موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار مینماید

دوره آموزشی آنالین جامع فتوشاپ
مدت دوره  16 :ساعت
مدرس :سرکار خانم لعیا صفائی

روزها و ساعات برگزاری:
یکشنبه ها و چهار شنبه ها از ساعت  17:30الی 19:30

شروع از  28آذر 1400

شهریه دوره  9.000.000ریال
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف ویژه برخوردار هستند)
همراه با ارائه گواهینامه دو زبانه از اتاق بازرگانی تهران

سرفصلهای آموزشی :
فتوشاپ چیست؟
آشنایی اولیه با محیط فتوشاپ
معرفی اهداف آموزش
معرفی ویژگی های نسخه ی CC 2020
روش های مختلف ساخت سند و تنظیمات آن
آشنایی و بررسی قسمت ها و ابزار های مختلف محیط نرم افزار
آشنایی کامل با منو ها ،نوار ابزار ها ،پنل ها ،نوار حالت یا استاتوس بار و
…
مدیریت و چیدمان بخش هاای مختلاف نارم افازار متناسا باا نیااز و
تخصص کاربر
ساخت ،ویرایش ،راه اندازی مجدد و حذف  Workspaceیا محیط کار
سفارشی
کار با قسمت  Preferencesو تنظیمات کلی نرم افزار فتوشاپ
روش های مختلف طریقه ی وارد کردن فایل به درون محیط نرم افزار
آشنایی با ابزار های  Zoom Inو  Zoom Outباه منظاور بزرگنماایی
تصویر
آشنایی با ابزار های مربوط به جابه جایی و حرکت در تصویر
آشنایی با ابزار های جاباه جاایی ،چارخش و … باه هماراه تنظیماات
مربوطه
بررسی حالت دید کلی نرم افزار با استفاده از View Screen Mode
استفاده از کلید های میانبر برای سرعت بیشتر در کار و سفارشی سازی
آن
تغییر سایز رزولیشن تصاویر و آشنایی با تنظیمات آن
کار با پنل تاریخچه  Historyو تنظیمات آن

ایجاد حرکت و چرخش در ابزار Crop
ذخیره سازی سند و پروژه ها و توضیحات کلی درباره رنگ ،فرمت و …
آموزش با پل الیه ها در فتوشاپ سی سی  2020و کاربرد آن
آموزش قدم به قدم مدیریت الیه ها و اهمیت آن
کار با الیه ها و آشنایی با تنظیمات ان
نحوه ی انتقال ،جابه جایی و تنظیم الیه یا الیه ها در یک سند مشخص
نحوه ی ساخت گروه و خانواده کردن چندین الیه
نحوه ی  Mergeکردن و تبدیل الیه یا گروه ها به یک الیه
نحوه ی  Flattenکردن تصاویر و اتصال تمامی الیه ها به یکدیگر
آشنایی با ابزار های مرتبط با حرکت و  Transformتصاویر
نحوه ی استفاده و فرخاوانی ابازار هاای حرکات در دو روش مختلاف و
تفاوت آن ها
نقش پررنگ تسلط بر استفاده از ابزار های Transform
معرفی  Blending Modeیا حالت الیه ها
حااذف کااردن و تاارمیم قساامت هااایی از تصااویر بااا کمااک اباازار هااای
 Healing Brush – Spot Healing Brushو  Patch Toolsو
تفاوت های آن ها
آموزش قدم به قدم کار با ابزار Clone Stamp
آموزش حذف جسم مورد نظر با استفاده از فرآیند Masking
افکت گذاری در حالت Adjustment Layer

آشنایی با انواع فیلتر ها و تنظیمات آن
استفاده از Filter Gallery

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودی ت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

دوره آموزشی آنالین جامع فتوشاپ

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودی ت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

