و (   ( U لیابزار مستط

 .دیرا فشار ده OKو سپس  دیکن میتنظ px 8 یرا رو Heightو 

 

 سوم:مرحله 



. دکمه دیرا وارد کن C: 0  M: 0  Y: 0   K: 18  اندازه های و دیکن کیدوبار کل Layer Thumbnail یرو

 .دیرا فشار ده دییتا

 

 چهارم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلیدهای ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 286 px یرا رو یو حالت عمود X: 370 px یرو

 .دیده

 



 پنجم:مرحله 

 .دیرا فشار ده Enterو  دیبگذار Leftرا  هیال نیانام . Layer > Rename دیبرو هینام ال رییتغ قسمت  به

 

 ششم:مرحله 

 .کنید OKو  بگذارید Rightرا  هیال نیانام . دیبرو Layer> Duplicate Layerبه 

 

 هفتم:مرحله 

 .بزنیدرا  Enterو  دیکن میتنظ W: 80 px یرا رو Width. دیرا انتخاب کن (U)  لیابزار مستط



 

 هشتم:مرحله 

 .بزنیدرا  OKو  M: 20  Y: 80  K: 0  C:0: دی. را وارد کندیکن کیدوبار کل Layer Thumbnail یرو

 

 نهم:مرحله  

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

 .بزنیدرا  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 286 px یرا رو یعمود تیو موقع X: 675 px یرو



 

 اطالعات تماس و مشخصات یبرا   (background)نهیپس زم جادی. نحوه ا7

 اول: مرحله

 .بزنیدرا  OKو  دیبگذار Icons Bgگروه را  نی. نام ادیبرو Layer> New> Group به

 

 مرحله دوم:



. دیکن کیکل کارت ویزیتصفحه هر قسمت از  یرا از نوار ابزار انتخاب کرده و رو Ellipse Toolگزینه 

 .بزنیدرا  OKو  کسلیپ 35، ارتفاع:  کسلیپ 35: دیعرض را وارد کن

 

 

 سوم:مرحله 

 .بزنیدرا  C:0  OK و M: 0   Y: 0   K: 95:  دی. را وارد کندیکن کیدوبار کل Layer Thumbnail یرو

 

 چهارم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 541 px یرا رو یو حالت عمود X: 122.5 px یرو

 .دیده

https://pavisa.ir/tarh/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa/
https://pavisa.ir/tarh/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa/


 

 پنجم:مرحله 

 .بزنیدرا  Enterو  دیبنام Addressرا  هیال نیا.  Layer>Rename بروید هیالقسمت تغییر نام به 

 

 ششم:مرحله 



 .دیرا فشار ده دییو تأ دیبگذار Websiteرا  هیال نی. نام ادیبرو Layer> Duplicate Layerبه 

 

 هفتم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 453 px یرا رو یو حالت عمود X: 122.5 px یرو

 .دیده

 

 هشتم:مرحله 



را فشار  OKو   C:0 M: 20   Y: 80   K: 0: دی. را وارد کندیکن کیدوبار کل Layer Thumbnail یرو

 .دیده

 

 نهم:مرحله 

 .دیرا فشار ده دییو تأ دیبنام لیمیرا ا هیال نی. ادیبرو Layer> Duplicate Layerبه 

 

 دهم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

 دییتأ ی. برادیقرار ده Y: 408.5 px یرا رو Vertical Positionموقعیت عمودی و  X: 122.5 px یرو

 .دیرا فشار ده Enterدو بار 



 

 یازدهم:مرحله 

 .دیرا فشار ده OKو  دیبنام Phone ) شماره تماس(را هیال نی. ادیبرو Layer> Duplicate Layerبه 

 

 دوازدهم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

 دییتأ ی. برادیقرار ده Y: 364.5 px یرا رو Vertical Positionموقعیت عمودی و  X: 122.5 px یرو

 .بزنیدرا  Enterدو بار 



 

 یسفارش های شکل آیکندر فتوشاپ با استفاده از  تیزیکارت و ی. نحوه طراح8

 اول مرحله

 <Layer> New قسمت . بهمیبروطراحی آیکن ها سراغ  به، میرا کامل کرد ها کونیآ نهیکه پس زم حاال

Group تماس های کنیآ:گروه را  نیانام . دیبرو (Contact icons) دیرا فشار ده دییو تأ ذاریدبگ. 

 



 مرحله دوم:

 Custom. دیرا از نوار ابزار انتخاب کن Custom Sahpe Tool. میآدرس شروع کن آیکن جادیبا ا دییایب

Shape Picker  و بزنید راAddress Icon دیرا انتخاب کن. 

 

 سوم:مرحله 

،  دیبزن تیکرا  Proterve Proportions نهی. گزدیکن کیکل از صفحه کارت ویزیت هر قسمت یرو

   :دیعرض را وارد کن

16 px W:  وOK  بزنیدرا. 

 

 

 چهارم:مرحله  

را فشار  Enterو  دیبنام (Addsree) را آدرس هیال نی. اLayer>Rename دیبرو هینام ال رییتغقسمت به 

 .دیده



 

 پنجم:مرحله 

و  C:0   M: 0   Y: 0   K: 0  : دیرا وارد کن این اندازه ها.دیکن کیدوبار کل Layer Thumbnail یرو

OK دیرا فشار ده. 

 

 ششم:مرحله 



را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 540.5 px یرا رو یعمود تیو موقع X: 123 px یرو

 .دیده

 

 هفتم:مرحله 

نوار ابزار انتخاب  داخل را از  Custom Shape Tool. میپرداز یم تینماد وب سا جادیاکنون ما به ا

 .دیرا انتخاب کن Website Iconو  دیرا فشار ده Custom Shape Picker نهی. گزدیکن

 

 هشتم:مرحله 



 تیکرا  Preserve Proportions نهی. گزدیکن کیکل دلخواه از صفحه کارت ویزیتهر قسمت  یرو

 .بزنیدرا  OKو  :px Width 20:  دی، عرض را وارد کن دیبزن

 

 نهم:مرحله 

 Enterو  دیبگذار  (Website)تیرا وب سا هیال نی. نام اLayer> Rename دیبرو هینام ال رییتغقسمت به 

 بزنید.را 

 

 دهم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

 .بزنیدرا  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 453 px یرا رو یو حالت عمود X: 123 px یرو



 

 یازدهم:مرحله 

 Custom نهی. گزدینوار ابزار انتخاب کن را از  Custom Shapeگزینه .دیکن جادیا لیمیا آیکن کی

Shape Picker  دیرا انتخاب کن لیمیا آیکنو بزنید را. 

 

 دوازدهم:مرحله 

 تیکرا  Preserve Proportions نهی. گزدیکن کیکل دلخواه از صفحه کارت ویزیتهر قسمت  یرو

 .بزنیدرا  OKو  px Width:20: دی، عرض را وارد کن دیبزن



 

 سیزدهم:مرحله 

 .بزنیدرا  دییو تأ دیبنام لیمیرا ا هیال نی. اLayer>Rename دیبرو هینام ال رییتغ قسمتبه 

 

 چهاردهم:مرحله 

 :X یرا رو یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای بزنیدرا  Control-Tکلید ترکیبی 

123 px یرا رو یو حالت عمود Y: 409 px دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 



 

 پانزدهم:مرحله 

را از نوار ابزار   Custom Shape Tool. ابزار میکن جادیرا ا و اطالعات تماس نماد تلفن دییایحاال ب

 .دیتلفن را انتخاب کنآیکن  و بزنیدرا  Custom Shape Picker نهی. گزدیانتخاب کن

 

 شانزدهم:مرحله 

،  دیبزن تیکرا  Preserve Proportions نهی. گزدیکن کیکل صفحه کارت ویزیتاز هر قسمت  یرو

Width: 20 px و  دیرا وارد کنOK دیرا فشار ده. 



 

 هفدهم:مرحله 

 .دیرا فشار ده دییو تأ دیرا تلفن بنام هیال نی. ادیبرو هینام ال رییتغقسمت به 

 

 هجدهم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 365 px یرا رو یعمود تیو موقع X: 123 px یرو

 .دیده



 

 (Background Group) نهیگروه پس زم جادی. نحوه ا9

 اول: مرحله

 ینماد قفل نشان داده شده است. رو کی، که با  دیکن Unlockیا  را باز Background هیال دیبا ابتدا

Background Layer را  هیو ال دیکن کیدوبار کلBackground دیرا فشار ده دیی. دکمه تادیبنام. 

 



 مرحله دوم:

را نگه  Shiftانتخاب است. در حالت  هنوز دیباز کرده ا یکه به تازگ Background Layer دیمطمئن شو

 .دیکن کیکل Contact Iconsگروه  یو رو دیدار

 

 

 سوم:مرحله 

 Group ،ها هیال قسمت رفته و از Layer> Newها و گروه ها انتخاب شده اند ، به  هیاکنون که همه ال

 .دیرا فشار ده OKو  دیقرار ده Backgroundگروه را  نی. نام ادیرا انتخاب کن



 

 کارت اکنون کامل است. یجلو قسمت نهیپس زم

 نمای کلی کارت به این شکل می باشد:،  لوگووارد کردن متن و  یاز شروع کار برا قبل

 



 Taglineمتن  هیال جادی. نحوه ا10

 اول: مرحله

فعال هستند. اگر از قبل به  Paragraphو  Character یکه پنل ها دیحاصل کن نانیاز ادامه اطم قبل

 .دیبرو 2و به مرحله  دیمرحله رد شو نیفرض فعال شده اند ، از ا شیطور پ

 Paragraphو  Characterرا از نوار ابزار انتخاب کرده و دکمه  Horizontal Type Tool (T) ابزار

panel  بزنیدرا. 

 

 مرحله دوم:

 Lato ی، قلم را رو Character. در پنل دیرا انتخاب کن Right Align Layer نهیگز Paragraphدر پنل 

 ،Font Style یرا رو Black ی، اندازه قلم را رو  pt 6 یو رنگ را رو C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 میتنظ 

 .دیکن

 



 سوم:مرحله 

 پیرا در کادر متن تا VISUAL EYE CANDYکرده و  کیکل Tagline Backgroundشکل  یحاال رو

 .دیرا فشار ده Control-Enter کلید ترکیبی.دیکن

 

 

 چهارم:مرحله 

. میبا انتخاب آن کلمه خاص شروع کن دییای. بمیده رییتغ VISUALکلمه  یرا برا یرنگ و طراح دیما با

انتخاب شده است ، مکان نما را در  در حالت هنوز Horizontal Type (T)که ابزار  دیحاصل کن نانیاطم

 تا انتخاب شود. دیکن کیو سپس دوبار کل دیقرار ده VISUALکلمه  یباال



 

 

 پنجم:مرحله 

. دیکن میتنظ C: 0 M: 20 Y: 80 K: 0 یرا رو Colorو  Regular ی، نوع قلم را رو Characterدر پانل 

 .دیرا فشار ده Control-Enter،  راتییاعمال تغ یبرا

 

 

 



 ششم:مرحله 

 یرا رو یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی

X: 934 px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 541 px دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 

 

 متن آدرس هیال جادی. نحوه ا11

 اول: مرحله

 .دیرا فشار ده OKو  دیرا آدرس بنام هیال نی. ادیبرو Layer> New> Layer به



 

 

 مرحله دوم:

 Character  ،Font. در پنل دیرا انتخاب کن (Left align text) ، متن تراز چپ Paragraphدر صفحه 

Style  را بهBold Italic یو رنگ را رو دیده رییتغ C: 0 M: 0 Y: 0 K: 95 دیکن میتنظ. 

 

 سوم: مرحله

 



آدرس محل کار . دیکن کیآدرس کل نهیشکل پس زم یرا انتخاب کرده و رو Horizontal Type (T)ابزار 

 .دیرا فشار ده Control-Enterکار  انیو پس از پا دیکن پیدر جعبه متن تا خود را در این قسمت

 

 

 چهارم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 542 px یرا رو یو حالت عمود X: 373 px یرو

 .دیده



 

 تیو وب سا لیمیمتن ، تلفن و ا ی هیال جادی. نحوه ا12

 اول: مرحله

 .دیرا فشار ده دییقرار داده و تأ تی/ وب سا لیمیرا تلفن / ا هیال نی. نام ادیبرو Layer> New> Layer به

 

 دوم:گام 



 .دیکن میتنظ pt 10.5 یرا رو Leadingو  دیده رییتغ Regularرا به  Character  ،Font Styleدر پنل 

 

 سوم:مرحله 

 کیتماس کل آیکن هایدر کنار  یقسمت خال کی یرا انتخاب کرده و بر رو Horizontal Type (T)ابزار 

خط  کی، هر کدام در  دیکن پیرا تاآدرس وبسایت محل کارخود و  آدرس ایمیل، شماره تلفن. اکنون دیکن

شود. بعد از اتمام  جادیا دیدخط ج کیتا  دیرا فشار ده Enter یکار ، پس از هر ورود نیا یجداگانه. برا

 ،Control-Enter  بزنیدرا. 



 

 چهارم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 409 px یرا رو یو حالت عمود X: 269 px یرو

 .دیده

 



 پنجم: مرحله

Control به دیرا انتخاب کن تی/ وب سا لیمیتلفن / ا الیه  آدرس و هیو هر دو ال دیرا نگه دار .Layer> 

New> Group from Layers گروه را  نیرفته و نام اContact دیرا فشار ده دیی. دکمه تادیقرار ده. 

 

 شغلی متن نام و عنوان هیال جادینحوه ا. 13

 اول: مرحله

 OKو را عنوان شغلی بگذارید  هی. الدیبرو Layer> New> Layer. به میشروع کن یبا عنوان شغل دییایب

 .دیرا فشار ده



 

 دوم:گام 

را  Colorو  Auto یرا رو Leading،  دیکن میتنظ Bold Italic ی، نوع قلم را رو Characterدر پنل 

 .دیرا فشار ده OKو  دیکن میتنظ C: 0 M: 20 Y: 80 K: 0 یرو

 



 سوم:مرحله 

. دیکن کیجداکننده کل یباال یخال یفضا کی یرا انتخاب کرده و بر رو Horizontal Type (T)ابزار 

 .دیرا فشار ده Control-Enter دییتأ یو برا دیکن پیرا در جعبه متن تا عنوان شغلتانحاال 

 

 چهارم:مرحله 

را  یافق تی. موقعدیبرو Edit> Free Transform Pathبه  ای دیرا فشار ده Control-Tکلید ترکیبی 

را فشار  Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 224 px یرا رو یعمود تیو موقع X: 194 px یرو

 .دیده

 



 پنجم:مرحله 

را فشار  OKو  دیبگذار (نام)را  هیال نی. ادیبرو Layer> New> Layer. به میکن جادینام را ا هیال دییایب

 .دیده

 

 ششم:مرحله 

 :C یرا رو Colorو  pt 10  یرا رو Light  ،Font Size یرا رو Character  ،Font Styleدر پانل 

0 M: 0 Y: 0 K: 95 کرده و  میتنظOK دیرا فشار ده. 



 

 هفتم:مرحله 

نام . اکنون دیکن کیکل شغلیعنوان  تر از قسمتباال یو کم دیرا انتخاب کن Horizontal Type (T)ابزار 

 .دیرا فشار ده Control-Enterکرده و  پیرا در کادر متن تا و فامیلتان

 

 هشتم:مرحله 



قرار  نام خود ی. نشانگر خود را در باالمیاختصاص ده نامتان یرا فقط برا یتر نیسبک فونت سنگ دییایب

کرده  میتنظ Black یرا رو Character  ،Font Style. در صفحه دیکن کیانتخاب دوبار کل یو برا دیده

 .دیرا فشار ده Control-Enter،  راتییتغ دییتأ یو برا

 

 نهم:مرحله 

Control-T به  ای دیرا فشار دهEdit> Free Transform Path یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: 268 

px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 188 px دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 



 

 دهم:مرحله 

و  دیرا نگه دار Control. میکن یسازمانده ، عنوان شغلیو  نام هیال ی کردنها را با گروه بند هیال دییایب

انتخاب  Layersرا از  Groupو  دیبرو Layer> New. به دیرا انتخاب کنعنوان شغلی و  نام هیهر دو ال

 .دیرا فشار ده دییو تأ دیبگذار یگروه را نام و عنوان شغل نی. ادیکن

 



 لوگوی محل کار شما جادی. نحوه ا14

 اول مرحله

 .دیرا فشار ده OKو  دیبگذار Logoگروه را  نی. نام ادیبرو Layer> New> Group به

 

 مرحله دوم:

 Light ی، سبک قلم را رو Character. در پنل دیکنرا انتخاب  Paragraph  ،Text  Centerدر پانل 

را فشار  OKو  دیکن میتنظ C: 0 M: 0 Y: 0 K: 95 یرا رو Colorو  pt 6.5تا   6pt  ی، اندازه قلم را رو

 .دیده

 



 سوم:مرحله 

. دیکن کیکل کارت ویزیتدلخواه از هر قسمت  یرا انتخاب کرده و رو Horizontal Type (T)ابزار 

 .دیرا فشار ده Control-Enter دییتأ یو برا دیکن پیرا در کادر متن تا"جمله تبلیغاتی مورد نظر خود " 

 

 چهارم:مرحله 

. نشانگر خود را در میکن میتنظ اول جمله تبلیغاتی مورد نظر خودکلمه  یرا فقط برا یگریسبک د دییایب

را  Character  ،Font Style. در پنل دیکن کیانتخاب دوبار کل یو برا دیقرار ده کلمه تبلیغاتی یباال

-Control،  راتییاعمال تغ یو برا دیکن میتنظ pt 12 یرا رو Font Sizeو سپس  دیکن میتنظ Black یرو

Enter دیرا فشار ده. 

 

https://pavisa.ir/tarh/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa/
https://pavisa.ir/tarh/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa/


 پنجم:مرحله 

Control-T به  ای دیرا فشار دهEdit> Free Transform یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: 902 px  و

 .دیرا فشار ده Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ Y: 306 px یرا رو یحالت عمود

 

 ششم:مرحله 

را فشار  Custom Shape Picker نهی. گزدیرا از نوار ابزار انتخاب کن  Custom Shape Toolابزار 

 .دیرا انتخاب کن Logo Shapeداده و 

 

 هفتم:مرحله 



و  دیرا عالمت بزن Preserve Proportions نهی. اکنون گزدیکن کینام شرکت کل یباال سمت راست

Width 110:  دیکن میرا تنظ Pt دیرا فشار ده دییدکمه تا. 

 

 هشتم:مرحله 

 .دیرا فشار ده ENTERو  دیبگذار Logoرا  هیال نی. نام ادیبرو هینام ال رییتغ قسمتبه 

 



 نهم:مرحله 

 OKکرده و  میتنظ C: 0 M: 20 Y: 80 K: 0 ی. رنگ را رودیکن کیدوبار کل Layer thumbnail یرو

 .دیرا فشار ده

 

 دهم:مرحله 

Control-T به  ای دیرا فشار دهEdit> Free Transform Path یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: 902 

px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 210 px دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 

 



 اتیگروه جزئ جادی. نحوه ا15

 اول: مرحله

 VISUAL EYE CANDY یمتن هی. ابتدا المیگروه را انتخاب کن نیا لیتشک یبرا ازیمورد ن یها هیال دییایب

 .دیرا انتخاب کن Logoو گروه  دیرا نگه دار Shift. اکنون دیانتخاب کن در قسمت پایین صفحه را

 

 مرحله دوم:

 Layer> New> Groupها به  هیال قسمت ، از دیالزم را انتخاب کرده ا یها و گروه ها هیاکنون که ال

 .دیرا فشار ده دییو تأ دیبگذار اتیگروه را جزئ نی. نام ادیبرو

 



 اکنون کامل شده است. تیزیکارت و ی! قسمت جلویعالبسیار

-Control ای دیبرو File> Save. به ذخیره نماییدبرای ایجاد قسمت پشت کارت ابتدا قسمت جلوی کارت را 

S دیفشار ده دیصفحه کل یرا رو. 

 

 تیزیکارت و یقسمت پشت یبرا صفحه می. نحوه تنظ16

 اول مرحله

مجدد  میتا دردسر تنظ میکن یم یرا کپ یی. در عوض ، ما قسمت جلومیکن ینم جادیا یدیجد صفحهبار  نیا

 Business-Card-Backرا  دیسند جد نی. ادیبرو Image> Duplicate. به نداشته باشیمرا  صفحه

 .دیرا فشار ده دییکرده و تأ ینامگذار

 



 مرحله دوم:

نمایش شده  یگروه بند یتا محتوا دیکن کیکل نهیو پس زم اتیمثلث کنار جزئ آیکن یها ، رو هیدر پانل ال

 :دیرا انتخاب کن ریز Groups and Layersرا نگه داشته و  Control. اکنون داده شود

 یو عنوان شغل نام 

 مخاطب 

 ینبات چشم بصر آب 

 دیرینمادها تماس بگ با 

 نمادها 

 کننده جدا 
 

 

 سوم:مرحله 

 <Layer> Delete. به دیحذف کن میبه آنها ندار یازین گریانتخاب شده را که د یها هیاکنون گروه ها و ال

Layer و  دیبروYes شود. دییتا تأ دیرا فشار ده 



 

 لوگو تیموقع می. نحوه تنظ17

 اول: مرحله

 Edit> Free Transformبه  ای دیرا فشار ده Control-T. دیانتخاب کن Layersرا در پنل  Logo گروه

Path یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: 562.5 px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 338 px دیکن میتنظ .

 .دیرا فشار ده Enterدو بار  دییتأ یبرا

 



 تیوب سا نهیپس زم جادینحوه ا. 18

 اول: مرحله

 Edit> Freeبه  ای دیرا فشار ده Control-T. دیانتخاب کن Layersرا در پنل  Tagline Bg هیال ابتدا

Transform Path یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: 464.5 px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 540 px 

 .دیرا فشار ده Enterدو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظ

 

 مرحله دوم:

 .دیرا فشار ده OKو  دیبگذار Bg تیرا وب سا هیال نی. نام ادیبرو Layer> Duplicate Layerبه 

 



 سوم:مرحله 

 .دیرا انتخاب کن Flip Horizontalرفته و  Edit> Transformبه 

 

 

 چهارم:مرحله 

Control-T به  ای دیرا فشار دهEdit> Free Transform Path یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: 660.5 

px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 540 px دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 



 

 پنجم:مرحله 

 هیبه ال ای دیرا فشار ده Control-E. دیرا انتخاب کن Bgو هم آدرس  Bg تیهم وب سا، ها  هیدر پنل ال

 .دیرا انتخاب کن Merge Shapesو  دیبرو مورد نظر

 



 ششم:مرحله 

 Merge Shapeرا فشار داده و  Path Operations. دیرا انتخاب کن( U) لیاکنون ابزار مستط

Components دیرا انتخاب کن. 

 

 پس زمینه فانتزی جادی. نحوه ا19

 اول: مرحله

 هیال نیانام . دیبرو Layer> Rename Layerانتخاب کرده و به  Layersرا در پنل  Address Bg هیال

 .بزنیدرا  Enterو  دیبگذار Leftرا 

 

 مرحله دوم:



Control-T به  ای دیرا فشار دهEdit> Free Transform Path یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: -94 

px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 540 px دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 

 

 

 سوم:مرحله 

را  Subtract Front Shapeو  انتخابرا  Path Operations. دیرا انتخاب کن (U)  لیابزار مستط

 .ددهی یهمپوشانزیرشکل را مطابق با  لیمستط کی. حاال دیانتخاب کن

 



 

 چهارم:مرحله 

 Mergeرا فشار داده و  Path Operationsهنوز انتخاب شده است ،   (U) لیکه ابزار مستط یدر حال

Shape Components دیرا انتخاب کن. 

 

 



 پنجم:مرحله 

 .بزنیدرا  OKو  دیبنام Rightرا  هیال نی. ادیبرو Layer> Duplicate Layerبه 

 

 ششم:مرحله 

 .دیرا انتخاب کن Flip Horizontalرفته و  Edit> Transform Pathبه 

 



 هفتم:مرحله 

Move Tool (V) دیرا از نوار ابزار انتخاب کن .Control هیو هر دو ال دیرا نگه دار Right  و

Background  را در پنلLayers راست را در نوار ابزار  ی. اکنون ترازهادیانتخاب کنOptions  فشار

 .دیده

 

 

 تیمتن وب سا هیال جادی. نحوه ا20

 اول: مرحله

 Layersرا در پنل  Details Groupکرد. ابتدا ،  میخواه جادیا  Details Groupدر  دیمتن جد هیال کی ما

 .دیانتخاب کن



 

 مرحله دوم:

،  Lato یرا رو Character  ،Font. در پانل دیانتخاب کن Paragraphرا در پانل  ی، متن مرکز سپس

Font Style یرا رو Regular  اندازه ،Font 6 یرا رو pt  ،Color یرا رو C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 

 .بزنیدرا  OKو  دیقرار ده

 



 سوم:مرحله 

نام وبسایت  و دیکن کیکل تیوب سا نهیشکل پس زم ی. بر رودیرا انتخاب کن Horizontal Type (T)ابزار 

 .بزنیدرا  Control-Enter دییتأ ی. برادیکن پیرا در جعبه متن تا www.website.com خود مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم:مرحله 

را  Horizontal Type (T). ابزار میکن میتنظ"  تیوب سا"کلمه  یسبک متفاوت برا کی می خواهیم

انتخاب دوبار  یو برا دیقرار ده تیوب سا عبارت یخود را درست در باال ماوس . نشانگردیانتخاب کن

 میتنظ C: 0 M: 20 Y: 80 K: 0 ی، رنگ را رو اهیس ی، نوع قلم را رو Character. در پانل دیکن کیکل

 .بزنیدرا  Control-Enter،  راتییاعمال تغ ی. برابزنیدرا  OKو  دینک



 

 

 

 پنجم:مرحله 

Control-T به  ای دیرا فشار دهEdit> Free Transform Path یرا رو یافق تی. موقعدیبرو X: 563 

px یرا رو یعمود تیو موقع Y: 540 px دو بار  دییتأ ی. برادیکن میتنظEnter دیرا فشار ده. 

 



کارت  هیته دینیب ی. همانطور که میددیآموزش رس انی! شما به پانیآفر. شما اکنون کامل است تیزیکارت و

 جادیشکل ، ا رییو تغ جادینحوه ا دی، شما با االنآسان است!  اریفتوشاپ بس با  تانخود یشخص تیزیو

 ادی تیزیکارت و جادیبه روند ا دنیسرعت بخش یرا برا یمتن ساده و استفاده از اشکال سفارش یقالب بند

 .دیگرفته باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سایت پاویسا، به این لینک مراجعه نمایید. انواع طرح الیه باز کارت ویزیتبرای مشاهده 

https://pavisa.ir/tarh/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa/
https://pavisa.ir/tarh/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%aa/

