
www.pvlearn.org                                        1                    سرفصل های دوره جامع آموزش فتوشاپ 

 
http://www.pvlearn.org 

 آموزش فتوشاپ جامعسرفصل های دوره 

 پی وی لرن
 

 

 مدرسین : معصومه طاهری و علیرضا گودرزی

 

 

 

http://www.pvlearn.org/
http://www.pvlearn.org/


www.pvlearn.org                                        2                    سرفصل های دوره جامع آموزش فتوشاپ 

 فتوشاپ جامع آموزشدوره  کلیسرفصل 
 

 

 کار با فتوشاپفصل اول: شروع 

  پنل الیه ها : فصل دوم

 ابزار براشسوم :  فصل

 و موارد مرتبط با آن backgroundفصل چهارم : کار با الیه 

 رسم اشکال مختلف: فصل پنجم 

 ماسک ها: فصل ششم 

 فصل هفتم : تکنیک های برتر

 اکشن ها: فصل هشتم 

  فیلترها: فصل نهم 

 متن هابا کار : فصل دهم 

 اصالح تصاویر:  فصل یازدهم

 فصل دوازدهم : پروژه های برتر

  فصل سیزدهم : ترکیب تصاویر 
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 سرفصل کامل دوره جامع آموزش فتوشاپ

  فصل اول: شروع کار با فتوشاپ

 نرم افزار فتوشاپ چیست؟ 
 تاریخچه مختصر فتوشاپ 
 محیط قدیمی تر نرم افزار فتوشاپ 
 محیط جدیدتر نرم افزار فتوشاپ 
  افزار فتوشاپکاربردهای نرم 
 آشنايي با تصاوير برداري و پيکسلي 
 پالت ها Palettes 

o پالت ها را شخصی سازی کنید 
o پالتهای بیشتر 
o پالت ابزار 
o گزینه های موجود در پالت 
o پالت رنگ 
o پالت تاریخچه   History Palette 

 ابزار Layer 
o الیه ها Layers 

 بهترین رزولوشن در نرم افزار فتوشاپ چیست؟ 
  بایدچه زمانی Resample را انجام دهیم؟ 

o Tonal Adjustment  
o Levels 
o لوح سوراخ دار بیضی یا مستطیل مخصوص رنگ آمیزی نقاشی 
o تنظیمات   (Adjustments) 

 کانال های رنگ  (Color Channels)  
o رنگ چینی  (Color Picker)  
o تعویض رنگ (Color Swatches)  

 تاریخچه(History) 
 متن (Text)  
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 منو(Menus) 
 پرونده(File)  
 ویرایش(Edit)   
 تصویر(Image)   
 انتخاب کردن (Select)   
 صافی(Filter)   
 آنالیز(Analysis)   
 سه بعدی (3D)   
 دیدها(View)  
 پنجره(Window)  
 روشهای باز نمودن تصاویر در فتوشاپ:  
 حالتهای نمایش تصویر در فتوشاپ:  
 تنظیمات اولیه در محیط نرم افزار فتوشاپ  
 تنظیمات پیش فرض محیط کار نرم افزار فتوشاپ:  
 چگونه به تنظیمات فتوشاپ دسترسی داشته باشیم؟  
 Export Clipboard  
 ظاهر فتوشاپ (Interface)   
 رنگ ظاهر فتوشاپ(Color Theme)   
 الیت یا برجستهرنگ های(Highlight Color)  
 تنظیم اندازه فونت فتوشاپ (UI Font Size)   
  ابزارهاتنظیمات (Tools)  
 نشان دادن نکات(Show Tooltips)   
 استفاده از کلید Shift برای تعویض حالت ابزارها  
 تنظیمات File Handling   
 ذخیره خودکار(File Saving Option)  
 های اخیرلیست فایل(Recent File List Contains)   
 تنظیمات عملکرد(Performance)  
 استفاده از حافظه(Memory Usage)   
 تاریخچه History States  
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 تنظیمات دیسک (Scratch Disks)   
 تغییر صفحه نمایش فتوشاپ  

o حالت استاندارد:  
o حالت تمام صفحه با نوار منو:  
o حالت تمام صفحه فتوشاپ:  
o ها و ابزارها در حالت فول اسکرین فتوشاپاستفاده از پنل:  
o  شود؟نمایش داده نمینوار ابزار در حالت تمام صفحه  
o خروج از حالت تمام صفحه فتوشاپ:  
o سریعترین راه برای تغییر وضعیت نمایش در فتوشاپ:  

 گزینه Image Interpolation  
 گزینه Export Clipboard  
 گزینه Use Shift Key For Tool Switch  
 گزینه Zoom Preferences  
 گزینه Interface  
 گزینه Image Border  
 گزینه Show Tool Tips  
 گزینه Tabbed Documents  
 گزینه UI Font Size  
 پنجره File Handling Preferences  
 گزینه Ask Before Saving Layered TIFF Files  
 گزینه Maximize PSD and PSB File Compatibility  
 گزینه Recent File List  
 گزینه Performance  
 پنجره Memory Usage  
 پنجره History & Cache  
 پنجره scratch disk  
 گزینه Enable OpenGL Drawing  
 گزینه Cursors  
 گزینه Units & Rulers  
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o گزینه Rulers  
 گزینه Type  
 گزینه Font Preview Size  
 کار با Workspace  
 کار با تصاویر در حالت Consolidate All to Tabs    

o کار با تصاویر در حالت Tile    
o  با تصاویر در حالتکار Float in Windows    
o کار با تصاویر در حالت Float All in Windows   
o الیه پس زمینه یا Background  
o ریست کردن تنظیمات برای عیبیابی از فتوشاپ  

 ریست کردن تنظیمات در فتوشاپ CC   
o ابزار های نمایش تصویر در فتوشاپ  
o پنل های فتوشاپ  

 نل هاساخت گروهی جدید از پ  
 انتخاب پنل ها از درون لیست  

  پنل الیه ها فصل دوم

 آموزش پنل الیه ها ( Layer Panel ) در فتوشاپ  
o اضافه کردن یک الیه ی ماسک  
o اضافه کردن الیه های Fill Or Adjustment  
o گزینه های Opacity و Fill  
o گروه بندی الیه ها  

 استایل الیه ها  
 قفل کردن الیه ها  
  اندازه ی تصویر بند انگشتیتغییر (Thumbnail)  
 آموزش الیه ها ( Layer ) در فتوشاپ  

o پنل الیه ها  
o پنل ابزارها  
o دسترسی به ابزارهای مخفی  
o مراحل استفاده از ابزار move tool در فتوشاپ  
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o آپشن های ابزار move tool در فتوشاپ  
 آموزش کامل انتخاب کردن ( Select ) در فتوشاپ  
  استفاده از ابزارمراحل rectangular marquee tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار elliptical marquee tool در فتوشاپ  
 آموزش ابزار Elliptical Marquee در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار single row marquee tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار single column marquee tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار lasso tool در فتوشاپ  
 آموزش ابزار Polygonal Lasso در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار magnetic lasso tool در فتوشاپ  
 آموزش Transforming Selection در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار crop tool در فتوشاپ  
  ابزارمراحل استفاده از slice tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار color sampler tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار ruler tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار note tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار count tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار healing brush tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار patch tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار red eye tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار type tool در فتوشاپ  
 تغییر مکان و اندازه ی نوشته با استفاده از ابزار type tool در فتوشاپ  

o ارروش پیش نمایش فونت ها با استفاده از ابز type tool در فتوشاپ  
o از بین بردن حاله دور متن  
o روش اعمال سریع رنگ foreground بر روی تصویر  
o بررسی نوار آپشن ابزار type tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار horizontal type mask tool در فتوشاپ  
o تغییر مکان و اندازه ی نوشته با استفاده از ابزار horizontal type mask tool  در

  فتوشاپ
o خارج شده از حالت type  
o روش پیش نمایش فونت ها با ابزار horizontal type mask tool در فتوشاپ  
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o از بین بردن حاله دور متن  
o بررسی نوار آپشن ابزار horizontal type mask tool در فتوشاپ  

 آپشن های ابزار clone stamp tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار pattern stamp tool در فتوشاپ  
 نوار آپشن ابزار pattern stamp tool در فتوشاپ  
 نوار آپشن ابزار eraser tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار background eraser tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار gradient tool در فتوشاپ  
  استفاده از ابزارمراحل paint bucket tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار blur tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار sharpen tool در فتوشاپ  
 نوار آپشن ابزار smudge tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار dodge tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار burn tool فتوشاپ در  
 نوار آپشن ابزار sponge tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار hand tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار rotate view tool در فتوشاپ  
 مراحل استفاده از ابزار zoom tool در فتوشاپ  
 رفتن به رنگ های پیش فرض پیش زمینه و پس زمینه  
 آموزش رسم و کشیدن شکل ( Shape ) در فتوشاپ  

o ابزار مستطیل گوشه گرد Rounded Rectangle Tool  
o مراحل استفاده از ابزار rectangle tool در فتوشاپ  
o نوار آپشن مربوط به ابزار rectangle tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار rounded rectangle tool در فتوشاپ  
o نوار آپشن مربوط به ابزار ellipse tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار polygon tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار line tool در فتوشاپ  
o نوار آپشن مربوط به ابزار line tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار custom shape tool در فتوشاپ  

 کشیدن خطوط منحنی با Pen Tool  
o  ابزارمراحل استفاده از pen tool در فتوشاپ  
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o نام گذاری مسیر بعد از اتمام آن  
o روش ساختن cusp point با استفاده از ابزار pen tool در فتوشاپ  

 چند نکته در هنگام استفاده از ابزار freeform pen tool در فتوشاپ  
o نوار آپشن ابزار freeform pen tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار add anchor point tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار delete anchor point tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار convert point tool در فتوشاپ  
o مراحل استفاده از ابزار path selection tool در فتوشاپ  

 نوار آپشن ابزار path selection tool در فتوشاپ  

 ابزار براشسوم :  فصل

 مراحل استفاده از ابزار brush tool در فتوشاپ  
o blend mode های اضافه برای ابزار brush tool در فتوشاپ  
o چگونه از براش استفاده کنیم؟  
o تفاوت Flow و Opacity در براش فتوشاپ  
o تنظیمات براش در فتوشاپ  
o چگونه براش جدید بر روی فتوشاپ نصب کنیم؟  
o  از براش های پیشفرض فتوشاپاستفاده:  
o اضافه نمودن براش جدید به فتوشاپ  
o با استفاده از مسیر نصب نرم افزار:  
o با استفاده از گزینه Load Brush:  
o ایجاد براش جدید در فتوشاپ:  
o نکته که باید درمورد براش های فتوشاپ بدانید!  
o نحوه استفاده از ابزار Brush در فتوشاپ  
o آموزش Opacity و Flow در فتوشاپ  
o ترکیب دو Brush در فتوشاپ  
o تنظیمات texture قلم های فتوشاپ  
o گزینه های قلم موهای پویا در فتوشاپ  
o ساخت  Brush   دلخواه در فتوشاپ  
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o مراحل استفاده از ابزار pencil tool در فتوشاپ  
o نوار آپشن ابزار pencil tool در فتوشاپ  

 و موارد مرتبط با آن backgroundکار با الیه  : فصل چهارم

 باز کردن عکس ها در سند در فتوشاپ  

 انتقال عکس بین سند ها در فتوشاپ  

 کار با ابزار Zoom  

 نمایش از طریق نوار  Menu  

 باز کردن پنل از طریق گزینه Window  

 ابزار Gradient در فتوشاپ  

 کار با Free Transform در فتوشاپ  

 ها تثبیت و یا لغو افکت  

 گزینه Profile Mismatches  

 آموزش ساخت استایل در فتوشاپ  

 ایجاد پالت رنگ سفارشی در فتوشاپ  

 انتخاب رنگ جدید برای Background از قسمت Swatches  

 تفاوت میان Opacity و Fill در فتوشاپ  

 تراز و توزيع اليه ها در فتوشاپ  

 باز کردن هم زمان چند عکس در فتوشاپ  

 رسم اشکال مختلف : فصل پنجم

 کار با ابزار Ellipse در فتوشاپ  
 ابزار Shape  
 گزینه Path  
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 کار با ابزار Custom Shape در فتوشاپ  
 کار با Shape Layer در فتوشاپ  
 ابزار Polygon  
 معرفی Warped Text در فتوشاپ  

o تغییر ساده اندازه متن در فتوشاپ  
o گزینه های فاصله پاراگراف  
o گزینه Hyphenate  

 آموزش اضافه کردن متن در فتوشاپ  
 اضافه کردن متن به عکس در فتوشاپ  
 نوشتن متن در شکل های فتوشاپ  
  2019کلید های میانبر در فتوشاپ: آپدیت  
 میانبرهای ضروری در فتوشاپ  
 ساخت لوگو با فتوشاپ  
 آموزش ساخت یک الگو در فتوشاپ  
 ابزار Shape در فتوشاپ  

 ماسک ها فصل ششم

 edit in quick mask mode  

o مراحل استفاده از ابزار edit in quick mask mode در فتوشاپ  

o آموزش ساده ماسک کردن در فتوشاپ  

o نحوه ماسک کردن در فتوشاپ  

o به خاطر بسپارید؛ سفید : آشکار بودن الیه ، سیاه : پنهان شدن الیه  

o های استفاده از ماسکیکی از تکنیک  

o فتوشاپ چیست؟ ماسک در  

o انواع ماسک ها در فتوشاپ  

o کلیپینگ ماسک Clipping Mask چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟  
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o استفاده از Clipping Mask در فتوشاپ  

o الیه های ماسک Layer Mask 

o چگونه یک الیه ی ماسک بسازیم؟  

o چرا به جای ماسک از ابزار پاک کن یا همان Eraser Tool  نکنیم؟استفاده  

o یک Layer Mask چیست؟  

o اضافه کردن الیه ماسک در فتوشاپ  

o ابزار فتوشاپ و فیلترهای مورداستفاده در الیه ماسک :  

o استفاده از ابزار Brush در الیه ماسک  

o استفاده از متن و شکل در الیه ماسک  

 عنوان الیه ماسکاستفاده از فیلترها به  

 ها الیه ماسکسایر گزینه  

  کنندها که از الیه ماسک پشتیبانی میالیهانواع  

 نحوه استفاده از Clipping Masks  

 ایجاد اثر عکاسی با استفاده از ماسک   

 استفاده از Layer Mask در فتوشاپ  

 ماسک در فتوشاپ چیست؟  

 انواع ماسک ها در فتوشاپ  

 کلیپینگ ماسک Clipping Mask چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟  

 های ماسک الیه Layer Mask 

 چگونه یک الیه ی ماسک بسازیم؟  

 تاثیر استفاده از ماسک در فتوشاپ  

 چرا به جای ماسک از ابزار پاک کن یا همان Eraser Tool استفاده نکنیم؟  
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 اموزش عملیات ماسک (mask) در فتوشاپ  

 آموزش Photoshop : رفع مشکل Layer Mask  

o راه حل اول : مطمئن میشیم که Mask انتخاب شده باشه  

o راه حل دوم : کار رو با یک الیه دیگه نپوشونین  

o راه حل سوم : مطمئن میشیم الیه قفل نباشه  

o مشکل دوم : نمی تونیم از قلموها استفاده کنیم  

o راه حل اول : تنظیم Brush Mode روی Normal  

o راه حل دوم : تنظیم Opacity یا Flow قلمو  

o یه ماسک در فتوشاپنحوه استفاده از ال  

o استفاده از ابزار ماسک در فتوشاپ برای ایجاد یک زن شیر نما  

o هفت نکته طالیی پیرامون عملکرد ماسک در فتوشاپ  

o ماسک را پنهان کنید.  

o اسموس (smooth) کردن یا نرم کردن ماسک  

o ماسک الیه  

o ایجاد یک ماسک  

o ماسک پر کنید  

o انتخاب ماسک را پر کنید  

o کپی ماسک  

o ماسک را غیرفعال کنید  

o خاکستری در ماسک  

o گرادیان ماسک  

o غیر فعال کردن و حذف ماسک ها  

http://www.pvlearn.org/


www.pvlearn.org                                        14                    سرفصل های دوره جامع آموزش فتوشاپ 

o استفاده از Quick Mask  

o فعال کردن layer mask  

o عملکرد زنجیر متصل کننده layer mask  

 الیه ماسک  

o ساخت ماسک با الیه تایپ در فتوشاپ  

o ساخت ماسک در فتوشاپ  

o ماسک کردن دو عکس در فتوشاپ  

o ماسک گذاری در فتوشاپ  

o ویرایش کردن ماسک  

o ماسک خاکستری  

o ترکیب سبک ها با ماسک (Styles)  

o ترکیب ماکس سیاه و سفید با ماکس برداری  

o ماسکها و الیه های تنظیمی(adjustment layers)  

 تکنیک های برتر : فصل هفتم

 آموزش ابزار سطل رنگ فتوشاپ و نحوه کار با آن  
  فتوشاپابزار رنگ در  
 آشنایی با منوي Select)فتوشاپ(  
 استفاده از ابزار Quick Selection  
 مراحل استفاده از ابزار quick selection tool در فتوشاپ  
 آپشن های مربوط به ابزار quick selection tool در فتوشاپ  
 از کجا شروع کنیم؟  
 انتخاب Focus Area در فتوشاپ  
  فتوشاپپاک کردن لبه های عکس در  
 ابزار Quick Selection در فتوشاپ  
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 ابزار Magic Wand در فتوشاپ  
 استفاده از ابزار Magnetic Lasso Tool  
 ترسیم نواحی چند وجهی با خط راست  
 برش عکس با ابزار lasso در فتوشاپ  
 ابزار انتخاب در فتوشاپ  
 ابزار pen در فتوشاپ  
  ابزاربررسی ناحیه انتخاب پیش از استفاده از "Pen"  

 اکشن ها:  فصل هشتم

 اکشن چیست ؟  
o آشنایی با اکشن و نحوه کار با آن در فتوشاپ  
o اکشن در فتوشاپ چیست و چگونه عمل می کند ؟  
o روش اول و راحت ترین روش  
o روش دوم و کمی حرفه ای تر  
o روش سوم و کمی تخصصی  
o اکشن چیست؟  
o چه کسانی از اکشن ها استفاده می کنند؟  
o ی نصب کردن اکشن در فتوشاپ نحوه  
o روش اول نصب اکشن ها  
o روش دوم نصب اکشن ها  
o چگونه از اکشن ها استفاده کنیم؟  
o استفاده از پانل Action در فتوشاپ  
o استفاده از اکشن در فتوشاپ  
o خارج کردن و وارد کردن اکشن ها  
o آموزش ساخت اکشن (Action) در فتوشاپ برای ویرایش خودکار عکس ها  
o ساخت Action جدید  
o آموزش کامل تصویری ساخت و کار با اکشن فتوشاپ  
o آموزش استفاده و ساخت اکشن فتوشاپ ساده و حرفه ای  
o نحوه نصب اکشن در فتوشاپ  
o ساخت اکشن در فتوشاپ  
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o طریقه استفاده از اکشن در فتوشاپ  
o نحوه کار با اکشن در فتوشاپ  
o آموزش تغییر اندازه صدها عکس  
o  بارگذاریذخیره و Actions در فتوشاپ  
o پنل Actions در فتوشاپ  
o ویرایش Action در فتوشاپ  
o فعال و غیر فعال کردن تمام مراحل یک Action  
o تفاوت Action و Action Set در فتوشاپ  
o فعال و یا غیر فعال نمودن گزینه ی Toggle در حین اجرای Action  
o نوار Scratch Disks  
o  روش قرار دادن واترمارک روی عکس در فتوشاپ ۶آموزش Photoshop  
o نحوه گذاشتن Watermark لوگو یا متن روی عکس در فتوشاپ  
o آموزش ساخت واترمارک و درج لوگو روی تصویر در فتوشاپ  
o نحوه ایجاد واترمارک لوگو در فتوشاپ  
o ترنسپرنت کردن (Transparent) لوگو برای درج واترمارک در فتوشاپ  
o نحوه واترمارک زدن و دج آرم متنی روی عکس در فتوشاپ  
o نحوه استفاده از اکشن واترمارک فتوشاپ  
o روش ساخت واترمارک با استفاده از برنامه Lightroom  

  فیلترها:  فصل نهم

 آشنایی با فیلترها در فتوشاپ  
o : Blur/ Noise / Pixelate  
o Blur  
o Average  
o Blur and Blur More  
o Gaussian Blur  
o Box Blur  
o Lens Blur  
o Motion Blur  
o Radial Blur  
o Shape Blur  
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o Smart Blur  
o Surface Blur  
o Noise filters  
o Add Noise  
o Despeckle  
o Dust & Scratches  
o Median  
o Reduce Noise  
o Pixelate  
o Color Halftone  
o Crystallize  
o Facet  
o Fragment  
o Mezzotint  
o Mosaic  
o Pointillize  

 چگونگي استفاده از فيلترها در فتوشاپ  
o آموزش فیلتر در فتوشاپ  

 مراحل انجام کار :  
  تبدیل عکس به یک 1مرحله : Smart Object  
  اجرای یک فیلتر بر روی 2مرحله : Smart Object  

o آموزش ادیت فیلتر در فتوشاپ  
o تغییر تنظیمات Smart Filter در هر زمان  
o کس دیجیتال با فتوشاپافکت سیاه و سفید کردن ع  
o آموزش استفاده از فیلترهای Render در فتوشاپ  
o 5. آموزش استفاده از فیلتر Fibers در فتوشاپ  
o آموزش استفاده از فیلترهای Pixelate در فتوشاپ  
o آموزش استفاده از فیلتر Facet در فتوشاپ  
o آموزش استفاده از فیلترهای Noise در فتوشاپ  
o آموزش فیلتر Despeckle در فتوشاپ  
o آموزش استفاده از فیلترهای Distort در فتوشاپ  
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o آموزش استفاده از فیلترهای Blur در فتوشاپ  
o فیلتر رنگ روغن Oil Paint  
o فیلتر Adaptive Wide Angle Filter  
o آموزش کار با Filter Gallery  
o آموزش کار با Filter Gallery  
o آموزش استفاده از فیلتر Wind در فتوشاپ  

  1جلوه نوردهی نامحسوس با اسمارت فیلتر در فتوشاپ، گام:  
  2جلوه نوردهی نامحسوس با اسمارت فیلتر در فتوشاپ، گام:  
  3جلوه نوردهی نامحسوس با اسمارت فیلتر در فتوشاپ، گام:  
 جلوه نوردهی نامحسوس با اسمارت فیلتر در فتوشاپ، روشن و خاموش کردن 

Smart Filter:  
o ایجاد افکت سپیا در فتوشاپ با فیلتر Camera Raw  
o افزایش شارپنس با استفاده از فیلتر High Pass در فتوشاپ  

 ی عکس خود یک کپیگام اول: از الیه (Duplicate) بگیرید  
 گام دوم: انتخاب فیلتر  High Pass در فتوشاپ  
 گام سوم: متغیر Radius را انتخاب کنید  
 التگام چهارم: تغییر ح Layer Blending بر روی Overlay  
 گام پنجم: تنظیم میزان شارپ بودن تصویر  

o تصاویر نمونه قبل و بعد از اعمال فیلتر High Pass در فتوشاپ  
o نحوه اعمال Smart Filter بر روی چند الیه در فتوشاپ  
o Sharp کردن تصویر، با استفاده از High Pass و Overlay  
o  تصاویر با فیلترشفاف و شارپ کردن High Pass در فتوشاپ  
o زمینه به اسمارت آبجکتتبدیل الیه پس  
o انتخاب فیلتر High Pass  
o تعریف شارپ کردن تصاویر  
o های تصویرپیدا کردن لبه  
o بیش از حد باالبردن مقدار Radius  
o پیدا کردن بهترین مقدار برای Radius  
o تغییر وضعیت فیلتر High Pass به Overlay  
o هایامتحان کردن وضعیت Soft Light و Hard Light  
o کاهش Opacity یا شدت فیلتر High Pass در صورت نیاز  
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o روشن و خاموش کردن فیلتر High Pass  
 چگونگي استفاده از فيلترها در فتوشاپ  
  فیلتر فتوشاپ رایگان 30آشنایی با  
 فیلترهای پایه فتوشاپ کدام ها هستند؟  
  توشاپ رایگان برای مبتدیانفیلتر ف ۳۰معرفی  
 فیلترهای موجود در Filter gallery  
 اجزای گالری فیلتر  
 دسترسی سریع تر به فیلترها  
 استفاده از فیلترهای دیگر  

o فیلترهای تاری (filter – blur)  
o فیلتر Noise  
o فیلترهای Sharpen  
o فیلتر Blur  
o فیلتر Average  
o فیلتر Blur and Blur More  
o فیلتر Gaussian Blur  
o فیلتر Box Blur  
o فیلتر Lens Blur  
o فیلتر Motion Blur  
o فیلتر Radial Blur  
o فیلتر Shape Blur  
o فیلتر Smart Blur  
o فیلتر Surface Blur  
o فیلتر Despeckle  
o فیلتر Dust & Scratches  
o فیلتر Median  
o فیلتر Pixelate  
o فیلتر Color Halftone  
o فیلتر Crystallize  
o فیلتر Facet  
o فیلتر Fragment  
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o فیلتر Mezzotint  
o فیلتر Mosaic  
o فیلتر Pointillize  

 فیلترهای هوشمند چه هستند؟  
 چگونه یک فیلتر هوشمند را در فتوشاپ اعمال کنیم  
 تبدیل یک الیه به شی ء هوشمند  
 مشاهده ی فیلترهوشمند  
 تغییر blend mode و opacity فیلتر هوشمند  
 فیلترهای هوشمند بیشتر اضافه کردن  
 ویرایش افکت  
 تغییرات دستورات فیلتر هوشمند  
 ادیت کردن چند فیلتر هوشمند  
 تجربه کردن فیلترهای هوشمند  
 چگونه یک اسمارت فیلتر را حذف کنیم  
 استفاده از Camera Raw به عنوان یک فیلتر هوشمند  
 استفاده از الیه ماسک-layer mask- فیلتر هوشمند  
 نقاشی با یک opacity brush پایینتر  
 اعمال فیلترها به صورت smart filter:  
 انواع فیلترهای فتوشاپ :  
 انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش blur:  
 تار کردن تصویر در فتوشاپ  
 ایجاد افکت مینیاتوری در فتوشاپ  
 اثر مینیاتوری با Tilt-Shift  در فتوشاپ  
  تصویرافکت سه بعدی روی  
 اثر انعکاس آب در فتوشاپ  
 آموزش تبدیل عکس به نقاشی با آبرنگ  
 مزایای استفاده از Smart Filter  
 افکت باران در فتوشاپ  
 ایجاد افکت بارش برف  
 آموزش ایجاد افکت Zoom با استفاده از فیلتر Radial Blur در فتوشاپ  
 آموزش افکت عکس قدیمی  
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 تکه تکه کردن  عکس در فتوشاپ  
 افکت تاشدگی در تصاویر  
 افزایش جلوه چشم در فتوشاپ  
 تبدیل تصویر به الگوی نقطه ای  
 سیاه و سفید کردن عکس در فتوشاپ  
 اضافه شدن Smart Filter به پلت الیه ها  
 آموزش ایجاد افکت صورت در فتوشاپ  

 کار متن ها:  فصل دهم

 آموزش نمایش متن به صورت طالیی  
 در فتوشاپ نمایش عکس داخل متن  
 نمایش یک متن در پرتوهایی از نور  
 اعمال چند افکت Stroke روی متن  
 محو کردن متن با افکت سایه  
 رنگی کردن اطراف متن با قلموها  
 تغییر شکل یک کاراکتر خاص در متن  
 ساخت یک متن شبح مانند  
 ساخت افکت فلز و اعمال روی متن  
 ساخت متن دارای بافت  
  در داخل نوشتهقرار دادن عکس  
 افکت Text Wrap در فوتوشاپ  
 ایجاد نمای سه بعدی با نوشته  
 نوشته پالستیکی در فتوشاپ  
 متن پوسیده و شکسته شده  
 متن به صورت کاشی تکه تکه شده  
 نوشته ژله ای در فوتوشاپ  
 نوشتن در داخل نوشته ای دیگر  
 اعمال کردن چند Stroke روی متن  
  عنوان سایهاستفاده از نوشته به 
 افکت روی هم افتادن حروف  
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 نوشته سه بعدی در فوتوشاپ  
 افکت انعکاس در فوتوشاپ  
 ایجاد نوشته شفاف  
 اضافه کردن عالمت کپی رایت  

 اصالح تصاویر:  فصل یازدهم

 آموزش حذف رنگ عکس در فتوشاپ  
 اصالح رنگ و نور عکس ها  
 آموزش افزایش وضوع عکس در فتوشاپ  
  کردن بینی در فتوشاپآموزش کوچک  
 آموزش تغییر رنگ مو در فتوشاپ  
 آموزش تغییر رنگ در فتوشاپ  
 آموزش افکت آسمان در فتوشاپ  
 آموزش صاف تر کردن پوست صورت در فتوشاپ  
 آموزش حالت Screen در فتوشاپ  
 روش های اعمال تعدیل color balance در فتوشاپ  
 بررسی راه دوم اعمال تعدیل color balance در فتوشاپ  
 آموزش صاف کردن عکس های کج در فتوشاپ  
 گزینه Brightness/Contrast  
 گزینه ی Show Clipping  
 آموزش تصحیح پرسپکتیو در فتوشاپ  
 آموزش رنگی کردن عکس سیاه و سفید در فتوشاپ  
 آموزش فتوشاپ رنگی کردن عکس  
 رفع مشکالت  
  یک چشم به هم زدنویرایش و تغییر رنگ تصاویر در فتوشاپ در  
 تبديل تصاوير رنگي به سياه و سفيد (فتوشاپ ( 
 سیاه و سفید کردن بخشی از تصویر در فتوشاپ  
 عکس فعلی  
 مرحله پایانی :  
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 آموزش تغییر رنگ چشم ها در فتوشاپ  
 راه دیگر بزرگ نمایی تصویر  
 برنامه ی Camera Raw چیست؟  
 ایجاد پس زمینه برای یک متن  
 متن شکسته در فتوشاپ آموزش ساخت  
 ساخت متن شکسته در فتوشاپ  
 ایجاد پروژه و نوشتن متن  
 سه بعدی کردن متن  
 رندر کردن متن  
 دادن افکت های مختلف به متن  
 ایجاد شوک بر روی متن :  
 مراحل انجام کار) متن آتش گرفته و شعله ور در فتوشاپ  

o  ایجاد یک صفحه خالی در فوتوشاپ1مرحله :  
o  تغییر دادن رنگ صفحه به رنگ سیاه2مرحله :  
o  انتخاب ابزار3مرحله : Type  
o  سفید کردن رنگ متن5مرحله :  
o  اضافه کردن متن مورد نظر6مرحله :  
o  کپی کردن الیه متن9مرحله :  
o  غیرقابل مشاهده کردن الیه کپی شده10مرحله :  
o  انتخاب کردن الیه متن اصلی11مرحله :  
o   درجه ای صفحه کاری در جهت عقربه های ساعت 90: چرخاندن 12مرحله  
o  اعمال کردن فیلتر13مرحله : Wind  
o   اعمال کردن دوباره فیلتر14مرحله : Wind  
o   درجه ای صفحه کاری در جهت خالف عقربه های ساعت 90: چرخاندن 15مرحله  
o  استفاده کردن از فیلتر16مرحله : Gaussian Blur  
o  پس زمینه: کپی کردن الیه 17مرحله  
o  ادغام کردن الیه متن با الیه کپی شده پس زمینه18مرحله :  
o  تغییر دادن نام الیه ادغام شده به19مرحله : Flames  
o  ترسیم ناحیه انتخاب مستطیلی شکل در اطراف متن20مرحله :  
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o  اضافه کردن22مرحله : Hue/Saturation  
o  اضافه کردن دومین الیه23مرحله : Hue/Saturation  
o  تغییر دادن24مرحله : Blend Mode الیه Adjustment به Overlay  
o  قابل مشاهده کردن الیه متن کپی شده25مرحله :  
o  اضافه کردن افکت26مرحله : Gradient Overlay  
o  اضافه کردن ماسک به الیه متن27مرحله :  
o  انتخاب ابزار28مرحله : Brush  
o   سیاه کردن رنگ پیش زمینه29مرحله :  
o  از بین بردن تیزی بعضی از قسمت های متن30مرحله :  

 آموزش افکت زیبای تشعشع متن در فتوشاپ  
 ایجاد متن  
 تبدیل نوشته به شکل  
 تغییر نما به perspective  
 ایجاد عمق  
 رنگی کردن قسمتی از یک عکس  

 پروژه های برتر:  فصل دوازدهم

 چگونگي استفاده از فيلترها در فتوشاپ  
  تصویری تمام فیلترهای فتوشاپ برای افکت تصاویرآموزش  
 فیلترهای موجود در Filter gallery  
 اجزای گالری فیلتر  
 دسترسی سریع تر به فیلترها  
 استفاده از فیلترهای دیگر  
 فیلترهای تاری (filter – blur)  
 آموزش تصویری تمام فیلترهای عکس فتوشاپ که باید بلد باشید  
  چه هستند؟فیلترهای هوشمند  
 چگونه یک فیلتر هوشمند را در فتوشاپ اعمال کنیم  
 تبدیل یک الیه به شی ء هوشمند  
 اعمال یک فیلتر فتوشاپ به عنوان یک اسمارت فیلتر  
 مشاهده ی فیلترهوشمند  
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 نحوه ی ویرایش اسمارت فیلترها  
o تغییر blend mode و opacity فیلتر هوشمند  
o اسمارت فیلتر را on و off کنید  
o اضافه کردن فیلترهای هوشمند بیشتر  
o ویرایش افکت  
o تغییرات دستورات فیلتر هوشمند  
o ادیت کردن چند فیلتر هوشمند  
o تجربه کردن فیلترهای هوشمند  
o چگونه یک اسمارت فیلتر را حذف کنیم  

 استفاده از Camera Raw به عنوان یک فیلتر هوشمند  
 ادیت تنظیمات فیلتر Camera raw  

o فاده از الیه ماسکاست-layer mask- فیلتر هوشمند  
o نقاشی با یک opacity brush پایینتر  
o نشان دادن و مخفی کردن همه ی اسمارت فیلترها در یک زمان  

 اعمال فیلترها به صورت smart filter:  
 انواع فیلترهای فتوشاپ :  

o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش blur:  
o  فتوشاپ موجود در بخشانواع فیلترهای distort:  
o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش noise:  
o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش pixelate:  
o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش render:  
o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش sharpen:  
o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش stylize:  
o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش video:  
o انواع فیلترهای فتوشاپ موجود در بخش other:  

 آموزش کاربرد فیلترها در فتوشاپ  

  ترکیب تصاویر  : فصل سیزدهم

 چگونه چند عکس مختلف را با استفاده از فتوشاپ ادغام کنیم؟  
 هایکسان سازی رنگ الیه  
  سازی رنگبندی تصاویراستفاده از یک رنگ برای یکسان  
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o روش اول: استفاده از گزینه Opacity هادر پنل الیه  
o روش دوم: تغییر وضعیت الیه یا Layer Blend Mode  
o روش سوم استفاده از ماسک الیه یا Layer Mask  

 آموزش فتوشاپ: ترکیب دو عکس برای ساخت تصویری رویایی  
  پوستر فیلم های هالیودیآموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند  
 آموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند پوستر فیلم های هالیودی  
 آموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند پوستر فیلم های هالیودی  
 آموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند پوستر فیلم های هالیودی  
  پوستر فیلم های هالیودیآموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند  
 آموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند پوستر فیلم های هالیودی  
 آموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند پوستر فیلم های هالیودی  
 آموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند پوستر فیلم های هالیودی  
  پوستر فیلم های هالیودیآموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند  
 آموزش فتوشاپ حرفه ای ادغام تصاویر مانند پوستر فیلم های هالیودی  
 ادغام چند تصویر  
 ترکیب تصاویر و ایجاد یک تصویر واحد زیبا  
 انتقال عکس ها به یک سند برای ترکیب کردن تصاویر  
 ویرایش تصویر باال با ماسک الیه برای ایجاد یک ترکیب تصویری زیبا  
 استفاده از شیب رنگ برای ماسک کردن الیه های ترکیبی  
 تصاویر با هم ترکیب شده اند  
 نتیجه این افکت ها بر روی تصویر ترکیبی  
 ویرایش ماسک با براش  
 ترکیب تصاویر در نرم افزار فتوشاپ  
 ترکیب تصاویر در فتوشاپ  
 ترکیب تصاویر در فتوشاپ  
 باغه در فتوشاپترکیب تصاویر یک کروکودیل و یک قور  
 ترکیب تصاویر در فتوشاپ برای ایجاد یک پوستر یا کاتالوگ  
 ویرایش عکسآکادمی پیکسلعکاسی  
  قدم ساده یک مونتاژ بسازید ۹آموزش دوختن عکس ها به هم در فتوشاپ: چگونه در  
 ترکیب کردن دو حیوان در فتوشاپ  
 آموزش ترکیب متن با بکگراند در فتوشاپ  
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  را با بکگراند ترکیب کنیم؟چگونه یک متن  
o قدم اول: باز کردن عکس با فتوشاپ  
o قدم دوم: اضافه کردن متن  
o قدم سوم: باز کردن Blending Options  
o قدم چهارم: از لغزنده های Blend If استفاده کنید تا متن با پس زمینه ترکیب شود.  
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