
 

 

 به نام خدا

 )طراحی مهر خاتم(

 پکیج آموزشی شامل:

 60 بک گراند آماده 

 40 پترن آماده 

  جدید(گل اسلیمی،مهر ، عالئم فارسی ، اعداد فارسی ، تزئینات ) براش  500بیش از() 

  + تصویرفایل پی دی اف آموزشی متن 
 فیلم آموزشی طراحی مهر خاتم 
  (طرحی که آموزش داده شد)طرح الیه باز 

 10 )... فونت مناسب ) شکسته،ایران نستعلیق،دیماشکسته،نیریزی و 

 30 )... حرف ادیت شده نستعلیق)ی،ن،م،الف،و 

 سطح آموزش : مقدمات تا حرفه ای

 پیش نیاز ها:

  نرم افزار فتوشاپ تریجیحاCS4  به باال 

 

 ابتدا سیستم خودتون رو روشن کنید 

 سپس وارد پوشه ی فایل خریداری شده شوید

  ابتدا وارد پوشهPATTERN  را اجرا کنید پترن مهر خاتمشوید و 

  سپس وارد پوشهBRUSH شوید و تمامی براش های موجود را اجرا کنید 

  در نهایت فونت های موجود در پوشهfont  را نیز نصف کنید 

 

 میکنم پس از اتمام مراحل فوق از فتوشاپ خود خارج شوید و دوباره آن را اجرا کنیدپیشنهاد 

 تا پترن ها و براش ها قابل اجرا باشند.

 جهت دانلود فایل ها به آدرس زیر مراجعه کنید

http://farsgraphic.com/downloads/mohrkharam 

http://farsgraphic.com/downloads/mohrkharam


 

 

 

 بریم سراغ آموزش :

  )ctrl + O (رو انتخاب میکنید open گزینه file از منوی فتوشاپتون رو اجرا کنید و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنیدرا  open ، پس زمینه مورد نظر خود را انتخاب کنید و در نهایت background از پوشه ی



 

 

 ( f7  – 7را فعال کنید ) کلید ترکیبی اف  layers قیمت  windowسپس از منوی 

و تغییر کنید و پس از انتخاب مهر دلخواه سپس ابزار براش را انتخاب کرده و روی زمینه کلیک راست  (2الیه جدید ایجاد کنید ) ( یک1زیر ) طبق تصویر

  ی ایجاد شده قرار دهید.سایز آن با یک کلیک چپ  آن را در الیه 

 *قبل از انجام باید برای های مهر خاتم موجود در پک آموزشی را دانلود کنید 

 

کادر مخصوص مهر خاتم ) در استایل های مختلف ، دایره ، مربع، مثلث ، با حاشیه گل اسلیمی و ...( در پکیج  100بیش از 

 دانلود کنید. www.farsgraphic.com آموزشی موجود می باشد نسخه کامل و باکیفیت آن را از وبسایت 

 

 

 عدد در این پکیج ( طرح های زیبایی خلق کنید. 500قی دارید به راحتی می توانید از ادغام براش ها ) بیش از اگر ذهن خال

 

 

 

 

http://www.farsgraphic.com/
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 .خب حاال نوبت آن رسیده که به مهرمون یکم زیبایی ببخشیم برای این کار مانند تصویر زیر عمل کنید

 patternروی گزینه باز شود سپس   layer style پنجرهکنید تا دابل کلیک ) الیه مهر(ابتدا روی الیه ای که ایجاد کرده بودید

overlay   را کلیک  کنید. 

 کلیک کنید.  okپس از انتخاب پترن مناسب روی 

 

 

 

 پترن زیبا ، با کیفیت و مناسب طراحی های مهر خاتم و عکس پروفایل در پکیج آموزشی طراحی مهر خاتم 40تعداد  

 www.farsgraphic.com موجود می هست می توانید آن را دانلود کنید 
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 تا اینجای کار تصویر ما به صورت زیر در آمده است:

 

 

 

 

 

 



 

 

  (   T) کلید  کلیک کنید  typeخب حاال که مهر آماده شد بریم سراغ نوشتن روی مهر برای این کار روی ابزار 

 

 نوشته خود را بنویسید 

پترن مناسب )سعی    pattern overlayدابل کلیک کنید  از قسمت     LAYERSی خود در منوی هاسپس روی الیه نوشته 

دور نوشته خود یک الیه نازک    STROKEبا استفاده از   کلی باشد مثل طرح زیر ( وکنید پترن نوشته هم رنگ بک گراند 

 را کلیک کنید Okو در نهایت . تا جلوه زیبا تری به طرح شما بدهد  )هم رنگ الیه پس زمینه(ایجاد کنید



 

 

 پس از انجام مراحل باال کار ما به صورت زیر در آمده است

 

 

 

 

 را جدا نوشت  یرا جدا و  مهدکه میتوان  مهدیمانند  نوشته های که سر هم نیستند  را جدا از هم بنویسید*

 را در مکان مناسب قرار دهید تا نوشته زیبا تر جلوه کند هر کدام (روی کیبرد  M) کلید   MOVEبا کمک ابزار سپس 

 

 

 

 

 



 

 

ایجاد کردیم حاال تزئینات داخلی مهر خاتم مونده که باید توی این مرحله بیشتر سلیقه به خرج بدین تا کارتون زیبا خب مهر و نوشته رو 

 .بشه

خب حاال روی الیه جدید که  هست  layers 1به اسم توی تصویر ( که  1یک الیه جدید ایجاد کنید مانند )منوی الیر ) منوی رو به رو (  در

هم اعمال شته اعمال کردین روی این الیه روی نوکه    strokeو   patternاستایل  همان تنظیمات دقیقا و  ید ساختین دابل کلیک کن

 کنید.

و از لیست براش های نصب شده که در پکیج  و سپس روی صفحه کلیک راست کردد (    bابزار براش رو انتخاب کنید ) کلید خب حاال 

 آموزشی موجود هست براش های مناسب و دلخواه را انتخاب کرده و با حوصله یکی یکی در کادر مهر قرار دهید مانند تصویر زیر 

 

 

، براش تمامی عالئم  می توانید در طراحی از عالئم نگارشی فارسی در نوشته ها و سال تولد یا سال ساخت مهر را نیز به کار ببرید

 نگارشی و اعداد نیز در پکیج مهر خاتم موجود می باشد

 *ریز کار کردن تزئینات داخل کادر  مانند سمت راست تصویر باال نیز جلوه بسیار زیبایی دارد که نیاز به حوصله و سلیقه بیشتری دارد

www.farsgraphic.com 

 

 رو زیر الیه های نوشته قرار دهید تا کار زیبا تر بشه و تزئینات روی نوشته نیاد.براش ها *پیشنهاد میکنم الیه 

http://www.farsgraphic.com/


 

 

  و در نهایت : 

 

 

 

 پکیج اختصاصی طراحی مهر خاتم و پروفایل

www.farsgraphic.com 

http://www.farsgraphic.com/


 

 

 توضیحاتی در خصوص قسمت الیه ها  و پوشه بندی آن :

 

 

 آموزش )فایل های مربوطه( شرعا حرام می باشد و به شدت پیگرد قانونی دارد! این کپی ، انتشار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ذخیره سازی:

 

 خب حاال که کار طراحی تمام شد نوبت رسیده که از کارتون خروجی بگیرید و اون رو ذخیره کنید 

 (   shift + ctrl + sرا انتخاب کنید ) کلید ترکیبی   ..file     >save asاز منوی 

می  jpeg – png -jpgفرمت مورد نیاز خود را انتخاب کنید فرمت های بیشتر استفاده شده برای تصویر   save as typeسپس از قیمت 

 باشد.

می توانید فایل خود را ذخیره کنید و در آینده آن را ویرایش کنید تا الزم نباشد برای هر اسم مراحل باال را    psdشما با ذخیره فرمت  

 ه انجام دهید.دوبار

 

 فروش و انتشار این آموزش حرام است و دست کمی از دزدی ندارد

 منبع : فارس گرافیک| مرجع گرافیک فارسی زبانان

www.farsgraphic.com 

 آموزش به پایان رسید

 امید وارم لذت برده باشید

http://www.farsgraphic.com/


 

 

 نویسنده : رضا خسروی

 گونه کپی برداری از این نوشته حرام می باشد و ما راضی نیستیمهر 

 بهترین طراح خداست!
یا وبسایت ما   info@farsgraphic.com - akhosravish@gmail.com   ایمیلدر صورت وجود هر گونه سئوال، نظر ، پیشنهاد  با 

Farsgraphic.com  در ارتباط باشید 

 

 مراجعه کنید. https://goo.gl/I4gcWi جهت دانلود فایل ها به آدرس 
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