
 

  



 

 

 شغل با فتوشاپ 100کتاب 
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 سندهینو  یمعرف   1
 نیساله که فتوشاپ اول نیهستم. چند یدر یح دیسالم. من ام

نصب  وترمیکامپ یرو ندوزیبوده که بعد از نصب و ینرم افزار 
نرم  نیبه ا حیو تفر  یبه چشم سرگرم شتریکردم. در ابتدا ب

هم  گرانید یتونستم برا اون کار با  یبعد از کم یولنگاه می کردم .  افزار 
مهارتم رو در  یرانیو ا یخارج آموزش هایمشاهده  اانجام بدم. ب یکارهای

که صدها پروژه بزرگ و کوچک رو با  االندادم و تا  شینرم افزار افزا نیا
نرم افزار فوق العاده رو به  نیگرفتم که ا میتصم و نرم افزار انجام دادم نیا

  کنم. یشما معرف

پاسخ به صرفا نرم افزار نیست و  هدفم از تهیه این کتاب آموزش کار با این
  ".با فتوشاپ چه کارهایی می توان انجام داداین سوال هست که "

 نرم افزار فتوشاپ یمعرف   2
نرم افزار بوده.  نیاول یکیگراف یدر کارهااغلب نرم افزار فتوشاپ 

را در  کورلهم مانند  یگر یخوب د یکه نرم افزارها نیبا ا یحت
 . ردیفتوشاپ را بگ یام نتوانسته جاکد چیاما ه میبازار دار 

نرم افزارها هر چند  هیقدرمند نبوده و مثل بق نقدریاز ابتدا ا هم نیز فتوشاپ 
نرم فزار  نیا cs, نسخه وتریبا کامپ منشروع کار  یت شده . ابتدایمدت آپد

 ارائه شده بود. 
کرده  ینسخه به بعد فتوشاپ سع نیاز هم

 تغییراتو حفظ کنه  وخودش  یساختار اصل
 افراداون رخ داده. تا  یدر امکانات جانب شتریب

بتونن با اغلب نسخه  یساختار اصل یر یادگیبا 
 یعکاس یبعضجالبه بدونید  کنند. اراون ک یها
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استفاده سال پیش هست  20که از حدود  csهنوز هم دارند از نسخه ها 
 کنند! یم

دنبال دارمد  ای دیکن حیتفر  دیدوست دار   3
 د؟یهست

جذاب به شمار  یسرگرم کیمن ابزار کار نبود و صرفا  یوشاپ در ابتدا برافت
م را به هر شکل که نصورت دوستا شد یم Liquify لتریرفت .با ف یم
 !میسرگرم شو یبفرستم و با هم کل شانیخواستم در آورم و برایم

 
 یدورهرا آغاز کرده بودم،  نترنتیو ا وتریکه من کار با کامپ زمانیدر 

 حاالو وبالگ ها بود. مثل  تییوب سا یاجتماع یمسنجر، شبکه ها اهوی
در آن زمان با  یادمه نکرده بودند. دایتوسعه پ ادیز  یلیموبا ینرم افزارها

مختلف با فتوشاپ و قرار دادن آنها در  شبکه  یساخت عکس نوشته ها
 شدم.  یسرگرم م یاجتماع یها

خواستند که  یازم م ندیدید یمرا  میکه کارها یاز افراد یکم کم بعض
خودشان عکس نوشته بسازم. البته من بدون  یآنها هم  با متن ها یبرا

را به بنده  یتشکر مبلغ بابت یدادم ول یکار را انجام م نیچشم داشت ا
 پرداختند. یم

کردم  دایدر فتوشاپ پ یشتر یمختلف مهارت ب یکارها امکم کم با انج
 توان درامد هم داشت.  یکار م نیا اکه ب دمیرس جهینت نیو  به ا
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 آورد؟ شهیا فتوشاپ چه مقدار پول در مب  4
 زانی. چون درامد هر شخص بسته به متهسخ یسوال کم نیپاسخ به ا
که فتوشاپ  یکس: گفتاینطو میشه هست. اما  کاراون در  ییمهارت و توانا

 گفتن داشته باشه. یبرا یحرف ییتونه در هر جا یبلده م
 یادیکه مشاغل ز  یمعن نی. به ااست یا هینرم افزار پا کی فتوشاپچون 

از کار  ینرم افزار فتوشاپ هست و در مرحله ا سر اونها کیوجود دارن که 
 انجام بشه.  ناو با یتا به سراغ فتوشاپ رفت و کار  هازین
 کار باشه. نیدر ا یادیز  اریبس یباعث شده تا تنوع و انتخابها یژگیو نیا

 :مثال رو میزنممن همیشه این 

 نیا یعنیهست.  یواقع یایدر دن یمثل رانندگ انهیرا یایفتوشاپ در دن
 ای د،یبرس یشخص یهم با آن به کارها دیتوان یماگر رانندگی بلد باشید که 

 یبرا این که ای د،یکار کن گرانید یبرا ای د،یباش یمعمول یراننده تاکس کی
 !دیجمهور باش سییر یودروراننده مخصوص خ یحتیا و  دیکار کن یشرکت

 
 میزان ، اندر مک اینها تفاوترانندگی هست ولی  اسمش همه این کارها

 . و میزان تخصص شماست یمهارت رانندگ

 یگفت که هر چه مهارت شما هم باالتر رود انتخابها توانیهم م نیا
 داشت. دیکسب و کار خود خواه یبرا یبهتر 

می بینیم که فتوشاپ در کتاب امه در ادزیاد این حرفا رو کش نمی دم 
  . چه افرادی از اون بهره می برندکجاها کاربرد داره و 
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 غاتی تبلکانون آگهی و   5
کسب و کارها و شرکت  کانونهای آگهی و تبلیغاتی دفترهایی هستند که

. این کانون ها اونها میانبرای انجام کارهای تبلیغاتی به سراغ  ههای دیگ

عمده ترین آنها چاپ بنر، نمایندگی بیلبردهای  خدمات متنوعی دارن که

هست . البته خدمات زیادی دیگری … تراکت و  و پخش سطح شهر، چاپ

 هم دارند که با توجه به توانایی خودشون می توانند انجام بدن. 

در اغلب کانونهای تبلیغاتی یکی دو فتوشاپ کار نیاز است تا طرحی 

  .کنهمشتری پسندی ایجاد 

 نیا دیشا یبرخ یحقوق ثابت دارد . برا اغلب : کار در کانونها من یصشخ تجربه ◄

برنامه مراسمات و  لیاز سال حجم کار به دل روزهایی در  یبد باشد. از طرف ایخوب و 

 بشیدو اصالح  یطراح ریشب درگنیمه تا  پیش میادرود.گاها  یحجم کارها باال م ،ها

 یرا برا یکانون منصف باشد پاداش ریاگر مد. البته  دیبرسان یطرح را به دست مشتر  و

 .دنریگ یدر نظر م تالشها نیا
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 آتلیه عکاسی  6
ز اصالح تصویر از اصلیترین در عکاسی ها نی

. شهکه با کمک نرم افزار فتوشاپ انجام می ه ییکارها

نوزاد و عکس پرسلنی و تهیه قاب عکس ، عکس 

عکاسی و فیلمبرداری از مجالس، عمومی ترین 

تی هست که یک آتلیه عکاسی داره. عالوه بر خدما

مهارت فتوشاپ نیازه تا کمی مهارت عکاسی و 

عکس . چون برای زیبا شدن ودنورپردازی هم بلد ب

. هبخش عمده کار را دوربین و نور محیط انجام می د

البته در فتوشاپ ابزار کنترل روشنایی و تنظیم سردی 

ن تغییر روی عکس انجام بشه کیفیت و گرمی رنگها موجوده ولی اگه زیاد ای

کار لطمه می خوره. برای همین عکاس ها از تجهیزات نورپردازی تخصصی 

 .این کار استفاده می کنندبرای 
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 های کتاب و مجله انتشارات  7
انتشاراتی ها موسساتی هستند که کار چاپ و 

نشر کتاب و مجالت رو انجام میدن. همچنین 

راکتهای تبلیغاتی را کارهای چاپی مثل بروشور و ت

هم گاها برخی از آنها انجام میدن. در هر انتشاراتی 

  .وجود یک فتوشاپ کار برای انجام طرح های سفارشی مورد نیاز هست

 

این سه مکان یعنی کانونهای تبلیغاتی، آتلیه عکاسی و انتشاراتی ها خب!

ارند. اما کار د… استخدام نیرو و  ،اخذ مجوز، خرید تجهیزات  نیاز به مکان ،

 انجام داد شه. کارهایی که با فتوشاپ میشهفتوشاپ محدود به کار اینها نمی

حتی آزاد و  ورا می توان یاد گرفت و به صورت شخصی  بسیار زیادن و آنها

  .انجام داد برای مشتریان در خانه
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 طراحی پوستر تبلیغاتی  8
ها و موسسات ت که اغلب شرکتپوستر تبلیغاتی خوب و زیبا چیزی هسیه 

گرفته طرح  ور سفارشی توضیحات طرح پوستر هستند. طراحش دنبال

 در نهایت با چند اصالح کار رو به اتمام می رسونه .هکنمناسبی را پیاده می

ها و طرح نباید کرد : در تحویل دادن طرح به مشتری عجله من تجربه ی شخصی ◄

یی تمام انجام دهید. چون طرح رو اگر با قیمت کم هم توافق کردید باز هم با زیبا

 .می آورد فتوشاپکارسمت  به خوب، مشتریان بیشتری

 طراحی سربرگ  9
های شرکت ها و موسسات برای نامه

سربرگ مخصوص استفاده با از کاغذ  شونخود

. سربرگ شامل نام، آرم و لوگو،شماره می کنن

و آدرس هست. همچنین بخش های تماس 

ه صورت جای تاریخ و شماره و پیوست نیز ب

 خالی در گوشه ای قرار داده میشه. 

ارسال  هاین سربرگ به جاهای مختلف دیگر مثل بانک ها و شرکتهای دیگ

. برای همین شرکت ها و موسسات دوست دارند این سربرگ به میشه

این سربرگ را می توان  نزیبایی هرچه تمام تر ایجاد شود. شاید بعضی بگ
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هم ایجاد کرد. اما باید گفت که طراحی با د مایکروسافت وربا نرم افزار 

. البته نرم افزار ورد هم هفتوشاپ دست شما را برای کار بازتر نگه می دار

. مثال برش دور تصاویر در نرم افزار ورد کمی هرا دار شخود امکانات و ضعف

 .مشکل است

 طراحی لوگو و آرم  10
اد خودش و لوگو،آرم یا نشان طرحیه که شرکت و موسسه به عنوان نم

متناسب با محصول و خدمتی که ارائه می کنه داره. در لوگو طراح با مفهوم 

و کار داره و بعد از این که توضیحات را در مورد کار و خدمات شرکت  سر

وجود داره با هم ترکیب شون مفهومی که در توجه به شنید شکلها رو با 

و طراح نیازه با  لوگو سبکهای مختلفی داره .کرده و به یک طرح می رسه

  .توجه به تجربیات خودش سبک کاری مورد نیاز هر طرح رو انتخاب کنه

 .انواع لوگو رو در سبکهای مختلف در زیر می بینید
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 کارت ویزیت  11
یکی از راههای متداول تبلیغات، دادن یک کارت 

ویزیت زیبا به دست مشتریانه. فتوشاپ کار با 

ی رو روی کارتی به شکل اطالعات مشتری، طرح

طراحی می کنه و اون رو برای  خوانا

 دنهایی که کار کارت ویزیت انجام مینهوخچاپ

تایی چاپ می کنند. در این  ۱۰۰۰ تعدادمی فرسته . کارت ویزیت اغلب در 

متریال ها و  کار فتوشاپ کار عالوه بر توانایی خودش در طراحی الزمه انواع

  .ویزیت چاپ میشه را بشناسهموادی که روی اون کارت 

 ببینید این متریال های کارت ویزیت رو میدر زیر انواع 

   

  

 کارت ویزیت کاغذ معمولی کارت ویزیت فلزی

 مخملی طالکوبکارت ویزیت  ماتکارت ویزیت 

 شفافکارت ویزیت 
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 طراحی کارت سازمانی  12
برای افرادی که اعضای یک شرکت هستند 

نیازه تا کارتهای ویژه ای ایجاد بشه. البته برای 

گاها شاید خیلی طرح پیچیده ای نیاز  این موارد

ح ساده کار تمام شود. ولی نباشه و با یک طر 

حضور در نمایشگاه ها و همایش ها نیاز به یک طرح کارت گاها مثل 

  .ست. اینجاست که توانایی فتوشاپکار کارساز خواهد بودهتر و بهتر جذاب

 جلد کتاب و مجله  13
طراحی جلد کتاب و مجله یکی از کارهای جذاب 

فتوشاپ هست. چون نتیجه کار به صورت چاپی و در 

اختیار همه قرار می گیره. متناسب با موضوع کتاب و 

سلیقه نویسنده می توان به یک طرح زیبا رسید و نام 

شما نیز در فهرست مشخصات کتاب به عنوان طراح 

البته توانایی  جلد درج خواهد شد.

را بعد از کمی تجربه  هاکار مدل این

. واهید داشتخو مهارت در فتوشاپ 

که  cmyk دل رنگیمهارت در کار با م
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محاسبه اندازه ابعاد جلد کتاب و شناختن فونتها و  مخصوص چاپ است،

  .قلمهای خوب و زیبا از جمله مواردی هستند که نیازه یاد بگیرید

ن هست وکه کتاب اولش ونهاییامخصوصا  ه ها ونویسند :من تجربه شخصی ◄

ممکن است چندین دفعه اصالح و . ارنددخیلی روی طرح جلد کتاب خود حساسیت 

را با در نظر گرفتن  طراحی جلد تغییر را از فتوشاپ کار بخواهند. برای همین قیمت کار

حوصله کنید. مطمئن باشید بعد از  کمی این مساله بدهید و البته برای انجام کار هم

مشاهده کتاب چاپ شده حس بسیار خوبی از دیدن طرحی که خودتان زده اید به 

  .شما دست می دهد

 صفحه آرایی مجله  14
. مجالت پر هستند از تصاویر و متن

چیدن آنها در کنار هم کاری است که 

انجام  یراحتبه با فتوشاپ می توان 

داد. البته شرکت ادوبی نرم افزاری به 

را برای این کار تهیه دیده ورد و شرکت مایکروسافت نرم افزار ایندیزاین نام 

نیاز تقریبا بی نرم افزارهادیگر  ولی اگر فتوشاپ بلد باشید از یادگرفتن

یاد بگیرید ممکن است برای دیگر نرم افزارها را فقط اگر  مچنینهشوید. می

اصالح تصویری باز نیاز به فتوشاپ پیدا کنید. پس چه بهتر است که همه 

  .امور را به این نرم افزار پرقدرت بسپاریم
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 خدمات و محصوالت کاتالوگ  15

 

 و ند تا اطالعات محصوالتشان به شکل صحیحاغلب شرکت ها نیاز دار

. برای این کار استفاده از کاتالوگ بگذارنزیبایی به نمایش  حیطر با

 محصول که شامل مشخصات و تصاویر اون هست راهکار مناسبیه.

فتوشاپ کار اطالعات محصول رو در کنار تصاویر اون میذاره و به کار 

  .رنگ و لعاب اضافه می کنه

با چاپخانه ها قرار همکاری  ها می تواندکارنوع در این  کارفتوشاپ 

را با قیمت  نهایی و  کار دبگیرد تا هزینه ی کمتری را برای چاپ باشداشته 

 . مناسبتری به مشتری تحویل دهد
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 بنر گیف تبلیغاتی  16
در حوزه اینترنت بازار تبلیغات بنری بسیار داغ 

به صورت نمایش   gif است. بنرهای گیف یا

یم تصویر پشت سر هم و تکرار مجدد چند فر 

عمل می کنند. این تصاویر به دلیل  ریمهاف

داشتن حرکت جلب توجه بیشتری نسبت به 

  و با کمکتصاویر ثابت می کنند. در فتوشاپ 

 پنل تایم الین می توان این تصاویر را ایجاد کرد.

البته این نکته را بگویم که متحرک سازی در فتوشاپ برای زمان های  

ه مناسب است و اگر قصد ساخت یک انیمیشن چند دقیقه ای دارید کوتا

ابتدا بایستی تصاویر ثابت را در فتوشاپ ایجاد کنید و سپس به نرم 

  .افزارهای انیمیشن سازی منتقل کنید
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 کاور آهنگ  17
امروزه هر کسی که کمی احساس خوش صدایی 

دش رو بیرون د که آلبوم موسیقی خومی خوا هکن

در وب سایتهای دانلود نتشار موزیک . برای ابده

تا کاور موزیک به اندازه کافی چشم ه موزیک نیاز

. اینجاست که فتوشاپ کار با هنر خود اشه وگر نه اجازه پخش نمیدنبنواز 

  .هطرحی متناسب با موضوع آهنگ ایجاد می کن

برای این که طرح خوبی بزنید اول باید آهنگ رو چند بار  :من تجربه شخصی ◄

  متوجه بشید. گوش بدید تا فضای کار رو

 طراحی آگهی های در روزنامه و مجالت  18
استفاده از اطالع رسانی های  با این که

ولی هنوز  هکمتر می شداره کاغذی روز به روز 

هم اثربخشی تبلغاتی خود را دارند و شرکتها و 

موسسات تبلیغات خود را به این روش انجام 

 . ندمی

ه و مجله قرارداد همکاری روزنام در مواردی حتی می توان با خود مدیر

  .کار مشتری را راحت تر می کنیدجهت نمایندگی تبلیغات را گرفت و 
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 بیلبوردهای تبلیغاتی  19
بیلبوردها در سطح شهر مثل قارچ 

. من خودم به شخصه نرشد کرد

احساس میکنم تعداد زیاد بیلبوردها 

دچار آلودگی  ور ها شهرفضای 

از بنرهای . شهر پر شده دیداری کرده

 کمی برای منجلب می کنند. این رنگی ای که توجه عابران را به خود 

وقتی طرح زیبایی را می بینم که یک فتوشاپ کار آن  آزاردهنده است. اما

تشویق می کنم. عالوه بر این  نووادلم  ویترا با مهارت خود ایجاد کرده 

و نکاتی هم که در  نکاتی را که رعایت کرده را به خودم یادآوری می کنم

  .طراحی رعایت نکرده را سعی کنم خودم تکرار نکنم
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 راهنمای آموزش محصول  20

 

ایالن ماسک از مدیران شرکت تسال می گوید: امروزه اگر وسیله ای برای 

کار کردن با آن باید به سراغ راهنمای آن با آن رفت، محکوم به شکست 

کسی در  هه نیاز نباشکبشن طوری طراحی باید هست. یعنی وسایل را 

. هروشن کن ور دستگاهچطور  ونهبد مثاال که  هراهنمای محصول جستجو کن

راهنمای محصول را به روشی  تا  هدر غیر این صورت به یک فتوشاپ کار نیاز

فتوشاپ  .هطراحی کن که همه به راحتی متوجه شوند

به کاربر  ،هاکار با ترکیب صحیح متن و عالمت

به  همقدار را زیاد تنظیم کن فالنکه اگر  هنفهمامی

د. یا در صورت دست زدن به قسمتی امیدستگاه فشار 
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از دستگاه احتمال برق گرفتگی است. پس می بینید که فتوشاپ کار در 

  !همردم سر و کار دار و مال بعضی موارد با جان

 های آموزشی سی دی جلد پک   21
روند استفاده از سی دی ها و 

دی ها به خاطر افزایش دی وی 

استفاده از اینترنت و هزینه 

تولید آنها رو کاهش  اشتند

ست. اما هنوز افراد زیادی ه

محصوالت آموزشی خود را دارند با این روش به فروش می گذارند. روی 

طرح مناسبی ایجاد شود و این کار با کمک  ه تادیسک و روی خود بسته نیاز

  .نجام استنرم افزار فتوشاپ قابل ا
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 استند تبلیغاتی  22
برای درهای ورودی همایش ها و یا دانشگاه ها 

استفاده از استند کاری متداول است. مزیت این 

در  وقتی نوع تبلیغ قابل جا به جایی آن هست و

قرار بگیرد افراد زیادی آن را محل عبور و مرور 

  .بینندمی

  اما این چه ربطی به فتوشاپ کار دارد؟

که فتوشاپ کار نیاز است مطلع باشد در مورد ویژگی های از مواردی 

ست. چون سفارش دهندگان همیشه سواالتی در هتبلیغ  مختلف هر روش

مورد این که به چه روشی تبلیغ کنند دارند. اگر فتوشاپکار بتواند اطالعات 

خوبی را به مشتری ارائه دهد ، این مشتری به یک مشتری وفادار تبدیل 

  .خواهد شد

 کاغذ یادداشت  23
استیکر یا همان کاغذ یادداشت را می 

توان هم به صورت ساده و هم به صورت 

گرافیکی در آورد. شرکتها و موسساتی که دوست دارند نام و نشان آنها روی 

  .همه چیز باشد این کار را انجام می دهند
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این آیتم به تنهایی آیا  سوالی که ممکن است االن بپرسید این است که

در جواب بایستی گفت که امروزه همه  ؟می شودغل محسوب که یک ش

 یادداشت اغذک. همین هررو به اختصاصی و تخصصی شدن می هچیزها دار

د از کار خود نتیجه . امروزه اگر کسی بخواهمدل ها و انواع مختلفی داراالن 

. چون با تمرکز روی یک کار هبگیرد بهتر است تمرکز روی یک موضوع کن

و یا کفیت کنه سریعتر  رو وناو یا  دهبم شده را کاهش هزینه تما هنتومی

  .باالتر ببرد رو

 :اشتباهی که اغلب افراد مرتکب می شوند ◄

مرتکب می شوند این است که می خواهند تمامی خدمات  اشتباهی که اغلب افراد

 .شهباشند. این باعث پراکنده کاری و سردرگمی در کار می داشتهیک حوزه را با هم 

که توسط ذره بین  هبسوزان هنبه یاد داشته باشید که نور خورشید هنگامی می تو

 .هشمتمرکز 

 گواهینامه دوره های آموزشی  24
هستند را مدرکهایی که دارای اعتبار 

اغلب به صورت رنگی و با طراحی زیبا 

انجام میدهند. این کار نیز توسط نرم افزار 

. گواهی اددانجام می توان فتوشاپ 

رکت در سمینار و دوره های آموزشی و مدارک دانشگاهی از این دسته ش
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زشی نیز به شرکت کنندگان دروه آموباشند. حتی برخی وب سایتهای می

  .گواهینامه ارائه می دهندی آنالین ها

 خرید و فروش فاکتور  25
مبادالت مالی.  برایفاکتور سند رسمی ای است 

به فاکتور هم همه مکانهایی که مبادالت مالی دارند 

نیازمندند. فاکتورهای آماده در بازار هم موجوده 

ولی بعضی شرکتها و موسسات که دوست دارند 

  .برگه های فاکتور خود را به طراح می سپارندطراحی حرفه ای دیده شوند 

 تابلوی فلکسی سردر  26
تمامی مغازه و دفترهای موجود در سطح شهر برای گرفتن مجوز الزام 

در نصب کنند. این الزام باعث شده که کار تابلوسازی رونق دارند که سر

که در مرحله  ه. کار ساخت تابلوی سردر مراحلی دارهبیشتری به خود بگیر
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خواهد طرحی که سفارش دهنده می تا ستهاول به یک فتوشاپ کار نیاز 

ببیند را در فتوشاپ  شدفتر خودیا را باالی در مغازه و  اون هر روز صبح 

  .کند پیاده

منوی غذای رستوران ،هتل و   27
 بیرون برها

یک منوی اشتها آور و خوانا برای هر جایی که غذا 

  .ستهسرو می شود مورد نیاز 

 

 اینفوگرافیک  28
امروزه اطالعات و اطالع رسانی 

اهمیت بسیار زیادی دارد. در 

اینفوگرافیک با ترکیب درست و 

اصولی متنها و تصاویر اطالعاتی را به 

  .ن منتقل می کندمخاطبی
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 رومیزی و دیواری میتقو   29
در اواخر سال و نزدیک روزهای 

 بازار انواع تقویم گرم می شود. ،عید

شرکت ها و موسسات در این روزها 

برای اعضا و جاهایی که با آنها 

همکاری دارند تقویم های رومیزی و دیواری با طرحی از نام و نشان 

وب سایتهایی  وزها و ماه های تقویم راخودشان در نظر می گیرند. اطالعات ر

شرکت و موسسه را در اختیار می گذارند و و فتوشاپ کار طرح مربوط به 

  .کندفقط طراحی می 

 سررسید  30
مانند تقویم ، سررسید نیز یکی از هدایای 

رسید چند پرطرفدار ایام عید است. در سر

به تبلیغات  صفحه اول و یا انتها را

. همچنین چاپ روی اختصاص می دهند

نیاز به کار فتوشاپی گاها سررسید نیز جلد 

  .دارد
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 کارت تبریک  31

 

های بسیار زیادی داریم که هر کدام منبع درامدی  ما در کشور مناسبت

هم برای فتوشاپ کاران است! کارت تبریک هایی که اختصاصی طراحی 

  .شده احساسی بهتری نسبت به کارهای تبریک آماده دارند

این کار را انجام  شرکت ها ممکن است برای تبریک موضوعیموسسات و 

  .بدهند

 پاکت نامه  32
چاپخانه ها پاکت نامه را با تیراژ 

باال به صورت اختصاصی می توانند 

برای موسسات و شرکت ها چاپ 

  .کنند
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 هدایای تبلیغاتی  33

 

رسم هدیه دادن در بین سازمانهای ایرانی کاری متداول است. شرکت ها 

ند با سازمان های بزرگتر رابطه برقرار هخواکوچکتر وقتی می تو موسسا

این هدیا اکثرا  .کنند گاها این هدایا را با خود می برند و تقدیم می کنند

 جایی برای چاپ طرح روی خود دارند.

 طراحی تندیس  34
تندیس مسابقات را ابتدا در رایانه شبیه سازی می 

هند. کنند و سپس توسط دستگاه لیزر برش می د

نرم افزاری که برای این کار متداول شده نرم افزار 

کورل هست و به صورت مستقیم در نرم افزار 

فتوشاپ این چنین کارها انجام نمی شود. اما اگر 

ی کار کسی فتوشاپ را را مسلط باشد می تواند همه
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نرم افزار کورل منتقل  طراحی را در فتوشاپ انجام داده و فقط نتیجه را به

نرم افزار کورل را داشته باشید ممکن است  ولی اگر فقط توانایی کار با کند.

  .از بعضی مزایای نرم افزار فتوشاپ بی بهره شوید

 بج سینه  35

 

هر سازمان و موسسه ای که لباس فرم مخصوص داشته باشند، یک نشان 

اغلب طالیی رنگ نیز روی سینه کارمندان خود نصب می کنند که به این 

ینه می گویند. با کمک نرم افزارهای گرافیکی ای مثل فتوشاپ نشان بج س

 .طراحی می شود
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 سرنسخه  36
نسخه های پزشکان نیز مانند 

دیگر فرم ها طراحی عمومی و 

خصوصی دارند. در این نوع 

خدمات الزم است با چاپ خانه 

ای همکاری کنید و به محض 

به مشتری  قیمت چاپ را هم از چاپخانه بگیرید و سفارش توسط مشتری

  .به همراه هزینه طراحی بدهید

 کارت عروسی  37
طراحی کارت عروشی یکی کارهای جذابی هست که با فتوشاپ میشه 

انجام داد. ما هم می تونید طرح هایی از قبل آماده کنید تا مشتری هنگام 

درخواست انتخاب کند و یا این که به صورت اختصاصی و طرحی که خود 

فتوشاپ کار پیاده کند. در زیر چند مدل طرح خالقانه مشتری در نظر دارد را 

 کارت دعوت عروسی را مشاهده می کنید

  



 

 

 شغل با فتوشاپ 100کتاب 

 29 صفحه
 

این کارت عروسیه به شکل قبض برق که اخطار هم خورده با فتوشاپ 

 طراحی شده! 

 

 تقدیرنامه و لوح تقدیر  38
 A4 لوح تقدیرهای آماده زیبایی وجود دارن و کافیست یک کاغذ گالسه

حی زیبا آماده شود تا به عنوان تقدیرنامه آماده در جاهای با طرا A5 یا

 .مختلفی استفاده شود.
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 طراحی پارچه  39
صنعت پارچه با طراحی های رنگارنگی که 

دارند جذابیتهای زیادی را ایجاد کرده اند. نرم 

افزارهای گرافیکی ای مثل فتوشاپ کمک 

زیادی به طراحان این حوزه کرده . یکی از 

ی که تولیدی های لباس انجام می دهند کارهای

از طراحان میخواهند که مشابه طرح های مد 

روز که در وب سایتهای خارجی موجود هست 

  .برای آنها مشابه سازی کنند

 طراحی کاشی  40

 

راحی روی کاشی یکی از کارهای جذاب و پردرامد هست که برای ط

می توان برای  های تولید کاشی و سرامیک انجام می شود. البتهشرکت
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چاپ . ننککارهای خاصی به شرکتها طرح اختصاصی داد تا برای شما چاپ 

روی کاشی محدود به طراحی برای شرکتهای تولید کاشی نمی شود. برای 

سنگ مزار و سردرها به صورت موردی می توان با دستگاه های خاصی 

  .توان چاپ کردمی

 روتوش تصویر  41
ه نقصی چهره کمتر کسی هست ک

درش نباشه. همچنین آدمهایی که پا 

به سن می گذارن خطوطی روی 

که دوست  کهپیدا می ش نوصورتش

پیدا نباشد. فتوشاپ کار با تکنیکهای  دارند در عکس هایی که می گیرن

. ویدیوی در اینترنت از هپاک کن واین خطوط ر هنمختلفی به راحتی می تو

ک پیرزن مسن را به دختر جوانی کار یک فتوشاپ کار هست که تصویر ی

تبدیل می کند و دیدن آن 

  .خالی از لطف نیست

 

 لمیف شینما نکیل

 .باال کلیک کنیدلینک  ویدیو رویبرای مشاهده 

https://www.aparat.com/v/nmqPV/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE
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 گرامپست اینستا  42
اینستاگرام به خاطر پایه تصویری بودن 

. برای پست همحبوبیت خاصی در بین افراد دار

و  هاینستاگرام اغلب قالب کلی طراحی می ش

 .دهندلب انجام میمابقی پست ها را با همان قا

 تغییر زمینه تصاویر   43
افراد زیادی هستند که دوست 

دارند در مکانهای خاصی باشند و 

تصویر خودشان را به صورت 

جا قرار بدهند. این کار با کمک نرم افزار فتوشاپ قابل انجام نوطبیعی در آ

برش و انتفال تصویر به تنهایی کافی نیست.  است. البته برای این کار فقط

  .مواردی مثل اصالح سایه و نور و دمای رنگ ها نیز بایستی مطابق شوند

 پیش نمایش تیونینگ خودرو  44
این که کار  از قبل هشبا فتوشاپ می

ن اونمایش  شپرهزینه ای کرد ابتدا پی

کرد و پس  م و زیادکایجاد کرد. طرح را  ور

 ،از رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب
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از مواردی که می توان به این روش  ساخت. یکی بیشتر اطمینان طرح را با

کم و زیاد کردن آپشن های ظاهری خودرو و اصطالحال تیونینگ  ،کار کرد

خواهند روی خودرو هست. همچنین می توان برچسب هایی که افراد می

 .افزار فتوشاپ روی ماشین پیاده کردنصب شود را با نرم

 نقاشی دیجیتال  45
کار نقاشی هم با آمدن کامپیوتر 

خوش تحول شد. امروزه عالوه بر دست

نرم افزارهای متنوع سخت افزارهای 

زیادی هم برای این کار آمده است. 

برای کار نقاشی دیجیتال در فتوشاپ 

می توانید از قلمهای نوری استفاده کرد. کاری که به صورت نقاشی دیجیتال 

 انجام شده در واقع یک اثر هنری است و روی یک اثر هنری هم نمی شود

  :قیمت گذاشت. موارد استفاده از این قبیل است

 انیمیشن  سازی 

  ،کاراکتر و محیط های بازی 

 باز طراحی چهره افرار سرشناس قدیمی و مشهور 

 تابلو چهره افراد 
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و نمی توان  ه، محدودیتی نداردیجیتال  به صورت در کل کار نقاشی چه

توان در سبکها و موضوعات گفت فالن شکل را نمی توان کشید و می 

  .این کار را انجام داد مختلف

 محصوالت بندیطراحی بسته   46
امروزه ظاهر محصوالت به اندازه 

کیفیت ساخت آن محصول اهمیت دارد. 

شما خود وقتی دو محصول را می بینید 

که قبال آشنایی با آنها نداشته اید اگر 

بندی بهتری دارد را تفاوت قیمت در نظر نگیرید آن یکی که طرح بسته 

انتخاب می کنید. پس کار فتوشاپ کار در اینجا هم ارزش بسیار زیادی 

  .داشته و پیروزی در رقابت بازار برای محصول دارد

 

بسته بندی محصول رو اغلب 

یک تکه طراحی می کنن و بعد 

 برش میدن و تا می زنند.
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 گرافیک بازی ها  47

 

، بایلی دارای سه قسمت گرافیکمراحل ساخت بازی های کامپیوتری و مو

انیمیشن و کدنویسی هستند. قسمت گرافیک بازی همان شکل و شمایل 

 .ستهشخصیت های بازی و محیط 

نرم افزار فتوشاپ هم در این بخش حرف اول را می زند و اگر کسی 

 هبه دنیای پرهیجان و البته تخصصی ساخت بازی ها وارد ش که همندعالقه

 .هاین نرم افزار کمک زیادی به او می کنیادگیری 

ی تعداد یسری به نرم افزار کافه بازار که بزنید می بینید که بازی هایه  پیشنهاد: ◄

بهتری دارند چون کاربران بر اساس  و گرافیک رنگ و لعاب نصب بیشتری دارند که

 .تصاویر بازی تصمیم می گیرند که آن بازی را نصب کنند
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 موشن گرافیک  48
گرافیک به نوع خاصی از انیمیشن  موشن

گفته می شود که امروزه بیشتر برای آموزش 

. ساخت موشن کننو تبلیغات استفاده می 

گرافیک نیاز به بخش های مختلفی مثل طراحی گرافیک، کلید زنی انیمیشن 

فتوشاپ بسیار  مثلو صداگذاری دارد. در بخش گرافیک وجود نرم افزاری 

  . حیاتی است

 

 محصوالت سیعکا  49
عکاسی از محصوالت فروشگاهی که 

به آن عکاسی صنعتی هم می گویند 

یکی از شغلهایی هست هر کسی که 

  محصول تولیدی خود را به صد داردق

بازار معرفی کند بایستی به سراغ آن بیاید. این کار واقعا کار تخصصی هست 

ی حلهو ابزارهای مخصوصی برای مرحله عکاسی آن وجود دارد. در مر

عکاسی بایستی نور محیط به درستی تنظیم و سپس با یک دوربین نسبتا 
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خوب عکسبرداری انجام شود. این کار را با کمک 

  ابزاری به نام جعبه نوری انجام می توان داد.

 

بعد از آن نوبت به نرم افزار فتوشاپ می رسد تا پس زمینه کامال پاک و  

شود.  پاککرده  شکلمحصول را بد یکرنگ شده و قسمتهای اضافی ای که 

همچنین روشنایی و سایه های روی محصول با کمک تنظیمات فتوشاپ به 

 .سادگی انجام می شود

 .تفاوت محصول قبل و بعد از ویرایش با فتوشاپ را در زیر می بینید

 
 عکس فتوشاپ شده                    عکس بدون فتوشاپ        
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  طراحی عکس نوشته  50
عکس نوشته ترکیب متن با یک تصویر 

مرتبط با موضوع آن متن می باشد. متن 

نوشتن در فتوشاپ از امکانات قدیمی آن 

به دو روش می توان از طراحی  باشد.می

عکس نوشته استفاده کرد. ابتدا این که برای 

کسی این کار را انجام دهید و در ازای آن پول دریافت کنید. دوم این که 

را با عکس نوشته های زیبا  مثل اینستاگرام پیچ شبکه اجتماعیمطالب یک 

پر کنید و مخاطبان را تغذیه کنید و پس از رونق گرفتن پیج از تبلیغات در 

  .آن برای خود و یا دیگران کسب درامد کنید

 فرم ها و ست اداری  51
 :موارد زیر هست ست اداری شامل

 سربرگ ◄
 کارت ویزیت ◄
 انواع پاکت نامه  ◄
 کاغذ یادداشت ◄
 و اداری  اوراق مالی ◄
 فاکتور ◄

 کاردکس ◄
 فرم های داخلی ◄
 کارت های پرسنلی ◄
 لیبل ◄
 قبض ◄
 و... ◄
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طراحی ست اداری برای شرکتهای 

تازه تاسیس شده مورد نیاز است 

همچنین اگر شرکتی لوگو یا اطالعاتی از 

گاها نیاز است که  خود را تغییر دهد

  .مجدد ست اداری خود را طراحی کند

که در  هویت بصریات چیزی داریم به نام در برندسازی شرکتها و موسس

آن طراحی ها و انتخاب رنگها با همدیگر یکسان هستند و تناسب دارند. 

طراحی هویت بصری خود یک شغل به حساب می آید و البته زیر مجموعه 

های آن با کمک فتوشاپ می توان انجام داد . اما چون اصل کار با خود نرم 

 .این مجموعه قرار نمی دهیم را درهویت بصری افزار فتوشاپ نیست آن 

 سانسور تصاویر  52
تصویر هم از کارهاییست که  سورسان

بانرم افزار فتوشاپ می توان انجام داد و در 

مواردی که مثل تصاویر کتابها و مجالتی که 

نیاز است. ار این ک قصد ترجمه شدن دارند

چیزی که امروزه به آن توجه می شود این 

  . خاطب متوجه سانسور شدن کار نشوداست سانسور به شکلی باشد که م
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در برنامه های تلویزیونی و فیلمهای سینمایی هم سانسور مورد استفاده 

قرار می گیرد که البته این کار بیشتر با خود نرم افزارهای ادیت ویدیو انجام 

می شود. هر چند گاها نیاز می شود تا تصویری ابتدا با فتوشاپ سانسور 

  .زار ادیت ویدیو وارد شودشده و سپس در نرم اف

 و گرافیک شهری طراحی محیطی  53

 

در طراحی محیطی شما قبل این که محلی را دست به تغییر بزنید 

پیشنمایشی را با نرم افزار فتوشاپ ایجاد کرده و سپس به کم و زیاد کردن 

 بزرگ و کوچک کردن چیزها در آن می پردازید. یا و 

اخت آن در نرم افزار گرافیکی ای میدان را قبل از س مثال می توان یک

چه  ن بر اساس تناسب مشخص کرد کهآطراحی کرد. بعد از  مثل فتوشاپ

مقدار چمن و چه تعداد درخت و یا چه تعداد تیر چراغ برق مورد نیاز است. 

ناگفته نماند این کار را به روشهای مختلف دیگری مثل سه بعدی سازی هم 

نرم افزارهای سه بعدی هم گاها نیاز است انجام می دهند ولی برای کار با 

  .تا پترن ها و الگوهایی را با کمک فتوشاپ ایجاد کرد
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به بیان دیگر می توان گفت فتوشاپ کلید ابتدایی ورود به دنیای سه 

 .سته یزن بعدی

 طراحی کتاب قصه کودک  54
با وجود گوشی ها ی ذهای کاغکتاب قصه

 طرفدار دارند. اگر بتوانیدهنوز و تبلتها 

ی دیجیتال خود را قوی کنید قادر شنقا

خواهید بود کتابهای تصویری زیبایی را برای 

کار می توانید  کودکان ایجاد کنید. برای این

با شاعران شعرهای کودک و انتشاراتی که 

این گونه کتابها را منتشر می کنند همکاری 

  .کنید

 تصاویر مفهومی  55
ترکیب چند  ا متن است.ب گاهی یک تصویر گویاتر از چندین خط توضیح

د. این گونه ید با معنی و مفهومی جدید می سازشکل با یکدیگر شکلی جد

ارند ببیننده را بسیار جذب تصاویر به خاطر خالقیتی که در پشت خود د

نرم افزار فتوشاپ به دلیل امکانات خوبی که برای برش دارد یک گزینه  .کرده

 .ستعالی برای ساخت این گونه تصاویر ا
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 .چند نمونه تصویر مفهومی را در زیر می بینید

     

البته کاربرد تصویر مفهومی به همین 

جا ختم نمی شود. در طراحی های 

صنعتی شرکتها برای این که ایده های 

خود ارزیابی کنند قبل از ساخت، آنها را 

مثل  شبیه سازی رایانه ای می کنند.

  .طراحی مفهومی خودروهای آینده

 رنگی کردن تصاویر قدیمی  56
وی خاطرات ایمی گاها حتصاویر قد

ارزشمندی برای برخی افراد هست. به 

کمک نرم افزار فتوشاپ و با تغییر مود 
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رنگی براش می توان به راحتی به جای خط معمولی و ساده، رنگ آن را با 

  .حفظ شکل اصلی تغییر داد

 تبلیغات ستاد نمایندگی  57
جمهوری و نمایندگان ایام انتخابات ریاست 

مجلس و شورای اسالمی فرصت بسیار 

ارزشمندی برای فتوشاپکاران است. به دلیل پر 

رنگ شدن اخیر فضای مجازی نیاز است اخبار 

و اطالعیه ها به سرعت ایجاد و منتشر شوند. از طرفی هم افراد مشاهده 

سریع و تصویر را به خواندن متن ترجیه می دهند. در اینجا یک فتوشاپکار 

  .ماهر نقشی حیاتی را در تبلیغات دارد

همچنین اگر کاندیدی که شما برای او تبلیغات انجام می دادید پیروز 

 .ی باشدم ی مثبتابر رزومه رقابت شود 
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 ترجمه کتاب های تصویری  58
ی مثل کتابهای آموزش برخی از کتاب های خارج

زبان پر است از متن هایی که با عکس های متنوع 

ترکیب شده اند. یک فتوشاپ کار با مهارت خود 

متنهای روی تصاویر که اسکن شده اند را پاک کرده 

 .می کند و متن ترجمه را جایگزین

 فرش تابلو  59
مانند  دستگاه های بافت فرش امروزی

الزم نیست یک پرینتر عمل می کنند و دیگر 

آن را بافت. از  مثل قدیم روزها نشست و

این تابلو فرش ها می توان به عنوان هدیه 

استفاده کرد. قبل از این که عکس را به 

دستگاه فرشبافی بسپاریم نیاز است تا اصالح رنگ و تمیزکاری های روی آن 

انجام شود. همچنین تعداد رنگها در فرش محدود است و بایستی قبل از 

ببینید با تعداد رنگ کمتر تصویر چه تغییر می کند. همه این آن 

  د.م افزار فتوشاپ می توان انجام دارا با نر هاسازیآماده



 

 

 شغل با فتوشاپ 100کتاب 

 45 صفحه
 

 اصالح تصویر خانه های اجاره و فروشی  60
خانه هم یک نوع محصول به 

د. هر محصول هم حساب می آی

در زیباترین  همعرفی نیازهنگام 

هتر مشتری تا ب هباش شحالت خود

جذب آن شود. البته این تغییر و اصالح نباید آنقدر زیاد باشد که مشتری با 

  !و احساس کند کاله سر او رفته هدیدن خود محصول جا بخور

 موکاپ وب سایت  61
با فتوشاپ می توان آیتمها و 

طرح اولیه وب سایت را ایجاد کرد. 

، نوبت به پس از تایید ظاهر اولیه 

بدیل فایل فتوشاپی به کدهای ت

 html وناکه به  میرسه وب سایت

 . یگنم

 طراحی کاریکاتور  62
کشیدن کاریکاتور اصول بخصوصی دارد که تا آنها را یاد نگیرید 

. این اصول ربطی به ابزارهای مورد استفاده توانید از پس آن بربیاییدنمی



 

 

 شغل با فتوشاپ 100کتاب 

 46 صفحه
 

اما تسلط بر ابزارهای گرافیکی دست شما  شما مثل نرم افزار فتوشاپ ندارد.

  .را بازتر می کند تا بتوانید بهتر ایده های ذهنی خود را پیاده کنید

         

 چاپ سابلیمیشن  63
دستگاه های چاپ حرارتی 

قابلیت این را دارند که روی 

اری از وسایل چاپ کنند. بسی

مواردی مثل لیوان، بشقاب، کاله، 

کسی که … . لباس تیشرت و 

بخواهد با این دستگاه ها کار کند 

و سفارش بگیرد، نیاز است فتوشاپ 

  .تصاویر مشتریان بلد باشد را برای تنظیم
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دستگاه چاپ سابلیمیشن کار خیلی 

عجیبی نمی کند و فقط همان طرحی که با 

وهری چاپ شده را حرارت داده و پرینتر ج

به صفحه دوم که بدنه لیوان یا هر چیز 

. حتی این کار را هکنمنتقل می هدیگر باش

در برای سطح های صاف با اتو هم می توان انجام داد. ولی کاغذی که 

  .تا کاغذ سابلیمیشن باشده ینتر قرار داده می شود نیازپر 

 پیشنمایش دکوراسیون  64
ر کاری که به شکلی به طور کلی ه

طراحی هست و سلیقه در آن مد نظره 

قبل از شروع کار پیشنمایش اون  یشهم

در رایانه ساخته شه. دکوراسیون و 

مخصوصا دکوراسیون ادارات هم از 

مواردیه که داشتن پینمایش از خیلی 

 مسائل بعدی جلوگیری می کنه.

براورد اشتباه تعداد مسائلی مثل مطابق نبودن نتیجه با سلیقه مشتری و 

 .و خرید کم یا اضافه لوازمآیتم های مورد استفاده 
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 طراحی قاب عکس  65
قاب عکسهایی که روی دیوارهای 

یا تصویری زیبا و  قرار دارند اتاقهای ما 

هنری هستند و یا تصویری از چهره 

 خودمان یا عزیزانمان است. 

برای زیبا تر نشان دادن این تصاویر 

گاها نیاز  ویرایش آنها با نرم افزار فتوشاپ

  د.شومی

 عکاسی عروس و تهیه آلبوم تصاویر عروسی  66
عکاسی از مجالس هم مانند کارهای دیگر در  

مرحله ای نیاز است که به سراغ نرم افزار 

فتوشاپ رفت و تصاویر را اصالح کرد. برای 

به  dslr کارهای اینچنینی تجهیزاتی مثل دوربین

کمی بخواهید حرفه ای تر کار کنید  صورت حداقلی مورد نیاز است. البته اگر

کار فیلمبرداری هم می توانید انجام دهید. امروزه دستگاه های کوادکوپر 

های پرنده برای فیلمبرداری فراوان شده اند که می تواند به صورت آزادانه 

  .در هوا به فیلمبرداری بپردازد
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 آگهی ترحیم  67
رسیم به عروسی بودیم االن می

های ترحیم هم مراسم ختم! آگهی 

شتری هست که در خانه ی هر 

کسی می نشیند. پس هر کسی در 

طول حیات شرافتمندانه خود حداقل 

یک بار پول به فتوشاپکار خواهد داد! مگر این که در کوه و بیابان زندگی 

این کار نیاز به یک پرینتر رنگی و چند  !هو کسی برای او مراسمی نگیر کند

. هکنید( داردانلود  می تونید ترحیم )از اینترنتفایل آماده ویرایش آگهی 

ویراش  به محض درخواست مشتری و انتخاب طرح مناسب، اطالعات اون

روحش شاد و یادش گرامی . س به تعداد درخواستی چاپ می کنیدو سپ

  !باد
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 خبری یعکاس   68

 

وید که خیلی کم اتفاق می افتد عکسی اگر عکاس باشید متوجه می ش

بگیرید که نیاز نباشد اصالحی روی آن صورت بپذیرد. البته از روی تنظیمات 

دوربین بعضی موارد مثل تنظیم نور و دمای رنگها شدنی هست ولی 

فتوشاپ جعبه ابزار کاملیست که هر کسی که به طور حرفه ای عکاسی 

 .هکار کنبا اون بتونه کنه نیازه تا می
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 گرافیک نرم افزار تلفنهای هوشمند  69
بعد از ایده  ساخت هر نرم افزاری

ن استارت وابا طراحی ظاهر  یابی

این که آیتم ها به چه شکل  ه.خورمی

کنار هم چینش شوند و رنگ و لعاب 

 یتا از دوباره کار  هشبایستی در ابتدا مشخص  رو هکار به چه صورت باش

ر حین کار کمی زمان زیرا دستکاری ساختار اصلی نرم افزار د .شهبجلوگیری 

ست هبر خواهد شد. پس کاری که افراد طراح نرم افزار انجام می دهند این 

که ابتدا با نرم افزار گرافیکی ای مثل فتوشاپ طرح اولیه ، آیکن ها و 

  نن.کایجاد  ور هشتصاویری که در نرم افزار استفاده می
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 تکمیل طرح های سه بعدی  70

دانم کار ازم پرسید که نمی ه با هم صحبت می کردیمک  وستانمدیکی از با 

کنم یا فتوشاپ. خودش بیشتر عالقه مند به سه  روعشسه بعدی رایانه را 

شده. به او گفتم اگر میخواهی  زیادبعدی بود و کار فتوشاپ را می گفت که 

. با نرم افزارهای سه بعدی هم کار کنی نیازه تا اول به فتوشاپ مسلط شوی

ر نرم افزارهای سه بعدی هم با تصاویر روی حجم ها سر و کار داری چون د

 اصالح رنگ ها در سه بعدی به راحتی فتوشاپ نیست.  عالوه بر اون و 

اغلب نیاز میشه با نرم افزاری مثل  ،گرفتیخروجی که سه بعدی از طرح 

  .و درست کنیرفتوشاپ نقص های اون 
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 جلوه های ویژه رایانه ای  71
های ویژه کامپیوتری  متخصص جلوه

با تکنیکهای متنوع و نرم افزارهای 

مختلفی سر رو کار دارد. در همه آنها نیاز 

است تا اصول کار با رنگ ها ، نورها و سایه ها رعایت شود. یادگیری این 

اصول بیشتر تجربی بوده و این تجربه هم توسط کار با نرم افزارهایی 

  .آیدگرافیکی ای مثل فتوشاپ بدست می

 طراحی کاراکتر و شخصیت  72
خلق شخصیت یکی از کارهای 

جذاب دنیای گرافیکه. کاربردهای 

زیادی هم داره. مثل بازی ها، 

انیمیشن ها ، کتابهای مصور ، 

برندسازی شرکتها و یا حتی 

  .پیشنمایش عروسک سازی

که طراح کاراکتر ویژگیهای اخالقی شخصیت را  ستهکار به این روش 

روی کاغذ و یا با قلم نوری انجام  بر اساس آن طراحی را مطالعه کرده و

دهد. با قلم نوری کار به صورت مستقیم روی رایانه نشان داده می شود. می
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اما اگر طراحی روی کاغذ شود مجدد بایستی آن را اسکن کرد و در نرم 

  .افزاری مثل فتوشاپ آن را به صورت رایانه ای تبدیل نمود

 یخلق ایده های ذهن   73
ایده هایی  غلباتقریبا همه ما 

در ذهن خود داریم که دوست 

یم. دبوضیح ترا برای بقیه داریم 

دستگاه و اختراعی این ایده ها 

هستند و یا روال جدیدی برای 

تا به صورت تصویری آن ه هر حالت نرم افزاری گرافیکی نیاز. در انجام کاری

که هنگام ثبت اختراع نیاز است انجام را به دیگران توضیح دهید. کاری 

دهید هم به همین صورت است پس اگر دوست دارید روزی مخترع هم 

  .شوید این فتوشاپ به کار شما خواهد خورد

 کالیگرافی و تایپوگرافی  74
گرفته شده  تایپوگرافی از دو کلمه تایپ و گرافیک 

و تا حدودی می توان به خوشنویسی اون رو ترجمه 

ه نیاز نیست تا تصویری همیشطراحی نشان در کرد. 
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متناسب با موضوع طراحی کرد، بلکه اسم خود موضوع را مفهومی و 

 توان به صورت زیبا نوشت.می

تایپوگرافی در موارد متنوعی می توان  

استفاده کرد و هر جایی که اسم مد نظر 

باشد، این تایپوگرافی خود را نشان 

دهد. حالت خاصی از تایپوگرافی هم می

یرا طرفداران زیادی دارد موجود است اخ

سه که حس  هشسایه هایی به متن اضافه میالیگرافی. در این روش به نام ک

را  یگرافیکالبودن و پارچه ای بودن به متن می دهد. چند نمونه از  بعدی

  :در زیر می بینید
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 ترمیم عکسهای قدیمی  75
عکسهای خیلی قدیمی به خاطر 

گاها شکسته درست نگهداری نشدن 

شده و یا دچار رنگ رفتگی شده اند. با 

و نرم افزاری کمک یک دستگاه اسکنر 

  .مثل فتوشاپ می توان جان تازه ای به تصاویر بخشید

 محصوالتتصاویر واترمارک   76
فروشگاه های اینترنتی برای جلوگیری 

سو استفاده از تصویر محصوالتشان نام و 

روی آن قرار کم رنگ  اسم خود را به حالتی

می دهند که هم محصول نمای خود را از 

دست ندهد و هم متن اندازه کافی پیدا نباشد. از طرفی متن باید جایی 

  .قرار بگیرد که پاک کردن آن با نرم افزار فتوشاپ کار آسانی نباشد

 پیش نمایش قبل عملهای جراحی زیبایی  77
را برای جراحی پزشکانی که می خواهند بهترین و متناسب ترین حالت 

در رایانه دستکاری کنند. را زیبایی بیمارشان پیدا کنند نیاز است تا ابتدا آن 

این کار البته نرم افزارهای مخصوص هم دارد ولی با نرم افزار فتوشاپ و 
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ابزارهای مربوطه نیز می توان این کار را انجام داد. پس اگر قصد دارید دکتر 

 !به کمک شما خواهد آمد اپ روزیشجراح هم بشوید این فتو

 تصویر پروفایل حرفه ای  78
شبکه های اجتماعی امروزه خیلی گسترده شدن و 

در همه آنها انتخاب تصویر پروفایل وجود دارد. برای 

افراد عادی شاید تصویر پروفایل چیز خیلی مهمی 

نباشد در تصویر مناسبی که در گالری تصاویر خود 

ما افرادی که در زمینه ای تخصصی کار موجود دیدند را استفاده کنند. ا

کنند دوست دارند تصویر پروفایل آنها نیز تخصصی و ویژه طراحی شده می

  .باشد

 لیبل روی محصوالت  79
هر محصولی که بخواهد شکل و شمایل حرفه ای تری به 

خود بگیرد و یا حتی اجازه فروش در فروشگاه ها را داشته 

پ شده روی آن باشد الزم است مشخصات به صورت چا

درج شده باشد. حتی اگر محصولی به صورت دستی یا در 

منزل ساخته شود اگر لیبل مناسبی برایش طراحی شود 

  .موقع خرید خریدار به آن بیشتر توجه می کند
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 اصالح اندام بدنسازی  80
دغدغه  غلبامی دانید ه کبدنسازها را 

پشت بازوی درشت و شش تکه شدن شکم 

ورزش که ست ه تره خوبخود را دارند. البت

سالمتی باشد ولی اگر بدانید این بدنسازی چه هزینه های باالیی  حفظ برای

نرم افزاری  دارد ممکن است به این فکر برسید چرا این همه هزینه کنم وقتی

و با آن به هر سایزی که  ستهحاضر فتوشاپ  چون

بخواهم بدنم را تبدیل می کنم. البته اگر ضعیف کار 

  :خواهد شدکنید تصاویر شما به این شکل 

 

 آیکن هایالیت اینستاگرام  81
اگر میخواهید اینستاگرام حرفه ای داشته باشید می توانید هایالیت های 

موجود در صفحه خود را به صورت حرفه ای 

در آورید. عموما برای هایالیت یک آیکن و 

شود. البته زمینه یکسان طراحی می

فتوشاپ که بلد باشید هر ایده ای را می 

  .روی این هایالیت ها پیاده کنیدتوانید 



 

 

 شغل با فتوشاپ 100کتاب 

 59 صفحه
 

 جواهرسازی و پالک اسم طال  82
طالسازان با کمک نرم افزارهای شبیه سازی 

مخصوصی ابتدا طرح ذهنی خود را با رایانه شبیه 

 سازی می کنند. در این نرم افزارها حتی می توان

وزن حدودی و در نتیجه قیمت نهایی کار را بدست آورد. در این میان 

و کارهای جانبی کمک بسیار  ی موجوداز طرح هابرای الگو برداری فتوشاپ 

  .زیادی می کند

 بازسازی لوگو  83
لوگو اگر از پایه طراحی شده باشد به 

صورت کیفیت باال تحویل داده می شود. اما 

تواند اگر کسی بخواهد کمتر هزینه کند می

با جستجو در اینترنت لوگوهای خارجی 

ر نرم افزار فتوشاپ آن را تغییر رنگ داده یا افزایش مناسبی را پیدا کرده و د

  .کیفیت بدهد

 تصاویر تحقیقات علمی  84
عکس برداری از طریق تحقیقات علمی و آزمایشگاهی که گاها با 

تا با توجه به تئوری ای که  هنیازگاها د، نمستند سازی می شومیکروسکپها 
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. البته این کار بایستی در شهبنجام ن اوادر نظر گرفته شده اصالحاتی روی 

 .هشکه سبب اشتباه در تحقیق ن هشحدی انجام 

 اسکرین چاپ سیلک  85

چاپ سیلک نوع چاپ قدیمی هست که با اون میشه روی پارچه یا سطوح 

تدا با نرم افزاری گرافیکی مثل بال جالبی داره و ارد. این کار روچاپ کصاف 

یاه و سفید روی کاغذ پرینت می کنند. بعد از فتوشاپ طرح رو به صورت س

اون یک قاب چوبی که با یک صفحه توری شکل پوشونده شده نیازه که به 

اون شابلون میگن. شابلون رو به پارافین آغشته می کنند تا تمام سوراخ 

های اون بسته بشه. طرح رو زیر یک منبع حرارت مثل المپ قرار می دهند 

قرار میدن. بعد از زمان خاصی قسمتهای سیاه طرح و شابلون رو روی اون 
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. شابلون آماده استفاده زیر شابلون ذوب شده سوراخهای اون باز میشن

یک رنگ روی آن کشیده شده تا طرح را روی هر چیزی  ههست و کافی

منتقل کند. چاپ پرچم ها ، اسم شرکت روی لباسهای کار ، روی بادکنک و 

 .چاپ کرد با کمک اون توان می روی خیلی چیزهای دیگه

 

 برش لیزریچاپ و   86
دستگاه برش لیزری می تونن با دقت و 

را  سرعت باال ورق ها از جنسهای مختلفی

. این دقت و تنوع در برش ندتوانند برش بمی

ورق باعث شده این کار کاربردهای زیادی 

داشته باشد. ساخت بردهای الکترونیکی، 

تندیس های  ساعت ها و وسایل تزئینی،
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ن محصول و حک نام و برند روی وسایل از کاربردهای برش کارت ،مسابقات

  .آن است

هست اما اگر فتوشاپ کورل البته نرم افزار اصلی کار برای برش های لیزر نرم افزار  ◄

را مسلط شوید می توانید ابتدا طرح را در آن کامل انجام داده و سپس به نرم افزار 

  .کورل منتقل کنید

  تابلو حروف برجسته چلیوم  87
این مدل تابلوی سردر به 

خاطر شیک بودن طرفداران 

زیادی دارد. عالوه بر آن این 

تابلوها قابلیت نصب المپهای 

برای طراحی و  شب بسیار جذاب می شود. در کوچک در حروف را دارد و

 . ساخت این تابلوها از برش لیزری استفاده می شود

 اتیکیسه های پالستیکی تبلیغ  88
چاپ اطالعات فروشندگان روی کیسه 

های پالستیکی خرید یک روش تبلیغاتی 

مناسب است . زیرا افراد گاها چندین بار 

از این کیسه ها استفاده می کنند و اگر 
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بپرسند با شماره تماس روی کیسه احیانا موجود بودن کاالیی را بخواهند 

در جاهایی مثل کتابفروشی ها می تواند این کار را انجام می دهند. این کار 

 .موثر واقع شود

 طراحی دفتر یادداشت  89
جلد دفتر مشق های امروزی پر شدن از 

تصاویر رنگارنگ و زیبایی که گرافیست ها آنها 

. جلد زیبا در فروش دفتر خیلی اندرا طراحی کرده

موثر است. البته این نوع کارها توسط افراد 

باید بگویم در اینجا  گرافیست انجام می شود.

تفاوت مکاری با گرافیست بودن فتوشاپکه 

در دسترس همه. یک گرافیست  و . فتوشاپ در واقع یک ابزار استاست

چه رنگی را در کنار  فهمدحتی کار نکند. ولی می هم با فتوشاپ  حتی شاید

  .داندچه رنگی به کار ببرد و زیبایی منحنی ها و خطول را به خوبی می
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 احی فونتطر   90
و فونت ها دنیای خود را دارند. خوانا 

زیبا بودن در طراحی آنها بسیار مهم 

است. با این که اینترنت پر شده از 

فونتهای متنوع و مختلف بازهم نیاز به 

فونتهای جدید احساس می شود. طراحی فونت با نرم افزار های مخصوص 

هم نشود. اما اگر فتوشاپ  خود انجام می شود. شاید اصال نیاز به فتوشاپ

را مسلط شوید می توانید طراحی کاراکتر کلمات را با آن انجام دهید و بعد 

  .از آن وارد نرم افزار طراحی فونت کنید

 مدیریت وب سایت  91

 

قسمت زیادی از کار روی وب سایت انتخاب تصاویر مناسب هست. 

نداردی که تعریف تصاویر مقاالت و بنرها ی سایت همه باید با کیفیت استا
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باشند. کسی مسئول مدیریت تصاویر وب سایت را برعهده گرفته  است شده

نیاز است با نرم افزار فتوشاپ آشنا باشد. از طرفی امروزه تقریبا هر کسب و 

کاری نیاز به وب سایت دارد. پس اگر می خواهید برای یک بنر ساده چند 

نه هم نپردازید، فتوشاپ کار نشوید و برای این کار هزیساعت معطل فتوشاپ

 .را یاد بگیرید

 پاورپوینت های حرفه ای  92
ساخت پاورپوینت همان اندازه که 

ساده هست همان مقدار می تواند 

پیچیده باشد. برای کسانی شاید 

د پاورپینت چیست بگویم که نندان

برای کنفرانس ها و سمینارها به جهت این که بینندگان بهتر مطالب را درک 

ی با ترکیب متن و عکس ساخته می شود. نرم افزار مناسب کنند صفحات

برای طراحی اسالید شاید به اغلب هست. پاورپوینت این کار مایکروسافت 

کار  پاورپوینت فتوشاپ احتیاجی پیدا نکنید و با امکانات داخلی نرم افزار

خود را انجام بدهید. اما در مواقعی تصاویر ایراداتی دارند که درست کردن 

 .پ قابل انجام استآنها فقط با فتوشا

 ای هم کار می کند.کسی که حرفه ای کار می کند با ابزارهای حرفه
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 طراحی بدنه خودرو  93

بنده خودروها هم قبل از ساخت توسط گرافیست ها انجام می شود و 

بیشتر جذابیت خودروها به بدنه آن بستگی دارد. فتوشاپ یک ابزار کاربردی 

  .شدخوب برای این گونه طراحی ها می با

 روی کیک و چاپ طراحی  94
را روی  نشابعضی کیک فروشی ها طرح دلخواهامروزه 

عجيب و  چیز برای این کار پرينتر  کنند.میچاپ  کیک

اپسون يا هر  p50رنگ مدل 6پرينتر و یک جديدي نيست 

راکي وتغییرات براي پذيرفتن جوهر ختفاوت آن اپسون ديگري است که تنها 

شیرینی پزی هایی که این دستگاه  اعمال شده است. و کاغذ خوراکي روي آن
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را دارند قادرند طرح دلخواه مشتری را روی کیک پرینت بگیرند و به او 

 کردتولد می توان چهره خود فرد روی کیک چاپ  کیک برای تحویل دهند.

  دلخواه و یا جشن ازدواج نیز به همین طور. تنظیم تصویر و نوشتن متن

 .به راحتی قابل انجام است پوشانرم افزار فت توسط

 مهرسازی  95
مهرهای ژالتینی امروزه کاربرد زیادی دارند. 

مهرسازی ها قبل از هر کاری بایستی طرح مورد 

پسند برای مشتری را ایجاد کرده تا بتوانند آن را 

روی کار پیاده کنند. مراحل ایجاد طرح مناسب اغلب 

  .شود یبا نرم افزار فتوشاپ انجام م
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 احی فرشطر   96
در قدیم طراحان فرش طرح 

فرش را روی کاغذهای بزرگ و به 

صورت نقاطی مربعی شکلی که 

هر کدام مشخص کننده یک تار 

اند رسم می کردند. نخ فرش بوده

با آمدن کامپیوتر طراحی فرش 

 هم کم کم به سمت کامپیوتری شدن رفت. امروزه نرم افزارهای مخصوصی

راحی با هر نرم افزاری انجام شود باز در برای طراحی فرش موجودند. ط

مواردی ممکن است کاری پیش آید که فقط به کمک فتوشاپ بتوان آن را 

  .انجام داد
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 طراحی صنعتی  97

 

هر است.  با جای خود را به طراح صنعتی دادهیامروزه کلمه مخترع تقر 

ه ساخته می شود، ابتدا در رایان طراحان صنعتی توسط  ابزار و دستگاهی که

و لعاب  شبیه سازی می کنند. با کمک نرم افزار فتوشاپ طراحی ها نیز رنگ

 ت.بهتری به خود خواهند گرف
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 پس زمینه استودیو ضبط  98

 

استفاده از پرده سبز در دنیای ویدیوها 

کمک زیادی کرده است. طراحی دکور 

برای ضبط برنامه ها هزینه های باالیی را 

 ینه استفاده از دکوراسیون مجازی هست. دارند. یک راه برای کاهش این هز 

نرم افزارهای ادیت ویدیو این امکان را دارند که یک رنگ دلخواه را از 

ویدیو حذف کنند و به جای آن تصویر دلخواهی نمایش دهند. برای این 

کار پشت سر گوینده و مجری را با رنگ سبز یا آبی می پوشانند و فیلمبرداری 

ز متناسب با موضوع دکور را طراحی می کند. سپس می کنند. فتوشاپکار نی

تصویر ساخته شده با کمک نرم افزار پشت سر گوینده قرار می گیرد. به این 

 .پرده کروماکی هم می گویند
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 چاپ روی پرده  99
چند مدتی هست که چاپ روی پرده هم به 

کارهای خدمات گرافیکی اضافه شده. در این کار 

دلخواهی را  می توان عکس کودک یا هر عکس

  .روی پرده اتاق چاپ کرد

 طراح مد و لباس  100
طراحان لباس نیز با هنر خود لباسهای زیبایی 

طراحی می کنند. این لباسها گاها با طرح های 

تصویری خاصی ترکیب شده که ایجاد آن توسط 

 د.رم افزارهای گرافیکی انجام می شون

 

 فروش فایل الیه باز  101
وش طرح های یک روش از درامد فتوشاپ فر

آماده فتوشاپ است. شما می توانید وب سایت خود 

را داشته باشید یا از طریق وب سایت های واسط 

  .فروش را انجام دهید
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 فروش ابزارهای فتوشاپ  102
توان عالوه بر فایلهای الیه باز، فتوشاپ ابزاهای داخلی متنوعی دارد که می

 ی باشد.م رد زیرموا به آن امکانات اضافه کرد. این امکانات شامل

  براش ◄
 شیپ ◄
 گرادینت ◄
 استایل ◄
 اکشن ◄
  پترن ◄
 فیلتر ◄

در خود فتوشاپ طراحی کرد و به صورت ابزار در  را ناتکامی توان این ام

 .آورد و در وب سایت ها به فروش رساند

 دستکاری و جعل اسناد  103
اگر کمی در بازار کار فتوشاپ شناخته شوید گاها افرادی پیدا می شوند که 

پول خیلی زیاد از شما میخواهند که برایشان با فتوشاپ جعل سند در ازای 

انجام دهید. در پاسخ به این افراد همیشه بایستی پاسخ منفی داد. چون 

عالوه بر این که درامد از خود فتوشاپ به اندازه کافی بافی باال هست و نیاز 

 ۶زات نیست تن به این کارها داد و از طرفی برای جعل سند در قانون مجا
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هر حال هر شغلی که نگاه کنیم ه ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده. ب

راه های غیر اخالقی و غیر قانونی هم در آن یافت می شود. اما نباید به 

خاطر یکی دو راه اشتباه در آن کار، کل کار را ناپاک در نظر گرفت. فتوشاپ 

نرم افزاری برای فریب در این زمینه خیلی مظلوم واقع شده و اغلب آن را 

ها و ه استفادهدیگران می نامند. اما در این کتاب دیدیم که این نرم افزار چ

چه شغل هایی که اگر فتوشاپ نبود آنها هم وجود  و دارد یکاربردهای مفید

 .نداشتند

 آموزش فتوشاپ  104
شما پس از مدتی که در هر کاری مهارت 

آن  می توانید از آموزش کافی را بدست آوردید

کسب درامد کنید. فتوشاپ به خاطر تنوع کاری 

های . دورهآن افراد عالقه مند زیادی دارد

آموزشی کالسی، آموزش خصوصی در منزل و 

 یا حتی آموزش آنالین روش های متداول آموزش و یادگیری فتوشاپ است. 

را به صورت آنالین و با مشاهده ویدیوهای افراد  من خودم فتوشاپ

ی اینترنت بودند یاد گرفتم. البته ناگفته نماند برخی از آموزش مختلف که رو

 د.رخی کم ارزش بودنها با کیفیت و ب
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 دارید؟سوالی   105
ی توانید از بخش ارتباط با مشاهده کتاب سوالی دارید م نگامهدر اگر 

 مای درون وب سایت گرافین با ما مطرح کنید.

 ارتباط با مالینک 
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