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 اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ گشافیک سایاًِ ایی سَاالذ ًوًَِ

 .تاضذ هی سَال اّویر ٍ هخسلف ّای آصهَى دس آى زکشاس دلیل تِ سَال تَدى زکشاسی

زغییش  هٌحٌیسسن کٌیذ سدس تا اتضاس هٌاسة آى سا تِ ضکل  Corel Drawاتسذا یک خظ صاف دس تشًاهِ  .1

 دّیذ.

 الیِ ّا، یک هسسغیل صسد سسن کٌیذ سدس سًگ تٌفص سا سٍی آى قشاس دّیذ. Styleتا اسسفادُ اص  .2

( سایِ تِ سفیذ سا Gradientالیِ ّا، یک هسسغیل صسد سسن کٌیذ سدس عیف سًگی ) Styleتا اسسفادُ اص  .3

 سٍی آى قشاس دّیذ.

ُ سٍی آى قشاس ( دلخَاPatternالیِ ّا، یک هسسغیل صسد سسن کٌیذ سدس یک الگَ ) Styleتا اسسفادُ اص  .4

 دّیذ.

 ( قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ٍ تِ سًگ آتی دسآٍسیذ.Magic Wandتا اسسفادُ اص اتضاس چَب جادٍ ) .5

( قسوسی اص یک زصَیش سا اًسخاب ًواییذ ٍ سًگ قسور Magnetic Lassoتا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی ) .6

 اًسخاب ضذُ سا زغییش دّیذ.

 کٌیذ. هاذة قسوسی اص یک زصَیش سا هٌاس اتضاستا اسسفادُ اص  .7

 ایجاد ًواییذ. هَجتا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة سٍی زصَیش  .8

خیکسل ایجاد  100دسجِ ٍ فاصلِ  90( ػوَدی تا صاٍیِ Motion Blurتا اسسفادُ اص فیلسش ّا دس زصَیش کطص ) .9

 ًواییذ.

 کٌیذ. ( ، هاذMotion Blurتا اسسفادُ اص فیلسشّا زصَیش سا تِ صَسذ حشکسی ) .10

 ایجاد ًواییذ. اتش سفیذ ٍ سیاُسٍی صفحِ خالی  فیلسشّاتا اسسفادُ اص  .11

 سًگ سیاُ خالص سا تِ ػٌَاى سًگ خطر صهیٌِ اًسخاب کٌیذ. RGBتا اسسفادُ اص هذل سًگ  .12

 ( زصَیشی سا دس هحیظ فسَضاج سیاُ ٍ سفیذ کٌیذ.Modeتذٍى زغییش هذ ) .13

 دّیذ.% قشاس 300( زصَیش سا سٍی zoomتضسگٌوایی ) .14

 سا سٍی آى اػوال ًواییذ. Sketchزصَیشی دس هحیظ فسَضاج تاص ًوَدُ ٍ یکی اص فیلسشّای سشی  .15

 قشاس دّیذ. CMYKزصَیشی سا دس هحیظ فسَضاج تا کٌیذ ٍ هذ سًگ آى سا سٍی  .16

 سًگ آتی زصَیش سا افضایص دّیذ. Color Balanceزصَیشی سا دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ تا اسسفادُ اص  .17

 یشی سا دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ سٍضٌایی آى سا کن کٌیذ.زصَ .18

( تِ صَسذ Desktopدسجِ تچشخاًیذ سدس سٍی هیضکاس ) 180زصَیشی سا دس هحیظ فسَضاج تاص ًواییذ ٍ  .19

 ( رخیشُ ًواییذ.jpgػکس )

ا زشهین زصَیشی سا دس هحیظ فسَضاج تاص ًواییذ ٍ تا اسسفادُ اص یکی اص اتضاسّای زشهین قسوسی اص آى س .20

 ًواییذ.

 ( آى سا زغییش دّیذ.Resolutionزصَیشی سا دس هحیظ فسَضاج تاص ًواییذ ٍ ٍضَح ) .21

 قشاس دّیذ. 50( سا سٍی Historyزٌظیواذ زاسیخچِ ) .22

 ( سا غیش فؼال کٌیذ.Snapحالر آٌّشتایی ) .23

 خظ کطْای افقی ٍ ػوَدی سا دس صفحِ فؼال یا غیشفؼال کٌیذ. .24

 تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة هشتغ سا تِ ضکل هکؼة دس آٍسیذ. Corel Drawدس تشًاهِ  .25

 یک هسسغیل سا تشجسسِ کٌیذ. افکر ّاتا اسسفادُ اص  Corel Drawدس تشًاهِ  .26
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 کٌیذ. غیش فؼال( اضیا سا Snapچسثٌذگی ) Corel Drawدس تشًاهِ  .27

 ى قشاس دّیذ.( دلخَاُ دس آPatternضلؼی سسن کٌیذ ٍ یک الگَ ) 8یک  Corel Drawدس تشًاهِ  .28

 سسن کٌیذ ٍ سًگ خغَط آى سا آتی کٌیذ. Spiralیک ضکل حلضًٍی  Corel Drawدس تشًاهِ  .29

 ایجاد کٌیذ. CMYKٍ هذ سًگ  A4یک صفحِ خالی تِ اًذاصُ  Corel Drawدس تشًاهِ  .30

 دسجِ تچشخاًیذ 90یک هسسغیل سسن کٌیذ ٍ آى سا  Corel Drawدس تشًاهِ  .31

 ( قشاس دّیذ.Gradientغیل سسن کٌیذ ٍ تشای آى عیف سًگی )یک هسس Corel Drawدس تشًاهِ  .32

 سسن کٌیذ. هاسخیچیک هسیش  Corel Drawدس تشًاهِ  .33

 یک ًین دایشُ زَ خش تا سًگ ًاسًجی سسن کٌیذ. Corel Drawدس تشًاهِ  .34

 قشاس دّیذ. سایِیک سساسُ صسد دس صفحِ سسن کٌیذ ٍ تشای آى Corel Drawدس تشًاهِ  .35

 12x8صفحِ تاضذ ٍ اًذاصُ آًشا تِ  3یک فایل تا ًام خَد ایجادکشدُ کِ ضاهل Corel Drawدس تشًاهِ  .36

 ساًسیوسشزغییشدّیذ.   

 اضافِ کٌیذ. Noiseدس تشًاهِ فسَضاج تا اسسفادُ اص فیلسش ّا تِ زصَیش  .37

، آتی  صسد سِ سًگ( تا Gradient) عیف سًگیدس تشًاهِ فسَضاج صفحِ ای تا اتؼاد دلخَاُ ایجاد ًواییذ ٍ یک  .38

 ٍ سثض سٍی آى ایجاد ًواییذ.

 هطکی سسن کٌیذ. سایِدس تشًاهِ فسَضاج یک زصَیش تاص ًوَدُ ٍ دس آى یک هسسغیل آتی تا  .39

 تا سًگ خطر صهیٌِ قشهض ایجاد ًواییذ. 768دس  1024دس تشًاهِ فسَضاج یک سٌذ جذیذ تا اتؼاد  .40

 خش سسن کٌیذ. 8یذ ٍ یک سساسُ دس تشًاهِ فسَضاج یک سٌذ جذیذ تا اتؼاد دلخَاُ ایجاد ًوای .41

دسجِ تِ ساسر  90( تِ سًگ سثض سسن کٌیذ ٍ ضکل سا Custom Shapeدس تشًاهِ فسَضاج یک ضکل آهادُ ) .42

 تچشخاًیذ.

 کٌیذ. هاذآى سا  Filterدس هحیظ تشًاهِ فسَضاج یک زصَیش تاص ًوَدُ ٍ تا اسسفادُ اص  .43

 یک دایشُ سا تِ هشتغ زثذیل کٌیذ. Blend تا اسسفادُ اص افکر Corel Drawدس هحیظ ًشم افضاس  .44

 تٌَیسیذ. 32دس یک صفحِ جذیذ ٍ سًگ خطر صهیٌِ هطکی، ًام خَد سا تا سًگ صسد ٍ اًذاصُ  .45

 ( تِ ضکل الواس ایجاد ًواییذ.Gradientدس یک صفحِ جذیذ یک عیف سًگی ) .46

هسسغیل سٍی یک خظ افقی ( دٍ Guidesدٍ هسسغیل سٍی صفحِ سسن کٌیذ ٍ تا اسسفادُ اص خغَط ساٌّوا ) .47

 قشاس تگیشًذ.

 قشاس دّیذ. "خطر صهیٌِ"( تِ ًام Groupسِ الیِ خالی ایجاد ًواییذ ٍ دس یک گشٍُ ) .48

 سِ ًاحیِ اًسخاب ضذُ سٍی یک زصَیش تِ صَسذ ّوضهاى اًسخاب ًواییذ. .49

 "هسسغیل"لوِ صفحِ ای تا اًذاصُ دلخَاُ ایجاد ًواییذ ٍ یک هسسغیل تا سًگ قشهض دس آى سسن ًوَدُ ٍ ک .50

 سا دس تاال سور چح آى تٌَیسیذ.

 ًواییذ. تشػکسًاحیِ اًسخاب ضذُ سا  Selectکٌیذ سدس اص هٌَی  اًسخابقسوسی اص یک زصَیش سا  .51

 قسوسی اص یک زصَیش سا اًسخاب کٌیذ ٍ تِ الیِ جذیذ اًسقال دّیذ. .52

 کٌیذ. کدیقسور هخسلف اص زصَیش  4قسوسی اص یک زصَیش سا اًسخاب کٌیذ ٍ دس  .53

 % قشاس دّیذ.300سٍی  Corel Draw( سا دس تشًاهِ Zoomهیضاى تضسگٌوایی صفحِ ) .54

 تِ سًگ سیاُ قشاس دّیذ. سایِ داخلیًَضسِ ٍ سٍی هسي  32ًام خَد سا تا سًگ قشهض ٍ اًذاصُ قلن  .55
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( Perspectiveسٍ صفحِ ًَضسِ سدس آى سا تِ حالر خشسدکسیَ ) 72ًام خَد سا تا سًگ قشهض ٍ اًذاصُ قلن  .56

 دسآٍسیذ.

 ًوایص دّیذ. دٍساًیًام ٍ ًام خاًَادگی خَد سا دس یک صفحِ جذیذ ًَضسِ ٍ آى سا تِ صَسذ  .57

کدی گشفسِ ٍ تِ  5ًام ٍ ًام خاًَادگی خَد سا سٍی یک صفحِ دس هحیظ فسَضاج ًَضسِ ٍ اص الیِ آى،  .58

 صَسذ ػوَدی صیش ّن ًوایص دّیذ.

 زثذیل کٌیذ. Bitmapسدس زصَیش سا تِ حالر  تاص کٌیذ Corel Drawیک زصَیش دس تشًاهِ  .59

قشاس دّیذ ٍ تا اسسفادُ اص افکر هٌاسة آى سا تِ صَسذ آتشًگ  Corel Drawیک زصَیش دس تشًاهِ  .60

(Watercolor.زغییش دّیذ ) 

 یک زصَیش دس تشًاهِ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ تذٍى زغییش هذ سًگ، زصَیش سا سیاُ ٍ سفیذ کٌیذ. .61

 Crop)عَل ٍ ػشض هساٍی(  هشتؼی ضکلسَضاج تاص کٌیذ ٍ زصَیش سا تِ صَسذ یک زصَیش دس تشًاهِ ف .62

 کٌیذ.

 ( کٌیذ.Flipهؼکَس ) ػوَدییک زصَیش دس تشًاهِ فسَضاج تاصکٌیذ ٍ زصَیش سا تِ صَسذ  .63

یک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ سدس تؼذ اص کَچک ًوَدى اًذاصُ زصَیش آى سا سٍی  .64

 فسَضاج رخیشُ ًواییذ.( تا خسًَذ Desktopهیضکاس)

 ( سٍی زصَیش ایجاد ًواییذ.Textureیک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ تا اسفادُ اص فیلسشّا یک تافر ) .65

 یک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍاًذاصُ عَل ٍ ػشض زصَیش سا زغییش دّیذ. .66

 ذ.یک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ، قسوسی اص آى سا اًسخاب ٍ حزف کٌی .67

 ( قشاس دّیذ.Print Sizeیک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص ًواییذ ٍ تضسگٌوایی سا سٍی حالر چاج ) .68

 ( سا سٍی آى فؼال کٌیذ.Gridیک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص ًواییذ ٍ خغَط ضثکِ ای ) .69

 ًَس زصَیش سا کاّص دّیذ. Curveیک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص ًوَدُ ٍ تا اسسفادُ اص  .70

 ،سًگ سثض سا دس زصَیش افضایص دّیذ.Levelدس هحیظ فسَضاج تاص ًوَدُ ٍ تا اسسفادُ اص  یک زصَیش .71

 آى سا زشهین کٌیذ. Patchیک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص ًوَدُ ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس  .72

 سٍی آى قشاس دّیذ. Filter Galleryیک زصَیش دس هحیظ فسَضاج تاص ًوَدُ ٍ یک فیلسش دلخَاُ اص  .73

دس  کُشُش سا دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ سدس تا اسسفادُ اص فیلسشّا قسوسی اص زصَیش سا تِ حالر یک زصَی .74

 تیاٍسیذ.

 یک زصَیش سا دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ سدس زصَیش دیگشی سا سٍی آى قشاس دّیذ. .75

 ( سا کن کٌیذ.Contrastیک زصَیش سا دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ اضثاع سًگ ) .76

 قشاس دّیذ. pix/inch 300آى سا Resolutionیک زصَیش سا دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ سصٍلَضي  .77

یک زصَیش سا دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ سِ الیِ جذیذ ٍ خالی دس آى ایجاد کٌیذ ٍ الیِ ّا سا دس یک  .78

 قشاس دّیذ. گشٍُ

 قشاس دّیذ.یک دایشُ دس صفحِ اًسخاب کٌیذ ٍ سدس سًگ صسد سا داخل دایشُ  .79

( تِ صَسذ دایشُ ای سٍی Gradientیک سٌذ تا اتؼاد دلخَاُ دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ  ٍ یک عیف سًگی ) .80

 آى ایجاد ًواییذ.

 .ایجاد ًواییذ 72( Resolutionخیکسل ٍ ٍضَح ) 800دس  600یک سٌذ جذیذ تا اتؼاد  .81
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اساگشاف تا سِ خظ تِ سًگ قشهض دس آى یک سٌذ جذیذ تا اًذاصُ دلخَاُ دس هحیظ فسَضاج تاص کٌیذ ٍ یک خ .82

 تٌَیسیذ.

 ایجاد ًواییذ. خاکسسشیٍ هذسًگی  100 سصلَضيیک صفحِ تا اتؼاد دلخَاُ تا  .83

 تا سًگ خطر صهیٌِ آتی ایجاد ًواییذ. 1024x768یک صفحِ تِ اتؼاد  .84

 ایجاد ًواییذ. 72خیکسل ٍ سصلَضي  1000x1000یک صفحِ خالی تِ اًذاصُ  .85

 ایجاد ًواییذ. 300( Resolution( ٍ تا ٍضَح )Landscapeٍ تِ صَسذ خَاتیذُ ) A4ًذاصُ یک صفحِ خالی تِ ا .86

 کٌیذ. رخیشJPGُ.ًَضسِ ٍ هسي سا تا خسًَذ  Corel Drawیک هسي دس تشًاهِ  .87

 یک هسي دلخَاُ تا سًگ تٌفص ًَضسِ سدس الیِ هسي سا قفل ًواییذ. .88

 ( زثذیل کٌیذ.Curveٍ هسي سا تِ صَسذ هٌحٌی )یک هسي دلخَاُ دس یک سٌذ تا اتؼاد دلخَاُ تٌَیسیذ  .89

 قشاس دّیذ. "هثلث"یک هثلث آتی سٍی صفحِ سسن کٌیذ ٍ ًام الیِ آى سا  .90

 ضَد. هاسکیک هسسغیل سٍی یک زصَیش سسن کٌیذ تِ صَسزی کِ هسسغیل سٍی زصَیش  .91

خیکسل، حساسیر آى  150یک زصَیش تاصکشدُ، تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی، کِ دقر اًسخاب اتضاس  .92

ّای قسور  ، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، تا دسسَس هٌاسة سًگ70گزاسی  دسصذ ٍ سشػر ًقغِ 60

دس  Pictureاًسخاب ضذُ سا تا یک عیف جایگضیي کشدُ ٍ زصَیش خَد سا هؼکَس کٌیذ. فایل خَد سا تا ًام 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  خَضِ

ایجاد ًواییذ اتسذا دسٍى  Resolution 300هسش ٍ ساًسی 5هسش ٍ اسزفاع ساًسی 10یک فایل جذیذ تا ػشض  .93

 خیکسل ایجاد کٌیذ، تا اسسفادُ اص 36ی ضشتِ خَسدُ ٍ تیشًٍی تِ سًگ آتی ٍ تا ضخاهر  صفحِ یک حاضیِ

 34ی قلن  سغل سًگ یک الگَ دسٍى قاب ایجاد ضذُ تشیضیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ سًگ قشهض ٍ تا اًذاصُ

 Ph1ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ ٍ فایل خَد سا تا ًام  دادُ الیِ Riseزایح کشدُ تِ آى حالر دٍساًی تا سثک 

 یشُ ًواییذ.ای تا ًام ٍ فاهیل خَد تا فشهر فسَضاج سٍی هیضکاس رخ دس خَضِ

هَ ٍ زغییش ًَک قلن آى دس قسوسی اص فایل دٍ عشح  یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ تاص کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس قلن .94

ّای هسفاٍذ زشسین کٌیذ، سدس زصَیشی تاص کشدُ ٍ قسوسی اص زصَیش سا دس فایل ساخسِ  تِ دلخَاُ تا سًگ

خیکسل  95دسصذ ٍ هسافر  23ِ سًگ تٌفص، تاضفافیر ای تیشًٍی ت ی زصَیش سایِ ضذُ کدی کٌیذ، تِ الیِ

ای تا  دس خَضِ Layerجا کشد، فایل خَد سا تا ًام  ی زصَیش سا عَسی قفل کٌیذ کِ ًسَاى آى سا جاتِ دّیذ، الیِ

 رخیشُ کٌیذ.  PSDًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

خَیٌر ٍ سًگ قشهض سٍی زصَیش زایح  30قلن ی  سا تا اًذاصُ« حضشذ ػلی)ع( » یک زصَیش تاصکشدُ، ػٌَاى  .95

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ، سدس فایل  دادُ ٍ الیِ Ringای تیشًٍی تِ سًگ آتی تا فشم  کٌیذ، تِ هسي سایِ

ای تا ًام ٍ فاهیل  دس خَضِ Textخَد سا تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة تشجسسِ ٍ تشآهذُ کٌیذ.  فایل سا تا ًام 

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffتا فشهر خَد سٍی هیضکاس 

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش ٍ کٌسشاسر آى سا کوسش یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .96

سٍی  Puzzleتِ سًگ سثض تا سثک  Custom Shapeکٌیذ،زصَیش سا هؼکَس کشدُ، یک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس 

ای تا  خیکسل ایجاد ٍ فایل سا دس خَضِ 175ًگ هطکی تا هسافر ی تیشًٍی تِ س زصَیش دسج کشدُ، یک سایِ

 ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ. 

ای جذیذ آى سا کدی  زصَیشی سا تاص کشدُ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ًوَدُ دس الیِ .97

تا  Radialسٍی آى اػوال ًواییذ سٍی زصَیش یک عیف اص ًَع  Artisticٍ تِ آى تُؼذ دّیذ، یک فیلسش اص ًَع 



 

5 
 

ای تا ًام ٍ  فاهیل خَد سٍی  دس خَضِ Picدسج کٌیذ )عیف سٍی الیِ ًثاضذ(، فایل سا تا ًام   %45ضفافیر 

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffهیضکاس تا فشهر 

صفحِ سا تا یک الگَ خش کٌیذ، ًام ٍ یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ ایجاد کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس هْش الگَ صى،  .98

فاهیل خَد سا تِ صَسذ الزیي تِ سًگ آتی زایح کٌیذ، سٍی فایل خَد تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة ًَس لٌض سا 

 ضیثِ ساصی کٌیذ.  

، زصَیش سا تِ حالر سیاُ Modeیک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة زصَیش سا تشش تضًیذ، تا زغییش  .99

ی خَد یک ضیة دسًٍی تا هسافر  سفیذ زثذیل کٌیذ ٍ تا فیلسش هٌاسة زصَیش سا تشجسسِ کشدُ ٍ تِ الیِ ٍ 

دّیذ، فایل خَد سا تِ صَسذ ػکس سٍی هیضکاس دس  Double-Ringخیکسل تا فشم  60دسصذ ٍ اًذاصُ  680

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ.  خَضِ

قشاس دّیذ، ، یک هسسغیل سسن کٌیذ کِ  A4صُ صفحِ سا سٍی افضاس کَسل سا اجشا کشد ٍ اًذا ًشم .100

خَیٌر تِ سًگ 4خَیٌر تاضذ، یک دایشُ سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  اًذاصُ

دسجِ سٍی آى ایجاد کشدُ ، سدس دٍضکل سا تا زؼذاد  90قشهض تاضذ، تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة یک کواى 

سٍی  Blendدسجِ تا یکذیگش زشکیة یا هخلَط کٌیذ فایل خَد سا تا ًام  25تا چشخص هشحلِ ٍ  45هشاحل 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ هیضکاس دس خَضِ

افضاس کَسل ایجاد کشدُ ٍ  دس ًشم A4ی  ی جاسی تِ صَسذ افقی ٍ تا اًذاصُ یک صفحِ قثل اص صفحِ .101

 8یک خظ تا ضخاهر  Freehand، تا اسسفادُ اص اتضاس صهیٌِ صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خُش کٌیذ خس

خَیٌر تِ سًگ سثض زشسین کٌیذ ٍ خظ زشسین ضذُ سا تا اتضاس هٌاسة صتش ٍ خطي کٌیذ، یک سساسُ تا زؼذاد 

ضلغ سسن کشدُ ٍ داخل آى سا تا یک الگَ خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة آى سا تشش صدُ ٍ تِ دٍ قسور زقسین  8

 کٌیذ. 

زشسین کٌیذ، تا اسسفادُ  5ٍ هیضاى زیضی  12داس تا زؼذاد اضالع  ضاس کَسل یک سساسُ ضلغدس ًشم اف .102

ای تِ سًگ ًاسًجی ٍ هیضاى  ( دسٍى آى سا خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة سایِ Bitmap Patternاص الگَی خیکسلی)

 سٍی ضی زشسین ضذُ ایجاد کٌیذ.  75ضفافیر 

افضاس کَسل ٍاسد کٌیذ تا اسسفادُ اص  دُ ٍ یک زصَیش تِ ًشمی جاسی ایجاد کش یک صفحِ تؼذ اص صفحِ .103

ی تاال ٍ سور چح زصَیش سا تدیچاًیذ تِ  ی هٌاسة اتسذا سٍضٌایی زصَیش سا تیطسش کشدُ، گَضِ گضیٌِ

 عَسیکِ جْر آى افقی ٍ سًگ صهیٌِ آى تِ سًگ صسد ضَد.

زغییش دّیذ،  Textم صفحِ سا تِ افضاس کَسل یک صفحِ تؼذ اص صفحِ جاسی ایجاد کشدُ ٍ ًا دس ًشم  .104

یک تٌش دس صفحِ زشسین کٌیذ ٍ داخل آى سا تا دٍسًگ تِ دلخَاُ تا عیف خش کٌیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تا 

 دسجِ زایح کٌیذ. 45ٍ سًگ سثض تا صاٍیِ  56ی قلن  اًذاصُ

دس ًشم افضاس کَسل یک هشتغ زشسین ًوَدُ ضخاهر خغَط اعشاف هشتغ سا تیطسش کشدُ ٍ هشتغ سا تا  .105

 زغییش دّیذ.  Squareی خَد سا تِ  یک الگَ خش کٌیذ سدس تِ آى خشسدکسیَ یا تُؼذ دّیذ، ًام صفحِ

خیکسل،  150یک زصَیش تاصکشدُ، تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی، کِ دقر اًسخاب اتضاس  .106

، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، تا دسسَس هٌاسة 70گزاسی  دسصذ ٍ سشػر ًقغِ 60حساسیر آى 

سا تا ّای قسور اًسخاب ضذُ سا تا یک عیف جایگضیي کشدُ ٍ زصَیش خَد سا هؼکَس کٌیذ. فایل خَد  سًگ

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  دس خَضِ Pictureًام 
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ایجاد ًواییذ اتسذا  Resolution 300هسش ٍ ساًسی 5هسش ٍ اسزفاع ساًسی 10یک فایل جذیذ تا ػشض  .107

یذ، تا خیکسل ایجاد کٌ 36ی ضشتِ خَسدُ ٍ تیشًٍی تِ سًگ آتی ٍ تا ضخاهر  دسٍى صفحِ یک حاضیِ

ی  اسسفادُ اص سغل سًگ یک الگَ دسٍى قاب ایجاد ضذُ تشیضیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ سًگ قشهض ٍ تا اًذاصُ

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ ٍ فایل خَد سا تا  دادُ الیِ Riseزایح کشدُ تِ آى حالر دٍساًی تا سثک  34قلن 

 ضاج سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ.ای تا ًام ٍ فاهیل خَد تا فشهر فسَ دس خَضِ Ph1ًام 

هَ ٍ زغییش ًَک قلن آى دس قسوسی اص فایل  یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ تاص کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس قلن .108

ّای هسفاٍذ زشسین کٌیذ، سدس زصَیشی تاص کشدُ ٍ قسوسی اص زصَیش سا دس فایل  دٍ عشح تِ دلخَاُ تا سًگ

 95دسصذ ٍ هسافر  23ای تیشًٍی تِ سًگ تٌفص، تاضفافیر  سایِ ی زصَیش ساخسِ ضذُ کدی کٌیذ، تِ الیِ

دس  Layerجا کشد، فایل خَد سا تا ًام  ی زصَیش سا عَسی قفل کٌیذ کِ ًسَاى آى سا جاتِ خیکسل دّیذ، الیِ

 رخیشُ کٌیذ.  PSDای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  خَضِ

خَیٌر ٍ سًگ قشهض سٍی  30ی قلن  سا تا اًذاصُ« حضشذ ػلی)ع( » یک زصَیش تاصکشدُ، ػٌَاى  .109

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ،  دادُ ٍ الیِ Ringای تیشًٍی تِ سًگ آتی تا فشم  زصَیش زایح کٌیذ، تِ هسي سایِ

ای تا ًام  دس خَضِ Textسدس فایل خَد سا تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة تشجسسِ ٍ تشآهذُ کٌیذ.  فایل سا تا ًام 

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر ٍ فاهی

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش ٍ کٌسشاسر آى یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .110

تِ سًگ سثض تا سثک  Custom Shapeسا کوسش کٌیذ،زصَیش سا هؼکَس کشدُ، یک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس 

Puzzle خیکسل ایجاد ٍ فایل سا دس  175ی تیشًٍی تِ سًگ هطکی تا هسافر  ایِسٍی زصَیش دسج کشدُ، یک س

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  خَضِ

ای جذیذ  زصَیشی سا تاص کشدُ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ًوَدُ دس الیِ .111

سٍی آى اػوال ًواییذ سٍی زصَیش یک عیف اص ًَع  Artisticش اص ًَع آى سا کدی ٍ تِ آى تُؼذ دّیذ، یک فیلس

Radial  دسج کٌیذ )عیف سٍی الیِ ًثاضذ(، فایل سا تا ًام   %45تا ضفافیرPic ِای تا ًام ٍ  فاهیل  دس خَض

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffخَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

ضاس هْش الگَ صى، صفحِ سا تا یک الگَ خش کٌیذ، یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ ایجاد کٌیذ، تا اسسفادُ اص ات .112

ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ صَسذ الزیي تِ سًگ آتی زایح کٌیذ، سٍی فایل خَد تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة ًَس 

 لٌض سا ضیثِ ساصی کٌیذ.  

ا تِ ، زصَیش سModeیک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة زصَیش سا تشش تضًیذ، تا زغییش  .113

ی خَد یک ضیة دسًٍی  ٍ سفیذ زثذیل کٌیذ ٍ تا فیلسش هٌاسة زصَیش سا تشجسسِ کشدُ ٍ تِ الیِ حالر سیاُ 

دّیذ، فایل خَد سا تِ صَسذ ػکس سٍی  Double-Ringخیکسل تا فشم  60دسصذ ٍ اًذاصُ  680تا هسافر 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ.  هیضکاس دس خَضِ

قشاس دّیذ، ، یک هسسغیل سسن کٌیذ کِ  A4ا اجشا کشد ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی افضاس کَسل س ًشم .114

خَیٌر تِ سًگ 4خَیٌر تاضذ، یک دایشُ سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  اًذاصُ

دسجِ سٍی آى ایجاد کشدُ ، سدس دٍضکل سا تا زؼذاد  90قشهض تاضذ، تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة یک کواى 

سٍی  Blendا یکذیگش زشکیة یا هخلَط کٌیذ فایل خَد سا تا ًام دسجِ ت 25هشحلِ ٍ تا چشخص  45هشاحل 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ هیضکاس دس خَضِ
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افضاس کَسل ایجاد کشدُ ٍ  دس ًشم A4ی  ی جاسی تِ صَسذ افقی ٍ تا اًذاصُ یک صفحِ قثل اص صفحِ .115

 8یک خظ تا ضخاهر  Freehandتضاس صهیٌِ صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خُش کٌیذ، تا اسسفادُ اص ا خس

خَیٌر تِ سًگ سثض زشسین کٌیذ ٍ خظ زشسین ضذُ سا تا اتضاس هٌاسة صتش ٍ خطي کٌیذ، یک سساسُ تا زؼذاد 

ضلغ سسن کشدُ ٍ داخل آى سا تا یک الگَ خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة آى سا تشش صدُ ٍ تِ دٍ قسور زقسین  8

 کٌیذ. 

زشسین کٌیذ، تا اسسفادُ  5ٍ هیضاى زیضی  12داس تا زؼذاد اضالع  ضلغ دس ًشم افضاس کَسل یک سساسُ .116

ای تِ سًگ ًاسًجی ٍ هیضاى  ( دسٍى آى سا خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة سایِ Bitmap Patternاص الگَی خیکسلی)

 سٍی ضی زشسین ضذُ ایجاد کٌیذ.  75ضفافیر 

افضاس کَسل ٍاسد کٌیذ تا اسسفادُ اص  ًشمی جاسی ایجاد کشدُ ٍ یک زصَیش تِ  یک صفحِ تؼذ اص صفحِ .117

ی تاال ٍ سور چح زصَیش سا تدیچاًیذ تِ  ی هٌاسة اتسذا سٍضٌایی زصَیش سا تیطسش کشدُ، گَضِ گضیٌِ

 عَسیکِ جْر آى افقی ٍ سًگ صهیٌِ آى تِ سًگ صسد ضَد.

زغییش دّیذ،  Textافضاس کَسل یک صفحِ تؼذ اص صفحِ جاسی ایجاد کشدُ ٍ ًام صفحِ سا تِ  دس ًشم  .118

یک تٌش دس صفحِ زشسین کٌیذ ٍ داخل آى سا تا دٍسًگ تِ دلخَاُ تا عیف خش کٌیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تا 

 دسجِ زایح کٌیذ. 45ٍ سًگ سثض تا صاٍیِ  56ی قلن  اًذاصُ

دس ًشم افضاس کَسل یک هشتغ زشسین ًوَدُ ضخاهر خغَط اعشاف هشتغ سا تیطسش کشدُ ٍ هشتغ سا تا  .119

 زغییش دّیذ.  Squareی خَد سا تِ  َ خش کٌیذ سدس تِ آى خشسدکسیَ یا تُؼذ دّیذ، ًام صفحِیک الگ

افضاس تاص کشدُ ٍ ًوشُ(، زصَیشی دس ًشم2هشحلِ  زغییش دّیذ ) 50افضاس سا تِ ی ًشماتسذا زاسیخچِ - .120

ی اًسخاتی سا تِ اًذاصُ ی هٌاسة اتسذا هحذٍدًُوشُ( تا اسسفادُ اص گضی1ٌِقسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ)

ًوشُ( سدس 2ی اًسخاب ضذُ سا تا ًام خَد رخیشُ ًواییذ)ًوشُ( هحذٍد3ُخیکسل گسسشش دّیذ) 20

خیکسل دس زصَیش  15ای تِ سًگ سثض تا هحَضذگی ای خاک کٌیذ کِ حاضیِقسور اًسخاب ضذُ سا تِ گًَِ

م ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس ای تا ًادس خَضِ EXًوشُ( فایل خَد سا تا ًام 5ایجاد گشدد)

 ًوشُ(2رخیشُ ًواییذ. )

ًوشُ( تِ 5یک زصَیش تاص کشدُ تا اسسفادُ اص سٍش هاسک زصَیش سا دسٍى یک ضکل قلة قشاس دّیذ)  .121

ًوشُ( ٍ تِ زصَیش دسٍى ضکل تا سًگ صَسزی 3تاضذ) Rock Patternsصهیٌِ داسای یک الگَ اص ًَع عَسیکِ خس

جال   Ring-Doubleخیکسل تا فشم                  20ی خیکسل ٍ اًذاصُ 195سصذ ٍ هسافر د 95تا ضفافیر 

رخیشُ  Psdای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر دس خَضِ Maskًوشُ(، فایل خَد سا تا ًام 5دّیذ)

 ًوشُ( 2ًواییذ.)

ًوشُ( تِ زصَیش کدی ضذُ 2یک زصَیش تاص کشدُ ٍ قسوسی اص آى سا دس یک فایل جذیذ کدی کٌیذ)  .122

ًوشُ( تا 2ی سور چح ٍ خاییي زصَیش سا تدیچاًیذ)ًوشُ( ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ هٌاسة گَض1ِتُؼذ دادُ )

ًوشُ( سدس تا اسسفادُ اص فیلسش 2صهیٌِ ایجاد کٌیذ)اسسفادُ اص سغل سًگ یک سًگ تِ دلخَاُ سٍی خس

ّای خَد سا تا یکذیگش ادغام ًوشُ( الی3ِ) هٌاسة زصَیش سا تِ ضکل کشٍی یا هحذب ًوایص دّیذ،

رخیشُ کٌیذ.  Tiffای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر دس خَضِ Picًوشُ( ٍ فایل خَد سا تا ًام 2کشدُ)

 ًوشُ(3)

ًوشُ(، اتسذا 2ایجاد کٌیذ) dpi 300هسش تا کیفیر ساًسی 8هسش ٍ اسزفاع ساًسی 10یک فایل تا ػشض   .123

هَ عشح تشگ سا تا ًوشُ( تا اسسفادُ اص اتضاس قلن2دسج کٌیذ) Radialیک عیف تِ دلخَاُ سٍی صفحِ تا حالر 
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 130ی تا اًذاصُ Embossای اص ًَع ی خَد جلًَُوشُ( تِ الی2ِای اص صفحِ کطیذُ )سًگ ًاسًجی دس گَضِ

 36ی ًوشُ( ًام ٍ فاهیل خَد سا تا سًگ دلخَاُ ٍ اًذاص4ُ)دّیذ Ringدسصذ تا فشم  450خیکسل ٍ ػوق 

ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ ًوشُ( فایل خَد سا دس خَض3ِخَیٌر تِ صَسذ هَسب زایح کٌیذ)

 ًوشُ( 2صَسذ ػکس رخیشُ کٌیذ.)

-ٍی      خسًوشُ(، یک زصَیش تِ دلخَاُ س1افضاس کَسل تاص کٌیذ)دس ًشم A4ی یک صفحِ تا اًذاصُ  .124

داس ٍ زشکیثی زشسین ًوَدُ تِ ًوشُ( تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة یک سساسُ ضلغ1صهیٌِ صفحِ قشاس دّیذ)

ًوشُ( تا اسسفادُ اص 3عَسیکِ داخل ضکل تا یک الگَ خش ضَد ٍ خغَط اعشاف ضکل ًیض تِ سًگ قشهض تاضٌذ)

ای سٍی هیضکاس دس خَضِ Corelَد سا تا ًام ًوشُ(ٍ فایل خ2اتضاس هٌاسة ضئ سسن ضذُ سا زغییش ضکل دادُ )

 ًوشُ(. 2تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ ًواییذ)

ًوشُ(، یک ّشم عشاحی 1افضاس کَسل تاص کٌیذ)ی جاسی دس ًشمیک صفحِ تؼذ اص صفحِ  .125

ًوشُ(، سدس تا اسسفادُ اص گضیٌِ 2داس زغییش دّیذ)ًوشُ( ٍ سًگ ضئ سا تِ صَسذ عیفی ٍ سای3ِکشدُ)

دس صفحِ زایح کشدُ  26ًوشُ(، ًام خَد سا تِ صتاى الزیي تا اًذاصُ 2سٍی ضئ ًَسخشداصی کٌیذ)هٌاسة 

-سٍی هیضکاس دس خَضِ Pyramidًوشُ(، فایل خَد سا تا ًام 3ای تیشًٍی سٍی هسي ایجاد ًواییذ)ًوشُ(ٍ سای2ِ)

 ًوشُ(. 2ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ)

ّای هَجَد دس زصَیش سا ی هٌاسة سًگاسد کٌیذ تا اسسفادُ اص گضیٌِافضاس کَسل ٍیک زصَیش تِ ًشم  .126

تِ صَسذ  Photoًوشُ(، فایل خَد سا تا ًام 2ًوشُ( ٍ سدس زصَیش خَد سا تشجسسِ ًواییذ)2هؼکَس کشدُ)

 ًوشُ(. 2ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ)ػکس دس خَضِ

( کِ Magnetic Lasso( تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی)ًوش2ُیک زصَیش تِ دلخَاُ تاص کشدُ ) .127

قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب   تاضذ ، 60گزاسی آى  % ٍ سشػر ًقغ35ِخیکسل، حساسیر آى  55دقر آى 

ًوشُ(سدس 3ًوشُ(ٍ دس فایل دیگش کدی ًواییذ ) Refine Edge( )2ّای زصَیش سا زصحیح ) ًوشُ(لثِ 5ًوَدُ )

 ًوشُ( . 3دی ضذُ سا تِ حالر سیاُ ٍ سفیذ زثذیل کٌیذ)زصَیش ک (Modeهذ )

ایجاد  Resolution 300هسش ٍ ساًسی 5هسش ٍ اسزفاع ساًسی 10یک فایل جذیذ تا ػشض  .128

خیکسل  36ی ضشتِ خَسدُ ٍ تیشًٍی تِ سًگ آتی ٍ تا ضخاهر  ًوشُ( اتسذا دسٍى صفحِ یک حاضی3ًِواییذ)

ًوشُ(، ًام ٍ فاهیل 2سًگ یک الگَ دسٍى قاب ایجاد ضذُ تشیضیذ) ًوشُ(، تا اسسفادُ اص سغل3ایجاد کٌیذ)

دادُ  Riseًوشُ( تِ آى حالر دٍساًی تا سثک 2زایح کشدُ ) 34ی قلن  خَد سا تِ سًگ قشهض ٍ تا اًذاصُ

ا ای تا ًام ٍ فاهیل خَد ت دس خَضِ Ph1ًوشُ( ٍ فایل خَد سا تا ًام 2ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ ) ًوشُ( الی1ِ)

 ًوشُ(.  2فشهر فسَضاج سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ)

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش کٌیذ ٍ یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .129

 Customًوشُ(، یک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس 2ًوشُ(،زصَیش سا هؼکَس کشدُ)3کٌسشاسر آى سا کوسش کٌیذ)

Shape  تِ سًگ سثض تا سثکPuzzle ٍی تیشًٍی تِ سًگ هطکی تا  ًوشُ(، یک سای4ِی زصَیش دسج کشدُ)س

ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس  ًوشُ( ٍ فایل سا دس خَض3ِخیکسل ایجاد ) 175هسافر 

 ًوشُ(. 3رخیشُ ًواییذ)

ای  الیِ ًوشُ(دس2زصَیشی سا تاص کشدُ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ًوَدُ) .130

ًوشُ(، 3سٍی آى اػوال ًواییذ ) Art strokeًوشُ(، یک فیلسش اص ًَع 3جذیذ آى سا کدی ٍ تِ آى تُؼذ دّیذ)
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ًوشُ(، فایل سا تا 4دسج کٌیذ )عیف سٍی الیِ ًثاضذ()  %45تا ضفافیر  Radialسٍی زصَیش یک عیف اص ًَع 

 ًوشُ(. 3رخیشُ ًواییذ) Tiffهر ای تا ًام ٍ  فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فش دس خَضِ Picًام 

ًوشُ( ، یک سًگ تِ دلخَاُ سٍی 1قشاس دّیذ) A4افضاس کَسل سا اجشا کشد ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی  ًشم .131

خَیٌر  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  ًوشُ(، یک هسسغیل سسن کٌیذ کِ اًذاص2ُصهیٌِ صفحِ دسج کٌیذ) خس

ًوشُ( تا اسسفادُ اص 2خَیٌر تِ سًگ قشهض تاضذ، )4ًوشُ(، یک دایشُ سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى 2تاضذ)

هشحلِ  45ًوشُ(، سدس دٍضکل سا تا زؼذاد هشاحل 2آى ایجاد کشدُ ) دسجِ سٍی 90اتضاس هٌاسة یک کواى 

سٍی هیضکاس دس  Blendًوشُ( فایل خَد سا تا ًام 4دسجِ تا یکذیگش زشکیة یا هخلَط کٌیذ) 25ٍ تا چشخص 

 ًوشُ(. 2ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ) خَضِ

ًوشُ(، یک ضص ضلؼی سسن کٌیذ 1افضاس کَسل ایجاد کشدُ ) جاسی دس ًشم یک صفحِ قثل اص صفحِ  .132

ًوشُ(، تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة ضئ سا صتشداس ٍ خطي 3تِ عَسیکِ داخل آى تا یک عیف خش ضذُ تاضذ)

ّا فشهی تا  یوًِوشُ(، ٍ تِ یکی اص 5/2ًًوشُ(سدس ضکل سا تِ دٍ ًیوِ جذا اص ّن زقسین کٌیذ)5/2کشدُ)

ای تا ًام ٍ خَد سٍی هیضکاس  ًوشُ(، فایل خَد سا دس خَض4ِهشحلِ تِ سور داخل دّیذ.) 25زؼذاد هشاحل 

 ًوشُ(. 2رخیشُ کٌیذ)

ًوشُ( تا 3افضاس کَسل ٍاسد کٌیذ) ی جاسی ایجاد کشدُ ٍ یک زصَیش تِ ًشم یک صفحِ تؼذ اص صفحِ .133

ی تاال ٍ سور چح زصَیش سا  ًوشُ(، گَض2ِصَیش سا تیطسش کشدُ)ی هٌاسة اتسذا سٍضٌایی ز اسسفادُ اص گضیٌِ

ًوشُ(، ًام ٍ فاهیل خَد سا سٍی 4تدیچاًیذ تِ عَسیکِ جْر آى افقی ٍ سًگ صهیٌِ آى تِ سًگ صسد ضَد)

رخیشُ  Cدس دسایَ  Testًوشُ(، فایل خَد سا تا ًام 4زایح کٌیذ.) 56ی قلن  زصَیش تا سًگ آتی ٍ اًذاصُ

  ًوشُ(.2کٌیذ)

خیکسل،  150یک زصَیش تاصکشدُ، تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی، کِ دقر اًسخاب اتضاس  .134

، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، تا دسسَس هٌاسة 70گزاسی  دسصذ ٍ سشػر ًقغِ 60حساسیر آى 

د سا تا ّای قسور اًسخاب ضذُ سا تا یک عیف جایگضیي کشدُ ٍ زصَیش خَد سا هؼکَس کٌیذ. فایل خَ سًگ

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  دس خَضِ Pictureًام 

ایجاد ًواییذ اتسذا  Resolution 300هسش ٍ ساًسی 5هسش ٍ اسزفاع ساًسی 10یک فایل جذیذ تا ػشض  .135

کٌیذ، تا خیکسل ایجاد  36ی ضشتِ خَسدُ ٍ تیشًٍی تِ سًگ آتی ٍ تا ضخاهر  دسٍى صفحِ یک حاضیِ

ی  اسسفادُ اص سغل سًگ یک الگَ دسٍى قاب ایجاد ضذُ تشیضیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ سًگ قشهض ٍ تا اًذاصُ

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ ٍ فایل خَد سا تا  دادُ الیِ Riseزایح کشدُ تِ آى حالر دٍساًی تا سثک  34قلن 

 سَضاج سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذای تا ًام ٍ فاهیل خَد تا فشهر ف دس خَضِ Ph1ًام 

هَ ٍ زغییش ًَک قلن آى دس قسوسی اص فایل  یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ تاص کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس قلن .136

ّای هسفاٍذ زشسین کٌیذ، سدس زصَیشی تاص کشدُ ٍ قسوسی اص زصَیش سا دس فایل  دٍ عشح تِ دلخَاُ تا سًگ

 30دسصذ ٍ هسافر  23ای تیشًٍی تِ سًگ تٌفص، تاضفافیر  ش سایِی زصَی ساخسِ ضذُ کدی کٌیذ، تِ الیِ

جا کشد، فایل خَد سا تا  ی زصَیش سا عَسی قفل کٌیذ کِ ًسَاى آى سا جاتِ خیکسل ٍ فشهی دلخَاُ دّیذ، الیِ

 رخیشُ کٌیذ.  PSDای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَضِ Layerًام 

خَیٌر ٍ سًگ قشهض سٍی  30ی قلن  سا تا اًذاصُ« حضشذ ػلی)ع( »  یک زصَیش تاصکشدُ، ػٌَاى .137

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ،  دادُ ٍ الیِ Ringای تیشًٍی تِ سًگ آتی تا فشم  زصَیش زایح کٌیذ، تِ هسي سایِ
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ی تا ًام ا دس خَضِ Textسدس فایل خَد سا تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة تشجسسِ ٍ تشآهذُ کٌیذ.  فایل سا تا ًام 

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش کٌیذ ٍ یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .138

تِ سًگ سثض  Custom Shapeکٌسشاسر آى سا کوسش کٌیذ،زصَیش سا هؼکَس کشدُ، یک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس 

خیکسل ایجاد ٍ  175ی تیشًٍی تِ سًگ هطکی تا هسافر  سٍی زصَیش دسج کشدُ، یک سایِ Puzzleتا سثک 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  فایل سا دس خَضِ

ای جذیذ  زصَیشی سا تاص کشدُ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ًوَدُ دس الیِ .139

سٍی آى اػوال ًواییذ سٍی زصَیش یک عیف اص  Art strokeتِ آى تُؼذ دّیذ، یک فیلسش اص ًَع  آى سا کدی ٍ

ای تا ًام ٍ  فاهیل  دس خَضِ Pic% دسج کٌیذ )عیف سٍی الیِ ًثاضذ(، فایل سا تا ًام 45تا ضفافیر  Radialًَع 

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffخَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

اص آى سا دس یک فایل جذیذ کدی کٌیذتِ زصَیش کدی ضذُ تُؼذ دادُ  یک زصَیش تاص کشدُ ٍ قسوسی  .140

ی سور چح ٍ خاییي زصَیش سا تدیچاًیذتا اسسفادُ اص سغل سًگ یک ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ هٌاسة گَضِ

صهیٌِ ایجاد کٌیذسدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة زصَیش سا تِ ضکل کشٍی یا سًگ تِ دلخَاُ سٍی خس

ای تا ًام ٍ دس خَضِ Layerّای خَد سا تا یکذیگش ادغام کشدَّ فایل خَد سا تا ًام ّیذ، الیِهحذب ًوایص د

 رخیشُ کٌیذ.  Tiffفاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

صهیٌِ  قشاس دّیذ، یک سًگ تِ دلخَاُ سٍی خس A4افضاس کَسل سا اجشا کشد ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی  ًشم .141

خَیٌر تاضذ، یک دایشُ  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  کٌیذ کِ اًذاصُصفحِ دسج کٌیذ، یک هسسغیل سسن 

دسجِ  90خَیٌر تِ سًگ قشهض تاضذ، تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة یک کواى 4سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى 

دسجِ تا یکذیگش زشکیة  25هشحلِ ٍ تا چشخص  45سٍی آى ایجاد کشدُ ، سدس دٍضکل سا تا زؼذاد هشاحل 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ سٍی هیضکاس دس خَضِ Blendفایل خَد سا تا ًام  یا هخلَط کٌیذ

افضاس کَسل ایجاد کشدُ ٍ  دس ًشم A4ی  ی جاسی تِ صَسذ افقی ٍ تا اًذاصُ یک صفحِ قثل اص صفحِ .142

 8 یک خظ تا ضخاهر Freehandصهیٌِ صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خُش کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس  خس

خَیٌر تِ سًگ سثض زشسین کٌیذ ٍ خظ زشسین ضذُ سا تا اتضاس هٌاسة صتش ٍ خطي کٌیذ، یک سساسُ تا زؼذاد 

ضلغ سسن کشدُ ٍ داخل آى سا تا یک الگَ خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة آى سا تشش صدُ ٍ تِ دٍ قسور زقسین  8

 کٌیذ. 

افضاس کَسل ٍاسد کٌیذ تا اسسفادُ اص  می جاسی ایجاد کشدُ ٍ یک زصَیش تِ ًش یک صفحِ تؼذ اص صفحِ .143

ی تاال ٍ سور چح زصَیش سا تدیچاًیذ تِ  ی هٌاسة اتسذا سٍضٌایی زصَیش سا تیطسش کشدُ، گَضِ گضیٌِ

عَسیکِ جْر آى افقی ٍ سًگ صهیٌِ آى تِ سًگ صسد ضَد، ًام ٍ فاهیل خَد سا سٍی زصَیش تا سًگ آتی ٍ 

 رخیشُ کٌیذ.  Cدس دسایَ  Testسا تا ًام زایح کٌیذ. فایل خَد  56ی قلن  اًذاصُ

ی هٌاسة کٌسشاسر زصَیش سا  افضاس کَسل ٍاسد کشدُ، تا اسسفادُ اص گضیٌِ یک زصَیش تِ دلخَاُ تِ ًشم .144

ی  تیطسش کشدُ ٍ زصَیش سا تِ حالر خَسسشّای زثلیغازی ًوایص دّیذ، تا اسسفادُ اص گضیٌِ هٌاسة گَضِ

ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس  دس خَضِ Corelذ. فایل خَد سا تا ًام سور چح ٍ خاییي زصَیش سا تدیچاًی

 تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ. 

دس ًشم افضاس کَسل یک هشتغ زشسین ًوَدُ ضخاهر خغَط اعشاف هشتغ سا تیطسش کشدُ ٍ دایشُ سا تا  .145

 زغییش دّیذ.  Squareیک الگَ خش کٌیذ سدس تِ آى خشسدکسیَ یا تُؼذ دّیذ، ًام صفحِ ی خَد سا تِ 
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خیکسل،  150یک زصَیش تاصکشدُ، تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ هغٌاعیسی، کِ دقر اًسخاب اتضاس  .146

، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کٌیذ، تا دسسَس هٌاسة 70گزاسی  دسصذ ٍ سشػر ًقغِ 60حساسیر آى 

َس کٌیذ. فایل خَد سا تا ّای قسور اًسخاب ضذُ سا تا یک عیف جایگضیي کشدُ ٍ زصَیش خَد سا هؼک سًگ

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  دس خَضِ Pictureًام 

ایجاد ًواییذ اتسذا  Resolution 300هسش ٍ ساًسی 5هسش ٍ اسزفاع ساًسی 10یک فایل جذیذ تا ػشض  .147

خیکسل ایجاد کٌیذ، تا  36ی ضشتِ خَسدُ ٍ تیشًٍی تِ سًگ آتی ٍ تا ضخاهر  دسٍى صفحِ یک حاضیِ

ی  اسسفادُ اص سغل سًگ یک الگَ دسٍى قاب ایجاد ضذُ تشیضیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ سًگ قشهض ٍ تا اًذاصُ

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ ٍ فایل خَد سا تا  دادُ الیِ Riseزایح کشدُ تِ آى حالر دٍساًی تا سثک  34قلن 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد تا فشهر فسَضاج سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ دس خَضِ Ph1ًام 

هَ ٍ زغییش ًَک قلن آى دس قسوسی اص فایل  یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ تاص کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس قلن .148

هسفاٍذ زشسین کٌیذ، سدس زصَیشی تاص کشدُ ٍ قسوسی اص زصَیش سا دس فایل  ّای دٍ عشح تِ دلخَاُ تا سًگ

 30دسصذ ٍ هسافر  23ای تیشًٍی تِ سًگ تٌفص، تاضفافیر  ی زصَیش سایِ ساخسِ ضذُ کدی کٌیذ، تِ الیِ

تا جا کشد، فایل خَد سا  ی زصَیش سا عَسی قفل کٌیذ کِ ًسَاى آى سا جاتِ خیکسل ٍ فشهی دلخَاُ دّیذ، الیِ

 رخیشُ کٌیذ.  PSDای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  دس خَضِ Layerًام 

خَیٌر ٍ سًگ قشهض سٍی  30ی قلن  سا تا اًذاصُ« حضشذ ػلی)ع( » یک زصَیش تاصکشدُ، ػٌَاى  .149

م کشدُ، ّا سا تا یکذیگش ادغا دادُ ٍ الیِ Ringای تیشًٍی تِ سًگ آتی تا فشم  زصَیش زایح کٌیذ، تِ هسي سایِ

ای تا ًام  دس خَضِ Textسدس فایل خَد سا تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة تشجسسِ ٍ تشآهذُ کٌیذ.  فایل سا تا ًام 

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش کٌیذ ٍ یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .150

تِ سًگ سثض  Custom Shapeا کوسش کٌیذ،زصَیش سا هؼکَس کشدُ، یک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس کٌسشاسر آى س

خیکسل ایجاد ٍ  175ی تیشًٍی تِ سًگ هطکی تا هسافر  سٍی زصَیش دسج کشدُ، یک سایِ Puzzleتا سثک 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  فایل سا دس خَضِ

ای جذیذ  سا تاص کشدُ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ًوَدُ دس الیِ زصَیشی .151

سٍی آى اػوال ًواییذ سٍی زصَیش یک عیف اص  Art strokeآى سا کدی ٍ تِ آى تُؼذ دّیذ، یک فیلسش اص ًَع 

ای تا ًام ٍ  فاهیل  دس خَضِ Pic% دسج کٌیذ )عیف سٍی الیِ ًثاضذ(، فایل سا تا ًام 45تا ضفافیر  Radialًَع 

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffخَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

یک زصَیش تاص کشدُ ٍ قسوسی اص آى سا دس یک فایل جذیذ کدی کٌیذتِ زصَیش کدی ضذُ تُؼذ دادُ   .152

ی سور چح ٍ خاییي زصَیش سا تدیچاًیذتا اسسفادُ اص سغل سًگ یک ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ هٌاسة گَضِ

صهیٌِ ایجاد کٌیذسدس تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة زصَیش سا تِ ضکل کشٍی یا دلخَاُ سٍی خس سًگ تِ

ای تا ًام ٍ دس خَضِ Layerّای خَد سا تا یکذیگش ادغام کشدَّ فایل خَد سا تا ًام هحذب ًوایص دّیذ، الیِ

 رخیشُ کٌیذ.  Tiffفاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

صهیٌِ  قشاس دّیذ، یک سًگ تِ دلخَاُ سٍی خس A4شد ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی افضاس کَسل سا اجشا ک ًشم .153

خَیٌر تاضذ، یک دایشُ  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  صفحِ دسج کٌیذ، یک هسسغیل سسن کٌیذ کِ اًذاصُ

دسجِ  90خَیٌر تِ سًگ قشهض تاضذ، تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة یک کواى 4سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى 
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دسجِ تا یکذیگش زشکیة  25هشحلِ ٍ تا چشخص  45ایجاد کشدُ ، سدس دٍضکل سا تا زؼذاد هشاحل سٍی آى 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ سٍی هیضکاس دس خَضِ Blendیا هخلَط کٌیذ فایل خَد سا تا ًام 

کشدُ ٍ افضاس کَسل ایجاد  دس ًشم A4ی  ی جاسی تِ صَسذ افقی ٍ تا اًذاصُ یک صفحِ قثل اص صفحِ .154

 8یک خظ تا ضخاهر  Freehandصهیٌِ صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خُش کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس  خس

خَیٌر تِ سًگ سثض زشسین کٌیذ ٍ خظ زشسین ضذُ سا تا اتضاس هٌاسة صتش ٍ خطي کٌیذ، یک سساسُ تا زؼذاد 

سة آى سا تشش صدُ ٍ تِ دٍ قسور زقسین ضلغ سسن کشدُ ٍ داخل آى سا تا یک الگَ خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌا 8

 کٌیذ. 

افضاس کَسل ٍاسد کٌیذ تا اسسفادُ اص  ی جاسی ایجاد کشدُ ٍ یک زصَیش تِ ًشم یک صفحِ تؼذ اص صفحِ .155

ی تاال ٍ سور چح زصَیش سا تدیچاًیذ تِ  ی هٌاسة اتسذا سٍضٌایی زصَیش سا تیطسش کشدُ، گَضِ گضیٌِ

آى تِ سًگ صسد ضَد، ًام ٍ فاهیل خَد سا سٍی زصَیش تا سًگ آتی ٍ عَسیکِ جْر آى افقی ٍ سًگ صهیٌِ 

 رخیشُ کٌیذ.  Cدس دسایَ  Testزایح کٌیذ. فایل خَد سا تا ًام  56ی قلن  اًذاصُ

ی هٌاسة کٌسشاسر زصَیش سا  افضاس کَسل ٍاسد کشدُ، تا اسسفادُ اص گضیٌِ یک زصَیش تِ دلخَاُ تِ ًشم .156

ی  لر خَسسشّای زثلیغازی ًوایص دّیذ، تا اسسفادُ اص گضیٌِ هٌاسة گَضِتیطسش کشدُ ٍ زصَیش سا تِ حا

ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس  دس خَضِ Corelسور چح ٍ خاییي زصَیش سا تدیچاًیذ. فایل خَد سا تا ًام 

 تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ. 

تیطسش کشدُ ٍ دایشُ سا تا دس ًشم افضاس کَسل یک هشتغ زشسین ًوَدُ ضخاهر خغَط اعشاف هشتغ سا  .157

 زغییش دّیذ.  Squareیک الگَ خش کٌیذ سدس تِ آى خشسدکسیَ یا تُؼذ دّیذ، ًام صفحِ ی خَد سا تِ 

 ای  گشافیک سایاًِ .158

یک زصَیش تاصکٌیذ، قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب کشدُ ٍ آى سا سٍی زصَیش کدی کٌیذ، قسور  .159

اًسخاب ضذُ سا دس جْر افقی هسقاسى کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص دسسَس هٌاسة سًگ قسور کدی ضذُ سا 

 ٌیذ. ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس رخیشُ ک ٍسفیذ کٌیذ، فایل خَد سا تِ صَسذ ػکس دس خَضِ سیاُ

ایجاد ًواییذ،  Resolution 300هسش ٍ ساًسی 4.5هسش ٍ اسزفاع ساًسی 8.5یک کاسذ ٍیضیر تا ػشض  .160

دسٍى صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خش کٌیذ، سٍی کاسذ ٍیضیر سا تِ دلخَاُ تا اضکال عشاحی کشدُ ٍ 

ی زواس ُ ػٌَاى )هؤسسِ فشٌّگی ٌّشی( سا تا سًگ هطکی دس ٍسظ صفحِ قشاس دّیذ ٍ ضواس

داس ًوایص دادُ ضَد. سٍی ػٌَاى کاسذ  سا دس خاییي کاسذ قشاس دّیذ تِ عَسیکِ صیشخظ 0912123457

 خیکسل دسج کٌیذ.  10تِ سًگ سفیذ تِ صَسذ تیشًٍی ٍ تا اًذاصُ  Strokeای اص ًَع  جلَُ

آى دس قسوسی اص فایل هَ ٍ زغییش ًَک قلن  یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ تاص کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس قلن .161

 26ی  ٍ اًذاصُ  B Titrّای هسفاٍذ زشسین کٌیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تا ًَع قلن  دٍ عشح تِ دلخَاُ تا سًگ

 90ی  تا صاٍیِ Reflectedدّیذ سدس سٍی هسي عیفی اص ًَع  Arcخَیٌر زایح کٌیذ تِ هسي دٍساًی اص ًَع 

ای تا ًام ٍ  تا یکذیگش ادغام ًوَدُ ٍ فایل خَد سا دس خَضِّا سا  دسجِ دسج کٌیذ، الیِ 150دسجِ ٍ هقیاس 

 رخیشُ کٌیذ.  PSDفاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر 

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش ٍ کٌسشاسر آى یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .162

تِ سًگ قشهض تا سثک  Custom Shapeسا کوسش کٌیذ،زصَیش سا هؼکَس کشدُ، یک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس 

Puzzle ِخیکسل ایجاد ٍ فایل سا دس  175ی تیشًٍی تِ سًگ هطکی تا هسافر  سٍی زصَیش دسج کشدُ، یک سای

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  خَضِ
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 ضکل سٍتشٍ سا دس فسَضاج عشاحی کٌیذ.  .163

ذ، تا اسسفادُ اص اتضاس هْش الگَ صى، یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ ایجاد کٌی .164

صفحِ سا تا یک الگَ خش کٌیذ، قسوسی اص یک زصَیش سا اًسخاب کشدُ ٍ دسٍى 

فایل ساخسِ ضذُ کدی کٌیذ ٍ تِ آى تُؼذ دّیذ ٍ تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة 

 ًَس لٌض سا ضیثِ ساصی کٌیذ. 

تشش تضًیذ،  یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة زصَیش سا .165

سا سٍی زصَیش اػوال  Ocean Rippleٍ سفیذ زثذیل کٌیذ ٍ فیلسش  ، زصَیش سا تِ حالر سیاُ Modeتا زغییش 

خیکسل دّیذ، فایل خَد سا  60دسصذ ٍ اًذاصُ  400ی خَد یک تشجسسگی ٍػوق  تا هسافر  کٌیذ ٍ تِ الیِ

 شُ کٌیذ. ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخی تِ صَسذ ػکس سٍی هیضکاس دس خَضِ

 خَسسش سٍتشٍ سا دس فسَضاج عشاحی کٌیذ.  .166

قشاس دّیذ، ، یک هسسغیل سسن کٌیذ کِ  A4افضاس کَسل سا اجشا کشد ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی  ًشم .167

خَیٌر تِ سًگ 4خَیٌر تاضذ، یک دایشُ سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  اًذاصُ

دسجِ تا یکذیگش زشکیة یا هخلَط  25هشحلِ ٍ تا چشخص  45قشهض تاضذ ، سدس دٍضکل سا تا زؼذاد هشاحل 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ کاس دس خَضِسٍی هیض Blendکٌیذ فایل خَد سا تا ًام 

افضاس کَسل ایجاد کشدُ ٍ  دس ًشم A4ی  ی جاسی تِ صَسذ افقی ٍ تا اًذاصُ یک صفحِ قثل اص صفحِ .168

 8یک خظ تا ضخاهر  Freehandصهیٌِ صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خُش کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس  خس

خظ زشسین ضذُ سا تا اتضاس هٌاسة صتش ٍ خطي کٌیذ، یک سساسُ تا زؼذاد خَیٌر تِ سًگ سثض زشسین کٌیذ ٍ 

ضلغ سسن کشدُ ٍ داخل آى سا تا یک الگَ خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة آى سا تشش صدُ ٍ تِ دٍ قسور زقسین  8

 کٌیذ. 

ادُ زشسین کٌیذ، تا اسسف 4ٍ هیضاى زیضی  12داس تا زؼذاد اضالع  دس ًشم افضاس کَسل یک سساسُ ضلغ .169

( دسٍى آى سا خش کٌیذ ٍ تا  Bitmap Patternاص الگَی خیکسلی)

سٍی  75ای تِ سًگ ًاسًجی ٍ هیضاى ضفافیر  اتضاس هٌاسة سایِ

 ضی زشسین ضذُ ایجاد کٌیذ. 

یک زصَیش تاصکشدُ، تا اسسفادُ اص اتضاس کوٌذ  .170

خیکسل، حساسیر آى  150هغٌاعیسی، کِ دقر اًسخاب اتضاس 

، قسوسی اص زصَیش سا 70گزاسی  دسصذ ٍ سشػر ًقغِ 60

ّای قسور اًسخاب ضذُ  اًسخاب کٌیذ، تا دسسَس هٌاسة سًگ

سا تا یک عیف جایگضیي کشدُ ٍ زصَیش خَد سا هؼکَس کٌیذ. 

ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی  دس خَضِ Pictureفایل خَد سا تا ًام 

 هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ. 

ایجاد ًواییذ  Resolution 300هسش ٍ ساًسی 5هسش ٍ اسزفاع اًسیس 10.یک فایل جذیذ تا ػشض 13 .171

خیکسل ایجاد کٌیذ، تا  36ی ضشتِ خَسدُ ٍ تیشًٍی تِ سًگ آتی ٍ تا ضخاهر  اتسذا دسٍى صفحِ یک حاضیِ

ی  اسسفادُ اص سغل سًگ یک الگَ دسٍى قاب ایجاد ضذُ تشیضیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ سًگ قشهض ٍ تا اًذاصُ

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ ٍ فایل خَد سا تا  دادُ الیِ Riseزایح کشدُ تِ آى حالر دٍساًی تا سثک  34قلن 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد تا فشهر فسَضاج سٍی هیضکاس رخیشُ ًواییذ. دس خَضِ Ph1ًام 



 

14 
 

س قسوسی اص فایل هَ ٍ زغییش ًَک قلن آى د یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ تاص کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس قلن .172

ّای هسفاٍذ زشسین کٌیذ، سدس زصَیشی تاص کشدُ ٍ قسوسی اص زصَیش سا دس فایل  دٍ عشح تِ دلخَاُ تا سًگ

-Ringخیکسل ٍ فشم 40ی  خیکسل، اًذاص56ُی زصَیش تا سًگ سثض، هسافر  ساخسِ ضذُ کدی کٌیذ، تِ الیِ

Double (جال دّیذSatin فایل خَد سا تا ًام ،)Layer َای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  ضِدس خ

PSD  .رخیشُ کٌیذ 

خَیٌر ٍ سًگ قشهض سٍی  48ی قلن  سا تا اًذاصُ« حضشذ ػلی)ع( » یک زصَیش تاصکشدُ، ػٌَاى  .173

ّا سا تا یکذیگش ادغام کشدُ،  دادُ ٍ الیِ Ringای تیشًٍی تِ سًگ آتی تا فشم  زصَیش زایح کٌیذ، تِ هسي سایِ

دس  Textَد سا تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة سٍی زصَیش هَج سیٌَسی ایجاد کٌیذ.  فایل سا تا ًام سدس فایل خ

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تا فشهر  خَضِ

ی هٌاسة سٍضٌایی زصَیش خَد سا تیطسش ٍ کٌسشاسر آى یک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص گضیٌِ .174

تِ سًگ صسد تا سثک  Custom Shapeزصَیش سا هؼکَس کشدُ، یک ضکل تا اسسفادُ اص اتضاس سا کوسش کٌیذ،

Puzzle ِخیکسل ایجاد ٍ فایل سا دس  175ی تیشًٍی تِ سًگ هطکی تا هسافر  سٍی زصَیش دسج کشدُ، یک سای

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد سٍی هیضکاس تِ صَسذ ػکس رخیشُ ًواییذ.  خَضِ

ای جذیذ  تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة قسوسی اص زصَیش سا اًسخاب ًوَدُ دس الیِ زصَیشی سا تاص کشدُ .175

سٍی آى اػوال ًواییذ سٍی زصَیش یک عیف اص ًَع Artisticآى سا کدی ٍ تِ آى تُؼذ دّیذ، یک فیلسش اص ًَع 

Radial  دسج کٌیذ )عیف سٍی الیِ ًثاضذ(، فایل سا تا ًام 45تا ضفافیر %Pic ًِام ٍ  فاهیل خَد ای تا  دس خَض

 رخیشُ ًواییذ.  Tiffسٍی هیضکاس تا فشهر 

یک فایل تا اتؼاد دلخَاُ ایجاد کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس هْش الگَ صى، صفحِ سا تا یک الگَ خش کٌیذ،  .176

ًام ٍ فاهیل خَد سا تِ صَسذ الزیي تِ سًگ آتی زایح کٌیذ، سٍی فایل خَد تا اسسفادُ اص فیلسش هٌاسة ًَس 

 ا ضیثِ ساصی کٌیذ. لٌض س

، زصَیش سا تِ Modeیک زصَیش تاص کشدُ ٍ تا اسسفادُ اص اتضاس هٌاسة زصَیش سا تشش تضًیذ، تا زغییش  .177

ی خَد یک ضیة دسًٍی  ٍ سفیذ زثذیل کٌیذ ٍ تا فیلسش هٌاسة زصَیش سا تشجسسِ کشدُ ٍ تِ الیِ حالر سیاُ 

ای تا  خیکسل دّیذ، فایل خَد سا تِ صَسذ ػکس سٍی هیضکاس دس خَضِ 60دسصذ ٍ اًذاصُ  680تا هسافر 

 ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ. 

قشاس دّیذ، ، یک هسسغیل سسن کٌیذ کِ  A4ٍ اًذاصُ صفحِ سا سٍی  افضاس کَسل سا اجشا کشد ًشم .178

خَیٌر تِ سًگ 4خَیٌر تاضذ، یک دایشُ سسن کٌیذ کِ اًذاصُ خغَط آى  3ی ضخاهر خغَط دٍس آى  اًذاصُ

دسجِ تا یکذیگش زشکیة یا هخلَط  25هشحلِ ٍ تا چشخص  45قشهض تاضذ ، سدس دٍضکل سا تا زؼذاد هشاحل 

 ای تا ًام ٍ فاهیل خَد رخیشُ کٌیذ سٍی هیضکاس دس خَضِ Blendسا تا ًام  کٌیذ فایل خَد

افضاس کَسل ایجاد کشدُ ٍ  دس ًشم A4ی  ی جاسی تِ صَسذ افقی ٍ تا اًذاصُ یک صفحِ قثل اص صفحِ .179

 8یک خظ تا ضخاهر  Freehandصهیٌِ صفحِ سا تا یک سًگ تِ دلخَاُ خُش کٌیذ، تا اسسفادُ اص اتضاس  خس

تِ سًگ سثض زشسین کٌیذ ٍ خظ زشسین ضذُ سا تا اتضاس هٌاسة صتش ٍ خطي کٌیذ، یک سساسُ تا زؼذاد خَیٌر 

ضلغ سسن کشدُ ٍ داخل آى سا تا یک الگَ خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة آى سا تشش صدُ ٍ تِ دٍ قسور زقسین  8

 کٌیذ. 
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زشسین کٌیذ، تا اسسفادُ  4زیضی ٍ هیضاى  12داس تا زؼذاد اضالع  دس ًشم افضاس کَسل یک سساسُ ضلغ .180

ای تِ سًگ ًاسًجی ٍ هیضاى  ( دسٍى آى سا خش کٌیذ ٍ تا اتضاس هٌاسة سایِ Bitmap Patternاص الگَی خیکسلی)

 سٍی ضی زشسین ضذُ ایجاد کٌیذ.  75ضفافیر 

اص  افضاس کَسل ٍاسد کٌیذ تا اسسفادُ ی جاسی ایجاد کشدُ ٍ یک زصَیش تِ ًشم یک صفحِ تؼذ اص صفحِ .181

ی تاال ٍ سور چح زصَیش سا تدیچاًیذ تِ  ی هٌاسة اتسذا سٍضٌایی زصَیش سا تیطسش کشدُ، گَضِ گضیٌِ

 عَسیکِ جْر آى افقی ٍ سًگ صهیٌِ آى تِ سًگ صسد ضَد.

زغییش دّیذ،  Textافضاس کَسل یک صفحِ تؼذ اص صفحِ جاسی ایجاد کشدُ ٍ ًام صفحِ سا تِ  دس ًشم  .182

ٌیذ ٍ داخل آى سا تا دٍسًگ تِ دلخَاُ تا عیف خش کٌیذ، ًام ٍ فاهیل خَد سا تا یک تٌش دس صفحِ زشسین ک

 دسجِ زایح کٌیذ. 45ٍ سًگ سثض تا صاٍیِ  65ی قلن  اًذاصُ

 

 


