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1 WordPress 8 Illustrator 

2 Python 9 Premiere 

3 AutoCAD 10 After Effect 

4 Office 11 3D max 

5 Java script 12 (طسوتم ات یمقدمات)یسیزبان انگل 

6 Photoshop 13 (شرفتهیپ ات طسوتم)یسیانگل زبان 

7 Audition + Cubase 14 (فلوو ت لتسیآ یتخصص)یسیانگل زبان 
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 ستمیس کیرس در ابتدا تنها وردپ. باشد یها م و وبلاگ ها تیسا یمحتوا برا تیر یمد ستمیس کیوردپرس "

 کیو سپس به صورت  داد یقرار م سانیوبلاگ نو  اریرا در اخت یبود که امکانات خوب یسیوبلاگ نو  گانیرا

 .شد یمعرف  تیسا

وردپ رس . ش ود یم  یبانیپشت والیک اس ینوشته شده و توسط ما یاچ پ یپ یسینو  با زبان برنامه وردپرس

ب ر  تیاب زار س اخت وبل اگ و س ا نیو پرک اربردتر  نیت ر  به معروف لیتبد قابل ملاحظه یشرفتیبا سرعت و پ

 ."است هاست شده یرو

 یاز وردپ رس اس تداده م  نیآنلا یدرصد فروشگاه ها 82و  ایدن یها تیدرصد سا 33حال حاضر بالغ بر  در

ندارن د ه م  یس یدر مورد برنامه نو  یکه دانش یافراد یآسان و کابر پسند است و حت ع،یوردپرس سر . کنند

 .اورندیبالا ب یز یناچ اریبس نهیزمان و هز  نیتجارت خود را با کمتر  ایخود و  تیسا یتوانند به راحت یم

شما را  تیسا دینه تنها با سیبر است و برنامه نو  نهیو هز  ریوقت گ تیسا یطراح دیدان یکه م همانطور

خ ود را  تیس ا دی ت ا بتوان ردی ر نظ ر بگش ما د یب را دی محت وا را ه م با تیر یدی م س تمیکن د بلک ه س یطراح

. گ  ردد یش  ما طراح   تیت  ا س  ا دیو منتظ  ر باش   دی  پرداخ  ت کن ن  هیهز  دی  دو براب  ر با ب  ایو تقر  دی  کن تیر یم د

ن دارد،  یس یک د نو  چیبه ه ازیدهد، بلکه ن یقرار م ارتانیرا در اخت یمحتوا آماده ا تیر یوردپرس نه تنها مد

هاس ت  یخ ود را ب رو تیهدت ه س ا کی در  یحت  یب ه راحت  دی توان یم آن  یر یادگی اس ت و ش ما ب ا  گانیرا

 .دیبا دامنه دلخواهتان نصب کن یواقع

خود  یو برا دیتجارت کن دیتوان یم دیکن یفکر م ایو  دیدار  غاتیقصد تبل ایو  دیهست تیشما طراح سا اگر

 یچ را ک ه ب ه راحت  میکن  یم هادشنیدوره را به شما پ نیما ا دیو کسب درآمد کن دیکن دیتول نیفروشگاه آنلا

 .دیکن تیر یمد ایو  یمعرف گرانیسازمان خود را به د نیو همچن دیتجارت خود را گسترش ده دیتوان یم

وردپرسدوره جامع آموزش   
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 یه ا دهی داش ته و ا یدر حال حرکت است که همگان بتوانند ب ا ک د کمت ر طراح  یبه سمت  ایکل دن امروزه

را به  تیسا یطراح یر یادگیاست که ترس موجود در  نیدوره ا نیتلاش ماهم درا. کنند یساز  ادهیخود را پ

 .باشند و از آن درآمد کسب کنند تیو تمام اقشار بتوانند طراح سا میصدر برسان

در ص ورت آش نا نب ودن . اس ت یک اف HTML هیساده و اول میبا مداه ییدوره، آشنا لیگذراندن و تکم یبرا

 نیهمچن . گ ردد تیط راح س ا یدانش  چیف رد ب دون ه  بوده تا نیچون تلاش بر ا دیآ ینم شیپ یهم مشکل

 .ندارد یدوره ضرورت نیدر ا PHPبه  یآگاه

 تیه ر س ا یطراح  یتوم ان ب ه ازا ونی لیم 5ت ا  3 نیح داقل ب  یکار ب ا وردپ رس، کس بر درآم د ییبا آشنا"

ورت توش ه ب ه ص  یونی ز یوردپ رس رو از ش بکه تلو  یه ا ه ر ش نبه آموزش هیشروع کاف یبرا. دیداشته باش

ب ا م ا هم  راه . دی ر یبگ ادی ل  ازم را  یت ا مه ارت ه ا دی کن نیو طب   آم  وزش تم ر  دی کن اف تیدر  گ انیکامل ا را

 "..دیباش

 فروردین 61هفته اول 

 شروع کار با ورد پرس

 نصب و راه اندازی

 تنظیمات ورد پرس

 مدیریت قالب ونمایش سایت

 انتشار محتوا بر روی سایت

 مدیریت رسانه ها

 فروردین 32دوم هفته 

 مدیریت صدحات و برگه ها

 مدیریت دیدگاه ها

 مدیریت افزونه ها

 مدیریت کاربران
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 ابزارها

 اعمال برخی تغییرات و آماده سازی سایت و خطاهای رایج

 نصب ورد پرس بر روی هاست

contact-form-7 

sucuri 

 فروردین 23هفته سوم 

BackupBuddy 

Relevanssi A Better Search 

wp statistics 

Akismet 

WP Smush 

WP Optimize 

User Registration 

WP maintenance 

wp-jalali 

Duplicate Post 

Pricing table 

FV Video Player 
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 اردیبهشت  1  هفته چهارم

 شروع به کار با ووکامرس

 تنظیمات ووکامرس

 انتشار محصول در فروشگاه

 نات نمایشی ووکامرسابزارک ها و امکا

 کد تخدیف در ووکامرس

 اردیبهشت 62هفته پنجم 

 سدارش ها در ووکامرس

 کار با افزونه های جانبی ووکامرس

 نهایی سازی سایت و انتقال از لوکال

 اردیبهشت 33هفته ششم 

 Easy Digital Downloadsراه اندازی فروشگاه اینترنتی با وردپرس و 

 (الف)بری با وردپرس راه اندازی سایت خ

 اردیبهشت 32هفته هفتم 

 (ب)راه اندازی سایت خبری با وردپرس 

 خرداد 2هفته هشتم

 راه اندازی سایت شخصی با وردپرس
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 (الف)آموزش ترجمه قالب وردپرس 

 (ب)آموزش ترجمه قالب وردپرس 

 

 

 

 

 

 

 

 یس  ینو  زب  ان برنامه کی   تونیپ  ا. اس  ت هپرداخت  ه شد Python یس  ینو  ب  ه زب  ان برنامه یدوره آموزش   نی  در ا

 .که در حال گسترش روزافزون در جهان است ستیا و حرفه ءگرایقدرتمند سطح بالا، ش

 یها از توسعه برنامه یسینو  برنامه یایدر دن یکه دارد تحول یز یانگ فراوان و شگدت یها تیزبان با قابل نیا

 یسینو  برنامه یایوارد دن 1991ابتدا در سال  تونیپا. است ردهبه وجود آو ،یا انهیرا یها یباز  جادیتحت وب تا ا

روز ب  ر طرف  داران آن اف  زوده  ک  رده و روزب  ه برا ب  ه خ  ود جل   س  انینو  توج  ه برنامه ری  اخ یها ش  د و در س  ال

 .شود یم

 یآن را ب را یر یادگی موض وع فه م و  نی کم، ساده و کاملاً قاب ل درک اس ت و ا تونیپا یدیکلمات کل تعداد

ها را ندارد و پس  زبان ریمعمول سا یها یدگیچیزبان پ نیدر واقع ا. است ساده کرده اریکار بس ران تازهکارب

 دوره جامع آموزش پایتون
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 یدر زم  ان کوت  اه ت  وان یس  ورس را م   زب  ان اپن نی  ا. منط    آن کامل  اً قاب  ل درک اس  ت ،یس  ینو  از برنامه

 .فراوان کرد یها دهکه دارد از آن استدا یا گسترده یها واسطه کتابخانه گرفت و به ادی یخوب به

 :استداده کرد یمختلد یها نهیدر زم توان یم تونیاز پا 

نش  ان داد و در س  اخت  یخوب خ  ود را ب  ه یه  ا ییدر وب توان  ا تونیپ  ا: وب یدر طراح   تونیاز پ  ا اس  تداده

 .تحت وب به کار گرفته شد یها برنامه

 یب را ییها شنیکیاپل توان یها م ورک میفر  یو به کمک برخ تونیبا استداده از پا: لیموبا شنیکیاپل ساخت

 .ساخت لیموبا

 یادی ز  یه ا حرف تونیپا شود، یم ها ستمیصحبت از هک و ندوذ در س یوقت: در تست ندوذ تونیپا کاربرد

در س اخت  یپتیزب ان اس کر  نی اس ت ک ه ا ییبال ا یدر ه ک ب ه عل ت ب ازده تونیکاربرد پ ا. گدتن دارد یبرا

 .دارند تونیپا رب یخوب اریتسلط بس یا حرفه یاست که هکرها لیدل نیهمکوچک دارد و به  یها برنامه

 یخاص  یز یر  برنام ه شرفته،یپ یاز کشورها یار یبر خلاف بس رانیدر مدارس ا: کیآکادم لاتیو تحص آموزش

از کش ورها در  یار یگذشته، بس  یها در سال. به کودکان و نوجوانان وجود ندارد یسینو  آموزش برنامه یبرا

 . تآن را گرفته اس یجا تونیاما امروزه پا دادند یس خود زبان را آموزش ممدار 

 تونیام ا پ ا. ش ود یزده م  یسینو  از برنامه شهیهم یاحتمالاً برا ندیجاوا را بب یساله کدها 18کودک  کی اگر

 ن هیک ه دارد گز  یا ب ه خ اطر س اختار س اده تونیپ ا. آن آس ان اس ت یر یادگی دارد و  یساختار س اده و ج ذاب

 .مخصوصاً به کودکان و نوجوانان است یسینو  برنامه سیتدر  یبرا یمناسب

موت ور  ای  نس تاگرامیمث ل ا ییها سیس رو . هاس ت داده یعل م بررس  یک او داده: یکاو در داده تونیپا کاربرد

 لی لاز تح ییو درآم د بال ا کنن د یم افتیداده از کاربران خود در  تیگابایگوگل، روزانه چند هزار گ یجستجو

 .کنند یها کسب م داده نیا

 یها دارد و کتابخانه یعملکرد خوب یکیدر ساخت رابط گراف تونیپا: یکیرابط گراف یدر طراح تونیپا کاربرد

 .است کرده یکار معرف نیا یبرا یمختلد

 یها کتابخان  ه یوتر یک  امپ یه  ا یب  از  دی تول یب  را تونیدر پ  ا: یوتر یک  امپ یه ا یب  از  یدر طراح   تونیپ  ا ک اربرد

 .استداده کرد یباز  دیتول یها برا از آن توان یم یسادگ وجود دارد که به یگوناگون

ندارن د قاب ل اس تداده  یسینو  با برنامه ییآشنا چیکه ه یکاربران یاست تا برا ارائه شده یا گونه دوره به نیا

 میره ک ار ب ا مد اهدو نی در ا. اس ت پرداخت ه شده Pythonزب ان  یه ا تیقابل یدوره ب ه معرف  نیدر ا. باشد

 یدوره آموزش  نی ک ه در ا دیتوجه کن. است افتهیادامه  ءگرایش یسینو  آغاز شده و تا برنامه Python یا هیپا

ذک ر  انیش ا. اس ت یض رور  نیماش یر یادگیدر  تونیاستداده پا یپرداخته شده که برا یمقدمات Pythonبه 

 .هستند زین «شرفتهیتا پ یاز مقدمات تونیپا»مترجم کتاب  یمقدمات Python یاست مدرس دوره آموزش

. دیتوم ان در م اه داش ته باش  ونیلیم 15تا  3 نیحداقل ب یکسبر درآمد ،یسیزبان برنامه نو  نیا یر یادگی با

ه ر  هی ش روع کاف یب را. ه زار دل اره 03ت ا  03 نر یب انهیسال کایمثل آمر  یدرآمد در کشور  نیکه ا دیجالبه بدون

و طب  آموزش  دیکن افتیدر  گانیرا اتوشه به صورت کامل یونیز یرو از شبکه تلو  تونیپا یها شنبه آموزش

 .دیکن نیتمر 
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 فروردین 61هفته اول 

 geaنصب پایتون در ویندوز و نصب ویرایشگر 

 در ویندوز Ericنصب 

 linuxنصب پایتون و ویرایشگرها در 

 آشنایی با ویرایشگر و آغاز کار

 (بخش اول)عملگرها 

 (بخش دوم)ا عملگره

 اعداد بزرگ

 متغیر

 printهای محاسباتی و دستور  دستورالعمل

 دستورات ورودی

 8تداوت دستورات ورودی و خروجی در پایتون 

 مثالی دیگر از دستورات ورودی و خروجی

 توابع پیش ساخته

 فروردین 32هفته دوم 

 ها ها و چگونگی استداده از آن ماژول

 cmathماژول 

 استداده از ماژول در یک برنامهمثال 
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 اجرای برنامه در خارج ویرایشگر

 قرار دادن کامنت در برنامه

 ها در پایتون کار کردن با رشته

 ها به هم ها و الحاق رشته کار با رشته

 های طولانی رشته

 های خام رشته

 typeانواع داده در پایتون و دستور 

 فروردین 23هفته سوم 

 های تودرتو ها و لیست در لیستاندیس مندی 

 ها گذاری لیست های تودرتو و شاخص کار با لیست

 ها ادغام لیست

 تولید لیست با عناصر تکراری

 ها یک مثال از کاربرد لیست

  هایی از لیست دسترسی به بخش

 ضرب لیست در اسکالر و ذخیره جا در لیست

 عضویت عناصر در لیست و سه تابع کاربردی

 ها د تغییر در رشتهایجا

 ها مقدار دهی به لیست
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 ها به همراه برش مقدار دهی لیست

 متدهای لیست

 (extend, index, insert)متدهای لیست 

 (، پشته و صفpop)متدهای لیست 

 بخش اول( remove, reverse)متدهای لیست 

 بخش دوم( remove, reverse)متدهای لیست 

 اردیبهشت 1  هفته چهارم

 ها تاپل

 (بخش اول) printبندی در  قالب

 (بخش دوم) printبندی در  قالب

 کننده تبدیل مشخص

 اردیبهشت 62هفته پنجم 

 و توابع آن stringماژول 

 (بخش اول)ای  و متدهای رشته stringماژول 

 (بخش دوم)ای  و متدهای رشته stringماژول 

 (بخش سوم)ای  و متدهای رشته stringماژول 

 (بخش چهارم)ای  و متدهای رشته stringماژول 



 جدول برنامه های آموزشی توشه

11 
www.toosheh.org 

 اردیبهشت 33هفته ششم 

 ضرورت استداده از دیکشنری

 تعریف دیکشنری و دستیابی به عناصر آن

 توابع مربوط به دیکشنری

 یک مثال از کاربرد دیکشنری

 ها به کمک دیکشنری بندی رشته قالب

 (بخش اول)متدهای دیکشنری 

 (بخش دوم)متدهای دیکشنری 

 (بخش سوم)متدهای دیکشنری 

 (بخش چهارم)متدهای دیکشنری 

 اردیبهشت 32هفته هفتم 

 مقدار دهی چندگانه

 عملگرهای منطقی

 عملگرهای منطقی دیگر

 inعملگر 

 ها و یک مثال مقایسه رشته

 استداده از چند شرط

 های تودرتو شرط
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 یک مثال، ماشین حساب

 assertدستور 

 خرداد 2هشتم هفته 

 whileحلقه 

 whileمثالی از حلقه 

 forحلقه 

 تشخیص اول بودن عدد

 مثال محاسبه جملات سری فیبوناچی

 مثال شمارش تعداد کاراکترهای یک عبارت

 zipتکرار روی چند متغیر با تابع 

 اعمال همزمان شمارنده بر مقدار و اندیس در لیست

 شکستن حلقه

 پایان های بی حلقه

else در حلقه for 

 های مرکب تولید لیست

 passدستور 

 خرداد 63هفته نهم 

 نویسی ضرورت استداده از توابع در برنامه
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 چگونگی تعریف تابع

 ای به تابع ارسال ساختارهای مختلف داده

 مثال سری فیبوناچی با تابع

 با استداده از تابعexp(x )مثال محاسبه 

 مستندسازی توابع

 یرهای محلی و سراسریمتغ

 ها مقدار دهی اولیه به آرگومان

 (بخش اول)ارسال تعداد نامشخص آرگومان به تابع 

 (بخش دوم)ارسال تعداد نامشخص آرگومان به تابع 

 تکمیلی -متغیرهای محلی و سرتاسری 

 توابع تودرتو

 توابع بازگشتی

 سازی بازی حدس عدد شبیه

 خرداد 62هفته دهم 

 معرفی و آغاز کار -نویسی شیءگرا  برنامه

 ها معرفی کلاس

 چگونگی تعریف کلاس و استداده از آن

 چگونگی ساخت کلاس با متد و استداده از آن



 جدول برنامه های آموزشی توشه

14 
www.toosheh.org 

 initاستداده از متد 

 مثالی دیگر از کلاس نویسی

 مدهموم پلی مورفیسم

 (بخش اول) encapsulationمدهوم 

 

 

 

 

 

به  لیتبد 1920که از سال  هیو سه بعد یبه صورت دو بعد یو نقشه کش یطراحبرنامه  کینرم افزار اتوکد 

 . شده  ایدن یبرنامه نقشه کش نیتر  جیرا

مورد  یکیپروژه، مهندسان، طراحان گراف رانیتوسط معماران، مد عیاز صنا یعیاتوکد در دامنه وس عموما

پس فرص ت  د،یهست یدورکار  یزل و به قولدر من ییاگر شما هم به دنبال درآمدزا. رهیگ یاستداده قرار م

راهگشا  یمیتون تصم ندهیآ یامروز برا نیاتوکد از هم یبسته کامل آموزش افتیو با در  دیرا از دست نده

 !دیر یبگ

شما  یآموزش اتوکد راهنما ی،مرب ریمس یندارد و از ابتدا تا انتها یگر ید ازین شیبه پ ازین یدوره آموزش نیا

 .خواهد بود

ه زار  033ح دود   ی، درآم د ینقش ه معم ار  کی فق ط  یب ا طراح  یب ه راحت  دی تونیمه ارت م نیا یر یگادی با

 53 نیب انهیسال کایمبلغ در اروپا و آمر  نیکه ا دیرو کسب کن یهر متر طراح یتومان برا ونیلیم 5تومان تا 

 هزار دلاره  533معماران تا  یآماتور و برا یطراح ها یهزار دلار برا

 دی  ک  ه بخوا کش  نبهی یاز روزه  ا یو در ه  ر س  اعت گان  هیتوش  ه کامل  ا را یونی  ز یوک  د در ش  بکه تلو ات آم  وزش

 .دیکن افتشیدر  دیتونیم

 دوره جامع آموزش اتوکد
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 فروردین 62هفته اول 

 تاریخچه اتوکد

 آشنایی با محیط نرم افزار

 سیستم های مختصاتی نسبی و مطل 

 ترسیم سیرکل

 تریم و میرور

 زوم

 توکدسدارشی کردن روابط کاربردی ا

 فروردین 32  هفته دوم

scale stretch 

 ترسیم کمان

 کار با نقاط

 ایجاد انحنا

 رشد خطوط و ویرایش اشیاء

 لایه بندی

 فروردین 26 هفته سوم

 محاسبات در اتوکد

 ویرایش پیشرفته
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 افزایش سرعت زوم

 ریست کردن تنظیمات

 تایپ کمانی شکل

 اردیبهشت 2هفته چهارم 

 mirrtextتم تغییر سیس

 object snapفعال کردن 

 آموزش دستورهای لازم برای ترسیم

 روش های اجرای دستورات

 اردیبهشت 62هفته پنجم 

 ویرایش نمایش و تغییر واحد ترسیم

 افزایش و کاهش طول موضوعات

 ایجاد کپی های متقارن از موضوعات ترسیمی

 ترسیم حلقه های توپر

 تقسیم موضوعات

 ندی سه بعدیتراز ب

 کار با دوربین

 انواع نور

 اردیبهشت 36  هفته ششم
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 ساخت متریال

 حرکت دوربین و ایجاد انیمیشن

 کار با دستورات فضای کاغذ

 خطوط دید و ندید

 کار با نرم افزارهای جانبی فیوژن

 اردیبهشت 32  هفته هفتم

 طراحی آلاچی 

 طراحی صنعتی

 عدیتبدیل فایل دوبعدی به سه ب

 دستورات اتوماتیک سازی

 ساخت طرح کف

 خرداد 2  هفته هشتم

 آموزش ویژه معماری طراحی خانه

 خرداد 66 هفته نهم 

 آموزش ویژه معماری پروژه کامل ساخت خانه

 خرداد  62 هفته دهم 

 ویژه معماری آموزش کامل طراحی نمای خانه
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به ص ورت آم ار و نم ودار ب ه مخ اطبتون  ای یرش رو به صورت متنگزا کی ایداستان  کی دیبتون نکهیا یبرا

 .دیمهارت داشته باش سیدر استداده از آف دیبا دیارائه بد

 دی ا ب هیده و احتمالا با آنها غر  یشما قرار م اریدر اخت سیکه آف یدوره ها با امکانات فوق العاده ا نیا در

 دیشو  یآشنا م

کسب و ک ار در اکس س گ زارش گ رفتن و اعم ال دس تورات  تیر یمد  کاور در ورد یطراح یچگونگ لیقب از

 نتیدر پاورپو  دیاکسل و ساختن اسلا یخانه ها یرو

 رانیک نن مانن د م د یرو درست دس ته بن د یز یبدن و هر چ بیمجموعه نظم و ترت کیکه بخوان به  یافراد

نن کارشون رو انجام بدن و در عموم تو یمجموعه نرم افزار بهتر م نیپروژه ها، ساختمانها وبرجها با کمک ا

 هینرم افزار الزام نیا یر یادگیمطب ، ایدفتر  یمثل منش یمشاغل یکشورها برا

 دیاون بکن یر یادگیشروع به  دیتونیم یراحته و در هر سن یلیخ سیمجموعه آف یر یادگیکه  نهیخوب ا خبر

س ت در  اهیماهواره  یتوشه رو ینویز یاز شبکه تلو  گانیرو دوشنبه ها بصورت را سیآموزش آف مجموعه

 .دیکن نیتمر  یو همراه با مرب دیکن افتیدر  دیکه خواست یهر ساعت

 

 دوره جامع آموزش آفیس
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 فروردین 62هفته اول 

 شکل ظاهری ورد

 ایجاد سند جدید ورد

 باز کردن سند ورد

 ذخیره کردن سند ورد

 تایپ ورد

 قلم ورد

 پاراگراف ورد

 تب ورد

 سربرگ ورد

 تم ورد

 فروردین 35هفته دوم 

 جدول ورد

 طراحی جدول ورد

 صدحه گسترده ورد

 عکس ورد

 شکل ورد

 گرافیک ورد
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 هایپرلینک ورد

 بلوک های سازنده ورد

 معادله ورد

 عنوان بندی ورد

 مکرو ورد

 ساخت ماشین حساب در ورد

 اردیبهشت 6  هفته سوم

ribbon excel 

quick access toolbar excel 

workbook excel 

autofill excel 

sum excel 

comment excel 

 اطلاعات کلی

 اردیبهشت2هفته چهارم 

 excelفریز 

 excelسویچ 

if excel 



 جدول برنامه های آموزشی توشه

21 
www.toosheh.org 

look up excel 

rank excel 

random excel 

 excelهجی 

 excelامنیت 

 excelنمرات 

 excelفونت 

 excelتراز 

 excelجدول 

 excelجستجو 

 excelدسته بندی 

 اردیبهشت 65هفته پنجم 

 excelجمع جزء

 excelتناسب 

 excelنرخ بهره 

 excelماکرو 

 excelپیوت 

 excelتجزیه و تحلیل 



 جدول برنامه های آموزشی توشه

22 
www.toosheh.org 

 excelجزییات بیشتر 

 excelجدول 

 excelپرینت 

 اردیبهشت 33هفته ششم 

 accessجدول 

 accessتبدیل جدول 

 accessگزارشها 

 accessفرم 

 accessپرس و جو 

 accessبازیابی و جستجو 

 accessویژگی فیلدها 

 accessدستور 

 اردیبهشت 32 هفته هفتم 

 outlookشکل ظاهری 

 outlookخصوصی سازی 

 outlookخواندن نامه 

 outlookضمیمه 

 outlookجستجو 
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 outlookهرزنامه 

 outlookمشروط 

 outlookانتقال 

 outlookقوانین 

 دادخر  5هفته هشتم 

bcc outlook 

reply outlook 

formating outlook 

delivery outlook 

contacts outlook 

group outlook 

folder outlook 

 outlookوقت ملاقات 

 powerpointشکل ظاهری 

 خرداد 63هفته نهم 

 معرفی پاورپوینت

 طراحی در پاورپوینت

 اسلاید راهنما در پاورپوینت
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 ورقی در پاورپوینتسرتیتر و پا

 طرح ها در پاورپوینت

 اضافه کردن عکس در پاورپوینت

 بخش در پاورپوینت

 خرداد 62هفته دهم 

 قالب بندی در پاورپوینت

 بولت پاورپوینت

 متن پاورپوینت

 جدول در پاورپوینت

 صدحه گسترده در پاورپوینت

 ترجمه و جستجو در پاورپوینت

 شکل در پاورپوینت

 م در پاورپوینتادغا

 خرداد 31  هفته یازدهم

 ترسیم اماری در پاورپوینت

 معادلات در پاورپوینت

 ویدیو در پاورپوینت

 صدا در پاورپوینت
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 گذار در پاورپوینت

 انیمیشن در پاورپوینت

 پرینت در پاورپوینت

 تمرین زمان پاورپوینت

 کامنت در پاورپوینت

 نمایش اسلاید در پاورپوینت

 راحی اسلاید در پاورپوینتط

 

 

 

نوشته  پتینوشته شود، قطعاً با جاوا اسکر  پتیبا جاوا اسکر  یز یهرگاه امکان آن وجود داشته باشد که چ"

 !خواهد شد

 .گدته  پتیدرباره جاوا اسکر   jeff atwoodجمله که به قانون اتوود معروفه  نیا

" 

 دوره جامع آموزش جاوا اسکریپت
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 . دهند یم لیاس صدحات وب را تشکو اس هیپا CSSو  HTMLهمراه  پتیزبان جاوا اسکر 

 یآث ار هن ر  ای  یقی، س اخت موس  نیکش یهوش مند ، س اخت اپل ونیز یدر تلو  عشیوس یکه کاربردها یزبان

 شهیم دهیهمه جا د بایمدرن ،تقر 

مث ل . داره ییبال ا اریبس  تی و در جه ان محبوب گ ذرد یاست که سالها از عرضه آن م  یزبان پتیاسکر  جاوا

 . گذره ینم رانیدر ا تشیاز بالا رفتن سرعت رشد محبوب یادیمدت ز  گه،ید یهایژ از تکنولو یار یبس

 اریبس یشاهد تقاضاها یکنه و به زود یم دایپ شیرفته رفته افزا ران،یروند رشد در ا نیبه طور قطع ا اما

 .بود میخواه پتیجاوا اسکر  سانیبرنامه نو  یبازار کار برا ادیز 

برنام ه  یزبانه ا نیاز پردرآم دتر  یک ی ای دن یس یزب ان برنام ه نو  نیب وب ت ر جالب به نظر برسد ک ه مح دیشا

 .دیاستخدام بش یبه راحت دیتونیشما م یسیزبان برنامه نو  نیبا ا. هم هست یسینو 

خودت ون را ب ه  یه ا دهی ا یحت ایو  د،یکن افتیدر  یلنسر یبزرگ و کوچک فر  یپروژه ها دیتون یم نطوریهم

 . دیکن یساز  ادهینحو پ نیبهتر 

 هزار دلار بود133هزار دلار تا 53 نیماب 8319در  سانیدرآمد برنامه نو  ریانگیم

اگ ر . س ن ن داره تیو مح دود دیرو در س طح متوس ط بل د باش  یس یزب ان انگل دیدار  ازیجاوا ن یر یادگی یبرا

در ه ر س ت  اهی م اهواره  یتوشه رو یونیز یدوشنبه از شبکه تلو  یهدته روزها نیاز هم دیایب دیراغب شد

 .دیبا استاد بپرداز  نیو به تمر  دیکن افتیدر  گانیبصورت را دیکه خواست یساعت

 

 فروردین 62هفته اول 

 HTMLمعرفی 

 CSSو  Jsمعرفی 

 معرفی اجمالی تگ ها

 نحوه راست چین کردن محتوا

 ادغام تگ ها

 کامنت

 لینک
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 ایجاد لیست

 فروردین 35هفته دوم 

 HTMLمبانی 

 ها معرفی المنت

 معرفی اتریبیوت ها

 تکست فرمتینگ

 استیل و سلکتورها

 لیست

 جدول

 مالتیمدیا

 فرم

 رنگ ها

 متدرقه

 اردیبهشت 6  هفته سوم

 CSSمعرفی 

 HTMLبر روی  CSSروش های اعمال 

 افزودن چند صدخه دیگر

 پوشه بندی
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 المنت اینلاین و بلاک

 دیسپلی و کلاس

 استایل و سلکتور

 سایز رنگ و

 اردیبهشت 2  هفته چهارم

 مقدمه

 تعریف توابع

 حلقه ها

 رویدادها

 مدیریت خطا و استثناء

 درخت

 اردیبهشت 65 هفته پنجم 

 تغییر درخت

 رشته

 تاریخ

 آرایه

 ریاضی

 عبارت منظم
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 پنجره

 تمرین شی آرایه حلقه

 اردیبهشت 33هفته ششم 

 تمرین توابع

 تمرین درخت

 لایدتمرین اس

 تمرین ورودی

 تمرین موس

 تمرین پاپ آپ

 اردیبهشت 32هفته هفتم 

 bubbling,capturing ,delegationتوضیح ایونت 

 حرکت دادن یک باکس در صدحه

 ساخت ابزار تایپ فارسی

 خرداد 5هفته هشتم 

 parallaxساخت افکت 

 sticky navساخت 

 ساخت انیمیشن برای لینک

 scrollصاویر با افکت ظاهر شدن ت
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 خرداد 63هفته نهم 

 ساخت مودال

 زوم روی تصاویر

 تمرین کپی تکست

 چند ابزار کاربردی

 پروژه محور

 خرداد 62هفته دهم 

 خروجی گرفتن

 ساخت جدول ضرب

 XOساخت بازی 

 ساخت اسلایدر

 ساخت پاپ آپ

 ساخت تقویم

 خرداد 31  هفته یازدهم

 ساخت بازی تتریس

 بازی مارساخت 

 ساخت برنامه آب و هوا
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ن  رم اف  زار جه  ت  کی  فتوش  اپ . باش  ه دهیاف  زار قدرتمن  د فتوش  اپ رو نش  ن ک  ه اس  م نرم یام  روزه کمت  ر کس  

  هیکیگراف یعکس و  کارها بیعکس، ترک شیرایو 

 یو حت  یس از  متحرک ت ال،یجید یوب، طراح  یها، طراح  به استداده در چاپخانه توان یاون م یکاربردها از

 .جعل اسناد و مدارک نام برد

و عکسهاش ون رو ب ا  ادی ب یدارن کس  ازی ح داقل ن ایدارند  اجینرم افزار احت نیبه ا یعکاس یها هیآتل یتمام

 نیبه ا یداخل یو معمار  یغاتیتبل یشرکتها یتمام.خوشگلترش کنه ایکنه،روتوش کنه  بینرم افزار ترک نیا

 .دارن ازینرم افزار ن

 21س اله ت ا  5 د،ازی ندار  یا گ هین رم اف زار د چیب ه دونس تن ه  ازین یر یادگی یو برا. داره یکار خوببازار  پس

 نرم افزار کنه نیو کارکردن با ا یر یادگیشروع به  تونهیساله م

 دی جالب ه بدون. دیتومان در ماه داشته باش  ونیلیم 18تا  8 نیحداقل ب یمهارت، کسبر درآمد نیا یر یادگی با

 . هزار دلاره 50تا  32 نر یب انهیسال کایمثل آمر  یآمد در کشور در  نیکه ا

 گ انیتوشه ب ه ص ورت کامل ا را یونیز یفتوشاپ رو از شبکه تلو  یها شنبه آموزش هر سه هیشروع کاف یبرا

 .دیکن نیو طب  آموزش تمر  دیکن افتیدر 

 

 

 دوره جامع آموزش فتوشاپ
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 فروردین 62هفته اول 

 معرفی دوره آموزشی

 هدف از یادگیری نرم افزار

 وع و ساخت یک پروژه جدیدشر 

 در فتوشاپ Bridgeاستداده از 

 روش های وارد کردن فایل به محیط نرم افزار

 ویژگی های فتوشاپ نسبت به لایت روم و کمرارو

 شخصی سازی محیط نرم افزار

 کار با تب ها و عکس ها

 زوم کردن و پن کردن، روش ها و نکات

 محالت های تصویر و مزیت های هر کدا

 شخصی سازی تب ها و پنل ها

 ابزار ها و کلیدهای میانبر و شخصی سازی آن ها

 فرمت هایی که فتوشاپ از آن ها پشتیبانی می کند

 فروردین 31هفته دوم 

 حالت های رنگی و عم  بیت

 رنگ ها و کالر اسپیس

 کیدیت و نوع نمایش تصویر، بسته به بستر انتشار
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 حجم فایل طریقه صحیح تغییر سایز و

 اصلاح اشتباهات در تب هیستوری

 ذخیره ی فایل ها و ظرافت های آن

 کراپ کردن تصاویر

 صاف و تراز کردن عکس های کج

 افزایش سایز کادر تصویر و ترمیم خودکار آن ها

 (معرفی، مرتب سازی، گروه بندی)لایه ها و کار با آن ها 

 مدیریت حجم و انعطاف پذیری فایل ها

 خاب و ذخیره رنگانت

 کار با ابزار براش و تنظیمات مربوط به آن

 Maskآشنایی و کار با مدهومر 

 Maskدر لایه ی  Gardientاستداده از 

 Lassoو  Marqueeرسم اشکال با ابزار 

 اردیبهشت 3هفته سوم 

 Layer maskو  Adjustment layerاعمال تغییرات به کمک 

 Quick selectو  Layer maskاستداده هوشمندانه از 

select کردن اشیاء با لبه های ناصاف و پیچیده 

 Focus areaو  Color rangeاستداده از 
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Brush های ترمیم و وصله کردن تصویر 

 حذف عناصر اضافی با آگاهی از محتوای تصویر

 برای پوشاندن عناصر نامطلوب Clone stampابزار 

 یرحذف عناصر بزرگ اضافی از تصو 

Blend mode یا حالت ترکیب 

Smart object ها یا اشیاء هوشمند 

Import های کردن فایل  Raw به صورت Smart object 

 ها Smart objectها و  تغییر شکل دادن اشیاء و لایه

 Smart filterبا فیلترهوشمند یا  Perspectiveاصلاح 

 ها Adjustment layerاعمال تغییرات غیر مخرب با 

 اردیبهشت 2  هفته چهارم

 Histogramآشنایی با پنل 

 (8/1)ها  Adjustment layerتغییر کل یا بخشی از تصویر با 

 (8/8)ها  Adjustment layerتغییر کل یا بخشی از تصویر با 

 مدیریت رنگ تصویر

 ها Adjustment layerسیاه و سدید کردن دقی  تصویر با 

 ها Layerها یا  ها روی لایه Adjustment layerمدیریت تاثیر 

 ها یا فیلترها Filterآشنایی با 
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 ها یا فیلترهای هوشمند Smart filterآشنایی و کار با 

 ها Smart filterکردن تصویر با استداده از  Sharpهای  روش

 به عنوان فیلتر Camera rawاستداده از 

 اعمال یک فیلتر به چند لایه به صورت همزمان

 اهش حجم تصاویر برای ارسال با ایمیل توسط فتوشاپک

 پروژه ی لاغر کردن بدن در فتوشاپ

 سدید کردن دندان های زرد در فتوشاپ

 تبدیل عکس به نقاشی مدادی در فتوشاپ

 تبدیل عکس به نقاشی با رنگ روغنی

 دانلود براش و لود نمودن آن در فتوشاپ

 Double Exposureآموزش ساخت افکت 

 در فتوشاپ(نقاشی)آموزش تبدیل عکس به طرح دستی

 اردیبهشت 61  هفته پنجم

 ترکیب عکس به صورت کاملا ساده

 افکت آبرنگ بر روی عکس

 بر روی عکس( 2)افکت آبرنگ 

 افکت شیپ رنگی

 طراحی کارت ویزیت شخصی
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 افکت ترکیب دو تصویر

 (فوتبال)طراحی پوستر 

 (نایک)ساخت یک نوع افکت تبلیغاتی 

 طراحی لوگو مثلت در فتوشاپ

 طراحی لوگو با عکس شخصی

 طراحی پست اینستاگرام

 طراحی استوری اینستاگرام

 اردیبهشت 32هفته ششم 

 ساخت افکت پست سه بعدی اینستاگرام

 نکته ی کاربردی فتوشاپ 13مرور و آموزشر 

 ساخت پوسترهای هنری

 تبدیل عکس به کولاژ

 دیساخت متن سه بع

 ساخت لودینگ به صورت انیمیشن

 ساخت افکت نقشه

 ادیت حرفه ای عکس

 رتوش پوست صورت

 اردیبهشت 23هفته هفتم 
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 چطور رنگ هر چیزی را تغییر بدهیم

 حذف اشخاص و اشیا از تصویر

 جایگزینی صورت در نرم افزار

 طراحی حرفه ای کاور برای یوتیوب

 خرداد 1  هفته هشتم

 خت لوگو در فتوشاپ مقدماتی تا حرفه ایطراحی و سا

 آموزش طراحی موکاپ اسم و لوگو

 1طراحی لوگو با حروف 

 2طراحی لوگو با حروف 

 اضافه کردن افکت برف به عکس ها

 اضافه کردن افکت باران به عکس ها

 Sketchافکت 

 عمل بینی

 خرداد 62هفته نهم 

 1ادیت حرفه ای عکس ها 

 2س ها ادیت حرفه ای عک

 3ادیت حرفه ای عکس ها 

 4ادیت حرفه ای عکس ها 
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 ایجاد سایه طبیعی در فتوشاپ

 طراحی افکت نئون

 تغییر رنگ لباس

 کار با استامپ

 طراحی افکت متن و اعداد چمنی

 خرداد 33هفته دهم 

 شارپ کردن عکس

 بهبود پرتره

 سازی پوست رتوش صورت یا نرم

 داجینگ و برنینگ خودکار

 برطرف کردن چروک لباس

 تیرگی دور عکس

 ها افزایش رنگ

 ، دندان چشم، لب: رتوش

 های موبایلی رتوش پرتره

 رتوش ساده و سریع

 رتوش چهره به روش فرکانسی

 ایجاد کک و مک بر روی چهره
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 های خام فضای رنگی ، دلیل خراب شدن عکس

 تغییر رنگ موها

 JPEGو  RAWهای  مقایسه فایل

 خرداد 32فته یازدهم ه

 کالیگرافی و سایه زنی نقطه ها در فونت نستعلی  و شکسته

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حرف الف

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف ب پ ت ث

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف ج چ ح خ

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف د ذ

 حروف ر ز ژ کالیگرافی و سایه زنی اصولی

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف س ش

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف ص ض

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف ط ظ

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف ع غ

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حروف ک گ

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حرف ل

 لی حرف مکالیگرافی و سایه زنی اصو

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حرف ن
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 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حرف و

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حرف ه

 کالیگرافی و سایه زنی اصولی حرف ی
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رو انجام  یساده صوت یپروژه ها خوانیکه م یشده که هم کسان یطراح یطور  شنیآئود ینرم افزار ادوب

و  یقیبسازن، ضبط موس یحرفه ا یخوان پادکست ها یکه م یاستداده کنن و هم کسان بدن بتونن ازش

 .بالاش بهره ببرن یتهایکنن بتونن از قابل یرو صداگذار  یلمیف ایانجام بدن  نگیمستر 

تونن اونو  یم یسالگ 20تا سن  یسالگ 5افراد از سن  یساده است که تمام نقدرینرم افزار ا نیا یر یادگی

 هاتون داره  تیبه نحوه استداده شما و خلاق ینرم افزار بستگ نیاما کسب درآمد با ا.نریفرا بگ

از  قهیهر دق یهزار تومان به ازا 833مبلغ  یحرفه ا الیسر  کی ای لمیف کی یصداگذار  یبرا ،یبه طور کل اما

داره  شیافزا تیتومان قابل ونیلیم کی یا قهیمبلغ تا دق نیصداگذار هستش و ا کیدستمزد  لم،حداقلیف

. 

 یتوش ه رو یونی ز یس ه ش نبه از ش بکه تلو  یرو روزه ا ش نیآئود گانیشده را یطبقه بند یآموزشها هیکاف

 .دییشروع بدرما عتریرو هرچه سر  نیو تمر  دیکن افتیست در  اهیماهواره 

 یو و یدی تال،میجید ک،یبص ورت آکوس ت یقیس اخت موس  ینرم افزار قدرتمن ده ب را هی سیوبیک اشتنبرگ

 ای  یرپ ،س نت ای پ اپ  یقیموس  یاز پروژه ه ا یار یبس.ضبط شده است شیاز پ یهمون سازها ای یاس ت

 .نرم افزار انجام شده نیکه هنرمندانمون منتشر کردن با هم یگر یانواع د

رو  یر یی ه ر تغ تونهیم دهیرو انجام م نگیکه کار مستر  کننده میتنظ ایافزار آهنگساز  نرم نیا یبالا تیقابل با

 کار اعمال کنه  یرو رسهیکه به ذهنش م

 دوره جامع آموزش آئودیشن



 جدول برنامه های آموزشی توشه

42 
www.toosheh.org 

ص دا اس تداده  تی ض بط و اد ینرم افزار برا نیاز ا رانیداخل ا یضبط صدا یوهایدرصد استد 23از  شیب

 .نرم افزارند نیهم طرفدار ا ایکل دن یوهایدرصد استد 03از  شیکنن و ب یم

 تی ص دا و خلاق بی،ترکیقیت موس خودت ون در س اخ یه ا ییب ه توان ا ینرم افزار بستگ نیشما با ا درآمد

 83 یبال ا یدرآم د دهیانجام م نگیو مستر  کسینرم افزار م نیکه با ا یکس ،یپروژه حرفه ا کیدر  یداره ول

ب ا  یهمک ار  یدل ار در م اه ب را ره زا 53ت ا  13 نیب  رانیو در خارج از ا رانیداخل ا یتومان در ماه برا ونیلیم

 .کرد دیخواه افتیر د ایخوانندگان و آهنگسازان روز دن

س ت در  اهی م اهواره  یتوش ه ب ر رو یونی ز ین رم اف زار رو از ش بکه تلو  نیشده ا یآموزش طبقه بند هیکاف

و علاق ه ب ه  دیک ه هس ت یدر هر سن.دیبپرداز  نیهدته به تمر  یو ط دیکن افتیدر  گانیسه شنبه را یروزها

 .دیبساز  روخودتون  یقیو موس دینیآموزش بب دیایب یسالگ 20تا  یسالگ 0،از  دیکار دار  نیا

 فروردین 62هفته اول 

 افزار ادوبی اودیشن جلسه اول آشنایی با نرم

 ادوبی اودیشن جلسه دوم اصلاحات و واژگان پراهمیت صوتی

 افزار آموزش مقدماتی کیوبیس جلسه اول بخش اول آشنایی با نرم

 فروردین 31هفته دوم 

 های ویژه به فایلها لوهادوبی اودیشن جلسه سوم افزودن ج

 افزار آموزش مقدماتی کیوبیس جلسه اول بخش دوم آشنایی با نرم

 Audio, MİDİ. Trackآموزش مقدماتی کیوبیس درس دوم بخش اول 

 اردیبهشت 3هفته سوم 

 Multi Trackادوبی اودیشن جلسه چهارم آموزش محیط 

 Audio, MİDİ. Trackآموزش مقدماتی کیوبیس درس دوم بخش دوم 

 Audio, MİDİ. Trackآموزش مقدماتی کیوبیس درس دوم بخش سوم 
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 اردیبهشت 2هفته چهارم 

 ادوبی اودیشن جلسه پنجم کار با ویدیو و صدای سراند

 Audio, MİDİ. Trackآموزش مقدماتی کیوبیس درس دوم بخش چهارم 

 اردیبهشت 61هفته پنجم 

 ن سه جلسه اولدوره دوم آموزش مقدماتی ادوبی اودیش

 بخش اول VSTآموزش مقدماتی کیوبیس درس سوم 

 بخش دوم VSTآموزش مقدماتی کیوبیس درس سوم 

 اردیبهشت 32هفته ششم 

 دوره دوم آموزش مقدماتی ادوبی اودیشن سه جلسه دوم

 آموزش مقدماتی کیوبیس درس چهارم پلاگین و پروسس بخش اول

 اردیبهشت 23هفته هفتم 

 م آموزش مقدماتی ادوبی اودیشن سه جلسه سومدوره دو 

 آموزش مقدماتی کیوبیس درس چهارم پلاگین و پروسس بخش دوم و سوم

 خرداد 1 هفته هشتم 

 دوره دوم آموزش مقدماتی ادوبی اودیشن سه جلسه چهارم 

 آموزش مقدماتی کیوبیس درس چهارم پلاگین و پروسس بخش چهارم
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 خرداد 62هفته نهم 

 دوم آموزش مقدماتی ادوبی اودیشن سه جلسه پنجم دوره 

 import Exportآموزش مقدماتی کیوبیس 

 خرداد 33هفته دهم 

 دوره دوم آموزش مقدماتی ادوبی اودیشن سه جلسه ششم 

 ها نیاز آموزش مقدماتی کیوبیس پیش

 خرداد 32هفته یازدهم 

 حذف نویز و افزایش کیدیت صدا در ادوبی اودیشن

 ش فالش گیری صدا در کیوبیسآموز 

 تنظیم سبک فانک در کیوبیس

 اموزش سایدچین در کیوبیس
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همراه با قلمو ها و  یکیگراف یو افکت ها یجهت خل  آثار بردار  یبا ابزار طراح تریلاستر یا ینرم افزار ادوب

را  ییسازگار با فتوشاپ ، فضا طیو ابزار کنترل رنگ به همراه مح یکیگراف یها لتریبه اضافه افکت ها و ف

 .کنند  استدادهاز آن  یکیکند که هم هنرمندان نقاش و هم طراحان گراف یم جادیا

 یمثل طراح یا و حرفه رگذاریو فتوشاپ آثار تأث تریلاستر یاز ا یبیاستداده ترک ایبرنامه  نیبا استداده از ا و

 م ی خل   را. …و  یغ اتیک اراکتر تبل اگرام،ی نمودار، د ک،یندوگرافیا ،یانواع فونت، لوگو، ست ادار  یا حرفه

 .ندینما

سه شنبه  یرو روزها تریلاستر یشده ا یطبقه بند یآموزشها هیها کاف یبه درآمد خوب حرفه ا دنیرس یبرا

 ای  وترتونیک امپ یو رو دی کن اف تیدر  گ انیس ت بص ورت را اهی م اهواره  یتوشه بر رو یونیز یاز شبکه تلو 

 .دیکن وعرو هرچه زودتر شر  نیو تمر  دییبدرما رهیرو ذخ یآموزش یلهایفا لتونیموبا یگوش

 

 

تریلاستر یادوره جامع آموزش   
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 فروردین 62هفته اول 

 ایلاستریترآموزش روش نصب 

 ایلاستریترآموزش و آشنایی با محیط 

 ایلاستریترآموزش و ایجاد یک پروژه در 

 ایلاستریترآموزش و طراحی یک آیکون در 

 ایلاستریتردر آموزش و طراحی قسمت اول آیکون 

 ایلاستریترآموزش و طراحی قسمت دوم آیکون در 

 ایلاستریترآموزش و طراحی قسمت سوم آیکون در 

 ایلاستریترآموزش و طراحی قسمت چهارم آیکون در 

 فروردین 31هفته دوم 

 طریقه ارسال سوال به مدرس

 آموزش طراحی فنجان سه بعدی به روش سایه پردازی

 جان سه بعدی و استداده تبلیغاتیآموزش طراحی فن

 آموزش استداده از رنگها و کتابخانه ها

 آموزش طراحی لنز دوربین سه بعدی به روش سایه پردازی

 آموزش تنظیم شورت کات ها

 اردیبهشت 3هفته سوم 
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 قسمت اول-آموزش طراحی یک کدش زنانه

 قسمت دوم-آموزش طراحی یک کدش زنانه

 مسه ها و اشکال هندسی متقارنآموزش و آشنایی با ش

 قسمت اول-آموزش طراحی شمسه

 اردیبهشت 2  هفته چهارم

 قسمت دوم-آموزش طراحی شمسه

 قسمت اول-تبدیل بیت مپ به بردار-آموزش طراحی شمسه

 قسمت دوم-تبدیل بیت مپ به بردار-آموزش طراحی شمسه

 اردیبهشت 61هفته پنجم 

 سافتایجاد جلوه -آموزش طراحی شمسه

 آموزش تهیه خروجی از پروژه ها

 فصل اول-آموزش افکت های مهم

 اردیبهشت 32هفته ششم 

 فصل دوم-آموزش افکت های مهم

 آموزش تبدیل وکتورهای دارای افکت به اشکال بسته برداری

 آموزش رسترایز کردن یا همان تبدیل وکتور به بیت مپ

 تهآموزش تبدیل ترسیمات به اشکال برداری بس
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 آموزش استداده از امکان افست

 آموزش تغییر سر قلمها

 آموزش افزایش یکسان گره ها یا پوینت ها

 فصل اول-آموزش ترکیب عکس و بردار

 فصل دوم-آموزش ترکیب عکس و بردار

 فصل سوم-آموزش ترکیب عکس و بردار

 اردیبهشت 23هفته هفتم 

 آموزش و نمایش نمونه های دانشجویی

 فصل چهارم-ترکیب عکس و بردارآموزش 

 فصل اول-آموزش سه بعدی سازی به روش ماکت سازی

 خرداد 1  هفته هشتم

 فصل دوم-آموزش سه بعدی سازی به روش ماکت سازی

 فصل سوم-آموزش سه بعدی سازی به روش ماکت سازی

 فصل چهارم-آموزش سه بعدی سازی به روش ماکت سازی

 سمت اولق-آموزش طراحی چهره باحروف

 قسمت دوم-آموزش طراحی چهره با حروف

 خرداد 62هفته نهم 



 جدول برنامه های آموزشی توشه

49 
www.toosheh.org 

 قسمت سوم-آموزش طراحی چهره با حروف

 قسمت چهارم-آموزش طراحی چهره با حروف

 قسمت چهارم-1691تکنیک -آموزش طراحی چهره با حروف

 قسمت اول-پروژه برج میلاد

 آموزش استداده از فایلهای پی اس دی در

 قسمت اول-داده از ابزراهای تغییر فرمآموزش است

 قسمت دوم-آموزش استداده از ابزراهای تغییر فرم

 قسمت سوم-آموزش استداده از ابزراهای تغییر فرم

 قسمت چهارم-آموزش استداده از ابزراهای تغییر فرم

 آموزش استداده از سیمبلها

 قسمت دوم-آموزش استداده از فارسی ساز

 آموزش طراحی تتو

 آموزش سیمبل سازی

 خرداد 33هفته دهم 

 آموزش تکمیلی تبدیل تصاویر بیت مپ به برداری

 آموزش جلوه ترنس پرنسی

 پکیج

 مدیریت رنگها



 جدول برنامه های آموزشی توشه

50 
www.toosheh.org 

 آشنایی با پنل اپیرینس

 ترکیب آبجکت ها و شیپ ها

 خرداد 32هفته یازدهم 

 استداده از پینت تولز

 کار کردن با تایپ تولز

 نکهاایمپورت عکس و لی

 خروجی گرفتن و پرینت
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که  پهیکل دئویو ساخت و  ریتصو  نیتدو  ینرم افزارها نیو معروف تر  نیتر  یمیاز قد یکی ریمینرم افزار پر 

 یدرص  د ش  رکتها 03و  یلمس  از یف یدرص  د ش  رکتها 03،  یعروس   لمیس  اخت ف   یه  ا هی  آتل یتم  ام ب  ایتقر 

 چرا؟.کنن یازش استداده م یغاتیتبل

 تی دیآماده براش موج وده و س رعت و ک یو پروژه ها لترهای،انواع و اقسام ف ادگرفتشی شهیراحت م چون

 .گرفتن داره یدر هنگام کار و خروج یخوب اریبس

 نی ا دیایب دیکن نیرو تدو  تونیخونوادگ یلمهایف دیخوا یم ای دیرو آغاز کن نهیزم نیدر ا یشغل دیخوایم اگه

ن دادن  یک ه را شناس میرو م یمن به شخصه اف راد.دیاز کارکردن باهاش لذت ببر و  دیر یبگ ادینرم افزار رو 

 یحت .بدس ت آوردن یدرآم د خ وب داهای کاند یغ اتیتبل پی مختلف، از ساخت کل یدر انتخابات شوراها یول

 .کرده بود افتیتومان در  ونیلیم 83مبلغ  دایکاند کینوجوون چهارده ساله بود که از  هی شونیکی

ن رم  نی ا گ انیرا یآموزش ها هی کاف.راحت ه یلید،خی ر یفرا بگ یسالگ 23تا  یسالگ 0از سن  دیتونیمرو  ریمیپر 

 اف تیس ت در  اهی م اهواره  یتوش ه ب ر رو یونیز یچهارشنبه از شبکه تلو  یاز روزها یافزار رو در هر ساعت

 .دیکن نیاستاد،تمر  یو طب  آموزشها دیکن

 

 

ریمیپر دوره جامع آموزش   
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 فروردین 33هفته اول 

 آشنایی با پریمیر

 آشنایی با فرمت ها

 آشنایی با شدافیت

 آشنایی با سرعت

 آشنایی با افکت

 آشنایی با فریم

 آشنایی با عکس

 آشنایی با پیش نمایش

 آشنایی با موشن گرافیک

 فروردین 32هفته دوم 

 Nestآشنایی با 

 Gainآشنایی با 

 Motion Pathآشنایی با 

 eas outو eas inآشنایی با 

 PSDا متن آشنایی ب

 اردیبهشت 2هفته سوم 



 جدول برنامه های آموزشی توشه

53 
www.toosheh.org 

 آشنایی با خروجی

 آشنایی با پرده سبز

 آشنایی با مدیریت تک فریم

 آشنایی با ضبط صوت

 آشنایی با افکت در متن

 آشنایی با متن

 اردیبهشت 63هفته چهارم 

 Nero 2112آشنایی با 

 آشنایی با ماسک

 آشنایی با ماسک متحرک

 Adjustmentآشنایی با 

 Pluginsآشنایی با 

 Track mattآشنایی با 

 تغییر یکباره ترنزیشن ها

 1آشنایی با پروژه آماده قسمت 

 2آشنایی با پروژه آماده قسمت 

 شبیه سازی دوربین

 خروجی برای صدا سیمای ایران
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 اصلاح ویدیو با ماسک

 GIFساخت انیمیشن های 

 مونتاژ عکس های عمودی

 بصورت عرضی حرکت دادن دو ویدیو

 شبیه سازی قصه های تن تن

 اردیبهشت 62هفته پنجم 

 شبیه سازی شب

 Filmstripآشنایی با 

 Shortcutدرباره 

 ساخت ماسک دقی 

 چیست؟ Dustآیا میدانید 

 چیست Old movieآیا میدانید 

 چیست Multi Secآیا میدانید 

 درباره کلیک راست بدانید

 تجربه یک تدوین واقعی

 برای رندر فایلهاMedia Encoderآموزش کار با

 برش و حرکت قسمت اول

 برش و حرکت قسمت دوم
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 برش و حرکت قسمت سوم

 آموزش مونتاژ فیلم و صدا و ماسک و موشن

 easingآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

 آموزش مونتاژ فیلم و صدا مورف

 اردیبهشت 32  هفته ششم

 رکرسآموزش مونتاژ فیلم و صدا ما

 Adobe Auditionآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

 Workspaceآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

 Adjustment layerآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

 Slow Motionآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

 Fast color Corectorآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

 Title Rollآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

 لم و صدا اتصال به افتر افکتآموزش مونتاژ فی

 Second Color Correctorآموزش مونتاژ فیلم و صدا 

3D Effect Basic 

 Ultra Keyافکت

 Posterize Timeافکت

 اردیبهشت 26 هفته هفتم 
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 EQو  Dipافکت 

 Telegramو  Instagramخروجی برای 

 چند دوربین

 whooshافکت 

 Gleachافکت 

 افکت افست

 ورهای ویدیو کلیپیافکت د

 Gardiant wipeافکت

 Neatروتوش صورت با 

 روتوش به سبک سنتی

 stop motionساخت

 lutساخت 

 Media browserپنجره

 proxyامکان 

 دکمه های مانیتور

 Essenial Graphicامکان

 خرداد 2هفته هشتم 

 2112متن در سال 
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 shapeامکان انیمیشن 

 Essential Soundامکان

 امکان نوشتن روی ویدیو

 امکان انیمیشن زمان

 Freezامکان 

 ایجاد لرزش

 beateditنصب 

 beateditکار با 

 timecodeکار با 

 mapساخت یک 

 ساخت یک ماشین تحریر

 صدا syncساخت 

 Echoساخت اکو 

 خرداد 62  هفته نهم

 farme holdساخت

 ساخت دو موشن گرافیک

 Introساخت 

 یشهساخت ش
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 ساخت افکت دیجیتال

 PONDامکان 

 3Dساخت کتاب 

 3Dساخت مکعب 

 جانبخشی

 1نمونه کار دیرین دیرین قسمت 

 2نمونه کار دیرین دیرین قسمت 

 یک میکس صدای واقعی برای انیمیشن

 MKVخروجی 

 Mochaپلاگین 

 IMPACTپلاگین 

 خرداد 36هفته دهم 

 انیمیشن کاغذی

 PARALLEL Effectانجام تکنیک 

 انجام تکنیک موج های نوری

 میکس کردن سکانس ها از نرم افزارهای دیگر

 Turbolantانجام تکنیک 

 حرکت دوربین روی سطح مورب
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 ترکیب پروژه ها

 GIFخروجی انیمیشن 

 Captionزیرنویس یا 

 ساخت ترنزیشن های ترکیبی

 ساخت فایلهای زیر نویس

 ضبط صدا

 خرداد 32هفته یازدهم 

 پیشرفته Trackmatteتنظیم سرعت و 

 سه رنگ glitchدوربین و  dolhyحرکت 

 ایجاد یک جلوه شروع و پایان سینمایی

 حذف نویز صدا به دو روش

 به سه روش roll titleایجاد 

 تکنیک رندر سریع

 fish eyeحل مشکل 

 film convertکاربرد پلاگین 

 samuraeiبا پلاگین  4Kبه  HDتبدیل فیلم 

 تنظیم رنگ خودکار چند ویدیو از چند دوربین

 duckingتنظیم صوت خودکار 
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 یداره،ن رم اف زار ادوب  یر یتصو  ژهیو  یدر ساخت جلوه ها ییبالا اریبس یتهایکه قابل ییاز نرم افزارها یکی

 افترافکته

 ژهی  و  یو جل  وه ه  ا یغ  اتیتبل یزره ایها،ت کی  ها،موش  ن گراف ش  نیمین  رم اف  زار امک  ان س اخت ان  واع ان نی ا

 یدرآم د تون ه یباش ه م  ش تریاف زار ب نرم نیو هرچه تسلط کاربر در استداده از ا دهیرو به کاربر م یینمایس

حدود  یز یچ یشمال یکایامر  و ییاروپا یداشته باشه  و در کشورها رانیتومان داخل ا ونیلیم 33تا  5 نیب

 . کاربر خودش کنه دیهزار دلار در سال رو عا 183 یهزار ال 53

خودت ون تم  ام  دی ن داره ام  ا اگ ر بخوا یا گ هین رم اف زار د چیب ه بل د ب ودن ه   یاز ی  ن رم اف زار ن نی ا یر یادگی  

 یمانن د ادوب  یک ینرم افزار گراف کیحداقل  میکن یم شنهادید،پیر یپروژه رو به عهده بگ کی یها تیمسئول

 ن الیر،فایمیپر  یر مانن د ادوب یتص و  نیت دو  یافزاره ااز ن رم  یک یو ح داقل  توریلاستر یا یادوب ایفتوشاپ 

 .دیر ینرم افزار فرا بگ نیرو در کنار ا وس،یاد ایکات پرو 

و به خودت ون ب اور داش ته  دیشروع کن دیتونیم یسالگ 23تا سن  یسالگ 0نرم افزار رو از سن  نیا یر یادگی

 یتوشه ب ر رو یونیز ینبه از شبکه تلو چهارش یشده افترافکت رو روزها یطبقه بند یآموزشها هیکاف.دیباش

رو  یآموزش  یلهایفا لتونیبامو یگوش ای وترتونیکامپ یو رو دیکن افتیدر  گانیست بصورت را اهیماهواره 

 .دیرو هرچه زودتر شروع کن نیو تمر  دییبدرما رهیذخ

 

افترافکتدوره جامع آموزش   
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 فروردین 33هفته اول 

 نصب

 محیط کاری

 یک پروژه ساده

 تکمیل پروژه ساده

 ایلاستریترل از ورود فای

media encoder 

 رندر در افتر افکت

 ورود فایل از فوتوشاپ

 شورت کات ها

precomp 

shape ها 

 انیمیشن پاراگراف ها

 تکرار شکل ها

Track Matt 

Track Matt Animation 

 ماسک ها
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Path Animation 

 فروردین 32هفته دوم 

Ease ها 

Graph ها 

Parent ها 

Shortcut ها 

Null Object ها 

 صدا قسمت یک

 صدا قسمت دو

 افکت قسمت اول

 افکت قسمت دوم

 ماسک

 adjustmentلایه 

color correction 

 سه بعدی سازی

 نور

 دوربین

 1انیمیشن 
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 اردیبهشت 2هفته سوم 

 8انیمیشن 

 عم  دوربین

 انواع موتورهای رندر

 جزپیات رندر

 ومقسمت د -جزپیات رندر 

 انیمیشن های متنی پیشرفته

 تری دی -ماسک  -انیمیشن های متنی 

 شکلها-انیمیشن های متنی 

 نقاشی روی ویدیو -انیمیشن های متنی 

time remaping 

remaping effect 

stablize video 

green screen 

green screen - جزئیات 

green screen - ماسک 

green screen - وسکیپلاگین روب  

 روتو
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 ترک موشن

 اردیبهشت 63هفته چهارم 

 کالکت

 قسمت اول -موشن گرافیک 

 تجربه یک پروژه کامل و کامپوزیت های تو در تو

 1پیشرفته 

 2پیشرفته 

 3پیشرفته 

 4پیشرفته 

 5پیشرفته 

 9پیشرفته 

 2پیشرفته 

 8پیشرفته 

 6پیشرفته 

 11پیشرفته 

 اردیبهشت 62هفته پنجم 

 11پیشرفته 

 12پیشرفته 
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 13پیشرفته 

 14پیشرفته 

 1و ساخت کاراکتر متحرک  duikپلاگین 

 2و ساخت کاراکتر متحرک  duikپلاگین 

 3و ساخت کاراکتر متحرک  duikپلاگین 

 موشن گرافیک

 موشن گرافیک

 موشن گرافیک

 موشن گرافیک

 موشن گرافیک

 plexusآموزش پلاگین 

 lin artانیمیشن 

 پیشرفته قسمت اول -آب متحرک 

 پیشرفته قسمت دوم -آب متحرک 

 جلوه شیشه قسمت اول

 جلوه شیشه قسمت دوم

 آموزش موشن ترک هوشمند

 اردیبهشت 32  هفته ششم
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 کدنویسی و حرکت چهره

 نقاشی روی ویدیو

 انیمیشن و حرکتهای بازحرکتی

 نورهای دیجیتال

 افکت و ضرب اهنگ

 بعدی سر حرکتهای سه

 متحرک سازی قابهای ویدیویی

 بزرگ نمایی تصاویر تودرتو

 حرکتهای مینیاتوری

 حرکت روی نقشه

 اردیبهشت  26 هفته هفتم 

 تغییر رنگ موضعی

 شکستن شیشه

 ریپیتر و تکرارحرکت

 طراحی رقص

 ترنزیشن پریمیر

 ساخت ترک مت

 خروجی آلدا
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popup 

 تیتراژ دولایه

 ت معل  درهواساخت یک کار 

 خرداد 2هفته هشتم 

 ساخت اتش بازی

 انیمیشن لباس و باد

 تدهیم یک پروژه حرفه ای

 تیتراژمستند جنگ

 انیمیشن کاغذی

 تبدیل عکس به بردار

 ماشین

 بزرگ کردن سر

 تیتراژ کارتنی

 تیتراژمتنی خیابان

 پیشرفته ساعت

 پیشرفته الکتریسیته و لوگوی شرکت برق

 ه انیمیشن های متقارنپیشرفت

 پیشرفته برج میلاد
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 خرداد 62  هفته نهم

 پیشرفته برج میلاد

image presets 

 پیشرفته ساخت ذره بین

 مداهیم تیتراژاغازین و پایانی

 جستجو در اینترنت

 حرکت نبضی

 پیشرفته انیمیشن روی عکس یافیلم متحرک

 پیشرفته پلاگین

 تنظیم پروژه اماده

 پیشرفتهgifساخت 

 handy steamlessپلاگین پیشرفته 

 mocha pluginsپلاگین پیشرفته

 slicedپیشرفته پلاگین 

card dance 

 خرداد 36  هفته دهم

 چالش مانکن

 انیمیشن درین درین در افترافکت
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 typekingدرباره 

 لرزش مصنوعی دوربین

 4kتصاویر اسکرین مود در سایز 

 day for nightپریستهای 

twitch plugin 

twitch presets 

spectrum پیشرفته 

camera tracker 

 خرداد 32هفته یازدهم 

 ساخت انیمیشن منطب  بر فیلم نامه سدارشی

focus distance دوربین 

3d space 
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در  نگیو رندر  یساز  شنیمیان یسه بعد یمدلها یطراح ینرم افزارها نیاز قدرتمندتر  یکیمکس  ید یتر "

 "شهیتوسعه داده م Autodesk  یکه سالهاست توسط کمپان هیوتر یکامپ کیعرصه گراف

س  اختمان،  یاف  زار در معم  ار  نرم نی  نس  بتا آس  ان اون باع    ش  ده  از ا ییگس  ترده و ک  ارا اریامکان  ات بس  "

 ژهی و  یپ ردازش جل وه ه ا شیو پ  یوتر یک امپ یه ا یس اخت ب از  شن،یمیو ان لمیساخت ف ،یصنعت یطراح

 . "بشه یادیاستداده ز 

ه م  یگ ر یساز د ینرم افزار سه بعد چیو با ه دیندار  یطراح یدر رابطه با رشته ها یسابقه قبل چیاگه ه"

 ادتونی مک س ،از ص در ت ا ص د رو  ید یت ر  یدوره آموزش  نای ( … ایاسکچاپ  ایمثل اتوکد ) دیکار نکرده ا

البت ه در . دینداشته باش  یا گهید نهیزم شیپ چیبه ه ازین نپروژه هاتو یاجرا یکه شما برا یبه صورت دهیم

 .دیخودتون رو بسنج یآموزش ها دیو اجرا بتون نیتا با تمر  میکن یپروژه هم ارسال م کیدوره  یانتها

هم  یمعمار  یدر پلانها!بندن یقرارداد م یا هیهاشون به صورت ثان پروژه یاجرا یبرا شنیمیان یها یا حرفه"

 م اتوریان کی در واق ع درآم د .رنی گ یتومان در نظر م ونیلیم 1.5هزار تومان تا  333 نیب میفر هر تک  یبرا

 تومان هم بالا بره ونیلیم 53 یتا ماه تونهیتومانه و م ونیلیم 13-5 یمکس حداقل ماه ید یتر 

م روز ب  ا ا نیخلاص ه از هم .ت ونن ش روع ک نن  یس اله م  20س اله ت ا  5-0ن رم اف زار رو اف راد  نی ا یر یادگی "

ماهواره  یتوشه بر رو یونیز یپنج شنبه از شبکه تلو  یمکس در روزها ید یتر  گانیرا یآموزش ها افتیدر 

 ! " دیخودتون رو بزن یسه بعد یطراح ای یساز  شنیمیست استارت شرکت ان اهی

 "شماست  یرو شیپ تیموفق دیبزرگ فکر کن"

 

 

 

مکس ید یتر دوره جامع آموزش   
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 فروردین 36هفته اول 

 ی مکسآموزش نصب نرم افزار تری د

 جلسه اول پارت اول-آموزش رایگان صدر تا صد تری دی مکس

 جلسه اول پارت دوم-آموزش رایگان صدر تا صد تری دی مکس

 جلسه دوم-آموزش رایگان صدر تا صد تری دی مکس

 جلسه سوم-آموزش رایگان صدر تا صد تری دی مکس

 جلسه چهارم-آموزش رایگان صدر تا صد تری دی مکس

 فروردین 32هفته دوم 

 درباره مکس-فصل اول-آموزش مکس

 Core-iیا  XEON-فصل اول-آموزش مکس

 محیط کار و تنظیمات اولیه دو-فصل اول-آموزش مکس

 زوایای دید-فصل اول-آموزش مکس

 1 پایانی نکات – اول فصل –آموزش مکس 

 2 پایانی نکات – اول فصل –آموزش مکس 

 اه سگمنت – دوم فصل –آموزش مکس 

 پایه احجام – دوم فصل –آموزش مکس 

 پایه احجام ادامه – دوم فصل –آموزش مکس 

 اردیبهشت 2هفته سوم 
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 انتخاب – دوم فصل –آموزش مکس 

 راست کلیک از ابزار چند – دوم فصل –آموزش مکس 

 Transforms – دوم فصل –آموزش مکس 

 Align – دوم فصل –آموزش مکس 

 Align تمرینات-دوم فصل –آموزش مکس 

 Gridو  Align 2 تمرینات-دوم فصل –آموزش مکس 

 Array تمرینات –فصل دوم -آموزش مکس

 Advance Painterو  Scatter –فصل دوم -آموزش مکس

 Array فرمان –فصل سوم-آموزش مکس

 اردیبهشت 66هفته چهارم 

 shapes –فصل سوم -آموزش مکس

 مبانی-Editable Splines –فصل سوم -آموزش مکس

 Spline Settings Part 2فصل سوم -آموزش مکس

SPLines Training-Door and Fence part 1 

SPLines Training-Door and Fence part 2 

SPLines Training-Table and TV Set 

Lathe Glue and Floor Generator 

LOFT 
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 اردیبهشت 62هفته پنجم 

 LOFT-Fit –آموزش مکس 

 Sweep Profileو پلاگین  Loft تمرین –وزش مکس آم

 Spline Land Multimesher های پلاگین –آموزش مکس 

 پنجره و در دیوار-معماری آیتمهای –آموزش مکس 

 ها پله –آموزش مکس 

 ها نرده –آموزش مکس 

 Editable Polies –آموزش مکس 

 نقاط و خطوط Polygons –آموزش مکس 

 دیبهشتار  35هفته ششم 

 لبه ها و سطوح Polygons –آموزش مکس 

 دوم قسمت-سطوح –آموزش مکس 

 کابینت-Polygons تمرینات –آموزش مکس 

 تخت-Polygons تمرینات –آموزش مکس 

 سر اسب-polygons تمرینات –آموزش مکس 

 خانه پوسته ای-Polygons تمرینات –آموزش مکس 

 خرداد 6هفته هفتم 

 قسمت ریبون-Polygons –آموزش مکس 
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 IIقسمت ریبون -Polygons –آموزش مکس 

 IIIقسمت ریبون -Polygons –آموزش مکس 

 Freeformبخش -Vقسمت ریبون -Polygons –آموزش مکس 

 خرداد 2هفته هشتم 

 IVقسمت ریبون -Polygons –آموزش مکس _11

 Object Painter –آموزش مکس _13

 Populate –آموزش مکس _14

 Modifiers I –آموزش مکس _15

 Modifiers II –آموزش مکس _19

 Modifiers III –آموزش مکس _12

 خرداد 65هفته نهم 

 کابینت ساخت پلاگین –آموزش مکس _14

 Modifiers IV –آموزش مکس _18

 Modifiers V Terrian Shape merge –آموزش مکس _16

 Poly Select Edit and Gridding –آموزش مکس _21

 1 تریدی مجله یک به نگاهی –آموزش مکس _21

 خرداد 33هفته دهم 

 ساخت کابینت چکیده-تری دی مکس 3DS Maxمحور   آموزش پروژه_1
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افزار و وارد کردن  کار با فضای اصلی نرم-ساخت کابینت درس یکم-3DS Maxمحور   آموزش پروژه_2

 نقشه اتوکد

سازی فضای کلی  مدل-ساخت کابینت درس دوم-ی مکستری د 3DS Maxمحور   آموزش پروژه_3

 آشپزخانه

ها به روش  سازی کابینت مدل-ساخت کابینت درس سوم-تری دی مکس 3DS Maxمحور   آموزش پروژه_4

Editable Poly 

های  سازی کابینت مدل-ساخت کابینت درس چهارم-تری دی مکس 3DS Maxمحور   آموزش پروژه_5

 استاندارد

 سازی روش سریع مدل-ساخت کابینت درس پنجم-تری دی مکس 3DS Maxمحور   وژهآموزش پر _9

 V-Rayنورپردازی با وی ری -ساخت کابینت درس ششم-تری دی مکس 3DS Maxمحور   آموزش پروژه_2

 متریال و تعریف مصالح-ساخت کابینت درس هدتم-تری دی مکس 3DS Maxمحور   آموزش پروژه_8

 دوربین و رندر-ساخت کابینت درس هشتم-تری دی مکس 3DS Maxمحور   آموزش پروژه_6
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 فروردین62هفته اول 

 سلام و احوال پرسی در انگلیسی

 صدت مالکیت در انگلیسی

 صدت مالکیت در انگیسی

 فرق بین اسامی فارسی با انگلیسی

 yourآموزش صدت ملکی 

 اعداد در انگلیسی

 الدبای زبان انگلیسی

 صدت ملکی در زبان انگلیسی

تا متوسط یسطح مقدمات یسیزبان انگلدوره آموزش   
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 جمع بندی و تمرین

 مشاغل و حروف صدادار

 مشاغل و حرف تعریف

 مشاغل و فعل بودن جمع

 am is areفعل بودن 

 سوال پرسیدن درباره شغل

 چهارعمل اصلی ریاضی در انگلیسی

 دادن ایمیل آدرس در انگلیسی

 اهل کجایی؟

 مندی فعل بودن

 معرفی کامل اشخاص

 کشورها و ملیت ها در انگلیسی

 نسبت های خانوادگی و خویشاوندی در انگلیسی

 اون کیه چندسالشه؟

 a , anحروف تعریف 

 سوال وجواب درانگلیسی

 فروردین32هفته دوم 

 اسامی جمع درانگلیسی
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 تبدیل اسم مدرد به جمع در انگلیسی

 رنگ ها در انگلیسی

 لباس ها در انگلیسی

 ر انگلیسیاسپل کردن د

 سه تا سوال ابتدایی مهم در انگلیسی

 ضمایر ملکی درانگلیسی

 ساعت و زمان در انگلیسی

 مال چه کسی در انگلیسی

 مالکیت در انگلیسی

 زمان حال ساده در انگلیسی

 تداوت اس و ای اس سوم شخص در حال ساده

 چطورسدر میکنه به انگلیسی

 چطورسدر میکنه به انگلیسی

 در میکنه به انگلیسیچطور س

 ایام هدته به انگلیسی

 آموزش فصل ها و ماه ها در انگلیسی

 do , doesافعال کمکی 

 do, doesششم مثال برای افعال کمکی 
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 قیمت اجناس در انگلیسی

 فروردین26هفته سوم 

 کلمات پرسشی در انگلیسی

 قیدهای تکرار زمان در انگلیسی

 Whoگرامر کلمه پرسشی 

 theتعریف  حرف

 canفعل توانستن 

 اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش درانگلیسی

 wereو  wasافعال 

 آدرس پرسیدن در انگلیسی

 حال استمراری در انگلیسی

 آموزش مکالمه زبان انگلیسی

 در گذشته چیکار کردم به انگلیسی؟

 اعداد وصدی و اساسی در انگلیسی؟

 سی؟عذرخواهی و تشکر در انگلی

 مکالمه زبان انگلیسی در مورد اهداف آینده

 کاربرد حروف اضافه

 صحبت در مورد علاقه و دوست داشتن در انگلیسی
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 درخواست برای بیان دوباره یک موضوع به انگلیسی خودمانی

 اردیبهشت2هفته چهارم 

 doو  playو  goکاربرد افعال 

 personalityصدت های مهم برای توصیف شخصیت و 

 soهدت معنی و کاربرد کلمه 

 byو  withتداوت 

 توصیف ظاهر آدم ها در انگلیسی

 آب و هوا در انگلیسی هوا چطوره و قید شدت

 What (be) sb likeفرق بین 

 کلمات مخدف در انگلیسی

 مکاتبه و نامه نگاری

 would likeو  wantتداوت 

 ابراز عقیده و نظربه انگلیسی

 a littleو  littleو a fewو  fewکمیت سنج های 

 چندتا اصطلاح خوشگل با اعضای بدن

 درد و بیماری در انگلیسی

 آموزش صدات مقایسه ای در انگلیسی

 اردیبهشت62هفته پنجم 
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 تبریک تسلیت عافیت باشه نوش جان و چند اصطلاح پرکاربرد به انگلیسی

 به انگلیسیتبریک تسلیت آرزوی سلامتی و چند اصطلاح پرکاربرد 

 Imperativesجملات امری در انگلیسی 

 ضرب المثل و اصطلاحات انگلیسی

 Howجملات پرسشی با | و ساختن سوالات مختلف  Howترکیب کلمات با 

 چطوری استرس مون رو کنترل کنیم

 صدت عالی یا برترین در زبان انگلیسی

gerund و infinitive در انگلیسی 

 disagreeو  agreeارسی زبانان درانگلیسی کاربرد نادرست رایج ترین اشتباه ف

 everybody, everything, everyone, nobodyنحوه صحیح بکاربردن 

 هشت فعل ترکیبی برای تمیزکاری در انگلیسی

 Would you mind - Do you mindاستداده 

 asکاربرد 

 asکاربرد 

 اردیبهشت 36هفته ششم 

 از مبتدی تا پیشرفته قسمت اولآموزش زبان انگلیسی 

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت دوم

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت سوم

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت چهارم

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت پنجم

 تا پیشرفته قسمت ششم آموزش زبان انگلیسی از مبتدی
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 اردیبهشت 32هفته هفتم 

 بخش اول -آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت هدتم 

 بخش دوم -آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت هدتم 

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت هشتم بخش اول

 شرفته قسمت هشتم بخش دومآموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پی

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت نهم بخش اول

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت نهم بخش دوم

 آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قسمت دهم

 خرداد2هفته هشتم 

 Part 11آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 12وزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته آم

 Part 13آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 13آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 14آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 15آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 19از مبتدی تا پیشرفته  آموزش زبان انگلیسی

 خرداد 66هفته نهم 

 Part 12-1آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 12-2آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 18آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 16آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 
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 Part 21انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته آموزش زبان 

 خرداد 62هفته دهم 

 Part 22آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 23آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 24آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 25آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 29ان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته آموزش زب

 خرداد 35هفته یازدهم 

 Part 22آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 28آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 26آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 31آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته 

 Part 31وزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته آم
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 فروردین 62هفته اول 

English Vocabulary - Marriage and Divorce 

English Vocabulary - Death and Dying 

Confused Words - DURING & WHILE 

English Vocabulary - Roots - "port" 

English Grammar - "I used to" & "I'm used to" 

Confused Words - ADVICE & ADVISE 

Grammar: How to ask questions correctly in English 

Conversation Skills 

شرفتهیسطح متوسط تا پدوره آموزش زبان انگلیسی   
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What does the word 'SURE' really mean in English 

Speaking English 

Speaking English: WHILE or MEANWHILE? 

English Grammar 

Cooking Vocabulary in English 

Speaking English 

Telephone English: Emma's top tips 

9 TURN Phrasal Verbs 

How to make suggestions in English 

Vocabulary: How to Use 'Aggravate' and 'Annoy' 

 فروردین31هفته دوم 

How to use “first” and “last” in English sentences 

Learn English Grammar 

Parts of Speech: Verbs & Adverbs 

W5 Questions in English 

Parts of Speech in English Grammar 

English grammar trick 

English Vocabulary 
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 اردیبهشت 3هفته سوم 

Learn English: MUCH & MANY 

Learn 17 homophone pairs in English 

CONTRACTIONS for HAVE, BE, WOULD, WILL 

How & when to use LESS, FEWER, LESSER 

When & when NOT to use “MAKE” in English 

When to use EACH, EVERY, WHOLE 

How to use the modal SHOULD in English 

 اردیبهشت 2  هفته چهارم

5 simple English words with many meanings 

The Most Common Words in English 

Tricky Pronouns: ‘I’ or ‘ME’? 

How to use SO & NEITHER in English 

English Grammar Exceptions: Superlative & Comparative 

Can I? Could I? May I? 

Learn English Grammar: When to use an ‘-ING’ word after ‘TO’ 

The Triangle Method for Prepositions of Place 

Get a new job: Vocabulary & grammar 
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 اردیبهشت 61هفته پنجم 

How to use 5 confusing indefinite pronouns 

How to use I'D BETTER & I'D BETTER NOT 

Learn 20 intransitive PHRASAL VERBS in English 

Learn English Grammar: Superlative Adjectives 

English Grammar: AUXILIARY VERBS – be, do, have 

English Grammar: "BEEN TO" or "GONE TO"? 

Learn English Tenses 

 اردیبهشت 32هفته ششم 

English Grammar: Using 'THE' before 'NEXT' & 'LAST' 

Are you using "enough" correctly? 

Learn English: MAKE or DO? 

Improve Your Grammar: 4 ways to use -ING words in English 

Prepositions of Time in English 

English Grammar: Definite Adverbs of Frequency 

Learn English Grammar: How long does it take? 

 اردیبهشت 23هفته هفتم 

English Grammar: The Prepositions ON, AT, IN, BY 
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English Grammar: How to use "to" before an "-ing" verb 

English Grammar: Using PRESENT PERFECT Tense with 'NEVER' 

English Grammar: Should you use DO or BE? 

Grammar: How to use IF & WHETHER properly 

Learn English Grammar: "supposed to" & "going to" 

Common English Grammar Errors with Plurals 

Learn English Grammar: How to use SO & SO THAT 

Learn English Grammar: Modals - "could" or "should"? 

English Grammar: Causative Verbs: Make, Have, Let, Get, Help 

 خرداد 1هفته هشتم 

Grammar: When to use "bad" and "badly" in English 

3 Quick Grammar Fixes 

English Grammar: Subject-Verb Agreement with EACH, EVERY, ANY, SOME 

English Grammar: Past Simple Time Markers 

English Grammar - Comparing 

When NOT to use 'to' in English 

English Grammar - REMEMBER & FORGET 

English Grammar - "try to do" or "try doing"? 
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English Grammar - comparing with LIKE & AS 

 خرداد 62هفته نهم 

The Passive: When, why, and how to use it 

English Grammar - Superlative Adjectives 

Present Perfect or Past Perfect? 

English Grammar - By or Until? 

English Grammar - like, would like, be like 

English Grammar - Gerund or Infinitive? 

English Grammar - How to learn tenses 

Vocabulary - Borrow, Lend, Rent, Use 

 خرداد 33هفته دهم 

10 social English expressions to use in conversations 

Learn 30+ common “WILL” sentences in English 

Stop saying “very good” & “very bad”: 8 expressions to use instead 

Don't say “I done that”! Learn 10 better ways to say it 

SOCIAL MEDIA Vocabulary in English: 30 words to learn 

English Pronunciation: Learn when and how to say the S & Z sound 

Improve your Vocabulary: Stop saying I KNOW! 
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REAL ENGLISH: Talking about measurements 

Improve your vocabulary 

English Vocabulary Game: Guess the people! 

 خرداد 32هفته یازدهم 

English Vocabulary & Expressions for SHOPPING 

Learn 10 English Expressions with NOSE! 

Improve Your English Vocabulary: SHAPES 

16 English PHRASAL VERBS & IDIOMS about Driving 

30 “TAKE” Phrases in English 

10 Phrasal Verbs for everyday life 

English Vocabulary 

English Vocabulary & Slang: SCORE!!! 

10 English Idioms with Food 
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 فروردین36هفته اول 

TOEFL listening practice test (2 files) 

TOEFL Listening Lecture (5 files) 

TOEFL IBT Writing practice test (3 files) 

TOEFL Speaking Practice (3 files) 

TOEFL Reading Practice 

IELTS Academic Word (3 files) 

 فروردین 32هفته دوم 

فلوو ت لتسیآ یتخصصوزش زبان انگلیسی دوره آم  
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TOEFL listening practice test (3 files) 

TOEFL Listening Lecture (4 files) 

TOEFL Speaking Practice (4 files) 

IELTS Academic Word (5 files) 

 اردیبهشت 2هفته سوم 

TOEFL listening practice test (3 files) 

IELTS Academic Word (4 files) 

TOEFL Speaking Practice (3 files) 

TOEFL Reading Practice (2 files) 

 اردیبهشت 66  هفته چهارم

TOEFL listening practice test (3 files) 

IELTS Academic Word (7 files) 

TOEFL Speaking Practice (4 files) 

IELTS TOEFL Writing Full essay 

100 New Words with Meanings 

 اردیبهشت 62هفته پنجم 

TOEFL listening practice test (3 files) 

TOEFL Reading Practice (2 files) 

IELTS Academic Word (4 files) 

TOEFL Speaking Practice (2 files) 
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 اردیبهشت 35هفته ششم 

TOEFL listening practice test (3 files) 

TOEFL Speaking Practice (5 files) 

TOEFL Reading Practice 

 خرداد 6هفته هفتم 

TOEFL listening practice test (3 files) 

TOEFL Speaking Practice (4 files) 

TOEFL Reading Practice 

 خرداد 2هفته هشتم 

TOEFL listening practice test (3 files) 

TOEFL Speaking Practice (4 files) 

TOEFL Reading Practice 

 خرداد 65هفته نهم 

TOEFL listening practice test (3 files) 

TOEFL Reading Practice (3 files) 

How I scored 30 out of 30 on TOEFL Speaking 

How to speak English fast and understand natives (2 Parts ) 

How to Score 117 out of 120 on TOEFL: Reading and Listening Tips 

 خرداد 33هفته دهم 

TOEFL listening practice test (3 files) 
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TOEFL Reading Practice (5 files) 

 خرداد 32هفته یازدهم 

TOEFL listening practice test (5 files) 

TOEFL Reading Practice 

TOEFL Practice Test - The Reading Section 

5 TOEFL Listening Mistakes Every Student Makes 

 


