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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  "قايان ادريس ارمغاني و امير بيرمي اوغازآجناب "كتابي كه در دست داريد با همت 

ي جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 



 مقدمه مولفان 

 : همیشه فراگیران جدید با چند سوال روبرو هستند  

o بهترین راه یادگیري انیمیشن چیست ؟ 
o بهترین نرم افزار کدام است ؟ 
o آیا می توانم به درآمد مناسبی در این رشته برسم ؟ 
o آیا بازار کار ،توان پاسخگویی به این حجم ورودي به این رشته را دارد ؟ 
o  صورت است ؟تعیین دستمزد انیمیشن به چه 
o چگونه راه خود در این مسیر پر پیچ و خم را پیدا کنم ؟ 

 
و البته پاسخ دادن به هرکدام از این سواالت بسیار سخت و زمان بر هست. قبل از هرچیزي باید بدانید شما قرار نیست یک 

را کاربر خطاب کند، باشد !  شماحاال اگر در وهله هاي بعدي کسی دوست داشت باشید، بلکه باید هنرمند باشید.  "کاربر"
مشکلی نیست. اما استفاده از واژه هنرمند، خود مسئولیتی ذهنی و فکري بر دوش مخاطب می گذارد که بیشتر در قبال 

  .هنرش احساس دین کند تا در مقابل نرم افزار و تکنیک
  
  

ا آمد و مریض تر قد کشید. از زمانی که نسل انیمیشنی جدید و نو ما بدون داشتن یک معلم و راهنماي خوب، مریض به دنی
ب پایه اي هنر هم بخوانی بد یادگیري نرم افزار، بزرگترین دغدغه تازه واردان شد تا زمانی که کسی نبود بگوید اگر چهار کتا

 !نیست
  

یک خط قرمز بزرگ بکشید. اصال خط خطی اش کنید. اگر صرفا می خواهید نرم افزار  "نرم افزار"خب از همین ابتدا روي 
 .بیاموزید همان کاربر می شوید و به درد هیچ کس و هیچ کاري نمی خورید

اولین اصلی که براي ورودتان نیاز است عالقه شدید به این رشته است. اگر صرفا دیدتان بازاري و مالی است مسیر اشتباهی 
انتخاب کرده اید. نه به سرعت به درآمد می رسید نه بخش زودبازدهی در این رشته وجود دارد. هیچ استادي در هیچ را 

و شما باید  کجاي دنیا نمی تواند در عرض چند ماه شما را انیمیشن ساز کند. فقط تا حدي اصول را به شما منتقل می کند
  حوصله زیادي براي ادامه این راه داشته باشید.

  چهار عاملی که براي ورود به این رشته شغلی نیاز دارید :
 عالقه زیاد داشتن  -1
، شناخت تکنیک ها ،مطالعه پیش نیازهاي انیمیشن مانند مبانی هنر، تاریخ هنر، تاریخ انیمیشن و مکاتب -2

 طراحی حرکت و ...
 ز یا لی اوت آرتیست؟شاخه کاري خود را مشخص کنید؛ آیا می خواهید طراح شوید یا متحرك ساز؟ نورپردا -3
درگیر هیچ نرم افزاري نشوید. همه نرم افزارها قابلیت هاي مشابهی دارند. این شما هستید که آن را تعیین می  -4

  کنید.
  

  

 

  
 


