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کاربرد  قلم برتر؟  فونتهایفارسیواشکاالترایجدرآنها  با توجه به 

ف���راوان رایان���ه در صنع���ت نش���ر، فونت ه���ای فارس���ی )قلم ه���ای رایانه ای( 

کتاب ها،  کرده ان���د. ای���ن فونت ه���ا، هم���ه روزه در  اهمیت بس���یاری پی���دا 

مج���ات، روزنامه ه���ا، تبلیغ���ات خیابان���ی، زیرنوی���س و تیت���راژ برنامه های 

تلویزیونی و... دیده می شوند؛ و زیبایی و خوانایی آن ها، اهمیت بسیاری 

گرافی���ک و ناش���ران، در انتخاب آن، دق���ت نظر باالیی  دارد. ل���ذا طراحان 

که اشکاالت  کنند  داشته و س���عی بر این دارند تا از فونت هایی اس���تفاده 

کمتری دارند.

بزرگترین خدش���ه ی وارد شده به نوشتار فارس���ِی رایانه ای، فواصل نامرتب 

کندگی در متن می ش���ود.  ک���ه باعث ایجاد پرا کلمات اس���ت  بین حروف و 

همچنین از دیگر اشکاالت رایج می توان، به اندازه و محل قرارگیری نقاط، 

عدم ایجادفاصله مناس���ب بین حروف »و«، »ا«، »ر« و »د« با حرف قبل و 

بعد، تداخل سرکش»ک« با حرف پیشین، اندازه نامتناسب حروف التین 

کرد. با فارسی، اندازه و محل قرارگرفتن ِاعراب، عایم، اعداد و... اشاره 

ک���ه برای طراحی  چ���رافونتهایرایجفارسیاشکالدارند؟  س���اختاری 

گرفت���ه می ش���ود، جواب گ���وی نیازه���ا و  فونت ه���ای رای���ج فارس���ی ب���ه کار 

شخصیت خط فارسی نیست؛ زیرا این ساختار، اساسًا برای حروف التین 

طراحی شده است و تا زمانی که حروف فارسی در این قالب قرار می گیرند، 

این نواقص دیده می ش���وند. در واقع س���اختار خط فارسی تفاوت هایی با 

که در این جا به برخی از آن ها اشاره شده است: خط التین دارد 

 حروف فارسی به هم متصل می شوند.	

 کلمه را دو پارچه می کنند.	 حروفی مانند »و«، »ا«، »ر« و »د« 

 بسیاری از حروف فارسی نقطه دارند.	

 کرسی می نشینند.	 حروف در باال و پایین خط 

 برخی از حروف، بیش از یک ش���کل دارند و ش���کل حروف، نس���بت به 	

موقعیت شان تغییر می کنند.

 ممکن است محل نقاط نیاز به جابه جایی داشته باشند.	

 ...و در برخی موارد، حروف نیاز به ِاعراب گذاری دارند.	

کردناشک���االتونواقصفونته���ایفارسی  بس���یاری از این  برط���رف

که  اش���کاالت، توس���ط طراح���ان و به ص���ورت دس���تی برط���رف می ش���وند 

کار فقط در مورد  مس���تلزم صرف زمان و هزینه ی بس���یار اس���ت. اما ای���ن 

کتاب یا  کوتاه، میّسر است و انجام آن، در متن یک  تیترها یا نوشته های 

روزنامه، امکان پذیر  نیست.

در این راستا، »نرم افزارِی مریم« با بهره گیری از توان و دانش متخصصین 

که در این مجال به  کرده است  خود، محصولی را با نام »قلم برتر« عرضه 

معرفی آن خواهیم پرداخت.



کیفیت مناس���ب عرضه  ››قلمبرتر  با هدف ارایه ی فونت های فارس���ی با 

شده اس���ت. این فونت ها س���اختاری جدید با انعطاف پذیری باال دارند 

کافی است  که نوشتار فارسی را با زیبایی و خوانایی بهتر، ارایه می دهند. 

کنید و از تفاوت های  به جای فونت ه���ای رایج از قلم های برتر اس���تفاده 

ش���گفت انگیز ایجاد ش���ده در متن، لذت ببرید. در ادام���ه مثال هایی از 

اصاحات انجام ش���ده در این قلم ها آمده اس���ت. امید است این تاش، 

کیفیت نگارش رایانه ای خط فارسی بردارد گامی در جهت ارتقای 

 اصالح ریخت حروف                                                                                                                            

 که در 	 کردن شکستگی ها و اعوجاج موجود در منحنی حروف  برطرف 

نوشته های درشت نمایان ترند.

 احیای ظرافت های از دست رفته ی حروف.	

 هماهنگی حروف از نظر  اندازه و شکل.	

 تعیین محل مناسب نقاط و ِاعراب.	

 و اصاح مشکل محل اتصال حروف به هم دیگر.	

 اصالح ریخت واژه ها )فاصله ها(                                                                                 

 تنظیم و هماهنگی فواصل میان حروف »و«، »ا«، »ر« و »د«.	

 رفع مشکل تداخل سرکش »ک« با حروف قبلی.	

 اصاح فواصل حروف »ر« و »و« با حروف »ی� « و »پ� «.	

 و اصاح فواصل حروف »ر« و »و« با حرف »ح«.	



»تهران« گاه	 آ بزرگترین	 چ	 پار
»تهران« آگاه	 بزرگترین	 پارچ	

ال، ورود آراء	 تنش؟	 پیچ	ما،	
ال، ورود آراء	 تنش؟	 پیچ	ما،	

هماهنگی شکل، سایز و محل نقاط
اصاح فرم »م« و »ح«

هماهنگی شکل، سایز و محل نقاط
کلی عایم( اصاح شکل عامت سوال )اصاح 

کاه »آ« اصاح فاصله و ضخامت در 
هماهنگی ضخامت »ء«

اصاح شکل »ال«
ایجاد فواصل منظم بین حروف »و«، »ا«، »ر«، »د«

محل قرارگیری نقاط »پا«
ایجاد هماهنگی بین حروف »ر« و »ح«

کردن فاصله ی اضافی میان »ر«، »گ« ُپر 
کردن فضای منفی جلوگیری از تداخل سرکش »گ« با »آ«کشیدگی خودکار »ی� « برای ُپر 

گیومه اصاح شکل 
تغییر شکل »�ه� « به فرم اصیل آن

حفظ ظرافت منحنی »ن« boldزر

boldلوتوس

یکان

یکان

boldزر

boldیاقوت

boldمیترا

boldیاقوت



بانک	مرکز	ی	نرخ	سود	تسهیال
کارگران	را	افزایش کارت	میزان	

تصرف مرکز فرماندهی

قیمت	مسکن	ویژه	تهران	اعالم	شد

                          

هزار	تومان
                          

   
دفتر	مرکز	ی:

کارشناسی	ارشد	در	قرارگاه

کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتقادهای

ابراز	ناخشنودی	آمریکا



 ِاعراب گذاری درست                                                                                                                            

 تعیین محل دقیق ِاعراب برای هر یک از حروف.	

 هماهنگی شکل و اندازه ِاعراب با حروف.	

 استفاده از ِاعراب درشت و خوانا.	

 کلیه ِاعراب قرآنی و تجویدی.	 کامل شامل  ِاعراب گذاری 

 ج ِاعراب ترکیبی.	 و امکان در

گذاری قلم برتر و فونت های رایج پیشین مقایسه ی اعراب   

ِ
أَ

ل أَ  أَ
ل  ِ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ِ ݫ لݫ هلِلَِف  هلِِل 

ِ لأَ أَ  لأَ ِلِ  فأَلِلِه  ِلِ 

ٖمینأَ
أَ
ٰعال

ْ
ّبِ ال ْمُد هلِِل رأَ حأَ

ْ
ل ٖحیِم *  اأَ ْحٰمِن الّرأَ ِبْسِم اهلِل الّرأَ

ْمُد ِلِ رأَبِّ الْعالأَمینأَ أَلْحأَ حیِم *  ا ْحمِن الرَّ بِْسِم الِ الرَّ

 تکمیل خانواده ی قلم ها                                                                                                                            

 که از نظر 	 ک���ردن Light, Regular, Bold, Black ب���ه قلم هایی  اضاف���ه 

شخصیت، توانایی آن را دارند.

 و امکان حفظ style  متن با تغییر فونت.	

نمونه هایی از خانواده ی فونت در قلم برتر  

black نازنین برتر boldنازنینبرتر  regular نازنین برتر

black میترا برتر  bold	برتر	میترا  regular میترا برتر

black یکان برتر  bold یکان برتر  regular یکان برتر

ب���ر روی نوش���ته ها و  ی���ک تایپوگراف���ی س���اده  ب���ا انج���ام   تایپوگراف���ی  

به خصوص تیترها، می توان متونی زیباتر و چش���م گیرتر ایجاد نمود. نکته 

که برای ایجاد ی���ک ترکیب تایپوگرافی،  قابل توجه در قلم برتر این اس���ت 

نیازی به تبدیل فونت به منحنی نیس���ت؛ این ویژگی به طراحان امکان 

کلیک، فونت متن  کار بتوانند، به راحتِی چند  می دهد تا در هر مرحله از 

مورد نظر خود را تغییر دهند. امکانات تایپوگرافی قلم برتر عبارتند از: 

 امکان تغییر شکل حروف »ب� «، »س� «، »ک� «، »ه� «، »ی« و... با توجه به 	

شخصیت فونت مورد نظر.

 امکان جابه جایی نقاط، ِاعراب و حروف در راستای عمودی و افقی.	

 و امکان تغییر شکل و اندازه ی نقاط.	

boldتغییر انداره، رنگ، و شکل نقاط و اعراب - یاقوت  

ک ک  ِگرافىݭݭݔ ݬݬݬݠݔ ݫ ݫ ݫ ىݫ ݠݐ ݩݩݧ ݧ ک  گراڡݧ ݬݔ� ݬݬݬݫ ݫ ىݫ گراڡݩݐ
boldتغییرشکل »گ« - میترا  

گردان			شاݡگردان شا
boldتایپوگرافی با زر  boldتغییرشکل »�ه�« و »ی« - نازنین  

ــݡݡݡیݤݤݤݤ ݔماݤݤݤݤݣںݐ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݡسݡݡݡݡــلـ	ݣݣݣݣݠىݫ مهدیݤمݠهدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣ	



 سایر امکان���ات  قلمهایخوشنویس���ی  امکان اضاف���ه نمودن  فونت 

نس���تعلیق، شکس���ته و ثل���ث و... در قلم برت���ر فراه���م آمده اس���ت. با این 

گ���ی، می توانی���د به راحت���ِی ی���ک فون���ت س���اده، متن های خ���ود را در  ویژ

کرده و از تم���ام ویژگی های زیر، در  برنامه های ME به نس���تعلیق تبدیل 

محیط این برنامه ها استفاده نمایید؛

 کشیدگی در حروف.	 امکان اضافه و حذف 

 ام���کان تغییر ش���کل حروفی مانند »ه� «، »ک� « و... و اس���تفاده از س���ایر 	

امکانات تایپوگرافی.

 ترکیب هوشمندانه حروف با حروف قبل و بعد.	

 و امکان جابه جایی حروف و نقاط.	

InDesign ME نمونه ی نستعلیق ترکیب شده در برنامه ی  

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݡیݤ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ز ݢ�ب اد ݢ ز ݧ ݧ رݧ ݩݖ ݢاݧ ݢ ݢ و ݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣوݢ �ز ݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ش
کلݧّ

ݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݨݑ د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮ ب�ز ݫ در ٮݫ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ 
ݡیݤ
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ݑ�ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦز ݧ ݧ ݧ ݧ ݥݥݥ�با داده ٯݧ
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InDesign ME نمونه ی نستعلیق ترکیب شده در برنامه ی  

مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݪݭݭݭݭݪݭݭݭݭݪݭݪݪݔݭݪٖ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭ
ىݭݭ
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  ݢوݥݥݥݥݥݥݣݣ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهوݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣلݡَعلݡیݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

InDesign ME نمونه ی ثلث ترکیب شده در برنامه ی  
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ݦݦݦݦݦݦݦݡَ

ݠݠـݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣع
َ ݤݤݤݤݤ   ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݨݨݨݨݨݧ ݦݦݩٌ لݡیݦݦݨݨݦݦݦݦݨݦݨݦݨݨݨݨݦّ ݣعݦݦݨݨݦݨݨݦَ

InDesign ME نمونه ی شکسته ی ترکیب شده در برنامه ی  

ݬݬݓاݠݠد  ݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݠںݦݦݨݦݨݨݨݦݦݦݨݨݨݐ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمٮݫ
ݠںݨݨݨݨݨݨݨݦݨݦݨݨݐ

ݠد ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩݩݩݩݦݑ ݬݓݠاݣݣݣسݩݩݒ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ٮݫ
ݨݐ ݨݧ ݨݧ ݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣںݧ ݔراݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݐ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݕواݣݣݣݣݣݣىݫ ݭݫ ݭݫ ݫ ݫ ݭݫ حݭݭݭݭݫ



قلمنسخقرآنی  یکی از امکانات ویژه قلم برتر دارا بودن قلم نسخ قرآنی 

که اس���تفاده از آن در نگارش آیات قرآن، احادیث و ادعیه، زیبایی  است 

دوچندانی به نوش���تار ش���ما خواهد داد. ویژگی ه���ای منحصر به فرد این 

فونت عبارتند از:

 کلیه ِاعراب قرآنی.	 ج  در

 تعیین مناسب ترین محل برای ِاعراب هر حرف.	

 امکان تغییر اندازه فتحه، فتحتین و مد و اس���تفاده از س���ایر امکانات 	

تایپوگرافی.

 ج عایم وقف و شماره آیه.	 و امکان در

نمونه ی آیات قرآنی تایپ شده با قلم نسخ قرآنی  

ٖحیِم 7891789 ْحݠٰمݡِن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣالرݦَّ ِ الرݦَّ هݫ ّٰ ݓِْسِم اݣݣللݧ ݫ ٮݫ
ْحݠٰمݡِن  ٖمیݡَن 7892789 الرݦَّ

َ
ٰعال

ْ
ِه َرّبِ ال ُد ِلّلٰ ْ ݠَحمݧ

ْ
ال

ّٰاݡَك  ݧ ݔݧ ݫ ݫ ݫ ىݫ ِ یݡِن 7894789 اݬݬݫ اِلݡِك َیْوݠمݬݬݬِ الّدٖ ٰ ݧ ٖحیِم 7893789 مݧ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣالرݦَّ
اَط  رݦݦٰ اَك َنْسَتٖعیݡُن 7895789 ِٱْهِدَنا الّصِ ّٰ ݔݧ ݫ ىݫ َنْعُبُد َواݬݬݬِ

ـَعْمَت  ݐْ ݧ ىݧ
َ
یَن ا ٖ ݐ دݧ

َّ
اَط ال ُمْسَتٖقیَم 7896789 ِصرݦݦٰ

ْ
ال

ْیِهْم
َ
ل َ وِب عݧ ُ ݧ َمْغضݧ

ْ
ِر ال ْ ݧ ْیِهْم َغیݧ

َ
ل َ عݧ

یݡَن 7897789 ٖ
ّ
ال

ݡݖ ݩݐݩݩّٰ ݧ ا الصݩݧ
َ
ل وݦَ

تعیین مناسب ترین محل برای ِاعراب هر حرف  

ِ ݫ ݠیمݫ ٖ ݫ ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݐ طݧ ݦݦݦݦݦݦݦݦّ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣالعݨَ لݡیݪݪݪݪݪݪݪݪِ العݨَ وݦَ هݩݩݦُ وݨَ
کلیه ی اعراب قرآنی و عایم وقف ج  در  

ۦ  ۧ ّ  ݘ ݗ  ٖ  ٰ ْ  ݠْ ݧ ݧ ݧ ٓ  ݦݦݦݖ ݡݖ ݧ ݠݠٌ  ٍ  ݠٌٍ ݠٌ ݧ ݡ ݠݠً ً  ݡً ݠً  ُ ِ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ َ  ݫ  َ  َ

قلم نسخ قرآنی  

اَك َنْسَتٖعیݡُن 7895789 ّٰ ݔݧ ݫ ىݫ اَك َنْعُبُد َواݬݬݬِ ّٰ ݧ ݔݧ ݫ ݫ ݫ ىݫ ِ اݬݬݫ
Bold قلم نسخ قرآنی  

ݢ7892789 ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ُد ِلّٰلِه َرّبِ اْلٰعاݢَلٖمیݡَن ݢ ْ مݧ ݠحَ
ْ

ال
قلم نسخ نیریزی  

ݡـَر  ٧٨٩١٧٨٩
َ
ْوث

َ
ݠك

ْ
 ال

َ
اكݡ ݐٰ ݧ ْیںݧ طݩݩݦݦَ عݩݦْ

َ
ا ا

ݐّٰݖ ݧ ںݧ ِ اݬݬݫ



کار با هر یک از فونت های قلم برتر  امکاندرجعباراتدعایی  به هنگام 

کنید. برای  می توانید به س���ادگی، عبارات دعایی را به متن خ���ود اضافه 

مثال ب���ا تایپ ترکی���ب »؟ ع ؟« به طور خ���ودکار تصویر عبارت علیه الس���ام 

ج می گردد. »؟ع؟« در

نمونه ی جمات دعایی قابل استفاده در قلم برتر  

؟ب؟      ؟ص؟      ؟لص؟       ؟ع؟     ؟اهع؟      ؟مهع؟

  ؟س؟         ؟اهس؟      ؟جع؟   ؟هر؟    ؟ضر؟      ؟حر؟

هماهنگیشکل،سایز،ومحلقرارگیریاعدادوعالیمباحروفاصلی

کنار حروف نمونه ی از مجاورت اعداد و عایم   

مثال: )هماهنگی اعداد 711/85 و »عایم!؟«، کنار حروفاصلِی نازنین(

وف اصلِی یکان( مثال: )هماهنگی اعداد 711/85 و »عالیم!؟«، کنار حر

مثال: )هماهنگی اعداد 711/85 و »عالیم!؟«، کنار حروف اصلِی لوتوس(

که  کمترمتن،نسبتبهفونتهایرایجپیشین  از آن جا  اشغالفضای

کلم���ات در قلم برتر از میان رفته اند، متن های  فواصل زاید بین حروف و 

ج ش���ده با این قلم ها در مقایس���ه با قلم های هم ناِم پیشین، فضای  در

کم تری را به خود اختصاص خواهند داد. در ضمن با توجه به اصاحات 

گرفته بر روی هر یک از ح���روِف قلم های برتر، متن های با س���ایز  ص���ورت 

کامًا واضح و خوانا دیده خواهند شد. کوچک تر نیز 

کردیمانند:»ٱكةيڤڠڽ« تکمیلحروِفزبانهایفارسی،عربی،

هماهنگیح���روفالتین  در مجموع���ه فونت های قلم برت���ر بین حروف 

کامل از نظر ش���خصیت و ش���کل  فارس���ی و التی���ن هر فونت���ی، هماهنگی 

حروف، اندازه و موقعیت آن ها ایجاد شده است.

نمونه ی حروف التین به کار رفته در فونت های قلم برتر  

هماهنگ���ی حروف فارس���ی با Latin از نظر size و ش���کل در قلم نازنین

وف فارسی ب��ا Latin از نظ��ر size و شک��ل در قلم یکان هماهنگ��ی ح��ر

bold	زر	قلم	در	شکل	و	size	نظر	از	Latin	با	فارسی	حروف	هماهنگی

کردنفونتهایمتنوعفارسی  به هم���راه برنامه قلم برتر،  امک���اناضافه

که  گذاش���ته خواهد ش���د  تعدادی قلم ُپرکاربرد فارس���ی نیز در اختیارتان 

عبارتند از:

نمونه ی فونت های دیگر قلم برتر  

قلم هاسوب قلم بدر  قلم عزیز 

کودک قلم  قلم جالل  قلم هما 

د
َ
قلم ُمَهّن قلم میترا  قلم لوتوس 

قلم تیتر قلم رویا  قلم نازنین 

قلم یاسمین قلم یاقوت  قلم ترافیک 

قلم َنسخ قرآنی قلم	زر  قلم یکان 



کارب���ران این مجموع���ه می توانند ب���ا مراجعه به وب س���ایت  البت���ه تمامی 

ک���ه منحص���را ب���رای ای���ن  www.qalambartar.com س���ایر قلم های���ی را 

مجموعه آماده ش���ده اند، خری���داری نموده و آن ها را به لیس���ت قلم های 

ک���ه تمامی ای���ن قلم ها، از  کنند. ش���ایان ذکر اس���ت  رایان���ه ی خ���ود اضافه 

ویژگی ها و امکانات قلم برتر برخوردار هستند.

نرم افزاری مریم س���عی ب���ر این دارد تا ب���ا ارائه فونت ه���ای جدید، متنوع 

کردن آن ه���ا به مجموع���ه ی قلم های برت���ر، تمام  و چش���م نواز، و اضاف���ه 

کاربران را در این زمینه، برآورده نماید. نیازهای 

قفلگ���ذاریرویفونته���ایموج���وددرسای���ت  قلم ه���ای موجود در 

کپی برداری نیست. قلم ها پس از خرید در  کاربره بوده و قابل  سایت تک 

کاربر ارایه ش���ده و تنها قابل نصب و اس���تفاده بر روی  قالب fontpack به 

همان نسخه ی خریداری ش���ده ی قلم برتر می باش���د. فایل اصلی فونت 

گرفته نمی شود. کاربران قرار  در دسترس 

که فونت های  پیشنمایشبهتر  از ویژگی های دیگر قلم برتر این اس���ت 

کوچک نیز ب���ر روی صفحه مانیتور، بهت���ر و خواناتر از  آن حت���ی در اندازه 

فونت های رایج پیشین دیده می شوند.

سادگ���ِینصبواستف���اده  قلم برتر ب���ه راحتی بر روی تمام نس���خه های 

)64bit-32 ( ویندوز XP تا Win7 نصب می ش���ود و برای اس���تفاده نیازی 

که قلم ه���ای آن بعد از اجرای  به برنامه ی واس���طه ندارد؛ به ای���ن معنی 

برنامه، به لیس���ت فونِت برنامه های Office و Adobe ME اضافه خواهد 

شد و می توانید به طور مستقیم در محیط این برنامه ها از تمام امکانات 

کردن ب���ا قلم های خاصی همچون  قلم برت���ر، از جمل���ه تایپوگرافی و تایپ 

گردید. قلم َنسخ قرآنی و نستعلیق، بهره مند 

امکانخریدآنالین  به جهت س���هولت در خرید، این امکان فراهم شده 

اس���ت تا با مراجع���ه ب���ه وب س���ایت www.maryamsoft.com بتوانید 

به صورت آناین و از طریق پرداخت الکترونیک، قلم برتر را تهیه نمایید.

تضمی���ن،پشتیبانیوخدم���ات  نرم افزاری مریم، پش���تیبانی و خدمات 

کرد. قلم های این مجموعه،  پ���س از فروش این محصول را تعهد خواهد 

گردد و  کنونی شما  که جایگزین فونت های  با این تضمین ارایه می شود 

کارها بگذارد. کیفیت و سرعت  تأثیر چشم  گیری در 
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