
 

 

 Zoom ابزار )روکش رنگی(  Color Overlay مقدمات-درس اول

 تنظیم تصاویر-دهمدرس  )روکش با شیب رنگ( Gradient Overlay یی کارهافضاآشنایی با محیط و 

 تونالیته سه در نور کنترل )روکش با بافت( Menu Pattern Overlayنوار 

 کنتراست و روشنایی کنترل )خط کشی دور لبه( Option Strokeنوار 

 رنگ گرمای تغییر ی تصویر و تغییر شکل تصاویرکنترل صفحه-ششمدرس  رپالت ابزا

 خاکستری به شده مشخص رنگی های تون تبدیل ( Image Sizeتشخیص اندازه صفحه ) آشنایی سطحی با تابلوها

 اصلی رنگهای بین باالنس ( Zoomبزرگنمایی تصویر ) یک فایل نمونه یپنجره

 Curvesاصولی از  استفاده ( Transformحرکت، تغییر اندازه و چرخش الیه ) باز کردن و ذخیره کردن یک یا چند فایل

 ، آرایشمو  چشم، رنگ تغییر ( Historyهای شما )فعالیت یتاریخچه New Documentباز کردن صفحه جدید 

 شکل عکسهای جدید به عکسهای قدیمیو  رنگ تبدیل آشنایی با ابزارهای روتوش تصاویر-هفتمدرس  Windowمنوی 

 رنگی به سفید و  سیاه عکس تبدیل ابزار ویرایش و روتوش تابلوهاتنظیمات 

 بدن و  صورت نور اصالح Spot Healing Brushابزار  یهای رنگآشنایی با مدل-درس دوم

 کار با فیلترها-همدیازدرس  Healingابزار  RGBمدل 

 Patch Filter Galleryابزار  CMYKمدل 

 Clone Stamp Adaptive Wide Angleابزار  Lab Colorمدل 

 Pattern Stamp Lens Correctionابزار  HSB مدل

 Eraser Liquify ابزار  روشهای تعیین )انتخاب( رنگ

 Background Eraser Vanishing Pointابزار  EyeDropperآشنایی با ابزار نمونه گیری 

 Neural Filtersگذری بر ابزارهای جدید  Magic  Eraserابزار  های مختلف انتخابروش-سومدرس 

 کار با اسناد-زدهمدوادرس  Blurابزار  ( Tool Paletteآشنایی با پالت ابزار )

 Sharpen Saveابزار  ( Selection Toolsانتخاب )ابزار 

 Smudge Save Asابزار  Moveابزار 

 Dodge Revertابزار Rectangular Marqueeابزار

 Burn Save for Webابزار  انصراف از انتخاب

 Sponge Exportابزار  Elliptical Marqueeابزار 

 Embedded نقاشی یابزارها انتخاب معکوس

  Brushابزار  Single Row Marquee و   Single Column Marqueeابزار 

  Pencilابزار  ابزار انتخاب کمند

  Replacement Colorابزار  کمند چند ضلعی

  History Brushابزار  کمند مغتاطیسی

  Gradientابزار  ابزار انتخاب سریع

  Paint Bucketابزار  چوب جادویی

  Liquify ابزار تقسیم ابزار دور بری و 

  نوشتارابزارهای ترسیم اشکال و آشنایی با -تمشدرس ه ابزار دوره بری

  Penابزار  Sliceابزار 

  Freeform Penابزار  Slice Selection ابزار

  Add Anchor Pointابزار  هاآشنایی با الیه-چهارمدرس 

  Delete Anchor Pointابزار  آوردن یک تصویر به محیط

  Convert Anchor Pointابزار  مفهوم الیه ها

  Horizontal Typeابزار  باز کردن یک صفحه جدید

  Vertical Typeابزار  هاانتخاب و فعال کردن الیه

  Horizontal Type Maskابزار  صفحه ساخته شده یتغییر اندازه

  Vertical Type Mask ابزار Layers تابلویامکانات 

  Path Selectionابزار  پنل یتغییر اندازه

  Direct Selectionابزار  حذف الیه

  Rectangleابزار  ایجاد الیه جدید و کپی کردن الیه

  Rounded Rectangle ابزار ساخت گروه

  Ellipse ابزار هارنگ آمیزی و تنظیمات الیه

  Polygon ابزار افزودن ماسک به الیه

  Line ابزار ایجاد سبک برای الیه

  Custom Shape ابزار دیگراتصال موقت الیه ها به یک

  عدیبُسه هایمدل کار با هایابزار-درس نهم هاالیه Optionزبانه مربوط به 

  3D Rotate Cameraابزار  ( رنگOpacity) شفافیت و  ( Fillمیزان انباشتگی )

  3D Roll Camera ابزار زیرین ی( با الیهBlendingالیه )حالت ترکیب 

  3D Pan Cameraابزار  هاالیهمدیریت 

  3D Walk Cameraابزار  هاآشنایی با جلوه-پنجمدرس 

Layer Style )3ابزار  )ایجاد سبک برای الیهD Walk Camera  

Drop Shadow )3ابزار  )انداختن سایهD Zoom Camera  

Inner Shadow  )ابزار  )سایه داخلیNote  

Outer Glow )ابزار )درخشندگی خارجی Eyedropper  

Inner Glow )ابزار )درخشندگی داخلی Ruler  

Bevel And Emboss )ابزار )حجم دهی و برجسته کردن Count  

Satin )ابزار )لک و آلودگی Hand  
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