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+مزایای دوره گرافیک پالس

مناسب جهت
ورود به بازار کار

کوچ یا مربی
همیشه همراهته

شــما در ایــن دوره گرافیــک رو یــاد میگیریــد و صرفــا 
ــرم افــزار اولویــت  ــا ن ــا کار کــردن ب آمــوزش ابزارهــا ی
اصلــی مــن نیســت، یــه گرافیســت باید بتونــه از پس 
ــر بیــاد، وقتــی ســفارش گرفــت چقــدر  کار خــودش ب
ــده؟! زمــان تحویــل رو کــی اعــام کنــه؟! از  قیمــت ب
ــزار  ــرم اف ــدوم ن ــد ک ــفارش اوم ــر س ــر اگ ــه مهمت هم

بــراش مناســبت تــره؟ اینــا بــه نظــرم خیلــی مهمــه.

و  نباشــه  کنــارت  کــه کســی  زمانــی  تــا  یادگیــری 
مشــکاتت رو رفــع نکنــه عمــا بــی معنیــه، بــه همیــن 
خاطــر در حیــن یادگیــری اگــر بــه مشــکلی خــوردی یــا 
مثــا وســط ویدیــو مــن میگم فــان نمونــه کارو بزنید 
و بفرســتید کــه بررســی کنــم  شــما طراحــی میکنیــد 
و بــه مربــی خودتــون ارســال میکنیــد یــا مشــکاتتون 
رو میگیــد و اون براتــون رفــع میکنــه، اینطــوری دیگه 
ــاز  ــر نی ــاد نگرفتیــن چــون اگ ــه ی ــد ک اســترس نداری
باشــه مــدرس اون بخــش رو براتون ویدیو ســوا ضبط 

میکنــه 



روش تدریس
به صورت همبرگریه

استریم آنالین
ویا دانلود! هرکدام که راحترید

هــوش و اســتعداد همــه مــا یکــی نیســت بــه همیــن 
خاطــر روال افتضــاح آمــوزش پرورشــی کــه همــرو بــه 
یــک چشــم میبینــه رو مــن خــودم به شــخصه اشــتباه 
میدونــم، یکســری ابــزار رو یــاد بگیــرن بــه راحتــی کار 
ــن  ــن ببین ــن تمری ــد در حی ــن یکســری هــم بای میکن
ــد  ــن مت ــه روز تری ــر ب ــن خاط ــه همی ــرن ب ــاد بگی و ی
آموزشــی جهــان کــه بهــش میگــن همبرگــری رو مــن 
بــه عنــوان روش تدریســم انتخــاب کــردم، یعنــی ابزار 
رو میگــم بعــدش تمریــن هــم انجــام میــدم بــرای 
درک بهتــر شــما عزیــزان یــه پلــه هــم جلوتــر رفتــم و 
ــا اســتاد دیگــه هــم آمــوزش  تمریــن هــا رو از چندت
میــدن کــه اگــر بــا روش تدریس من ارتبــاط نگرفتین 
بــا امــوزش اون عزیــزان مطلــب براتــون جــا بیوفتــه، 

دیگــه چــی از ایــن بهتــر؟!

ایــن دور رو بــه 2 روش میتونیــد ببنیــد اگــر مشــکل 
فضــای ذخیــره ســازی داریــد بــه راحتــی میتونیــد بــه 
صــورت آنایــن ویدیــو هــا اســتریم شــده توســط 
قدرتمندتریــن اســتریمر ایــران یعنــی ابــرآروان ببینید 
و مشــاهده کنیــد،  اگــرم خواســتید میتونیــد ویدیــو 
هارو دانلود کنید. فایل تمرینی هم که در دسترســه 

و بــه راحتــی امــکان دانلــود و اســتفادش رو داریــد.



دسترسی
مادم العمر

به روز رسانی
و ضبط مداوم

تخفیف همیشگی
برای دوره های بعدی

ارایه مدرک معتبر
شرکت در دوره

دوره رو کــه بخریــد همیشــه در دسترســه و هروقــت 
ـی و بــدون پرداخــت  ـی بــراش بیــاد بــه راحـت آپدیـت

ــد. ــد ازش اســتفاده کنی ــه اضافــی مــی تونی هزین

ایــن دوره هــر روز تکمیــل تــر میشــه، ترفنــد هــای 
ــه  ــه شــما ســواالتی رو بپرســید ک ــا ممکن ــد و ی جدی
نیــاز باشــه آموزشــی بــراش ســاخته بشــه همگــی این 
مــوارد بــه دوره اضافــه میشــه و در نهایــت تبدیــل بــه 

یــک َابــر دوره میشــه

از ایــن بــه بعــد هــر وقــت دوره جدیــدی بــه ســایت 
اضافــه بشــه یــه کــد تخفیف اختصاصی بــه خریداران 
ایــن دوره تعلــق میگیــره و میتونیــد بــا یــک قیمــت 

مناســبتر خریــداری کنیــد.

خیلیــا مــدرک براشــون مهمــه بــه همیــن خاطــر بــا 
موسســه آموزشــی حامــی )معتبرتریــن آموزشــگاه 
زیــر نظــر آمــوزش و پــرورش اســتان( قــرارداد همکاری 
داریــم، کســانی کــه مــدرک میخــوان اعــام میکننــد، 
ازشــون آزمــون گرفتــه میشــه و پــس از پرداخــت 
ــت تقدیمشــون میشــه. ــه صدور،مدرک ــه هزین هزین



1- تفــاوت پیکســل و وکتــور رو باهــم مــرور میکینیــم و یاد میگیریم  
ــن  ــا بهتری ــم ت ــم کنی ــد تنظی ــد فتوشــاپمون بای ــور قدرتمن ۲- موت
کارایــی رو داشــته باشــیم  ۳- حــاال بایــد ســاخت ســند جدیــد و 
نکاتــی کــه داره رو یــاد بگیریــم  ۴- روش هــای مختلــف بــاز کــردن 
عکــس در فتوشــاپ رو بررســی میکنیــم ۵- نحــوه ســیو گرفتــن رو 
یــاد میگیریــم و توضیحــی در مــورد فرمــت هــای خروجــی میــدم 
بهتــون  ۶- تنظیمــات ورک اســپیس، در واقــع تــو ایــن قســمت یــاد 

میگیریــد ابزارهــارو متناســب بــا ســلیقه خودتــون بچینیــد

ــاد میگریــم، چــون  ــا ابزارهــای ســلکت هندســی رو ی 1- کار کــردن ب
ابــزار ســلکت خیلــی مهــم هســتند نکاتــی کــه داخــل کلیــک راســت 
 Lasso ایــن ابــزار هســت رو هــم یــاد میگیریــم  ۲- ابزارهــای ســلکت
رو یــاد میگیریــم ۳- میریــم ســراغ ابزارهــای ســلکت مجیــک و زیــر 
مجموعــه هــاش )بــه نظــرم بخــش جذابیــه( ۴- کــراپ کــردن عکــس 
ـی هــم پرســپکتیو  هــارو یــاد میگیریــم هــم بــه صــروت معموـل
۵- ابزارهــای قطــره چــکان و زیــر مجموعــه هاشــو یــاد میگیریــم  
میکنیــم تمریــن  و  میگذرونیــم  کارگاهــی  دوره  باهــم  یکــم   -۶

سرفصل های هفته اول آموزش فتوشاپ:

سرفصل های هفته دوم آموزش فتوشاپ:



الیــه  پنــل  باهــم  میشــه  ســخت  کارمــون  یکــم  هفتــه  ایــن   -1
ــه  ــد ب ــاد بگیری ــن بخــش رو خــوب ی ــر ای ــم )اگ ــاد میگیری ــارو ی ه
ـی میشــه گفــت بــه ۳0% فتوشــاپ تســلط کامــل داریــد(  راحـت
۲- ساخت استایل ۳- ساخت پترن در پنل Layer Style ۴- ساخت 
گرادیانــت جــذاب ۵- چنــد قســمت دوره کارگاهــی باهــم میگذرونیم 
و مــواردی رو کــه یــاد گرفتیــم رو بــه صــورت عملــی تمریــن میکنیــم.

بــراش  ۲- ســاخت  براش هــا  پنــل  بــا  کار  بــراش هــاو  ـی  1- معرـف
ـی  معرـف  -۴ فتوشــاپ  در  بــراش  کــردن  اضافــه   -۳ فتوشــاپ  در 
ابزارهــای رتــوش ۵- دوره کارگاهــی و تمریــن رتــوش ) رتــوش از 
ــد( ــادش بگیری ــا دوره کارگاهــی ی ــد ب ــه بای ــه ک اون بخــش هایی

ـی  آمــوزش اســتخر رنـگـی، رنــگ هــای مناســب چــاپ ۲-معرـف  -1
ادجاســمنت هــای مخــرب و غیــر مخــرب ۳- کار بــا ادجاســمنت هــا و 
 Camera معرفــی معانــی اصطاحــات نــور و رنــگ ۴- کار بــا کمــرا راو
RAW قدرتمندتریــن فیلتــر تنظیــم نــورو و رنگ مخصوص عکاســان

سرفصل های هفته سوم آموزش فتوشاپ:

سرفصل های هفته چهارم آموزش فتوشاپ:

سرفصل های هفته پنجم آموزش فتوشاپ:

خب تا اینجا کل فتوشاپ رو به صورت 
کامل یاد گرفتین حاال میریم سراغ 

مباحث آزاد



آموزش کامل منوهای فتوشاپ:
آموزش کامل زیر منوی File در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو Edit  در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو Image  در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو Layer  در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو Type  در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو Select  در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو Filter  در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو View  در فتوشاپ

آموزش کامل زیر منو Window & Help  در فتوشاپ

رنـگـی  هــای  تســت  و  چــاپ  مناســب  هــای  رنــگ  مباحــث   -1
۲- قطــع مناســب چــاپ کتــاب، برشــور، کاتالــوگ لیــوان کاغــذی 
رزولوشــن  ۴-فرمــول  چاپــی  کار  مناســب  هــا  ۳-رزولوشــن  و... 
ــزرگ ۵- اصــول ســیاه ســفید کــردن و  ــرای چــاپ ســایز ب ــی ب ترکیب
چــاپ هــای ریســو ۶- اصــول طراحــی پوســتر 7- اصــول طراحــی ســت 
اداری 8- اصــول طراحــی کارت ویزیــت 9- اصــول چــاپ برجســته 

مباحث مذاکره و فروش ۲- اصول قیمت دهی  ۳- فرمول محاسبه   -1
زمــان تحویــل ۴- نحــوه صــدور فاکتــور و دریافــت پیــش پرداخــت

مباحـــــــــــــــث مخصــــــــــــــــوص وب ۲-سایزهــــــای استانــــــدارد   -1
ــایت ــرای وب ســــــــ ــب بـــــ ــای مناســـــ ۳-اصــول انتخــاب رنگ هـــــ

بایدها و نبایدهای طراحی برای چاپ 

اصول مذاکره و فروش در گرافیک

اصول طراحی برای وب



یــاد  رو  وکتــور  و  پیکســل  تفــاووت  و  ایلوســتریتور  ـی  1-معرـف
ــم  ــرور میکنی ــزار رو باهــم م ــرم اف ــه ن ــات اولی ــم ۲- تنظیم میگیری
ـی  ۴-معرـف کنیــم  ایجــاد  جدیــد  ســند  یــک  میگیریــم  یــاد   -۳
اختصاصــی  اســپیس  ورک  ســاخت  نحــوه  و  اســپیس  ورک 
 Direct ۶- کار بــا ابــزار   Selection tool خودتــون ۵- کا بــا ابــزار
lasso 7-کار ابــزار مجیــک ونــد  8- کار بــا ابــزار   selection tool

کار بــا ابــزار قدرتمنــد و جــذاب pen  رو یــاد میگیریــم )یــه جورایی   -1
عطــف ایلوســتیتور ایــن قســمته( ۲- ابــزارCurvature tool رو باهــم 
ــن  ــه هــا )مهمتری ــل الی ــا پن ــم ۳- کار ب ــاد میگیری ــم و ی کار میکنی
پنــل ایلوســتریتور ایــن پنلــه( ۴- کار بــا پنــل Properties از اون 
پنــل هاســت کــه همــش باهــاش کار داریــم ۵- کار بــا ابــزار الیــن و 
زیــر مجموعــه هــای اون  ۶- کار بــا پنــل Shape -7  Stroke هــا  رو 
یــاد میگیریــم کــه شــدیدا پــر کاربــرد هســتند  8- تنظیمــات رنــگ 
ــاد  ــل محبــوب Pathfinder رو باهــم ی ــا پن در ایلوســتریتور 9- کار ب
میگیریــم از ایــن اینجــا بــه بعــد دیگــه میتونیــد 90 درصــد لوگوهــارو 
 blob brush و Paintbrush بــه راحتــی طراحــی کنیــد  10- کار بــا ابــزار
رو یــاد میگیریــم ابــزار خــوب و کارآمدیــه چندتــا تمریــن هــم انجامــی 

سرفصل های هفته اول آموزش ایلوستریتور:

سرفصل های هفته دوم آموزش ایلوستریتور:



میدیــم کــه خــوب یــاد بگیریــد 11- ابــزار مــداد و زیــر مجموعــه هــاش 
رو یــاد میگیریــم 1۲- ابــزار پــاک کــن و زیــر مجموعــه هــاش 1۳- کار 
بــا ابــزار متــن و زیــر مجموعــه هــاش رو یــاد میگیریــم  1۴- خــب حاال 
ــم ــم کلــی طــرح طراحــی کنی ــاد گرفتی ــه ی ــواردی ک ــن م ــا ای ــم ب بری

کار ابزار پر کاربرد Rotate tool دیگه به راحتی میتونیم اشــیا رو   -1
 with کار با ابزار Scale tool بچرخونیــم یــا رفلــه کنیــم  ۲- کار با ابزار
tool )ایــن ابــزار بــرای طراحــی تایپوگرافــی خیلــی کاربــرد داره( ۳-ابــزار 
محبــوب Free Transform  رو یــاد میگیریــم ۴- کار بــا جذابتریــن 
 shape builder ابــزار و بــه نظــرم بهتریــن ابــزار ایلوســتریتور یعنــی
tool رو یــاد میگیریــم )ایــن بخــش جــذاب رو بــه هیــچ عنــوان 
ــم   ــاد میگیری ــم ی ــزار perspective  رو باه ــن(  ۵- اب ــت ندی از دس
یــاد میگیریــم    رو   Mesh tool ابــزار جــذاب و خــوش دســت   -۶
7- ابــزار gradient رو باهــم میگیریــم بــه نظــرم ایــن ابــزار طراحــی رو 
خیلــی جذابتــر میکنــه  8- کار بــا ابــزار محبــوب Blend اگــر ایــن ابــزار 
نبــود ایــن مــدرس های یوتوبی محتوایی برای تولید کردن نداشــتن
9- ابــزار قطــره چــکان یــا همــون رنــگ گیــر خودمــون رو یــاد میگیریــم 
10- ســاخت ســمبل هــا و نحــوه کار کــردن بــا اون هــارو یــاد میگیریــم  
11- ساخت چارت هارو یاد میگیریم )کلی نمودار حرفه ای میتونیم 
بســازیم( 1۲- ابزار Slice رو یاد میگیریم زیاد ازش اســتفاده نمیشــه 
ــا  ولــی خــب یادگرفتنشــم خالــی از لطــف نیســت  1۳- حــاال بریــم ب
چیزایــی کــه یــاد گرفتیــم طراحــی کنیــم و تمریــن بشــه برامــون

خــب ایــن فصــل اختصــاص داره به آمــوزش های ۳D ایلوســتریتور، 
در ایــن فصــل قــرار هرچــی ابــزار بــرای طراحــی 3بعدی در ایلوســتریتور 
داریم رو یاد بگیریم و حسابی تمرین کنیم تا دستمون راه بیوفته.  
ایــن فصــل میتونــه بــرگ برنــده شــما نســبت به ســایر طراح ها باشــه.

نحــوه ســاخت بــراش رو یــاد میگیریــم  ۲- ســاخت ســمبل هــارو   -1
ــم.  ــاد میگیری ــل Tranparrency  رو ی ــا پن ــم  ۳- کار ب ــاد میگیری ی
۴- کار بــا پنــل مهــم Appearance رو یــاد میگیریــم  ۵- کار بــا 
پنــل پتــرن و ســاخت انــواع پتــرن )ایــن بخــش هــم خیلــی جذابــه(

سرفصل های هفته سوم آموزش ایلوستریتور:

سرفصل های هفته چهارم آموزش ایلوستریتور:

سرفصل های هفته چهارم آموزش ایلوستریتور:



خب تا اینجا کل ایلوستریتور رو به 
صورت کامل یاد گرفتین حاال میریم 

سراغ مباحث آزاد

آموزش کامل منوهای ایلوستریتور:
- یادگیری کامل منوی file و زیر مجموعه های آن

- یادگیری کامل منوی Edit و زیر مجموعه های آن

- یادگیری کامل منوی Object و زیر مجموعه های آن

- یادگیری کامل منوی Type و زیر مجموعه های آن

- یادگیری کامل منوی Select و زیر مجموعه های آن

- یادگیری کامل منوی Effect  و زیر مجموعه های آن

- یادگیری کامل منوی View و زیر مجموعه های آن

- یادگیری کامل منوی Window و help و زیر مجموعه های آن

االن دیگه میتونید یه نفس راحت بکشید
شما یک گرافیست شدید



1- اول از همــه توضیــح میــدم کــه ایندیزایــن چی هســت و کاربردش 
چیــه ۲- نحــوه ســاخت ســند جدیــد رو یــاد میگیریــم ۳-انــواع 
ســایز هــای اســتاندارد میــزان عطــف و ســایر مشخصاتشــون رو 
یــاد میگیریــم ۴- بــا ورک اســپیس و نحــوه تغییــر و ســاخت ورک 
اسپیس آشنا میشیم ۵- میریم سراغ ابزارهای ایندیزاین و همشو 
یــاد میگیریــم! ۶- نحــوه خروجــی گرفتــن 7- نحــوه ســاخت پکیــج 
ایندیزایــن )نقطــه قــوت ایــن نرم افزار به فتوشــاپ و ایلوســتریتوره(

1- کار بــا پنــل الیــه هــارو یــاد میگیریــم  ۲- مهمتریــن ابــزار و بیــس 
نــرم افــزار ایندیزایــن کــه مســتر پیــج هســت رو یــاد میگیریــم 
۳-کار بــا پنــل لینــک رو یــاد میگیریــم ۴- نحــوه ســاخت جــدول 
ــن  ــه ایندیزای ــم ۵-نحــوه وارد کــردن جــدول از ورد ب ــاد میگیری رو ی
ــا  ــر ت ــوگ 6 صفحــه رو از صف ــه کاتال ــم  ۶- باهــم ی ــاد میگیری رو ی
 text صــد باهــم طراحــی میکنیــم و در حیــن طراحــی کار بــا پنــل
اتومــات رو  7- ســاخت فهرســت  یــاد میگیریــم.  رو هــم   Warp
ــم  ــاد میگیری ــد رو ی ــم 8- باهــم نحــوه ســاخت QR ک ــاد میگیری ی

سرفصل های هفته اول آموزش ایندیزاین:

سرفصل های هفته دوم آموزش ایندیزاین:



1-باهــم قــرار صفــر تــا صــد ســاخت PDF اینتراکتیــو رو یــاد بگیریم.
ایــن بخــش خیلــی جذابــه پیشــنهاد میکنــم از دســتش ندیــن 

سرفصل های هفته سوم آموزش ایندیزاین:

1- باهــم چنــد مــدل ایــده طراحــی فهرســت رو طراحــی میکنیــم  
ــوگ  ــا کاتال ــا برشــور ۳ لــت طراحــی میکینــم  ۳- باهــم ۳ ت ۲- ۲ت
رو بــه صــورت صفــر تــا صــدی طراحــی میکنیــم ۴- ۲ تــا کتــاب رو 
باهــم طراحــی میکنیــم ۵- یــه نشــریه هــم باهــم طراحــی میکنیــم

1- باهــم چنــد مــدل ایــده طراحــی فهرســت رو طراحــی میکنیــم  
ــوگ  ــا کاتال ــا برشــور ۳ لــت طراحــی میکینــم  ۳- باهــم ۳ ت ۲- ۲ت
رو بــه صــورت صفــر تــا صــدی طراحــی میکنیــم ۴- ۲ تــا کتــاب رو 
باهــم طراحــی میکنیــم ۵- یــه نشــریه هــم باهــم طراحــی میکنیــم

سرفصل های هفته چهارم آموزش ایندیزاین:

سرفصل های هفته چهارم آموزش ایندیزاین:

خب تا اینجا کل ایندیزاین رو به 
صورت کامل یاد گرفتین حاال میریم 

سراغ مباحث آزاد
آموزش کامل منوهای ایندیزاین:

آموزش کامل منوی file  ایندیزاین
آموزش کامل منوی edit ایندیزاین

آموزش کامل منوی layout  ایندیزاین
آموزش کامل منوی type  ایندیزاین

آموزش کامل منوی  object  ایندیزاین
آموزش کامل منوی  table  ایندیزاین
آموزش کامل منوی view  ایندیزاین

آموزش کامل منوی window & help  ایندیزاین

1-نحوه محاســبه قیمت طراحی با ایندیزاین ۲- نحوه محاســبه زمان 
تحویــل ۳-پیــش شــرط هــا و مــواردی کــه بایــد با مشــتری طــی کنیم

نحوه حساب کتاب با مشتریمون:



جهــت مشــاهده توضیحــات و یــا خریــد کافیــه کد رو اســکن کنید، لینک 
رو وارد کنیــد و یــا روی همیــن صفحــه ضربــه بزنیــد، ایــن PDF هوشــمند 
ــه صفحــه محصــول منتقــل مــی شــوید ــه صــورت اتوماتیــک ب اســت ب

https://parstut.ir/product/gpluse/
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