
اصالح نور و رنگ

آموزش نحوه آنالیز تصویر با

 استفاده از ھیستوگرام

آموزش کامل کار با ابزار 

Levels  برای اصالح رنگ و نور تصویر
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آموزش اصولی سیاه و سفید کردن عکسھای رنگی

 با شبیه سازی فیلترھای عکاسی

آموزش اصالح رنگ با فیلتر 

Selective Colorو اصالح تصاویر ضد نور

آموزش حذف تون رنگی

 قالب بر تصویر

Mono Tone آموزش ساخت تصاویر

 و اضافه نمودن  Toneرنگی دلخواه به تصویر

آموزش نکات پیشرفته در اصالح رنگ برای

ساخت جلوه ھای ویژه رنگی

آموزش تطبیق رنگ در

عکسھای مختلف

آموزش کار با سیستم

 Lab Color  برای اصالح رنگ

آموزش ایجاد کنتراست محلی با

 استفاده از تکنیک داجینگ

آموزش وایت باالنس و اصالح رنگ با نمودارھای

Vibrance و Hue/Sat و کار با  Curves 
612

آموزش ساخت تصاویر  HDR با

 استفاده از یک تصویر

Bracketing یا چند تصویرRAW  ساده یا 

آموزش اصولی Select  و دور بری

Lasso با ابزارھای

آموزش ذخیره Selection  برای 

استفاده مجدد

انتخاب و دور بری

2

4

1

3
آموزش استفاده از ابزارھای  Brushبجای

Quick Mask و مود  Selection 

Refine آموزش کار با ابزار

 برای دوربری موھا
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روتوش و ترمیم

آموزش روتوش و اصالح پوست با حفظ

Portraiture بافت با استفاده از فوتوشاپ و پالگین 

آموزش روتوش و اصالح مو، دندانھا

 لب، چشمھا و ابروھا

1

2

3

4

5

آموزش حذف اثر زخم، لک،

 خال و جوش در عکس

آموزش تغییر شکل و اصالح حالت بدن و

 Buddy Sculpturing اجزای صورت

آموزش تغییر رنگ چشم،

 لبھا، مو و …

6

7

8

9

10

آموزش حذف قرمزی چشم

 در عکسھا

آموزش تشدید اثر بافت پوست برای ایجاد

 جلوه ھای خاص در عکاسی پرتره

آموزش روتوش بیوتی مانند ایجاد

 سایه چشم، گونه، خط لب و پر کردن مژه ھا

آموزش ترمیم عکسھای

 کھنه و قدیمی

آموزش رنگی نمودن

 عکسھای سیاه و سفید

آموزش تغییر کادربندی

آموزش اصول آماده سازی تصاویر

برای چاپ

آموزش اصالح پرسپکتیو

Lens Correction آموزش استفاده از ابزار

برای اصالح خطاھای لنز دوربین

Photoshop آموزش حذف نویز در

Noise Ninja و نرم افزار 

آموزش حذف اثر گرد و غبار در عکس

اقدامات اولیه بر روی تصاویر

4

5

6

1

2

3
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آموزش امکانات پیشرفته کار با الیه ھا

Clipping Mask مانند 

Smart Objects و Adjustments 

لبوم ھای ژورنالی دیجیتال و طریقه آموزش طراحی آ

ویرایش نمونه ھای آماده

Photoshop آموزش کامل کار با الیه ھا در

کار با الیـــــه ھا

1

2

3

مدیریت فایل ھا در کالس برای عکاسان

1

2

4

5

6

7

9

10

Bridge آموزش کامل محیط

 برای مدیریت فایلھا

آموزش ساخت خروجی ھای

Bridge اختصاصی از محیط 

Metadata آموزش استفاده از

Bridge در محیط 

آموزش ساخت Contact Sheet  و 

Web Gallery  برای ارائه نمونه تصاویر

3D Stereo

آموزش ساخت تصاویر سه بعدی آناگلیف 

برای مشاھدھبا عینکھای مخصوص سه بعدی

آموزش ساخت  Depth Mapبرای تبدیل

عکس ھای دوبعدی به سه بعدی آناگلیف

آموزش عکسبرداری و ساخت تصاویر

Parallel View سه بعدی آناگلیف با تکنیک 
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1
آموزش استفاده از انجین جدید و قدرتمند

Content Aware 

2

3

4

5

6

7

9
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13

8

نکات تکمیلی

آموزش اصول عکسبرداری پانوراما و 

Photoshop ساخت تصاویر پانوراما در

آموزش ساخت تصاویر ماکرو با عمق میدان وضوح

Focus Bracketing زیاد با استفاده از تکنیک 

آموزش ساخت اثر لنزھای  Tilt-Shiftبرای

 ایجاد عمق میدان وضوح مجازی

آموزش کار با Adobe Camera RAW  و

 انتخاب پروفایل رنگی مناسب

آموزش کار با پالگین قدرتمند بوکه

در کالس فتوشاپ برای عکاسان

آموزش کار با اکشن ھای متنوع و 

ساخت اکشن مانند اکشن روتوش، اکشن خروجی

 از فایل ھای خام و …

آموزش استفاده از مجموعه پالگین 

Color EFEX قدرتمند

آموزش استفاده از انجین جدید و قدرتمند

Content Aware 

آموزش کار با نرم افزارھای فارسی نویس

 مانند چلیپا و خروجی گرفتن پی دی اف

لبوم ھای دیجیتال  و نحوه استفاده در طراحی آ

نحوه ی استفاده از فونت ھای آماده

 و اسمارت آبجکت ھا برای ساخت پیش

لبوم، قاب و…  نمایش ھای حرفه ای آ

آموزش جلوه ھای ویژه مانند دابل اکسپوز،

 ساخت جلوه ی دنیای کوچک من و …

آموزش ساخت فتومونتاژھای حرفه ای

لبوم و …  به منظور خلق تصاویر خالقانه برای آ

14
آشنایی با تغییرات بسیار جذاب و قدرتمند

 در فتوشاپ ۲۰۱۷
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