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نوشتن در  یفارس
فتوشاپ + رفع مشکل 

جدا جدا شدن کلمات در 
Photoshop 

ترین و در عین حال فتوشاپ، یکی از معروف
 Adobe یخانواده در افزارهانرم ترینکاربردی

های مختلف، هستش که روزانه افراد زیادی در حوزه
یاد که باهاش سر و کار دارن. خیلی وقتا پیش می

سری مشکالت افزار، به یکحین استفاده از یک نرم
رنته. امروز بربخورید که راه حلش سرچ کردن تو اینت

ترین مشکالتی که هرکس خوایم یکی از رایجمی
فارسی نوشتن در  موقع کار با فتوشاپ داره، یعنی

رو حل کنیم. پس فتوشاپتو که قبال نصب  فتوشاپ
 .کردی باز کن تا قبل از تموم شدن آموزش، لود بشه

https://netran.net/mag/?p=60304
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کردی دیدی که ای دل غافل! این چرا تیکه تیکه شد؟ میتایپ  Photoshop تویمتنی رو داشتی االن احتماال  
مشکلی نیست ... یک نفس عمیق بکش و کمی داره؟ هیچ  فارسی نوشت؟ اصال راه حلباهاش شه میاصال 

 .کنیخودت حل میدقیقه دیگه مشکلتو  5این آموزش، تا با حوصله کن که 

ری، عکسی هست که پایین گذاشتم. اما خوبهش بر می فارسی نوشتن توی فتوشاپ اولین تصویری که موقع
 .خوای رو ببینیای که میتا کار رو انجام بدی تا نتیجه 2کافیه 

:مرتبطمقاالت   

 آموزش اکتیو کردن و نصب فتوشاپ، راهنمای کامل تصویری

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/
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 قدم اول

 از قسمت منو، روی Edit نکلیک ک. 
  یبعد موس را روی گزینه Preferences دار تا منوی کنارش باز بشهنگه. 
 یحاال بزن روی گزینه  Type 

 

 یاینجا باید گزینه Middle Eastern and South Asian رو انتخاب کنی.  
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 قدم دوم

 .ی بعد رو انجام بدیبار فتوشاپ رو ببندی و دوباره باز کنی تا مرحلهحاال وقتشه که یک

 از قسمت منو، روی Type کلیک کن. 
 یحاال موس رو روی گزینه Language Options  دار تا منوی کنارش باز بشهنگه. 
 یاینجا باید گزینه East Asian Features یرو انتخاب کن. 
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های فارسی که دوست داری رو تایپ کنی و کارات رو انجام تونی خیلی راحت متنگم! االن میتبریک می
 .بدی

 های دیگربا روش Photoshop فارسی نویسی در

ای هم وجود نویسی تو فتوشاپ نیست. کارهای دیگهشاید براتون جالب باشه که این روش، تنها راه فارسی
ترین ترین و راحتتون باشه که روشی که تو مقاله بهش پرداختیم کاملام بدید. حواستونید انجداره که می

 .راهشه

های زیر تایپ کنید و بعدش به فتوشاپ انتقال بدید اما تونید متن مورد نظرتون را تو یکی از برنامهشما می
تونه باعث چون می افزار دیگه و انتقالش به فتوشاپ دردسرهای خودشو دارهتایپ کردن متن در نرم

تونن به فارسی افزارهای زیر میتون بشه و کلی حوصله خرج کنید تا اصالحش کنین. نرمریختگی متنهمبه
 :تون توی فتوشاپ کمک کنهنویسی

 (افزار ایرانینرم LeoMoon ParsiNegar (که در نوع خودش رقیب نداره. 
 افزار محبوبنرم Word که متعلق به شرکت Microsoft هستش. 
  WordPad یا همون وردپد 
  Notepad پدیا همون نوت  

 حرف آخر

تونید کلی کار باهاش انجام بدید. آموزشی افزارهاییه که میترین نرمای، یکی از حرفه Photoshop افزارنرم
کافی رو ی یه. امیدواریم از این آموزش استفادهای در دریای غولی به نام ادوبیکه در این مقاله داشتیم، قطره

تون ران رو تا آخر مقاله همراهی کردید. سوالی داشتید، در بخش نظرات در خدمتبرده باشید. ممنون که نت
  .هستیم

 

شه. یک ، چون نتیجه مثل قبل میحواست باشه که متنت رو توی کادر قبلی که باز کرده بودی تایپ نکنی
 .که دوست داری فارسی تایپ کنکادر جدید باز کن و با خیال راحت جوری

 


