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 طراحی قالب به سبک رئالیسم -پروژه های نهایی این فصل 



 
 

 
 

 طراحی قالب به سبک فلت -پروژه های نهایی این فصل 



 
 ساختار تصاویر متحرک (Gif ) 
ابعاد استاندارد بنرهای تبلیغاتی 
 معرفی پنلTimeLine و تنظیمات آن 
 معرفی و استفاده ازKey Frame ها 
 معرفی و استفاده از ابزارTransfom 
 معرفی و استفاده از ابزارOpacity 
 معرفی و استفاده از ابزارStyle 
 معرفی و استفاده از ابزارText Warp 
نحوه افزودن فایل صوتی به انیمیشن 
نحوه کنترل سرعت انیمیشن 
نحوه برش فریم ها 
 ایایجاد دکمه های شیشه 
نحوه خروجی گرفتن از پروژه نهایی 

 
 
 

 Gifطراحی بنر های تبلیغاتی و انیمیشن های  –جلسه اول و دوم 

هر جلسه در اینجا ذکر نشده که برای آگاهی از این فصل جزئیات به علت تعدد مباحث 
مشاهده نماییدآنها حتما ویدئو های این فصل رو بدقت   

 



اصول طراحی قالب و اهداف آن 
طراحی رئالیسم چیست؟ 
طراحی فلت چیست؟ 
تفاوت طراحی رئالیسم و فلت؟ 
مزایا و معایب طراحی رئالیسم و فلت 
بررسی مفهوم اسناد وب 
معرفی انواع واحد های اندازه گیری 
مفهوم رزلوشن و انتخاب رزلوشن مناسب برای طراحی 
 معرفی ابزارRuler 
 معرفی ابزارGuide Line 
آماده سازی محیط کار 
و موارد کاربردی دیگر... 

 
 

 
 

 (بخش اول)مقدمات -سبک رئالیسم-طراحی قالب –جلسه سوم



طراحی منوی قالب 
 (تبلت)طراحی یک المان 
بررسی تکنیک های کاربردی 
  به علت تعدد مباحث جزئیات هر جلسه در اینجا ذکر نشده که برای آگاهی از آنها حتما ویدئو های این

 فصل رو بدقت مرور کنید
  

 
 
 

 (  بخش دوم)طراحی منو و تبلت -سبک رئالیسم-طراحی قالب –جلسه چهارم



 قالبطراحی اسالیدر 
نحوه ایجا سایه های دلخواه 
تکنیک های کاربردی دیگر 

 
 
 

 (  بخش سوم)طراحی اسالیدر -سبک رئالیسم-طراحی قالب –جلسه پنجم



طراحی بخش سایدبار قالب 
 (خالصه مطالب)طراحی بخش کانتنت 

 
 

 (  بخش چهارم)طراحی سایدبار و تب ها -طراحی قالب سبک رئالیسم –جلسه ششم



 مطالبطراحی بخش خالصه 
 

 ( بخش پنجم)طراحی بخش خالصه مطالب -طراحی قالب سبک رئالیسم –جلسه هفتم



طراحی بخش فوتر 
طراحی بخش صفحه بندی 
تکمیل قالب 
 معرفی ابزارslice 
 بررسی نحوه برش قالب توسط ابزارslice 
 معرفی فرمتPng برای استفاده در تصاویر در وب 
نحوه بهینه سازی و کاهش حجم تصاوی برای وب 
 معرفی و استفاده از روشی جدید و کارامد برای برش قالب توسط ابزار جدید فتوشاپ به نامGenerate 

 

 (  بخش ششم)طراحی فوتر و تکمیل قالب -طراحی قالب سبک رئالیسم –جلسه هشتم



 معرفی سیستم گرید بندی(Grid System) 
 960معرفی سیستم گرید بندی 
 معرفی اکستنشنGuideGuide  (روشی دیگر برای ایجاد سیستم گرید بندی)فتوشاپ 
طراحی بخش منو به سبک فلت 
طراحی اسالیدر به سبک فلت 

 

 ( بخش اول)اصول اولیه -طراحی قالب سبک فلت – جلسه نهم



تکمیل بخش اسالیدر و منو 
طراحی فرم الگین به سبک فلت 
طراحی آیکون به سبک فلت 

 

 (  بخش دوم)طراحی قالب سبک فلت  – جلسه دهم



طراحی المان لپ تاپ 
 طراحیprogress bar های فلت 
طراحی فریم برای تصاویر 

 

 (  بخش سوم)طراحی قالب سبک فلت  – جلسه یازدهم



طراحی بخش نظرات به سبک فلت 
 فلتطراحی فرم تماس با ما به سبک 
طراحی فوتر به سبک فلت 
 قالباتمام 
 مروری دوباره به ابزارGenerate 
توصیه ها و نکات تکمیلی و پایانی برای این دوره 

 

 (  چهارمبخش )طراحی قالب سبک فلت  – پایانی دوره -جلسه دوازدهم



 جامعترین سرفصل های ممکن 
ساعت آموزش ویدیویی با کیفیت 80  

 
 
  
 

!هزینه کالس های حضوری یک سوم فقط با   
 همین االن ثبت نام کنید
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