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  ١٣١٤٩٨٣١٨٥كد پستي:      
 فروشگاههاي اينترنتي :

www.mftbook.ir           
www.mftshop.com  
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 -1361حسن دوست ،حسن، :سرشناسه 

  3dsMAXطراحی فضاهاي بیرونی با :عنوان و نام پدید آور 

  مولف : حسن حسن دوست . 

  1396-دیباگران تهران  -مشخصات نشر: تهران

 ص. مصور. 189مشخصات ظاهري:

 978-600-124-792-7شابک :

 فهرستنویسی : فیپاوضعیت 

 تري دي اس . مکس (فایل کامپیوتر ) :موضوع

 3DS MAX(computer file)موضوع : 

  به کمک کامپیوتر طراحی  –معماري موضوع:

   Architecture-computer-aided designموضوع :

   TR /7/879ح/ 5ط  4 1396رده بندي کنگره: 
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  5023005شماره کتابشناسی ملی :
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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 

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

  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 
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  تقدیم به              

  تکیه گاه همیشگی .......... خواهر یعنی یه

  ......یک لبخند واقعی گوشه لب : براي همیشه خواهر یعنی 

  که داشته باشی شب هاي دل گیري نداري.......خواهر 

  خواهر که داشته باشی انگار دنیا رو داري ......
 ونستیم بدون نفس کشیدن زندگی کنیم می تونیم  بدون خواهر هم زندگی کنیم.....قت تهر و

  

 حسن دوسترقیه  خواهر عزیزم                                       
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  مولف  مقدمه
 

  خداوند متعال را شاکرم که توفیق تالیف این کتاب را به من ارزانی داشت.

  مجموعه اي که تقدیم شما می گردد ثمره تالش است کوچک بنده حقیر در نیل به آموزش و کاربرد

  ار مهم در عرصه معماري می باشد.این نرم افز

که از ابتداي  ،م کلیه پروژه هاي معماري می باشدبعدي براي انجا سهنرم افزار یک   3dmaxنرم افزار 

انجام  فوق را می توان با نرم افزارو سه بعدي  بعديدوبه صورت  ،ترسیم پالنزمان از  یعنیایجاد پروژه 

طراحی نماي بیرونی و محوطه سازي پالن اعم از نور پردازي و  می توان نرم افزاراین با همچنین  داد،

  بهترین کیفیت تصویر نیز انجام داد.با   Vrayبا پالگین هاي مربوطه مانند .....را 

  پست الکترونیکی جهت ارتباط با مولف :

Hasandost_architect@yahoo.com 

Hasandost.architect@gmail.com 

  

  حسن حسن دوست

  

  

  

  

  

  


