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

دوره آموزشی آنالین جامع طراحی پوستر
" به همراه آموزش فتوشاپ و ایلوستریتور"
مدت دوره  24 :ساعت
مدرسین دوره :جناب آقای دکتر آرش سلطانعلی و جناب آقای سید بهزاد عطیفه پور
روزها و ساعات برگزاری :از ( 1400/07/26دوشنبه ها و چهار شنبه ها از ساعت  17الی )20
شهریه دوره  12.000.000ریال
"اعضا اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف ویژه برخوردار هستند"

"همراه با ارائه گواهینامه دو زبانه از اتاق بازرگانی تهران"

سرفصلهای آموزشی :
سرفصل /محتوای دوره مقدماتی ایالستریتور
شناخت محیط کاری نرمافزار و Work place
چگونگی ایجاد و ذخیره سند جدید در نرم افزار
کار با Templateهای ایالستریتور
نحوه نمایش سندها
شناخت و چگونگی استفاده از ابزارهای ترسیم
سرفصل  /محتوای دوره مقدماتی فتوشاپ

چگونگی انتخاب و ویرایش و گروه بندی Objectها
چگووونگی اسووتفاده از ابزارهووای ویرایشووی نوورم افووزار
ایالستریتور
شناخت خطوط راهنما و خطوط شبکه ای
چگونگی مدیریت

شناخت Artboard
پیش نمایش اسناد رنگآمیزی
چگونگی کار با پنل رنگ و کار با گردینت
چگونگی درج و ویرایش مسیرها

فتوشاپ چیست؟
آشنایی اولیه با محیط فتوشاپ
معرفی اهداف آموزش
معرفی ویژگی های نسخه ی 2020CC
روش های مختلف ساخت سند و تنظیمات آن
آشنایی و بررسوی قسومت هوا و ابوزار هوای مختلوف
محیط نرم افزار
آشنایی کامل با منو ها ،نوار ابوزار هوا ،پنول هوا ،نووار
حالت یا استاتوس بار و …
مدیریت و چیودمان بخوش هوای مختلوف نورم افوزار
متناسب با نیاز و تخصص کاربر
سووواخت ،ویووورایش ،راه انووودازی مجووودد و حووو ف
 Workspaceیا محیط کار سفارشی
کار با قسمت  Preferencesو تنظیمات کلوی نورم
افزار فتوشاپ
روش های مختلوف طریقوه ی وارد کوردن فایول بوه
درون محیط نرم افزار
آشنایی با ابزار هوای  Zoom Inو  Zoom Outبوه
منظور بزرگنمایی تصویر
سرفصل های دوره طراحی پوستر

آشنایی با ابزار های مربوط به جابوه جوایی و حرکوت
در تصویر
آشنایی با ابزار های جابوه جوایی ،چورخش و … بوه
همراه تنظیمات مربوطه
بررسی حالت دید کلی نرم افزار با استفاده از View
Screen Mode
استفاده از کلید های میانبر بورای سورتت بیشوتر در
کار و سفارشی سازی آن
تغییر سایز رزولیشن تصاویر و آشونایی بوا تنظیموات
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 سوی سوی  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 یوا الیوه هوا
در یک سند مشخص
نحوه ی ساخت گروه و خانواده کردن چندین الیه
نحوه ی  Mergeکردن و تبدیل الیه یا گروه هوا بوه
یک الیه
نحوه ی  Flattenکردن تصاویر و اتصال تمامی الیوه
ها به یکدیگر
آشنایی با ابزار های مرتبط با حرکت و Transform
تصاویر
نحوه ی استفاده و فرخوانی ابزار هوای حرکوت در دو
روش مختلف و تفاوت آن ها
نقووش پررنووگ تسوولط بوور اسووتفاده از ابووزار هووای
Transform
معرفی  Blending Modeیا حالت الیه ها
ح ف کردن و ترمیم قسمت هایی از تصویر با کموک
ابوزار هوای Healing Brush – Spot Healing
 Brushو  Patch Toolsو تفاوت های آن ها
آموزش قدم به قدم کار با ابزار Clone Stamp

 تعریف و مفهوم پوستر تاریخچه پوستر مبانی تصویر و اصول ساده سازی ارتباط تصویر با مفهوم تقسوویم بنوودی پوسووتر بووه موضوووتات اجتموواتی،فرهنگی ،تجاری و ...
 ویژگی های یک پوستر موفق -ترکیب بندی

 لی اوت و تایتل در پوستر توانایی انتخاب تکنیک مناسب و اجرای موضوع تصویرسازی در پوستر تکنیک تلفیق تصاویر و رسیدن به مفهوم جدید تکنیک تکاسی و فتومونتاژ در پوستر استفاده تصویری و مفهومی از حوروف و کلموات درطراحی پوستر
 -ایده پردازی و روند شکل گیری ایده در پوستر

 بیان مفهوم و کانسپت در طراحی پوستر روند رسیدن از ایده تا اجرا ایجوواد جو ابیت بصووری و ترفنوودهای جلووب توجووهمخاطب
 -ایجاد سبک شخصی

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
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رشته تحصیلی ................................................................... :
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آدرس ..................................................................................................................................................................... :
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شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
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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.
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