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 بنام ایزد منان

       آموزش ساخت آسان تقویم کودک

 می شویم  picture collage maker proبرای شروع ساخت تقویم وارد برنامه 

 پنجره زیر را مشاهده می کنیم

 

 پنجره زیر نمایش داده میشود.کلیک می کنیم  create blank collageبر روی دکمه

 

 .اگر کادر اول را باز کنیم می توانیم ابعاد کاغذ را به طور دلخواه تعیین می کنیم 

 و یا اینکه می توانیم ابعاد کاغذ را خودمان به طور دلخواه تعریف کنیم

 ارتفاع برگه را وارد می کنیم  heightطول برگه و در کادر  widthدر کادر
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و اگر بخواهیم   portrateاگر دوست داشته باشیم تقویم به صورت عمودی باشد گزینه 

 را انتخاب می کنیم   land scapeبه صورت افقی ساخته شود گزینه 

 وارد محیط برنامه می شویم  okبا کلیک بر روی دکمه 

 ی کنیدالگوهای آماده ای را مشاهده م. اگر به سمت چپ پنجره بازشده خوب دقت کنید 

 .را مشاهده می کنید  templateدر باالی این تصاویر کادر 

 

 اگر این کادر را باز کنیم ، گزینه های زیر را می توانیم مشاهده کنیم

All:همه الگوهای آماده  که در این برنامه موجود است را می توانیم مشاهده کنیم 

Cleander:الگوهای آماده ساخت تقویم 

 Greeting card: الگوهای آماده ساخت کارت تبریک 

Layout: الگوهای آماده براس ساخت طرح با تصاویر 

Photo albume:الگوهای آماده برای ساخت آلبوم تصاویر 

کلیک کنیم می توانیم  download more templateاگر بر روی دکمه :نکته 

 .الگوهای جدید را از سایت اصلی این برنامه دانلود کنیم 

 

را انتخاب   cleanderبا توجه به این که ما می خواهیم تقویم درست کنیم گزینه حال 

 کلیک می کنیم   yesبر روی طرح دلخواه دوبار کلیک کرده و بر روی دکمه . می کنیم 
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 .شویم والگوی انتخاب شده را در صفحه مشاهده می کنیم وارد محیط برنامه می

 

 به موارد زیر دقت کنید.دهیم کافی است تغییرات دلخواه را انجام  

را  deleteاگر بخواهیم بخشی را حذف کنیم کافی است بر روی آن کلیک کرده و کلید 

 .از صفحه کلید فشار دهیم

اگر بخواهیم نوشته هر بخش از الگو را تغییر دهیم کافی است در همان بخش دوبار 

 .کلیک کنیم و نوشته را عوض کنیم

الگو را عوض کنیم کافیاست موس را روی آن قسمت قرار  اگر بخواهیم جای قسمتی از

 .داده و درگ کنیم و در مکان دلخواه قرار دهیم

 :کادر هایی را به صورت زیر مشاهده می کنیم 

 

اگر بخواهیم تعداد بیشتری از تصاویر کودک را قرار دهیم می توانیم این بخش را 

را فشار دهیم و با استفاده از درگ   ctrl+vو سپس کلید  ctrl +cنتخاب کنیم ، کلید ا
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ماوس مشاهده می کنیم که کادر دیگری برای اینکار اضافه شده هست و با انتخاب این 

 . می توان این بخش را حذف کرد  deleteبخش و فشردن کلید 

با دوبار کلیک بر روی این قسمت ها می توانید تصویر کودک خود را در این بخش 

 ده از درگ ماوس می توانیم اندازه تصویر کودک را تغییر دهیم با استفا.قرار دهید 

 

 (مثل تصویر پایین)مشاهده شده ناقص دیده شود تصویر  تی کهردرصو: نکته

 

را انتخاب   photo cropکافی است بر روی عکس وارد شده راست کلیک کنید گزینه 

و اندازه تصویر را با درگ کردن در اطراف تصویر به طور مطلوب برش دهید تا . کنید

کلیک کنید تا تصویر   cropو در نهایت بر روی دکمه . تصویر به خوبی دیده شود

 . تنظیم شده جایگزین شود
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برای اینکه تقویم شمسی جایگزین  .شود تقویم میالدی مشاهده می  cleanedدر بخش 

آن بخش  را فشار دهیم،تا   deleteشود ،کافی استبر روی این بخش کلیک کرده 

cleander   شودحذف. 

 

 add photoاز نوار ابزار باال بر روی گزینه  برای اینکه تقویم شمسی را اضافه کنیم،

 کلیک کنیم

 

اگر بخواهیم ماه وارد )، فایل ماه تقویم را به دلخواه وارد می کنیم   taghvimاز پوشه 

الگوی انتخاب و اگر بخواهیم با زمینه خود   jpgازپوشه   شده با زمینه سفید قرار بگیرد

 .(مورد نظر را انتخاب میکنیم شمسی ، ماه  pngباشد از پوشه  شده 

  pngی انتخاب شده  باشد از پوشه در اینجا چون می خواهیم با زمینه خود تصویرالگو

با استفاده از درگ تصویر وارد شده می توانیم آن را جابه جا .فایل ها را وارد می کنیم

و برای تغییر اندازه با درگ بر روی دایره های . کنیم و در مکان دلخواه قرار دهیم 

ه تغییر سفید رنگ اطراف تصویر می توانیم اندازه تصویر وارده شده را به دلخوا

برای برداشتن کادر تقویم وارد شده از . نمونه انجام شده را می توانید مشاهده کنید.دهیم

 clear farmeو از کادر باز شده .نوار ابزار باال بر روی دکمه          کلیک می کنیم

 .نمونه کار شده را می توانید مشاهده فرمایید
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متن دلخواه را در قسمت مورد نظر وارد اگر بخواهید :نوشتن متن دلخواه در تقویم 

 را انتخاب می کنیم   add textو سپس گزینه  addکنیدازنوار ابزار باال بر روی گزینه

 (سمت چپ قسمت پایین) taskعملکرد کمه های پایین ناحیه 

در محیط برنامه در سمت چش قسمت پایین دکمه هایی را به صورت زیر مشاهده می 

 .در طراحی بهتر تقویم به کار می رود این دکمه ها. کنیم 

 

 -کات تبریک-با استفاده از مدل  انتخاب شده از باال که شمال تقویم :templateدکمه 

 .الگوهای مربوط به آن موضوع را به ما نمایش می دهد... ( آلبوم و 

می توانیم زمینه صفحه را تصویر دلخواه قرار دهیم برای این  :back groundدکمه 

 کار بر روی این دکمه کلیک می کنیم و درکادر باال زمینه ها را مشاهده می کنیم
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 .کلیک می کنیم more settingsبرای وارد کردن زمینه دلخواه  بر روی دکمه 

 

کنیم و  تصویر کلیک  می  import patternو سپس دکمه   loadبر روی دکمه  

اگر . کلیک می کنیم  okو برروی دکمه .انتخاب می کنیمبرای زمینه تقویم ،دلخواه را 

با . را انتخاب می کنیم stretch زمینه انتخاب شده کل صفحه را بگیرد گزینهبخواهیم 

 .زمینه صفحه تغییر می کند okکلیک بر روی دکمه 

با توجه به مدل انتخاب شده تصاویر مربوط به موضوع را می توانیم  :photoدکمه 

 .مشاهده کنیم و در طراحی از این تصاویر زیبا استفاده کنیم

می توانید تصویر کودک  را انتخاب کنید و برای زیباتر کردن عکس  :maskدکمه 

. گیردوارد شده ماسکی که دوست دارید را دوبار کلیک کنید تا دور تصویر قرار ب

 می توانیم قاب دلخواه برای تصویر وارد شده انتخاب کنیم :frameدکمه

اساس موضوع انتخاب شده ازکادر کشویی تصاویر زیبا سازی که به  :clip artدکمه 

در مکان دلخواه وارد با دوبار کلیک آماده در این برنامه موجود است را که به صورت 

 .کنیم

بر روی شکل دلخواه . هندسی دلخواه را وارد کنیم می توانیم اشکال  : shapeدکمه 

اگر بخواهیم تصویر داخل اشکال هندسی وارد کنیم و یا اینکه . لیک می کنیم دوبار ک

رنگ خطوط شکل هندسی را تغییر دهیم بر روی شکل هندسی وارد شده دوبار کلیک 

انتخاب کرده و  را imageو در پنجره باز شده برای وارد کردن تصویر گزینه . میکنیم 

کلیک می کنیم و تصویر مورد نظر را انتخاب می کنیم و با    loadبرروی دکمه 
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می توانیم بزرگنمایی تصویر را تغییر دهیم و از سمت  zoomاستفاده از دکمه لغزان 

 okو بر روی دکمه  چپ تنظمیات خطوط شکل هندسی وارد شد  را انجام می دهیم

 .کلیک می کنیم

 

 taskنمونه ای از طراحی تقویم با استفاده از دکمه های پایین ناحیه 

 

  پس از  طراحی تقویم برای ذخیره کردن و یا چاپ تقویم از نوار ابزار بر روی دکمه

 :گزینه های زیر را مشاهده می کنیم. کلیک می کنیم 

Save collage as picture : می توانیم تقویم طراحی شده را به صورت فایل

پس از انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود، صفحاتی که می .تصویری ذخیره نماییم
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خواهیم ذخیره کنیم را انتخاب کرده و پس از مشخص کردن مکانی که میخواهیم تصویر 

 .کلیک می کنیم okدر آنجا قرار بگیرد بر روی دکمه 

Print:پس از انتخاب این گزینه برای .م تقویم طراحی شده را چاپ کنیم می توانی

کلیک می کنیم و پس از تعیین ابعاد و جهت  print setupتنظیمات کاغذ بر روی دکمه 

را انتخاب کرده و بر روی  best fitگزینه . کلیک می کنیم  okکاغذ بر روی دکمه 

 .کلیک می کنیم printدکمه 

Set wallpaper  :نیم تقویم طراحی شده را به عنوان زمینه دسکتاپ قرار دهیم می توا

 :و این بخش شامل سه گزینه می باشد

Tile :تکرار تصویر 

Center :وسط چین 

Stretch :تمام صفحه 

 

  

آموزش ساخت تقویم کودک 

 http://sarzaminekoodak.ir:آدرس سایت 

 sarzaminekoodak@yahoo.com: آدرس ایمیل 

 


