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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "محمدپورجناب آقاي اميرحسن "كتابي كه در دست داريد با همت 
  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 

  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
  

دلیل نگارش این کتاب، کمک کردن به هم نوعان خودم است. بازار کار در ایران اکنون بسـیار  
تواند با یادگیري تخصص ، شروع بـه فعالیـت کنـد.    گسترده و پیشرفته است و هر فردي می 

حال که یکی از این تخصص ها گرافیک سه بعدي است، پس بهتر از که به هـم نوعـان خـود    
 کمک کنم.  

سالیان سال با وجود بازار کار مناسب گرافیک سه بعـدي، منـابع مناسـبی بـراي آمـوزش در      
که قصد ورود به این بـازار کـار را   دسترس نبود. همین امر موجب سردرگمی جوانانی می شد 

  داشتند.  

این کتابی که هم اکنون در پیش روي شما قرار دارد، به تنهایی می تواند شما را وارد بازار کار 
همراه کتاب بررسی شده اند تا فرد مطالعـه کننـده بـه یـک      CDکند. تمام مباحث در کتاب و 

  مدلساز و انیمیشن ساز موفق تبدیل شود.

همراه کتاب گام به گام با کتاب مشـاهده شـود.    CDعه کتاب، پیشنهاد می شود که براي مطال
چرا که وجود مفاهیم بصري بسیار در نرم افزار سینمافوردي موجب پیچیدگی شده و نیـاز بـه   

  آموزش هاي ویدیویی دارد.

ه ایراد با در نهایت، این اثر مانند سایر آثار انسانی، عاري از عیب نبوده . لذا در صورت مشاهد
  ارسال آن به انتشارات دیباگران ، ما را در ادامه این مسیر یاري فرمایید.

  
  
  
  
  
  
  




