
 

 

 انتخاب اجزای جدول Smart Fill tool مقدمات-درس اول

 ها و کل جدولها، ستونحذف ردیف Smart Drawing tool معرفی گرافیک پیکسلی و برداری

 هاها و ستونی ردیفسازی اندازههمسان گذاریابزارهای اندازه Adobe Illustratorو  CorelDRAWی مقایسه

 هاادغام سلول هاگذاریتنظیمات اندازه CorelDRAWکاربرد 

 هاخرد کردن سلول درج متن راهنما و خط هادی CorelDRAWمعرفی اجزای رابط گرافیکی 

 هامدیریت رنگ-درس سیزدهم هاکار با متصل کننده اینوارمنوی کرکره

 های رنگیآشنایی با مدل هاویرایش مسیرها و شکل-هفتمدرس  Artworkو  Artboard ،Pasteboardآشنایی با مفاهیم 

 فرضهای پیشکارگیری رنگبه های خطوطتغییر ویژگی تابلوها

 Colorکارگیری تابلوی به قلم خط دور موضوعات تابلوهای رنگ

 کارگیری نوار وضعیتبه چگونگی کنترل مسیرها ی ابزارجعبه

 Fillکارگیری ابزار به ابزار ویرایش شکل نوار ناوبر سند

 Interactive Fillکارگیری ابزار به دار کنندهموی لکهقلم نوار وضعیت

 Mesh Fillکارگیری ابزار به موی زبر کنندهقلم نوارهای پیمایش

 برداری از رنگ موضوعاتنسخه دار کنندهابزار لکه ناوبر صحنه

 های موضوعاتویژگیبرداری از نسخه ابزار ایجاد پیچش کادر

 های موضوعمدیریت ویژگی هاابزار جذب گره فیلد

 هاآشنایی با جلوه-درس چهاردهم هاابزار دفع گره منوی میانبر )حساس به زمینه(

 ترکیب موضوعات چیدن موضوعات برنامه (Options)محل انجام تنظیمات اختیاری 

 محیطیی جلوه برش موضوعات مدیریت اسناد-درس دوم

 اعوجاج موضوعات کنکار با پاک ایجاد یک سند جدید

 سایه انداختن های مجازی موضوعاتحذف قسمت ورود اسناد مختلف به درون سند جاری

 های موضوعات برای پیچش آناحاطه هاهای شکلکار روی گوشه سازی خودکار تغییراتذخیره

 دهی به موضوعاتحجم مستقلتبدیل خط دور به موضوعات  صدور موضوعات

 اعمال شفافیت به موضوعات انتخاب و مدیریت موضوعات -درس هشتم هاتبادل موضوعات بین اسناد و برنامه

 ی موضوعاتکار روی لبه های مختلف انتخاب موضوعاتآشنایی با روش بازگشت ناگهانی تمام کارها

 تبدیل موضوعات به عدسی موضوعاتپیدا کردن  تکرار آخرین فعالیت انجام شده

 ُبعدی 5/2سازی مدل هاکار با الیه مدیریت صفحات ترسیم

 های اعمال شده به موضوعاتبرداری از جلوهنسخه تغییر ترتیب موضوعات ی تصویرکنترل صفحه-درس سوم

 کار با تصاویر-درس پانزدهم بندی موضوعاتگروه ی سندنماهای قابل مشاهده

 درج تصاویر در سند قفل کردن موضوعات نمایی سندنمایی و کوچکبزرگ

 تبدیل ترسیم به تصویر هاکار با سمبل گیری از نوارهای پیمایشبهره

 تنظیم تصاویر های ترکیبیکار با شکل-درس نهم ی تصویرجایی صفحهجابه

 تصاویرسازی مستقیم ترکیب و جداسازی موضوعات گیری از ناوبر صحنهبهره

 های قابل اعمال به تصاویرچگونگی کار با جلوه هم افتادههای رویکار با شکل نمایش تمام صفحه

 تبدیل تصویر به ترسیم Shapingکارگیری تابلوی به ی نمایشمدیریت صفحه

  تغییر شکل موضوعات-درس دهم های متعدد از سندایجاد پنجره

  موضوعاتحذف  سازی محتوای پنجرهتازه

  حرکت دادن موضوعات ابزارهای کمک ترسیمی-درس چهارم

  چرخش موضوعات هاکشکارگیری خطنمایش و به

  سازی موضوعاتگذاری و قرینهمقیاس بندی سندخطوط شبکه

  ی موضوعاتتغییر اندازه معرفی خطوط راهنما

  سازی موضوعاتکج گیری از امکانات کمک ترسیمیبهره

  کارگیری نوار ابزار تغییر شکلبه راهنماهای کشسانی

  ابزار تغییر شکل )با دست( آزاد راهنماهای ترازبندی

  برداری از موضوعاتهای نسخهآشنایی با روش های از پیش آمادهکار با شکل-درس پنجم

  همترازی موضوعات مفهوم مسیر

  پخش کردن موضوعات ترسیم چهارضلعی

  کار با نوشتار-درس یازدهم بر چگونگی تغییر شکل موضوعاتای مقدمه

  تایپ متن معمولی فرض موضوعاتهای پیشتغییر ویژگی

  تایپ متن درون شکل ترسیم بیضی

  تایپ متن روی مسیر ترسیم چندضلعی و ستاره

  ویرایش متن ترسیم کاغذ شطرنجی

  های نوشتاریکار با سبک ترسیم فنر

  درج حروف ویژه تکمیلیهای شکل

  گیری از متون آمادهبهره رسم با دست آزاد-درس ششم

  گریز متن از موضوعات ترسیم منحنی با دست آزاد

  یک حروفبهکار روی یک خطترسیم پاره

  تبدیل متن به منحنی های با قاعدهترسیم منحنی

  کار با جداول-درس دوازدهم های هنریرسانه

  ایجاد جدول های بدون شکستمنحنیترسیم 

  تبدیل متن به جدول ترسیم چندخطی

  تبدیل جدول به متن ترسیم منحنی با معرفی سه نقطه

  اضافه کردن ردیف و ستون به جدول ترسیمات هوشمند
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