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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

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

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

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

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

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

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

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

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

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  "اكرم محبي-سركارخانم ها زهرا آزادي خواه سليمي"كتابي كه در دست داريد با همت 

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

  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.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 



 مقدمه مولفان

خداوند بزرگ را سپاس می گوییم که بار دیگر به ما توفیق ارائه خدمات آموزشی به عزیزانمان در ایران زمین ارزانی داشت.در این راستا 
  به کار گرفتیم. ،تمام توان خودمان را براي خلق یک کتاب آموزشی 

حاصل تالش تدریس به هنرجویان معماري می باشد و  "معماري دیجیتال- عمرانآموزش فتوشاپ ویژه هنرجویان معماري و "کتاب 
  براي اینکه نمونه هاي بهتر و ماندگارتري خلق کنیم، سعی کردیم فیلمهاي این مجموعه را نیز در کتاب حاضر قرار دهیم.

اهاي مختلف باید با نرم افزارهاي به عنوان هنرجوي رشته معماري و عمران ، عالوه بر داشتن دانش معماري و اصول طراحی فض
  مختلفی ، آشنا باشید. یکی از این نرم افزارها ، فتوشاپ می باشد.

در کنار کتاب است .موردبررسی قرار گرفته ، در این کتاب مراحل انجام یک کار از ابتدا تا انتها،از طریق ارائه تصاویر متنوع و نکات مهم 
همزمانی وجود کتاب داردکه از طریق سایت دیباگران ، در اختیار خریداران کتاب قرار گرفته است. مجموعه محتواي الکترونیکی نیز وجود

الزم است و فیلمها موجب می شود تا هنرجویان ، درك بهتري از مطالب کتاب داشته باشند و بتوانند نمونه هاي خالقانه اي ایجاد نمایند.
و در عین حال نرم افزارفتوشاپ در )نیز مورد مطالعه قرار بگیردتصاویرونیکی (فیلمها و همزمان با مطالعه کتاب ، این محتویات الکتر

  تا بتواند آموزش را تسهیل نماید. سیستم کاربر اجرا شود

  می توان به موارد زیراشاره نمود: محتویات الکترونیکی از ویژگیهاي این مجموعه

  ن می باشد.رابط کاربري آسان ، از ویژگیهاي منحصر به فرد آ - 1

  کتاب می باشد .ان بیشتر پروژه ها و مثالهاي کتاب ، فیلم آموزشی دارند. بعضی از آنها اثر مولف - 2

  ساعت ونیم2.این فیلم حدود اندکتاب ، آن را آموزش داده  انمی باشد که مولف  2018شامل یک فیلم آموزش مقدماتی از فتوشاپ - 3
  مورد نیاز در این کتاب می باشد. مقدماتیاست و مثالها ي آن مطابق نیازمندیهاي 

می باشد که هنرجویان رشته معماري و عمران بتوانند  Photoshop 2018, Photoshop cs4,Winrarشامل نرم افزارهاي  - 4
یا قابل حمل و نقل می  portable زارها نسخه به راحتی این نرم افزار را بدون نصب کردن در سیستم خود اجرا کنند.(این نرم اف

  اجرا می شوند) exe باشندو در سیستم کاربر فقط از طریق فایل 

 تمام عکسهاي کتاب به صورت رنگی و در اندازه بزرگ در این مجموعه قرار دارد. - 5

کتاب تالش کرده اند، تشکر و قدردانی  از ناشر محترم و همه کسانی که به نحوي در آماده سازي این در اینجا وظیفه خود می دانم
  نمایم.

در پایان از همه همکاران ، دانشجویان و هنرجویان گرامی صمیمانه خواهشمندم نظرات و پیشنهادات و اشکاالت کتاب را به نشانی ناشر 
  ارسال نمایند.در تلگرام  )Azadikhah_z@(مولفان  آ یدي یا

  مولفان کتاب


