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 موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
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 مختلف حروف الفبا شکلهای به همراه  السالمم علیه اطهار ائمه به وبمنس قرآنهایو احیا ء  ینیرآفازب مراحل
 

8 

 

 

 مرحله اول

 

در نسخه اصلی انتخاب به صورت جداگانه مورد نظر از هر حرف  شکلهای بهترین ، کاملترین و زیباترین فرم از 

 یرصب   صب  ا ص  ص شکل باید تهیه شود 4 "صاد". به عنوان مثال برای حرف میشود

2 

 

 

 مرحله دوم
 

برش خورده و کنتراست آن جهت تمایز متن از صفحه بیشتر  انتخاب شده ، با ابزار مخصوص در فتوشاپحرف 

 میشود

9 

 

 

 مرحله سوم
 

و تمام زوایا و برجستگی و فرورفتگیهای آن با دقت و ظرافت انتخاب  شکل مورد نظر به دقت دورگیری میشود

 میشود

4 

 

 

 مرحله چهارم
 

 آمیزی میشودمتمایز از صفحه و متن اصلی به دقت رنگ رنگ حرف با یک  داخلحروف ، از دور گیری پس 

5 

 

 

 مرحله پنجم
 

 ذف شده تا فقط شکل انتخاب شده باقی بمانددر تصویر کلی حعناصر اضافه و  شکلها

6 

 

 

 مرحله ششم
 

طراحی  بانک حروف به نرم افزارده در استفا نهایی برایجهت ویرایش استخراج شده از نسخه اصلی شکل خام 

 اضافه میشودحروف 



7 

 

 
 مرحله هفتم

 
 زوایا و قوسهای موجود در هر شکل به دقت مورد بازبینی قرار میگیرد و نواقص احتمالی رفع میشود

1 

 

 
 مرحله هشتم

 
به بقیه حروف مورد نهایی جهت استفاده در نرم افزارهای ویرایش متن تست میشود و نحوه اتصال آن  شکلهای 

 بررسی قرار میگیرد

3 

 

 
 مرحله نهم

 
به دقت مورد بررسی قرار میگیرد تا کمترین اختالف با نسخه اصلی  شکلهافواصل سطر و حروف و اندازه همه 

 را نداشته باشد

81 

 

 
 مرحله دهم

 
ی به صورت یک فایل کلی مورد استفاده در رسم الخط قرآن اصلی پس از بازبینی و تایید نهای شکلهای تمام 

 ذخیره میشوند

88 

 

 
 مرحله یازدهم

 
خروجی های مورد نظر جهت استفاده در نرم افزارهای کامپیوتری ، محیط وب و گوشی های هوشمند تهیه 

 میشود

82 

 

 
 مرحله دوازدهم

 
 ن فراهم میشودپس از نصب قلم در رایانه ، امکان استفاده از آن به وسیله تمام نرم افزارهای ویرایش مت

 تیرصب   صبیتر  ا صر  صار

 قرآن منسوب به ائمه اطهار )ع( 1مختلف آن در  شکلهای تمام حروف و معرفی و ارائه  



 منسوب به امام علی علیه السالم 1حروف در قرآن شماره  شکلهای 
 اب ا مختلف حرف الف شکلهای  
 باتک تا کب ب مختلف حرف با شکلهای  
 جرود  بسیجاج ج لف حرف حامخت شکلهای  
  دب د مختلف حرف دال شکلهای  
 رت ر مختلف حرف را شکلهای  
 کشواری تمس سب س مختلف حرف سین شکلهای  
 یرتصب صا یتربضر ضار مختلف حرف صاد شکلهای  
 طری حیاطه بط ط مختلف حرف طا شکلهای  
  عالی مستطیعلی بع ع مختلف حرف عین شکلهای  
  قاله حقم فال کتف ق ف مختلف حرف فا و قاف ی شکلها 
 نکن کمکار ک ک مختلف حرف کاف شکلهای  
  ی لم علن تلمت الس لبال س ال ل مختلف حرف الم شکلهای  
 ترمک من کم م مختلف حرف میم شکلهای  



 نانا نش نس ن مختلف حرف نون شکلهای  
  وس و مختلف حرف واو شکلهای  
 هسا بها مه ه حرف ها مختلف شکلهای  
 اوریر یش یعل ی مختلف حرف یا شکلهای  

 منسوب به امام علی علیه السالم 6حروف در قرآن شماره  شکلهای 
 اب ا مختلف حرف الف شکلهای  
 باتک تا کب ب مختلف حرف با شکلهای  
 جرود  بسیجاج ج مختلف حرف حا شکلهای  
  دب د مختلف حرف دال شکلهای  
 رت ر مختلف حرف را لهای شک 
 کشواری تمس سب س مختلف حرف سین شکلهای  
 یرتصب صا یتربضر ضار مختلف حرف صاد شکلهای  
 طری حیاطه بط ط مختلف حرف طا شکلهای  
  عالی مستطیعلی بع ع مختلف حرف عین شکلهای  



  قاله حقم فال کتف ق ف مختلف حرف فا و قاف شکلهای  
 نکن کمکار ک ک حرف کاف مختلف شکلهای  
 ی لم علن تلمت الس لبال س ال ل مختلف حرف الم شکلهای  
 ترمک من کم م مختلف حرف میم شکلهای  
 نانا نش نس ن مختلف حرف نون شکلهای  
  وس و مختلف حرف واو شکلهای  
 هسا بها مه ه مختلف حرف ها شکلهای  
 ىل  ع   اوریر یش یعل ی مختلف حرف یا شکلهای  

 منسوب به امام حسن علیه السالم 11حروف در قرآن شماره  شکلهای 
 اب ا مختلف حرف الف شکلهای  
 باتک تا کب ب مختلف حرف با شکلهای  
 جرود  بسیجاج ج مختلف حرف حا شکلهای  
  دب د مختلف حرف دال شکلهای  
 رت ر مختلف حرف را شکلهای  
 کشواری تمس سب س مختلف حرف سین شکلهای  
 یرتصب صا یتربضر ضار مختلف حرف صاد شکلهای  



 طری حیاطه بط ط مختلف حرف طا شکلهای  
  عالی مستطیعلی بع ع مختلف حرف عین شکلهای  
  قاله حقم فال کتف ق ف مختلف حرف فا و قاف شکلهای  
 نکن کمکار ک ک مختلف حرف کاف شکلهای  
 ی لم علن تلمت الس لال سب ال ل مختلف حرف الم شکلهای  
 ترمک من کم م مختلف حرف میم شکلهای  
 نانا نش نس ن مختلف حرف نون شکلهای  
  وس و مختلف حرف واو شکلهای  
 هسا بها مه ه مختلف حرف ها شکلهای  
 اوریر یش یعل ی مختلف حرف یا شکلهای  

 منسوب به امام حسین علیه السالم 1133حروف در قرآن شماره  شکلهای 
 اب ا مختلف حرف الف شکلهای  
 باتک تا کب ب مختلف حرف با شکلهای  
 جرود  بسیجاج ج مختلف حرف حا شکلهای  
  دب د مختلف حرف دال شکلهای  
 رت ر مختلف حرف را شکلهای  
 کشواری تمس سب س مختلف حرف سین شکلهای  
 یرتصب صا یتربضر ضار مختلف حرف صاد شکلهای  



 طری حیاطه بط ط مختلف حرف طا شکلهای  
  عالی مستطیعلی بع ع مختلف حرف عین شکلهای  
  قاله حقم فال کتف ق ف مختلف حرف فا و قاف شکلهای  
 نکن کمکار ک ک مختلف حرف کاف شکلهای  
 ی لم علن تلت مالس لبال س ال ل مختلف حرف الم شکلهای  
 ترمک من کم م مختلف حرف میم شکلهای  
 نانا نش نس ن مختلف حرف نون شکلهای  
  وس و مختلف حرف واو شکلهای  
 هسا بها مه ه مختلف حرف ها شکلهای  
 ىَعلَ  اوریر یش یعل ی مختلف حرف یا شکلهای  

 ممنسوب به امام سجاد علیه السال16حروف در قرآن شماره  شکلهای 
 مختلف حرف الف شکلهای  

 اب ا
 مختلف حرف با شکلهای  

 باتک تا کب ب
 مختلف حرف حا شکلهای  

 جرود  بسیجاج ج



 مختلف حرف دال شکلهای  

  دب د
 مختلف حرف را شکلهای  

 رت ر
 مختلف حرف سین شکلهای  

 کشواری تمس سب س
 مختلف حرف صاد شکلهای  

 یرتصب صا یتربضر ضار
 مختلف حرف طا  شکلهای 

 طری حیاطه بط ط
 مختلف حرف عین شکلهای  

  عالی مستطیعلی بع ع
 مختلف حرف فا و قاف شکلهای  

  قاله حقم فال کتف ق ف
 مختلف حرف کاف شکلهای  

 نکن کمکار ک ک
 مختلف حرف الم شکلهای  

 ی لم علن تلمت الس لبال س ال ل
 مختلف حرف میم شکلهای  

 ترمک من کم م
 مختلف حرف نون شکلهای  

 نانا نش نس ن



 مختلف حرف واو شکلهای  

  وس و
 مختلف حرف ها شکلهای  

 هسا بها مه ه
 مختلف حرف یا شکلهای  

 ىَعلَ  اوریر یش یعل ی
 علیه السالم صادقمنسوب به امام  13حروف در قرآن شماره  شکلهای 

 اب ا مختلف حرف الف شکلهای  
 باتک تا کب ب بامختلف حرف  شکلهای  
 جرود  بسیجاج ج مختلف حرف حا شکلهای  
  دب د مختلف حرف دال شکلهای  
 رت ر مختلف حرف را شکلهای  
 کشواری تمس سب س مختلف حرف سین شکلهای  
 یرتصب صا یتربضر ضار مختلف حرف صاد شکلهای  
 طری حیاطه بط ط مختلف حرف طا شکلهای  
  عالی مستطیعلی بع ع نمختلف حرف عی شکلهای  



  قاله حقم فال کتف ق ف مختلف حرف فا و قاف شکلهای  
 نکن کمکار ک ک مختلف حرف کاف شکلهای  
 ی لم علن تلمت الس لبال س ال ل مختلف حرف الم شکلهای  
 ترمک من کم م مختلف حرف میم شکلهای  
 نانا نش نس ن مختلف حرف نون شکلهای  
  وس و رف واومختلف ح شکلهای  
 هسا بها مه ه مختلف حرف ها شکلهای  
 ىَعلَ  اوریر یش یعل ی مختلف حرف یا شکلهای  

 منسوب به امام کاظم علیه السالم 3حروف در قرآن شماره  شکلهای 
 مختلف حرف الف شکلهای  

 اب ا
 مختلف حرف با شکلهای  

 باتک تا کب ب
 مختلف حرف حا شکلهای  

 جرود  بسیجاج ج
 مختلف حرف دال شکلهای  

  دب د



 مختلف حرف را شکلهای  

 رت ر
 مختلف حرف سین شکلهای  

 کشواری تمس سب س
 مختلف حرف صاد شکلهای  

 یرتصب صا یتربضر ضار
 مختلف حرف طا شکلهای  

 طری حیاطه بط ط
 مختلف حرف عین شکلهای  

  عالی مستطیعلی بع ع
 مختلف حرف فا و قاف شکلهای  

  قاله حقم فال کتف ق ف
 مختلف حرف کاف شکلهای  

 نکن کمکار ک ک
 مختلف حرف الم شکلهای  

 ی لم علن تلمت الس لبال س ال ل
 مختلف حرف میم شکلهای  

 ترمک من کم م
 مختلف حرف نون شکلهای  

 نانا نش نس ن
 مختلف حرف واو شکلهای  

  وس و
 مختلف حرف ها شکلهای  

 هسا بها مه ه



 مختلف حرف یا لهای شک 

 ىَعلَ   اوریر یش یعل     ی 
 منسوب به امام رضا علیه السالم 1336حروف در قرآن شماره  شکلهای 

 مختلف حرف الف شکلهای  

 اب ا
 مختلف حرف با شکلهای  

 باتک تا کب ب
 مختلف حرف حا شکلهای  

 جرود  بسیجاج ج
 مختلف حرف دال شکلهای  

  دب د
 ف حرف رامختل شکلهای  

 رت ر
 مختلف حرف سین شکلهای  

 کشواری تمس سب س
 مختلف حرف صاد شکلهای  

 یرتصب صا یتربضر ضار
 مختلف حرف طا شکلهای  

 طری حیاطه بط ط
 مختلف حرف عین شکلهای  

  عالی مستطیعلی بع ع
 مختلف حرف فا و قاف شکلهای  

  قاله حقم فال کتف ق ف



 مختلف حرف کاف شکلهای  

 نکن کمکار ک ک
 مختلف حرف الم شکلهای  

 ی لم علن تلمت الس لبال س ال ل
 مختلف حرف میم شکلهای  

 ترمک من کم م
 مختلف حرف نون شکلهای  

 نانا نش نس ن
 مختلف حرف واو شکلهای  

  وس و
 مختلف حرف ها شکلهای  

 هسا بها مه ه
 مختلف حرف یا شکلهای  

 ىل  ع    اوریر یش یعل  ی       

 سوره مبارکه فاتحه الکتاب با قلم منسوب به امام صادق علیه السالم
 

ِ الرَّْحمـَِن الرَِّحیمِ  ِم اّلله ِ اْلَعالَِمیَن الرَّْحمـِن الرَِّحیمِ 1بِسْ ِ َربه َمـالِِك 3اْلَحْمُد ّلله
ينِ  َتِعین4يَْوِم الدهِ َراطَ ال5إِيَّاَك نَْعُبُد وإِيَّاَك نَسْ  ُمسَتِقیمَ اهِدنَــــا الصهِ

هِینَ  ِصَراطَ الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَیِهْم َغیِر الَمغُضوبِ  ال  َعلَیِهْم َوالَ الضَّ
 


