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 وشخصات فنْ
 ِاّ قابل اجرا: سیستن عاول

 بیتی( 46و  23)  Win10تا  XPویندوز نسخه  •

 10.11تا  10.6نسخه  OS Xمکینتاش • 
کَ بصورت وستقین  وحیط  :کند کار وْ ِا قلن برتر در آنِایی 

 (بیتی 46و  23به باال )  CS3نسخه  Adobe MEمحصوالت • 
 •Office 2003  (بیتی 46و  23) ویندوز برای به باال 
• Word 2016 مک برای 
 •WordPad  وNotepad  
 •Pages  به باال  5.5ی  نسخه 
که از امکان فارسی سیستم عامل برنامهو تمامی •   .کنند استفاده می ویندوز یا مک هایی 
که توانایی درح مستقیم نوشتار فا برای برنامه•  یـدویییی( می رسی را ندارنـد )ماننـد برنامـههایی  ارافیکـی  های و توانیـد از روویـی 

کنید.  استفاده 
 ارتقا قلن برتر

کنیــد.  قلــم برتــراز  آرــویا ارتقــا •  ی یدیــد  اســه همینــیا بــا  نســخه رطــرش شــده ب بســیاری از مشــکرت در ایــا نســخهاســتفاده 
رای دانلود آرویا نسـخه بـه سـایه نـرز افـزاری مـویم قسـمه دانلـود سـ   . باسهسازاار  نیز  های یدید عامل ها و سیستم برنامه

کنید .   ارتقا محصوالت مرایعه 

 
یافه نمایید. در ایا قسمه با استفاده از شماره سویال قلم برتر می  توانید آرویا ارتقا آن را در

کاربران قرار می X.3ارتقاء نرز افزار تا ورژن •   د.ایر بطیر رایگان در ارتیار 
 ی مک با موورار سافاری دانلود شود. نسخه • 
کنید نصب ویندوز فایل • ک ی  کنید. را پ  از دانلود روی دسکتاپ   و  س   ایرا 

 نصج برناوَ
ک آنویندوز روی فایل  در برای نصب •  کنید.دبل   لیک 

ینــدوز ــر بصــیرت ضــی  فــرز در و و در  C:\Program Files (x86)\MaryamSoft\QalamBartarبیتــی در مســیر  46های   قلــم برت
 شود. نصب می C:\Program Files \MaryamSoft\QalamBartar بیتی در مسیر  23ویندوزهای 

 
ایینـه  راسـه کلیـک ل آنمک روی فای در برای نصب•   در  فـرز بصـیرت ضی  قلـم برتـری مـک  نسـخه .بزنیـدرا  Openی  کنیـد و 

 .شود نصب می Applications/  شاره



 
کافی اسه در هنگاز نصب بجای •  کنید   تویه: چنانیه بخواهید قلم برتر را بصیرت ضرتابل روی فل  ممیری نصب 

 مسیر فل  ممیری را بدهید. ،مسیر ضیشفرز
 اجراّ برناوَ

کلید میانبر آن در منوی  کنید. Startبرای ایرا در ویندوز  روی   کلیک 
 اقداز نمایید.  Finder -> Applicationsبرای ایرا در مک از مسیر   

 بل از مسیر فل  ممیری اقداز نمایید. ی ضرتا نسخه یبرای ایرا
 افزار فعال سازݢّ نرم

که از شما شماره سویال  ای ظاهر می قلم برتر در اولیا ایرا، احتیاح به فعال سازی دارد. پ  از ایرای برنامه  صفحه  شود 
 رواهد. می
کرده 51شماره سویال •  کنید.)چنانیه بسته بندی نرز افزار را رویداری  کـارت درح  رقمی نرز افزار را وارد  اید ایا شماره روی یـک 

کردهشده اسه   اید شماره سویال، هنگاز روید به شما داده شده اسه( و چنانیه اینترنتی برنامه را رویداری 
کنید: حال به دو روش می  توانید برنامه را فعال 

 
  



 فعالسازّ خٌدکار: • 
ایینه چنانیه به اینترنه متصل هستید، می کنید و دکمه تایید را بزنید توانید    .ی فعالسازی رودکار را انتخاب 

 
کردن مشخصاتتان ظـاهر می پنجره  کـردن مشخصـات، دکمـه ای برای وارد  ی  ی ثبـه مشخصـات سـ   دکمـه شـود، پـ  از وارد 

 فعالسازی و ایرا را بزنید تا برنامه بصیرت اتوماتیک فعال و ایرا شود.

 
 :دستْفعالسازّ •
ایینه چنانیه می  کنید ایا  کنید.ر  رواهید بصیرت دستی برنامه را فعال   ا انتخاب و تایید 

 
کد سخه افزار  پنجره زیر ظاهر می  که در آن یک   رقمی مویود اسه. 35شود 



 
کد فعال حاال با  یکی از روش•  کنید: های زیر،   ساز نرز افزار را دریافه 
کد فعال MaryamSoft.comبه سایه  -5 کد سخه افزار، قسمه دریافه  کنید و  کنید. سـ   را  رقمی 35  سازی مرایعه  وارد 

کنیـد. ثبـه نـرز افـزار بـرای  کـرد. لطفـا تمـاز فیلـدهای سـتاره دار را وارد  سایه مشخصات شـما را بـرای ثبـه، دررواسـه رواهـد 
کد فعال ساز نمای  داده رواهد شد.  استفاده از ردمات و پشتیبانی ضووری اسه. پ  از تکمیل فرز ثبه ناز 

کد فعـال سـاز برفاصـله ارسـال رواهـد  از اس 90109609190 تیره به شماره: بدون رطرا رقمی  35  کد سخه افزار -3 کنید.  اس 
 شد.

کــد فعــال ســاز نشــدید، لطفــا در ســاعه چنانیــه بــا هــر یــک از روش -2 یافــه  کــاری بــا شــماره تلفــا:  هــای فــوف موفــر بــه در های 
کنید. 99811988-981 کد سخه افزاری را اعرز   تماس بگیوید و 

 نکات:
کدفعال ساز، راهقفل برن•   شود. اندازی می امه بصیرت نرز افزاری اسه و با 
 شود. سیستم )مک یا ویندوز( نصب می 3کاربره بصیرت نامحدود بر روی  3نسخه اراجه شده • 

کاربر  خرید 
کاربران ویود دارد.•  کاربر اضافه برای  سـ   توانید به سایه نرز افزاری مویم قسـمه فووشـگاه  . برای ایا منظیر می امکان روید 

کاربر مرایعه فرمایید .  قسمه 

 
 

کاربر نمایید. در ایا قسمه با استفاده از شماره سویال برنامه  ی قلم برتر اقداز به روید 
اردد.•  کد مجددا دریافه  کام یوتر باید ایا  کام یوتر منحصر به فرد بوده و با تغییر   کد فعال ساز برای هر 
کد ف•   کند. عال ساز تغییر نمیبا تغییر ویندوز و یا فرمه هارد، 

کـد فعالسـازی برنامـه قلـم برتـر ایـرا می   Menu Barکنـار سـاعه و در مـک در، Try Barشـود. آیکـون آن در وینـدوز در  پـ  از تاییـد 
 شود. ظاهر می



 
 -آیکون قلم برتر در ویندوز  -

 

 
 -آیکون قلم برتر در مک  -

 شود. برتر چهار پنجره باز می همراه با قلم• 

 
 ,InDesign, Illustrator)های های برتر رادر برنامه به راحتی قلم کند تا ها: ایا پنجره به شما کمک می پنجره لیسه ناز فونه• 

QalamBartar Text Edit, CorelDraw  Word,)  .کنید  برای نوشتارتان انتخاب 
 ی درح اعراب و عرجم: ابزاری ساده برای درح اعراب پنجره• 
ارافی در  پنجره•  کنترلی: ابزاری برای ایجاد تغییرات تایپو  کلید های   حووشی 
 نما: برای مشخص شدن موقعیه مکان نما در متا پنجره موقعیه مکان• 

کلید تویه: ایا پنجره  شوند. پنهان و آشکار میدر مک    \+Commandدر ویندوز و    \+Winهای ترکیبی   ها با  
کلیک روی آیکون قلم•  کنید. توانید به ابزاری برتر، می با   های آن دسترسی ضیدا 



 
 ها فعال یا غیر فعال نمایید. توانید در قسمه تنظیم های فوف را می پنجرههویک از   •

 
  شوند. ها فعال و قابل استفاده می بعد از ایرای برنامه، فونه• 
 شیید. هایی همانند شکل زیر موایه می با ضیغاز در ویندوز  چنانیه پ  از ایرا ی برنامۀ قلم برتر •

 
کنترل پنل قسمه فونه که با ضیشوند بووید و  فونه  لطفا به  کنید.  _wmو   _wهای  هایی   در آن قسمه ویود دارند را پاک 

 ی قلمدان نباید ایرا شود. ی میرعماد و برنامه زمان با برنامهمی قلم برتر ه برنامه • 
 ایرا شود.  Pagesو  Word2016های  در سیستم عامل مکینتاش قلم برتر باید قبل از برنامه• 
که به راحتی می نصب می QalamBartar Text Editی  برنامه  Applicationsی مک قلم برتر در شاره  ا نسخههمراه ب•  توانیـد  شود 

  های برتر بنییسید. در آن بصیرت مستقیم با فونه



 
 ِا: فٌنت

 شود. آغاز می _wmو یا  _wهای برتر با حووش  قلم• 
های روشنییسـی امکانـات تـایپوارافی بیشـتری  از نوع روشنییسی اسه. قلم _wmهای  از نوع تحویری اسه و قلم _wهای  قلم• 

 دارند.
کد ضیج استاندارد بیا•   المللی مطابر با  
کـودک،  شامل فونه•  یا، یاقوت، ترافیک، هاسوب، همـا، یـرل، عییـز،  کویم، رو های: نازنیا، میترا، لوتوس، تیتر، یکان، زر، بدر، 

 مهند، یاسمیا و نسخ قرآنی
 Bold ،Black ،Light ،Italicها مانند:  تکمیل رانواده مناسب برای قلم •
کامل شامل اعراب قرآنی•  اذاری   اعراب 
 تعویف محل اعراب باال و پاییا برای تمامی حووش• 
کردی، ماالیی و اردو•  کلیه حووش: فارسی، عوبی،   شامل 
 درح اعراب ترکیبی• 
 سرمیاراجه رطوط قرآنی مناسب برای متون ا• 
 های دعایی مانند: ؟ص؟ و ؟ع؟ درح آسان عبارت• 
 سالم PDFقابلیه روویی • 

کار می CS5نسخه  Adobeهای روشنییسی فقط در محصوالت  قلمتویه:   کنند به باال 
 : فرًشگاٍ قلن



ــم برتر ــه ویــژ  قل ک ــم ویــود  دارد  ــاز قل ــه ن ــا قســ ی در فووشــگاه ســایه نــرز افــزاری مــویم، قســمتی ب هــای  مه فونههاســه. در ای
که شما می توانید مطابر با سلیقه و نیازهای رود اقداز  روشنییسی، فانتزی، دسه نیی ، عنوان، متا، قرآنی و ... مویود اسه 

کنید. به روید  آن  ها 

 
کافی اسه آن برای روید قلم  کنیـد سـ    شـماره سـویال قلـم برتر ها  کنیـد. سـای ها را به سبد رویـد اضـافه  ه فـایلی بـا تـان را وارد 

که حاوی فونه به شما می FontPackپسوند  که  سیستمها  تنها روی  های رویداری شده از یانب شماسه ایا فونه دهد  هایی 
کار می با همیا شماره سویال قلم  کنند. برترشان فعال شده اسه 

ایینـه برای نصب فونه کنید و از منوی بـاز شـده  کلیک  کنار ساعه   سـ   پـک را بزنیـد ی نصـب فونه پک روی آیکون قلم برتر 
کردهرا  (FontPack.*ی نصب از روی فایل ) ایینه یافه  که از سایه در کنیدو فایلی را  کنید. اید انتخاب   نصب 

 
ایینه همینیا  یافه و نصب می  اتوماتیک فونهی دانلود و نصب رودکار  بصیرت  با انتخاب   شود. پک از سایه در

 
ارفتید را از دسه دادید و یا به آن دسترسی ندارید چناچه فونه•  که از سایه   افزاری  از سایه نرز مجددا آن را  توانید می پکی 

یافه نم "دریافه مجدد فونهفووشگاه س   قلم س    منوی مویم از  ایید.پک " در



ُکد حرًف   استاندارد 
 المللی اسه. ، اعراب و عریم در قلم برتر طبر استاندارد بیا ُکد تمامی حووش• 
هــای رایــج، اســتاندارد نبــوده و بــا تغییــر فونــه، مــتا دچــار اشــکاالتی ماننــد ظــاهر شــدن دو نقطــه در زیــر حــووش  بعضــی از فونه• 

که ایا حووش را با می کنید.Replace All حووش درسه یایگییا ) شوند. راه حل ایا اسه   ) 
 < ی-ي 
 < ک-ك 
 <  -ة 

کلید )•  کلیدهای میانبر تعویف شده روی صفحه  کنید. در Shift+A, S, D, F, Q, W, E, Rبرای درح اعراب، از همان  ( استفاده 
کلیـد تعویـف نشـده، آن را از طویـر  کـه در صـفحه  کـه نیـاز بـه درح اعرابـی داشـتید  و یـا بـا اسـتفاده از ابـزار  Insert Symbolصـیرتی 

کنید. ایا ابزارها ییو قلم« درح اعراب و عریم»یا ابزار « کلید تنظیم صفحه» که در ادامه توضیحات آن داده شده  درح  برتر هستند 
 اسه.

 درج عبارات دعایی
کلیدهای زیر یمرت مقابل را به شما می•   دهد: ترکیب 
 

 <؟اهضر؟-؟ ؟رضها < ؟س؟-؟ ؟س ؟ب؟ <-؟  ب ؟
 < ؟مهضر؟-؟ ؟رضهم    < ؟اهس؟-؟ ؟سها < ؟سب؟-؟ ؟ب 
 <؟امهضر؟-؟ ؟رضهما < ؟امهس؟-؟ ؟سهما < ؟ج؟-؟ ؟ح

 <؟ق؟-؟ ؟ف < ؟مهس؟-؟  ؟سهم < ؟لص؟- ؟ صل ؟
 < ؟امهق؟-؟ ؟قهما <؟هر؟-؟ ؟ره < ؟ص؟-؟ ص ؟ 

 < ؟مهق؟-؟ ؟قهم <؟اهر؟-؟ ؟رها < ؟مص؟-؟ ؟صم
 < ؟حر؟-؟ رح ؟  <؟امهر؟-؟ ؟رهما < ؟ع؟-؟ ع ؟  

 < ؟اهحر؟-؟ ؟رحها < ؟مهر؟-؟ ؟رهم < ؟اهع؟-؟ عها ؟ 
 < ؟امهحر؟-؟  ؟رحهما <؟وضر؟-؟ ؟رضو < ؟امهع؟-؟ عهما ؟ 
 < ؟مهحر؟-؟  ؟رحهم < ؟توضر؟-؟ ؟رضوت < ؟مهع؟-؟ عهم ؟ 

 <؟زع؟-؟  ؟عز <؟ضر؟-؟ ؟رز < ؟جع؟-؟ ؟عج
 

  



ݣݣݣAdobeتنظیهات وُن در وحصٌٓت  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ  
کردن اوکانات     MEفعال 

بینیـد لطفــا در  هـا نمی را در آن Middle Easternکنیـد و امکانـات  فوتوشـاپ و ایرسـتویتیر اسـتفاده می CS6ی چنانیـه از نسـخه• 
ایینه Preferenceوارد قسمه  Editمنوی  کنید. در پنجره Typeی  شیید و س    که در سمه را را انتخاب  شود  سه ظاهر میای 
کنید.  Middle Eastern  ی ایینه  را انتخاب 

 
ایینه  Options  Languageبه قسمه Typeهمینیا در منوی  کنید.را اMiddle Eastern Features ی  بووید و   نتخاب 

 
که در هنگاز   CCی  نسخه Adobeهای  رواهید از برنامه چنانیه می•  کنید، دقه داشته باشید  ایینهاستفاده  ی  نصب 

Language  را روی حاله "یدعم العوبیةEnglish .قرار دهید " 



 
یا   IDبیتی  46و  23ی  نصب شود. چنانیه دو نسخه Adobeبیتی محصوالت  46ی  بیتی تنها نسخه 46نکته: در ویندوزهای 

AI  که برای رفع آن، حتما  برتر می همزمان روی سیستم نصب شوند، باعث هنگ قلم کنید و  Uninstallباید هر دو نسخه را شود 
کنید 46ی  س   فقط نسخه  .بیتی را نصب 

 شود. نمای  داده می ناورئْهای برتر بصیرت  چنانیه متا نوشته شده با قلم• 

 
ایینه در قسمه تنظیمات Paragraph ی  در پنجره  ی زیر انتخاب شود. یکی از دو 

 
-InDesign- 



 
-PhotoShop- 

ایینـه چنانیه در برنامه تٌجَ:  MEایینـه ویـود داشـه(، برنامـه ایـرا شـده غیـر  6مـیرد از  3های فـوف مویـود نبـود )فقـط  ی شـما  
کنید. MEاسه. لطفا از نسخه   استفاده 

کلمــات در فونه•  اــذاری دقیــر بــیا  روی حالــه   kerningی  ایینــه  Characterدر پنجــره برتــر،  یهــا بــرای فعــال شــدن فاصــله 
Metric  ایینه  باشد. 0روی حاله  Trackingی  و 

 
 Adobeتنظین نوع اعداد در وحصٌٓت 

کنید: قلم برتر از اعداد فارسی، عوبی و انگلیسی پشتیبانی می•   کند. برای تعییا نوع اعداد بصیرت زیر عمل 

 
 Farsiبرای اعداد فارسی: • 
 Hindiبرای اعداد عوبی: • 
 Arabicبرای اعداد انگلیسی: • 
 



 
-InDesign- 

 
-PhotoShop- 

کتر برای تعییا اعداد باید در پنجره  CC در فتوشاپ  • کارا ایینه   Middle Eastern Features به قسمه ی  های میرد نیاز  بووید و 
کنید.  را انتخاب 

 
ایینه برای تبدیل صفر به صفر تو رالی در پنجره•  کاراکتر تیک   بزنید.OpenType  منوی  را در Slashed Zeroی  ی 

 د با عرض وساًّاعدا
ایینـه   OpenTypeدر قسمه  Characterی  در پنجرهدر ایندیزایا،  مساویاعداد با عرز   برای درح   [Tabular Lining]ی  تیک 
 را بزنید.



 

 
کمک می ایینه به نظم نگارشی اعداد  که چند سطر  با شماره شووع  می ایا  وند، ابتـدای سـطرها یکسـان شـ کند. همینیا زمانی 

 رواهد شد.

  
 اعدا

 مساویاعداد با عرز                                اعداد معمولی
 

 
کردن کنید.را  Default Figure Style ی  ایینه ،آن برای غیر فعال   انتخاب 

 



 
 Wordتنظین نوع اعداد در 

 به پنجره تنظیمات بووید.• 

 
 قرار دهید. Contextرا در حاله  Numeralی  ایینه Advanceدر قسمه • 
 



 
ای Wordس   در پاییا صفحه •  کنید. Languageینه روی   کلیک 

 
ایینه •  کنید. Persianبرای اعداد فارسی   را انتخاب 
ایینه •  کنید.  Arabicبرای اعداد عوبی   را انتخاب 

  
 



کورل درج اعداد فارسْ در برناوَ  ّ 
کنید می•  کیرل نیاز دارید اعداد فارسی تایپ  کلیـدابزار تنظـیم توانید با استفاده از  چنانیه در  را بـه  ۹تـا  ۰ اعـداد فارسـی  صـفحه 

 نسبه دهید. تان کیبیرد

 
 ِاّ فٌنت بدر ترکیج

کنید. Characterدر پنجره  Ligaturesها در فونه بدر از تیک  کردن ترکیب برای فعال و غیر فعال•   استفاده 

 
 Adobeدر وحصٌٓت  اعراب

اذاری قلم•  کنیـد و سـ   تنظـیم  TextFrame، ابتدا متا یا  Adobeهای برتر در محصوالت  برای فعال سازی اعراب  را انتخاب 
Diacritic  را روی حالهOpenType ریخته رواهد بود(. قرار دهید )در غیر اینصیرت اعراب بهم 



 
 

 
-InDesign- 

 

 
 

 
-PhotoShop- 

کل وتن )ویژٍتغییر   (InDesignّ  شکل حرًف در 
کنیـد و سـ   تیـک •  کلیه متا اعمال شود، ابتـدا مـتا را انتخـاب  هـای نشـان داده  Setچنانیه بخواهید تغییر شکل حووش در 

 شده در زیر را بزنید.
 •Set1-  کند. را عوز می« کـ »شکل 
 •Set2-  کند. را عوز می« ـهـ »شکل 



 
-InDesign- 

 CorelDrawٍ در رًش استفاد
کیرل  از قلم•  کنید. به باال می X5برتر در   توانید بطیر مستقیم استفاده 
کیرل •  کنید. Version 15با  Save Asابتدا فایل را   X6برای استفاده از قلم برتر در   کنید. س   فایل را بسته و مجددا باز 
 

 
 
 و فقط با زدن ضوبدر ضیغاز را ببندید. نـزنیدرا  Updateشود. دکمه  ظاهر می Update Textدر باالی صفحه ضیغاز  



 
 

کیرل یک فیلم آمیزشـی سـارته•  کـه بـا مرایعـه بـه سـایه نـرز افـزاری مـویم  قسـمه  برای رفع مشکل یداشدن "ی" فارسی در  ایم 
کنید.  راهنما می توانید آن را مشاهده 

که به همرا قلم برتر  ی لیسه قلم توانید از پنجره کنید می دا نمیهای برتر را ضی ،  ناز قلمX7کیرل های  لیسه فونهچنانیه در •  ها 
کمک بگیوید. شود برای انتخاب قلم ایرا می  ها 

 
 تایپٌݡگرافْ:

کرده و به آنها زیبایی بیشتری بدهد. یک تایپوارافی ساده روی نوشتار، می  تواند عناویا را از یکنوارتی رارح 
 ابزار تایپٌݡگرافݡی

کنیــ بـا اسـتفاده از برنامــه تـایپوارافی، می•  برتــر  آیکـون قلمی تــایپوارافی، روی  د. بـرای ایــرای برنامـهتوانیــد در مـتا تغییراتــی ایجـاد 
کنید. ایینه تایپوارافی  را فعال  کنید و س     کلیک 

 
 

 امکانات تایپوارافی شامل: 



 تغییر شݡݡکل حرًف
کلید   Option+H)در مک باید  .را بزنید  Alt+H برای ایجاد تغییر شکل در حووش، مکان نما را بعد از حرش میرد نظر قرار دهید و 

 را بزنید(
 د ݠمد / وحهوح

 رݠݠهر / شݠهش ر /هش
 یدݠهید / شُش

 
کشیدگݡݡی حرًف  تغییر 

کلیـد کشـیدای در حـووش مکـان نمـا را بعـد از حـرش مـیرد نظـر قـرار دهیـد و  )در مـک بایـد  را بزنیـد. Alt+Space برای ایجاد تغییر 
Option+Space  )را بزنید 

 

 ݡن/ ایرا نایرا
 رافیکݡݡگرافیک / ݡگرافیک / گ

 
 جابجایی حرًف
کلیـدهای:برای یابجایی  ، حـرش انتخـاب شـده را در ِـا +فلشAlt حووش، مکان نما را روی حرش قرار دهیـد. سـ   بـا ترکیـب 

کنید  (را بزنید Optionها+ در مک باید فل ) .یهه میرد نظر یابه یا 

 ݣݣݣݣݣݣسݤݤݤݤݤݤݤݤ/ قد سقد
ݤ  قلن ݣݣݣݣݣبرݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣترݤݤݤݤݤݤݤݤ

 
 جابجایی نقاط

کلیـدهای برای یابجـایی نقـاط، مکـان نمـا را نقـاط  ، ِـا فلش +Alt +Ctrl: بعـد از حـرش نقطـه دار  قـرار دهیـد. سـ   بـا ترکیـب 
کنید.  را بزنید( command+ option ِا+ فلش )در مک باید حرش انتخاب شده را در یهه میرد نظر یابجا 

ݐ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ف / ڡݧ
 

 جابجایی اعراب 
کلیـدهای:برای یابجایی اعراب، مکان نما را بعد از اعراب قرار دهیـ اعـراب انتخـاب  ، ِـا فلش+Alt +Ctrl د. سـ   بـا ترکیـب 

کنید.  (را بزنید command+ option ِا+ فلش)در مک باید  شده را در یهه میرد نظر یابجا 



 َ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  َف / فݧ
 کشیدگݡݡی اعراب

کلید کشیدای در اعراب فتحه، فتحتا و مد، مکان نما را بعد از اعراب قرار دهید و   را بزنید. Alt+Space برای ایجاد 

ݩݩݩݩݡ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݡ / فݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ َ / فݧ  فݧ
 تغییر رنگ نقاط ً اعراب

کنید. حال می  توانید رنگ آن را تغییر دهید. ابتدا با ایجاد یک یابجایی در نقاط و یا اعراب، آنها را از حرش یدا 

ݩݩݩݡ ݨݨݐ ڡ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ݧ
 تغییر اندازٍ نقاط

کنیــد. ســ   بـا اســتفاده از ابتـدا بــا ایجــاد یــک یابجــایی در نقـاط•  انــدازه نقــاط را تغییــر  Alt+Hکلیــدهای ، آن را از حــرش یــدا 
 دهید.

گراڡ گرافىݬݔ ىݩݐ گرافیک  /   کݠݔ ک / 
گشت بَ حالت اًلیَ:  باز

کلیـدهای کنیـد و  کلیه تغییرات اعمال شده توسط ابزار تایپوارافی، متا را انتخاب  در مـک ) را بزنیـد.   Alt+Deleteبرای حذش 
 ( را بزنید. option+ Delete د بای

 
 نها قعیت وکانپنجرٍ وٌ

کلیـدهای فلـ ، موقعیـه  ارفتا مکـان نمـا اسـه. بـا یابجـایی مکـان نمـا توسـط   کمک به تشخیص محل قرار  ایا پنجره برای 
 شود. مکان نما در ایا پنجره ظاهر می

 
 

کلید کنترلْ پنجرٍ   ِاّ 
کلید اس با استفاده از ابزار، برای انجاز تایپوارافی می•  کنید.توانید از موس بجای صفحه   تفاده 

 
 ابتدا مکان نما را در موقعیه مناسب قرار دهید.• 
کنید. یکی از حاله•   های "کلمات" و یا "نقاط و اعراب" را انتخاب 
کلیک روی فل •  کنید. با   ها، یابجایی ایجاد 
 دکمه سمه راستی پاییا، تغییر شکل اسه.• 



کشیدای اسه.•   دکمه سمه چ ی پاییا، تغییر 
 بازاشه به حاله اولیه اسه. دکمه موبع،• 
 

ــایپوارافی در قلم ــزار ت ــات بیشــتری فــراهم می اب ــه ترکیبــات  هــای عنــوان و روشنییســی امکان کــاربر امکــان دسترســی ب ــرای  کنــد و ب
که ترکیب مختلف متناسب با قلم را بویود می کاتالوگ مخصوص رود را دارد   کند. ها و امکانات آن را معرفی می آورد. هر قلم 

که بصیرت مستقیم می هبرنام کنید : توانید در آن هایی   ها از ابزار تایپوارافی استفاده 
 •Adobe InDesign 
 •Adobe Illustrator 
•  Word 2003 -2016 ی ویندوز نسخه 
 •Word 2016 ی مک نسخه 
 •QalamBartar Text Edit  
کنید و س   آن را با تایپو WordPad، ابتدا متا را در  Photoshopبرای تایپوارافی در •  کنید. Pasteو   Copyارافی   ، منتقل 
کـیرل و ... می امکان تایپوارافی بصیرت مستقیم ویـود نـدارد م ـل برنامـه که هایی در برنامه  یـدیییی و یـا  د از روویـی توانیـ های و

کنید.  ارافیکی استفاده 
 

گرافیکْ:  خرًجْ 
کــه توانــا از ایــا روش بــرای انتقــال بــه برنامــه یــدویییی( و یــا یی درح مســتقیم نوشــتار فارســی را ندارنــد )ماننــد برنامــههایی  بــه  های و

که امکان استفاده از ابزار تایپوارافی بصیرت مستقیم در آن برنامه کیرل( می هایی  کنید ها ویو ندارد )مانند   .توانید استفاده 
کار:  روش 

کنید.  QalamBartar Text Editیا  Wordpad یا Word متا میرد نظر را در محیط•  کرده و آنرا انتخاب   تایپ 
که پ  از انتخاب متا، در قسمه لیسه فونه WordPadچنانیه در •  کنید  کردید، تویه  های قلم  ها ناز یکی از فونه تایپ 

 .برتر درح شده باشد
اردد "Alt+C" کلیدهای•  ارافیکی ظاهر   را بزنید(  Option+C .)در مک بایدرا بطیر همزمان فشار دهید تا پنجره روویی 
ارافیکی در قسمه " انتخاب نوع روویی " می•   ,EMFهای:  ی مقصد یکی از روویی توانید با تویه به برنامه در پنجره روویی 

EPS, PNG,  BMP,  SVG کنید  .را انتخاب 
کنید، می  PNGچنانیه روویی•  کنید.  را انتخاب   توانید رزولیشا و رنگ را تعییا 
ک ی در حافظه را بزنید و س   در برنامه مقصد  ی مقصد می ال به برنامهبرای انتق•  و یا با ماوس تصییر   کنید Pasteتوانید دکمۀ 

 را  روی برنامۀ مقصد بکشید.
کلید5نکته  ارافیکی ظاهر نشد. در صفحه پنجره  Alt+C های  : چنانیه بعد از زدن  ی موبوط به تنظیمات تایپوارافی  ی روویی 

کنید ی نمای  پنجره ایینهقلم برتر  ارافیکی را انتخاب   .ی روویی 



 
 

 
ارافیکی مشخص نمایید. دد دارید میع : چنانیه در متا3نکته   توانید نوع عدد را در  روویی 

 
  



 پنجرٍ درج اعراب ً عٔین
ایینه« درح اعراب و عریم»ی برای استفاده از پنجره•  کنید و  کلیک   ظیمات تایپوارافی را بزنید.ی تن روی آیکون قلم برتر 

 
ایینه•   کنید.« نمای  پنجره درح اعراب و عرجم»ی  حال   را فعال 

 
کلید  ابزار تنظین صفحَ 

کنید. روی آیکون قلم•  کلید را فعال  کنید و برنامه تنظیم صفحه  کلیک   برتر 

 
 شود. س   دکمه تعویف را بزنید. پنجره زیر باز می• 



 
کلید ضی •  کلید نسبه دهید.ند. با ایا ابزافرز ویود ندار بسیاری از حووش، عریم، اعراب و ... در صفحه   ر آنها را به صفحه 
کنید و حرش میرد نظر را به آن  یدهاکلروی •   نسبه دهید.کلیک 
 شود. نسبه داده شده حذش می کلیک دوباره، با • 
کنید. نیز Alt و   Shift ، Ctrlکلیدهای  توانید از ترکیب می•   استفاده 
کلید  ی ، برنامهتیک فعال با برداشتا•   شود. بی تاثیر میصفحه 
کلید تعویف شده بطیر رودکار ذریره •   شود. و در ایراهای بعدی از آن استفاده میصفحه 

 
 ZWJ - دِندٍ با عرض صفر اتصال• 

کاراکتر استاندارد برای تبدیل حوو کاراکتر درنامرجی بودن  اسهاز ایا  با  .ش غیر متصل به متصل استفاده می شود. حسا ایا 
کلید،  استفاده از کاراکتر فقط در محصوالت ادوب قابل اتنظیم صفحه   ستفاده اسه.به آن دسترسی رواهید داشه. ایا 

 

 
کنندٍ•   ّ اعداد جدا

کنید.  در نگارش اعداد از آنها استفاده 

 
 



 ِاّ نسخ قرآنْ ترکیج

 ݡی/سع ݡی/ د ݡن/ زویݡن / ا ݡك/ ذلݡقغرݡض/ار / ݡسر / قدݠکرین / شݠک
ݨݡ َب َ َب  ݨݨݡ َب ݡ /  َب ݦݦݨݡ ٮݬݬݓ  ݨݨݧ

 رݠهر/وهر  /وݠݠهر / بݠهر / بݠݠهب
 بݠݠیب / سݠیب /سیس
 رݠجهد/نݠحون /مݠحکهه /وصلݠحر/ الݠجره /فݠخد  / صݠجده / وسݠجن/سݠجن /حݠجر / ونݠحب

 ادةݠݠهر/ الشݠݠهن /شݠݠهن/بݠݠینݠݠهرب
 ݠݠر تنی /  البحݠرشا / أمݠرضین /   فݠروع 

 ݠم/ بس نن / بسݠما /  بهݠما / هݠمران / فݠمد / عݠمن / وحهان / الرحهݠان / سلهسل
 َب   ݨݨ  ایات / َبݠئایات / بئب

 م ال :

ݓِْسِن  ݫ ِه ٮݫ ٖحݠیِن  الل ّٰ ݡِن الرݦ َ ْحهّٰ  ٧٨٩١٧٨٩الرݦ َ
ݡ ݣلحݨَ ا ݧ ݧ ݧ ݧ  ݠمدݧ ݧ ݧ هݪِ  ݧ ٖحݠیِن  ٧٨٩٢٧٨٩ ݩݡ ݐ ݡںݭݔ ىݬٖ هݩَ الݨّٰ الع ݬِ ݓݩ  ٮݨَ ر ِلل ّٰ ݡِن الرݦ َ ْحهّٰ یݡِن  ٧٨٩٣٧٨٩الرݦ َ ٖ اِلِك َیْومݬݬِ الد  ّٰ ݧ د   ٧٨٩٤٧٨٩وݧ ݧ ّٰاكݡ َنْعب  ݔݧ ݫ ݫ ݫ ىݫ ِ ݫ اݬݬ

اكݡ َنْسَتٖعین   ݔݧ ّٰ ݫ ىݫ ݬِ ݢاݬݬ ݢ ٖقݠیَن  ٧٨٩٥٧٨٩َوݢ ْسٮݦݑَ ݧ  اَط اْلهݧ رݦݦّٰ ا الص ِ ݐَ ِدىݧ ْ َلݠْیِهْن َغ  ٧٨٩٦٧٨٩اهݧ َ ـَعْهَت عݧ ݐْ ݧ یَن َاىݧ ٖ ݐ دݧ
اَط ال َ ِر ِصرݦݦّٰ ْ ݧ ݧ ىݪݪݔ
یݡنݡ  ال ٖ ݡݖ ݩݐݩݩ ّٰ ݧ َلا الصݩݧ َلݠْیِهْن وݦَ َ وَِب عݧ ݧ  ْغضݧ   ٧٨٩٧٧٨٩اْلهݡ

 ِاّ زر ُبـلد: رکیجت
  ݡکـ  ݡݡکـکـ  

 ـݡی     ـݡݡی      ـݡݡݡیـْ   
 ݡی  ݡݡی ݡݡݡیّ 
  ݡسـسـ  



ـ بـ   ݨݑ / تـ  ٮݠٮݭݓ   ݠݠݠݠـ ݠݠـ ݠݠݠــ  ـݠهـ / ـُـ  ݠـ ݭݠݔ ـ ٮݔ / یـ ٮ ݨݨݠݒ ٮ ݨݒ ـ / ث ٮݨݠݑ ـ  ٮݧ
 چند م ال:

ݒ س ݨݧ ݧ ݧ ݤݤݤݤݤݡݡکرݣݣاݥݥنَ ݣݣݣخدݧ ًݢ ݢ ݤݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݢ ݐدݤ ݧ  ݣݣٮݧ
ݔهݠݠـ  وقدݣݣݣݣݣݣݡسيݤݤݤݤݤݤ ورݣݣٮݫ

ݤݤݤ اݣىݩݩݐ ݓ ـاݣݣݠٮݫ ݨݑ ݓــــݠݠـݣݠٮݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ـاٮݫ ــىݑ ڡݩݐ  اݨݨݖ
ݒ ݡس ݩݠݒ ٌݣݣݡݡکرݣݣاݥݣݣىݩݩݩݐ ݡسݧ ݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡکرݤݤݤݤݤݤݤݤٌݧ  ݣݣاݤݤݤݤݤݤݣݣىݩݐ

يݤݤݤ ـ ݣݣݣݣݡسݠݒ ݨݐ ݧ ݤݤݤݤ ݣݣوىݧ ݐ يݩݧ ـݪݔ ݔــرݤݤݤݣݣݠٮ ݫ ݫ ـ ݣݣݣݣݠـݫ ݠݒ ݧ  ݡسݧ
ݤݤݤݤݤ رݤݤݤݣݣرݐ  الݠݠݠ ݣݣݣݣݣݣݣݠٮݭݭݓ

ݨݒ س ݧ ݧ  ُـــاݣݣرݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݪݭݓ ِاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮَ ݨݨݐ ݡکٌݣݣڡݨݧ
ـݡݡݡی  ݢٮݐ ݔهاݤݤݤݢ ݫ  ݤݤݤݡسلـ ݣݣݣݣݠٮݫ

ـــݠݠـݥݥ  ـݓ ݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسپُرݤݤݤݤسُرݤݤݣݣاݣݣٮــ  ݣّݣ
com.ر ݥ اٮݪݪݔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣواݤݣݣاݣݣىݨݦݦݨݨݨݐ



 وعرفْ
 محصولی از:

 نرز افزاری مویم
 52۹2زمستان  -523۹بهار 

 تحقیر و توسعه:
یارتی، شکوفه صابونی  ها، مویم عظیمی نژاد،  استاد عییز مصطفی، زهره آقاز

 تیاری فرد، ناصر آذرشبرضا بخ
 مدیر ضووژه:

 ها شکوفه صابونی
 برنامه سازان:

 محمد حسیا حایی سید تقیا، ناصر آذرشب
 ی مک: توسعه نسخه

 محمد حسیا حایی سید تقیا
 طراحی وب:

 محمد یواد تقوی
 ارافیک:

 فرد امیر رانیی، رضا بختیاری
 با همکاری:

 هسا مکری، هادی فکیرحسا مریمی، فاطمه ماهری، محمد باقر ماهری، م
 و با تشکر از:

 استاد رضا عابدینی، استاد ساعد مشکی، استاد مصطفی اویی، استاد اسد اهلل چهره ضرداز، استاد دامون رانجانزاده، 
 استاد ابراهیم حقیقی، محمد صادف صادقی فرد، حمید بیات، مرحوز محمد زهرایی، استاد امراهلل فرهادی، 

یارتیاستاد غرز حسیا مراقب  ی، عباس آقاز
که با انتقادات سازنده کاربران محترمی  کلیه  کردند. و   ی رود ما را یاری 

 تلفا پشتیبانی:
٤٤ ٢٣ ٨٤ ٣٢ ۰35 

 پسه الکتوونیکی:
info@MaryamSoft.com  

 سایه اینترنه:
www.MaryamSoft.com 
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