
 

 

 آموزش گام به گام ساخت یک قالب کاتالوگ در ایندیزاین

 
. این طراحی ساده و تجاری آشنا خواهید شد  محصوالتارائه  برای    InDesign  با نحوه ایجاد یک قالب کاتالوگ در این مقاله

 استفاده شود. بروشور قالب یا یک و شیک می تواند به عنوان یک دفترچه جستجو برای خرده فروشان مد 

، مبلمان یا سایر نیکیلوازم الکتروبرای  تشکیل می شود، و جلویی و سه صفحه داخلی  از یک جلدکاتالوگ متنوع  این قالب

 .ستمناسب ا محصوالت

https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-make-an-indesign-catalog-template--cms-32836


 
 



 
 



 
 

 کنیم!می شروع بسیار خوب کاتالوگ خود آماده هستید؟ برای طراحی قالب 

 

 الزم خواهید داشتخود  InDesign قالب آنچه برای ایجاد

 صب کنید.را  دانلود و ن  family font Karollباید ابتدا ، قالب های فوقبرای طراحی 

 تصاویر استفاده شده در طراحی عبارتند از:

 

 1 صفحه

• 1 model Female 
• 2 model Female 
• 3 model Female 
• 1 lay Flat 
• 2 lay Flat 
• 3 lay Flat 

https://elements.envato.com/karoll-modern-serif-font-family-SKXHEV?_ga=2.197623724.2012608676.1569693965-51521731.1565809847
https://elements.envato.com/woman-teenager-portrait-hipster-style-concept-PULP5KV?_ga=2.126173070.2012608676.1569693965-51521731.1565809847
https://elements.envato.com/woman-teenager-portrait-hipster-style-concept-PEGTT3S
https://elements.envato.com/woman-teenager-portrait-hipster-style-concept-PLBHZ9D
https://elements.envato.com/flat-lay-of-womans-fall-accessories-and-coffee-P4UT3X2
https://elements.envato.com/flat-lay-of-fall-lady-s-clothes-trendy-outfit-and-PJLPYHM
https://elements.envato.com/womens-flat-lay-clothes-shoes-scarf-bracelet-bag-RKAMGU4


• 4 lay Flat1 

 2صفحه 

• 1 model Male 
• 2 model Male 
• 3 model Male 
• 1 lay Flat 
• 2 lay Flat 
• 3 lay Flat 
• 4 lay Flat 

 3صفحه 

• 1 model maleFe 
• 2 model Female 
• 3 model Female 
• 1 lay Flat 
• 2 lay Flat 
• 3 lay Flat 
• 4 lay Flat 

 قالب کاتالوگ نحوه تنظیم مسترها برای -1

 

 1مرحله 

InDesign و به  را باز کردهFile >New >Document .بروید 

 کلیک کنید.  Letterرا انتخاب کنید و برای اندازه صفحه روی    Printگزینه    New Documentاز میان گزینه های باالی پنجره  

 .فعال شده است Facing Pages گزینه و مطمئن شوید که تنظیم کرده 8تعداد صفحات را روی 

 20 را روی میلی متر و بیرون 25 روی را داخلحاشیه ، میلی متر 23حاشیه پایین را روی ، میلی متر 22حاشیه باال را روی 

 میلی متر تنظیم کنید.

 میلی متر باشد اضافه کرده 0 که باید( Inside edgeلبه داخلی ) میلی متری را به تمام لبه های صفحه به جز Bleed 5یک 

 کلیک کنید. Createسپس روی 

https://elements.envato.com/womens-flat-lay-clothes-shoes-scarf-bracelet-U5CJGYM
https://elements.envato.com/hipster-guy-walking-down-the-street-urban-style-PLVXJ6B?_ga=2.121648008.2012608676.1569693965-51521731.1565809847
https://elements.envato.com/hipster-guy-walking-down-the-street-urban-style-PJYP3AH
https://elements.envato.com/hipster-guy-walking-down-the-street-urban-style-P2NDQ2C
https://elements.envato.com/men-39-s-collection-of-daily-use-PDQ7L74
https://elements.envato.com/squared-flat-lay-of-mens-casual-clothes-on-black-PLF89ET
https://elements.envato.com/flat-lay-shot-of-male-business-clothing-and-P5DF2R4
https://elements.envato.com/flat-lay-shot-of-male-business-clothing-and-PBHSNLT
https://elements.envato.com/attractive-young-woman-walking-on-the-beach-PTBETJY?_ga=2.121583243.2012608676.1569693965-51521731.1565809847
https://elements.envato.com/fashion-woman-walking-on-beach-with-summer-dress-PGMTX86
https://elements.envato.com/fun-young-woman-smiling-on-beach-with-summer-PA8PUEJ
https://elements.envato.com/travel-and-beach-flat-lay-PDF8FSY
https://elements.envato.com/flat-lay-shot-of-female-holiday-clothing-and-P2XFCHB
https://elements.envato.com/flat-lay-shot-of-female-holiday-clothing-and-P5LZEFP
https://elements.envato.com/flat-lay-shot-of-female-holiday-clothing-and-PHSE4C6


 
 



 
 2 مرحله

 Backgroundآن را  دو بار کلیک کنید، سپس Layer 1و روی ( Window > Layersرا گسترش داده )Layers  نلپ

 .نامگذاری کنید

 . Typeو   Images ایجاد کنید : دو الیه جدید دیگر



 
 

 را فعال کنید. Type الیه و را قفل  Imagesو  Background های الیه سپس

 

 
 

 3مرحله 

که   CMYKهای     swatchتوانید بصورت دستی  . می  (  Window>Color >Swatchesرا گسترش دهید )  Swatchesپنل  

 کنید.دانلود را  file ASE provided the downloadبسازید یا را در زیر مشاهده می کنید 

 

https://cms-assets.tutsplus.com/uploads/users/114/posts/32836/attachment/Color%20Swatches%20for%20Catalog%20Template.ase?_ga=2.127227662.2012608676.1569693965-51521731.1565809847


 دانلود  ASEرا انتخاب کنید. به پرونده    Load Swatchesبروید و    Swatches  ، به منوی اصلی پنل  ASEبرای نصب پرونده  

 ها مستقیمًا وارد پنل خواهند شد. Swatchشده بروید و آن را باز کنید. 

 

 
 

 4مرحله 

صفحه در باالی صفحه دوبار کلیک کنید تا  Master-A( را گسترش داده و روی آیکون Window >Pages) Pagesپنل 

 صفحه نمایش ظاهر شود.مستر روی 

تایپ در آن را  و نام برنداستفاده کنید   Type Tool (T)در گوشه باالی صفحه سمت چپ ، از  برای ایجاد یک فریم متنی

 کنید.

 / Paragraph (Window >Type & Tables >Characterو  Characterهای یا پنل  Controls Topاز پنل 

Paragraph ) قلم را رویKaroll Bold Round 12، اندازه pt  تنظیم کنید وTracking  (را به حروف  فاصله )افزایش  170

 دهید. 



 
 

کاتالوگ را در آن تایپ کنید. قلم را یا سال    فصل،  همان تراز افقی در صفحه سمت راست ایجاد کردهرا در  دیگر  یک قاب متن  

 تراز کنید.راست  تنظیم کنید سپس متن را در سمت 30را روی  Tracking و ،pt 12، اندازه  Karoll Roundروی 



 
 

 تغییر دهید.  ] [Paperهر دو فریم متن را انتخاب کرده و رنگ قلم را به

 



 
 

 5مرحله 

 Type  >Insert Special  چپ صفحه سمت چپ ایجاد کنید. قبل از رفتن بهیک قاب متن در گوشه پایین سمت 

Character  >Markers  >Page Number Current خود را در داخل قاب قرار دهید.متن  یمکان نما 



 
 

 تنظیم کنید.  C=100 M=84 Y=49 K=64را روی  Font Colorو  pt 12، اندازه  Karoll Roundقلم را روی 



 
 

 6مرحله 

، و آن را به گوشه پایین سمت راست صفحه سمت راست کرده Edit > Edit and Copy > Pasteشماره صفحه را قاب 

 منتقل کنید.

 راست تغییر دهید.به سمت متن را تراز 



 
 

 کاتالوگنحوه ایجاد جلد جلویی برای  -2

 

 1مرحله 

 کلیک کنید. Pages در پنل 1روی صفحه برای بازگشت به صفحه اول سند خود، 

 را باز کنید. Backgroundرا قفل کرده و الیه  Typeالیه 

 = C = 2 M = 10 Y = 13 Kرا روی   Fillاستفاده کنید و   Rectangle Tool (M)مستطیل در کل صفحه از  برای ایجاد یک 

 تنظیم کنید. 0



 
 2 مرحله

در لبه  کوچکحاشیه یک استفاده کنید و  Rectangle Frame Tool (F)برای ایجاد یک قاب تصویر روی الیه تصاویر از 

 های صفحه ایجاد کنید.



 
File >Place انتخاب کرده و آن را باز کنید. عنوان جلده را بویر ، یک تص 



 
 3مرحله 

 Tracking  با،  Karoll   ،60  pt  ،All Caps، قلم آن را روی  کاتالوگ ایجاد کنیدگ برای عنوان  ، یک کادر متن بزر   Typeروی الیه  

 استفاده کنید.[Paper] از رنگ قلم و تنظیم کنید  170



  
 

 .C = 2 M = 10 Y = 13 K = 0، با رنگ فونت آن اضافه کنیددر زیر  یک زیرنویس کوچکتر

 

 



  کاتالوگ برای ه جذاب یک صفحنحوه ایجاد  -3

 

 1مرحله 

 2مستطیل در صفحه برای ایجاد یک   Rectangle (M)، از ابزار  Backgroundاز سند خود بروید. در الیه  2به صفحه 

 تنظیم کنید. C = 18 M = 13 Y = 13 K = 0را روی  Fill، و استفاده کنید

 

 
 

 تنظیم کنید. C = 78 M = 56 Y = 32 K = 17روی را  Fill، دوم را در صفحه مقابل ایجاد کرده مستطیل



 
 

 2 مرحله

 استفاده کنید. 2برای ایجاد یک قاب بلند و باریک در سمت راست صفحه   Rectangle Frame (F)، از Imagesدر الیه 

 کنید. File >Placeیک پرتره را در قاب 

 

 



 قرار دهید. یک تصاویر مختلفی را در هر، و پراکنده کنید 2دو فریم کوچکتر ایجاد کرده و آنها را در اطراف صفحه 

 

 
 3مرحله 

، در سمت چپ باالی صفحه ایجاد کنیدرا  ای  ، یک قاب دایره  را نگه داشته اید  Shiftبروید و در حالی که    Ellipse (L)به ابزار  

 قرار دهید.آن را در داخل تصویر نهایی  و

 



 
 .جابجا کنیدمحصول را در آن  تصویر، آن را در سمت راست دایره اول قرار دهید و در بچسبانیددایره را کپی کرده و 

 



 حرکت دهید.به سمت پایین مستقیمًا آنها را ، و خاب کرده و کپی پیست کنیدرا انت هر دو دایره

 .از آنها جابجا کنید جدید را در هر یکمحصول تصاویر 

 
 4مرحله 

 تایپ کنید و قلم را رویشروع به بخش شماره  ، درایجاد کنید 2فضای سفید صفحه  بزرگ در، یک کادر متن Typeالیه در 

Karoll Round 180، اندازه pt .تنظیم کنید 

 کنید.م را با پس زمینه آبی صفحه هماهنگ رنگ قل



 
 

  اضافه کنید.[Paper] و رنگ قلم pt  ۷ ، اندازه  Karoll Roundآن یک عنوان با قلم زیر 



 
 5مرحله 

 10، اندازه Karoll Roundقلم از ، یا در کنار هر تصویر اضافه کنید می توانید جزئیات محصول و قیمت گذاری را در زیرشما 

pt  رنگ پس زمینه صفحه روبرو تنظیم کنید. مطابقو رنگ قلم را استفاده کرده 



 
 



 
 

 نحوه پر کردن بقیه قسمت های قالب کاتالوگ -4

 

 1مرحله 

در طراحی صفحات دیگر  به عنوان پایه ای برای ایجاد    و می توانید از آن،  طراحی کرده ایدکاتالوگ خود را  ه  صفحاکنون اولین  

 خود استفاده کنید.

 اول بکشید.صفحه ، و سپس موس خود را روی کل وید که تمام الیه ها قفل شده اند، مطمئن شقبل از کپی کردن



 
 کنید. Edit>Paste in Place و بروید  ( 4بعدی )صفحه صفحه به 

 

 
 2 مرحله

 کنید.تنظیم طراحی را  اکنون می توانید عناصر مختلف



رنگ موجود های    swatchاز  و برای این کار  ،  شروع کنید  Backgroundاشکال موجود در الیه  رنگ شی  با ویرایش  کار خود را  

 . استفاده کنید Swatchesدر پنل 

 

 
 .جابجا کنید را روی الیه تصاویر قرار گرفته اند، تصاویر مختلف هایی که برای فریم



 
 تنظیم کنید.را  Typeالیه موجود در های متن  قابرنگ قلم ، محتوای متن و در آخر



 
 3مرحله 

 کدام را ویرایش کنید.، تصاویر و متن هر را تکرار کنید. و رنگ پس زمینه Paste in Placeو   Copy، سایر صفحاتبرای 

را به ، صفحات بیشتری ( در پایین پنل صفحاتCreate New Pageاد ایجاد صفحه جدید )می توانید با کلیک بر روی نم

 خود اضافه کنید. قالب



 
 نحوه ارسال قالب برای چاپ -5

 

 1مرحله 

 File> Save طرح خود را ، ابتداو آماده ارسال آن برای چاپ شدید به پایان رساندیدرا کاتالوگ خود طراحی قالب وقتی کار 

 کنید.

 بروید. File >Exportسپس به 

انتخاب را    Press Quality،  در باالی صفحه  Adobe PDF Preset، از منوی  که باز می شود  Export Adobe PDFدر پنجره  

 کنید.

 .Spreadsانتخاب شده باشند نه  Pagesکه مطمئن شوید 



 
 2 مرحله

 کلیک کنید. Marks and Bleedsدر منوی سمت چپ پنجره روی 

 استفاده کنید. Document Bleed Settingsو از عالمت زده ، همه عالئم چاپگر را  Exportقبل از کلیک روی 



 
را مستقیمًا ارسال کنید تا به صورت حرفه ای در یک چاپخانه یا سرویس چاپ   PDFنسخه  می توانید این  اکنون  !  بسیار خوب

 آنالین چاپ شود.

 

 نتیجه گیری: 

 !خسته نباشید -کاتالوگ شما به پایان رسیدطراحی قالب 



 
 تغییر دهید. ، یا گزینه های رنگی و تصاویر را  به طراحی خود اضافه کنیدصفحات بیشتری را   Pagesاز طریق پنل می توانید  



 
 



 
   Elements Envato در InDesignاز قالب های ، حتما کاتالوگ خود هستیدمتفاوت برای  اگر به دنبال سبک های

 دیدن کنید.  GraphicRiverو
 

 

https://elements.envato.com/graphic-templates/portfolio?_ga=2.229464607.2012608676.1569693965-51521731.1565809847

