برگزار کننده همایش ،سمینارهای تخصصی و دوره های آموزشی
فناوری اطالعات ،برق ،عمران ،مدیریت بازرگانی ،بورس

نام دورهCorel x5 :
مدت دوره 04 :ساعت

کد دورهI7102 :

پیش نیاز Adobe Photoshop :

اهداف دوره :
آمادگی برای کار و طراحی کلیه اقالم گرافیکی ،تبلیغاتی
توانایی کار به عنوان گرافیست در شرکت های تبلیغاتی و

مخاطبان دوره :
دانشجویان گرافیک و عکاسی و طراحان
کارشناسان هنری و تبلیغاتی

آتلیه های طراحی و عکاسی

محتوای دوره:
 فصل اول – صفحه ولکام اسکرین
 – 1شروع به کار و استفاده از محیط کاری
 – 2جستجو برای راهنمایی بیشتر
 فصل دوم – رابط کاربری
 – 1گشت و گذار در رابط
 – 2آشنایی با  toolbarوtoolbox
 – 7آشنایی با  dockerها
 فصل سوم – شروع به کار
 – 1ایجاد صفحات
 – 2استفاده از ،grid ، rulerو guidelineها
 – 7کار با سند چند صفحه ای
 – 6الیه مستر و شماره گذاری صفحات
 – 5شروع کار با یکtemplate
 – 3آشنایی با فرمت فایل ها
 فصل چهارم – تول باکس
 – 1استفاده از ابزارPick
 – 2استفاده از ابزارهایShape edit
 – 7بررسی ابزارCrop
 – 6بررسی ابزارCurve
 – 5ایجاد یک شکل ساده
 – 3کار با  dimension lineها
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 فصل هفتم -کار با  Bitmapها
 – 1ایمپورت کردن بیت مپ ها
 – 2کراپ کردن ،تغییر سایز ،و چرخاندن بیت مپ ها
 – 7حذف پس زمینه از بیت مپ ها
 – 6آشنایی باPowerTRACE
 – 5کار باPhotoZoom Pro
 – 3خروجی گرفتن تصاویر وب
 فصل هشتم – ابزارهای مفید
 – 1کار باPowerClips
 – 2استفاده ازFind and Replace
 – 7بررسیCorelCONNECT
 – 6بررسی اسکریپت ها و ماکروها
 – 5انتشار به صورتPDF
– Object style 3
 فصل نهم – آشنایی با رنگ ها
 – 1آشنایی با پالت رنگ ها
 – 2ایجاد یک پالت رنگ
 – 7شروع کار باcolor management
 – 6چالش :ایجاد یک کارت ویزیت
 – 5راه حل :ایجاد یک کارت ویزیت
 فصل دهم – پرینت گرفتن
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 – 7استفاده از  connector lineها
 – ۸نگاهی به ابزارهایInteractive tool
 – ۹دیگر ابزارهایInteractive tool
 فصل پنجم -کار با فونت ها
 – 1آشنایی با نوع فونت ها
 – 2نصب فونت ها
 – Font Manager 7کورل
 – 6استفاده ازWhatTheFont
 – 5انواع متن
 – 3ایجاد  layoutها
 – 7کار با جداول
 فصل ششم – کار با اشیاء
 – 1دستورات مربوط به اشکال شامل  combineوweld
 – 2گروه کردن و خارج کردن از گروه
 – 7دستورات هم ترازی و نکات هم ترازی
 – 6کپی در مقابل دوپلیکت و حالت خاصpaste
 – 5چالش :ایجاد لوگوی یک فانوس دریایی
 – 3راه حل :ایجاد لوگوی یک فانوس دریایی

 – 1بررسی تنظیمات پرینت
 – 2کار باprint merge
 – 7چالشprint merge :
 – 6راه حل print merge:
 فصل یازدهم – شخصی سازی محیط کار
 – 1ایجاد میانبرهای کیبورد و نوار ابزار
 – 2تنظیم و ریست کردن ویژگی های پیش فرض
 – 7تغییر ظاهر
 – 6خروجی گرفتن و به اشتراک گذاشتن محیط کاری
 فصل دوازدهم – نتیجه گیری
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