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پاورپوینت آموزش طراحی مهر خاتم

مرحله اول
ازبار مورد نیاز ربای ساخت و طراحی مهرخاتم

بصورت کاملAdobe Photoshop CCدانلود نرم افزار 
های مربوط به مهرخاتم که در اینترنت قابل دسترسی و دانلود می باشدBrushدانلود 

Adoosدانلود وفعالسازی نرم افزار  X3 تومان هزینه نصب وفعالسازی نسخه کامل آن10/000وپرداخت
وخرید و دانلود نسخه اصلیwww.adoos.irاز سایت 

مرحله دوم
آشنایی با ازباراهی کارربدی رد رنم افزار فنوشاپ

( پنجره رنگ)پالت رنگ 
در این قسمت امکان انتخاب رنگ دلخواه خود برای زمینه کار فراهم است

و برای انتخاب رنگ مورد نظر خود از سه رنگ اصلی استفاده میکنیم که آن سه رنگ اصلی
: عبارتند از

آبیسبزقرمز

که با انتخاب کادر روبروی هر رنگ میتوان شماره رنگ آن را تغییر داد 
255تا 0برای انتخاب رنگ هر یک از سه رنگ فوق فقط میتوان از : نکته

.دلخواه خود را وارد کرد و رنگ خود را انتخاب کنیم

مرحله دوم
آشنایی با ازباراهی کارربدی رد رنم افزار فنوشاپ

Brushابزار کاربردی و مفید 
کار با این ابزار برای افراد مبتدی هم بینهایت راحت و آسان میباشد و از این ابزار برای 

روتوش تصاویر قدیمی
رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید

کاربردهای بسیار زیادی دارد و میتوان با استفاده از ابزار هر عمل ویرایشی... و کشیدن نقاشی و
.را انجام داد

برای ایجاد زمینه و طرح های موجود در زمینه های مهرخاتم از این ابزار استفاده میکنیم که در 
.روبرو میشویمBrushادامه با تعدادی از طرح های گرافیکی که با استفاده از 

نموهن ای از پس زمینه اهی مهر خاتم 

زه اهی مختلف با طرح و اندا
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نموهن 

طرح اهی اسلیمی

و خاتم

مرحله سوم
ساخت زمینه اصلی مهر خاتم رد فتوشاپ

و انتخابFileیا انتخاب از گزینه Ctrl+Nاولین کار ساخت بوم خود در اندازه خود با زدن 
.میتوانیم بوم خود را ساخته و رئی آن تغییرات دلخواه خود را اعمال کنیمNewگزینه 

می رویم و طرح های آماده ای رو که در تصویر باال مشاهده Brushدر این قسمت به سراغ 
.کردیم را میخواهیم  به زمینه کار خود اضافه کنیم تا بتوانیم یک مهر بسازیم

خودBrushیا انتخاب شکل قلم مو در ستون سمت چپ در نرم افزار فتوشاپ، Bبا زدن کلید 
را فعال کنیم

برای ذخیره کردن براش هایی که در تصویر باال دیدیم باید اول با راست : نکته
کلیک بر روی بوم خود و کلیک برروی شکل چرخ دنده و انتخاب گزینه 

Load Brushesو در انتها کلید . طرح خود را پیدا کرده و اعمال میکنیمLoad
.را کلیک میکنیم

مرحله چهارم
ساخت و وریایش متن مورد نظر رد رنم افزار آدوس

را کلیک کردهNewبرای ایجاد متن مورد نظر خود باید ابتدا در نرم افزار آدوس گزینه 
سپس بعد از تشکیل بوم طراحی باید روی گزینه ای که شکل مداد است کلیک کرده تا 

Enterپنجره ای برای دریافت متن از شما بگیرد و بعد از اتمام نوشتن متن مورد نظر خود 
.را کلیک میکنیم

پس از نمایش متن بر روی بوم طراحی خود میتوانیم آن را ویرایش کنیم
برای ویرایش متن خود میتوانیم از گزینه های مکعب برای ایجاد کادر سبز رنگ که برای

کاربر طرح های پیشنهادی هر حرف را برای ما اعمال میکند
ولی برای فعال کردن ویرایش طرح باید هر رو گزینه مکعب و کلیکِ دست فعال و گزینه
مداد حتما باید غیر فعال باشد که چون باید برای ویرایش کلمات راست کلیک کنیم و اگر

.گزینه مداد فعال باشد نمیتوانیم متن را ویرایش کنیم
Ctrl+Aبعد از اتمام کار خود میتوان با درگ روی متن خود یا بااستفاده از کلید ترکیبی 

را انتخاب و منتظر برای PNGمتن را انتخاب کرده و از کادر باالی بوم سمت راست گزینه 
.تبدیل متن به عکس میشویم

مرحله پنجم
ق متن از آدوس هب فتوشاپ الصا

برای الصاق تصویر از نرم افزار آدوس به نرم افزار فتوشاپ فقط کافیست بعد از ذخیره کردن
تصویر مورد نظر خود را درگ کرده و به محیط نرم افزاری فتوشاپ انتقال دهیمPNGبا پسوند 

تصویر مورد نظر خود را پیداکرده و در فتوشاپ پیاده سازی کنیمCtrl+Oیا با استفاده از کلید 

مرحله ششم
تغییر رنگ یکشم متن ااقتنل یافته از آدوس هب فتوشاپ

بعد از انتقال متن به علت تیره بودن رنگ متن ممکن است که نتوانیم متن موردنظر خود را
به راحتی مشاهده کنیم

برای حل این مشکل باید به سراغ قسمت مدیریت الیه ها در سمت راست پنجره نرم افزار 
فتوشاپ برویم

با پیداکردن الیه متنی که انتقال داده ایم و دوبار کلیک کردن بر روی قسمت خالی نوشته یک
پنجره جدید برای ما باز میشود که شامل گزینه های زیادی میباشد

کمک بگیریم Color Overleyحال برای تغییر رنگ متن نوشته خود میتوانیم از گزینه 
(بستگی به سالیق افراد ممکن است متفاوت باشد)تا بتوانیم رنگ نوشته خود را تغییر دهیم 

را کلیک میکنیم تا به پنجره اصلیOkبعد از اینکه رنگ مورد نظر خود را انتخاب کردیم گزینه 
.دسترسی پیدا کنیم

مرحله هفتم
رپ کردن فضااهی خالی متناسب با سلیقه خود 

...(براش های گل و شماره و اسلیمی و)استفاده کنیم Brushبرای انجام این کار باید از ابزار 
.و متناسب با سلیقه فردی خود فضاهای خالی را پر یا خلوت تزئین کنیم

توجه داشته باشید که برای زمینه هم میتوانید از رنگ های مختلفی استفده کنید و زیبایی طرح
.خود را دوچندان کنید

.در اسالید زیر نمونه ای از طراحی پر و خلوت را مشاهده میکنید
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طرح خلوتطرح پر

مرحله پایانی
ذخیره افیل بصورت تصوری

آخرین مرحله برای پایان طراحی این است که ما طرح خود رو باید بصورت تصویر برای خود ذخیره
کنیم برای انجام این کار ما میتوانیم از دو روش عمل ذخیره سازی را انجام دهیم

Saveو سپس انتخاب گزینه Fileانتخاب گزینه -Ctrl+S2فشردن کلیدهای -1

بعد از دنبال کردن یکی از این دو روش، یک پنجره برای شما باز میشود که از شما مسیر ذخیره سازی،
نام فایل که قراراست به همان نام انتخابی شما ذخیره شود و پسوند فایل را از شما میخواهد که برای 

JPEG.ایمکه شما بخواهید تصویری باکیفیت در خروجی مشاهده کنید باید پسوند خود را بصورت 
.ذخیره کنید تا از کیفیت تصویر شما کاسته نشود و تصویر کامال واضحی برای شما ذخیره شود

کارربد رنم افزار آدوس و فتوشاپ رد زمینه اهی دیگر

ما میتوانیم با اسفاده از خالقیت و توانایی های خود طراحی ها و تصاویر زیباتری به وجود بیاوریم

برای مثال میتوانیم با استفاده از این دو نرم افزار دل نوشنه یا شعر یا متن دلخواه خود را 
طراحی کرده و به صورت تصویر برای خود ذخیره و آن را درفضای مجازی با دوستان خود 

.به اشتراک بگذاریم

...نمونه هایی از این نوع تصاویر را در اسالید بعد مشاده میکنید

13 14

15 16

17 18



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

11/25/2019

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 4

هجیتن گیری 

به چالش کشیدن ذهن برای ایجاد طرح و ایده های متناسب با نظر خود•
ایجاد زمینه رقابت بین طراحان و کسانی که به این نوع طراحی عالقه دارند•
میتوان این نمونه طراحی ها را روی سایت یا وبالگ به نمایش بدیم و با پذیرفتن سفارشات برای خود درآمد داشته باشیم•

با استفاده از نرم افزار
Adobe Photoshop CC

Adoos Version 3
.میتوانیم طرح ها و نقش های زیبایی را متناسب با سلیقه خود طراحی کنیم

هدف کلی

با تشکر از توجه و نگاه گرم شما
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