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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 جمعي از همكاران  " مهندس حسن حسن دوست "كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش نظارت بر محتوا:كارشناسي و 

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 
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  مقدمه مولف

  :پروردگارا

ي پینه نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه براي دستها
بسته شان که ثمره تالش براي افتخار من است، مرهمی دارم . پس توفیقم ده که هر 

  لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه هاي عمرم را در عصاي دست بودنشان بگذرانم.

  شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست.

  عزیزم ..........  تقدیم به پدر و مادر

  ژگی هاي کتاب:وی

زار در بحث هاي بیکی از مهمترین و پرکاربردترین ا Autodesk 3dsMaxبا توجه به این که نرم افزار 
طرح هاي سه بعدي معماري بوده و نقش بسیارفراوانی در طرح هاي معماري دارد در این کتاب سعی 

از یک پالن معماري  را فقط و صرفا در بحث معماري وارد شده و Autodesk 3dsMaxشده است که 
  ضیح داده شود.ودر ابتداي بحث وارد شده و تا مبحث نور و متریال و رندرگیري بطور کامل ت

در  Autodesk 3dsMaxمهمترین مبحث در این کتاب این است که صرفا روي موضوع کاربرد  
  ه است.تصویري و مثال هاي کاربردي بیان شد حکید شده است و مباحث به همراه شرمعماري تا

  پست الکترونیکی جهت ارتباط با مولف :

Hasandost_architect@yahoo.com  

Hasandost.architect@gmail.com 

 

حسن حسن دوست


