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 ( 3D MAXنرم افزار   هیاول یابزارها ) فصل اول

 3D MAXنرم افزار  حیتشر  •

 v rayنرم افزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  toolbarنوار   یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  common panel یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  طی مح در box میترس  نحوه •

• select  در نرم افزار  کردن 

 3D MAXافزار  نرم  طیکردن و پاک کردن در مح جادیا حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم  طیدر مح  zoomابزار  حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم   طیمح  در  pan viewابزار  حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم  طیدر مح  zoom extend تشریح ابزار •

 3D MAXافزار نرم  طیدر مح  view cube حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم  طیدر مح  maximize view port حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم  طیدر مح می پس از ترس ها مدل اندازه  ر ییتغ حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم  ط یها در مح  مدل  segment حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم  طی در مح  text plus حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم  طیدر مح  modifier حیتشر  •

 3D MAXافزار نرم   طیدر مح  object type یابزارها  یمعرف •

 3D MAXافزار نرم  طی در مح  door میترس  نحوه •

 3D MAXافزار نرم   طیدر مح  window میترس  نحوه •

 3D MAXافزار نرم   طیدر مح  straight میترس  نحوه •

  



 

 

 ( یاصل Toolbar یبا ابزارها ییآشنا) فصل دوم

• Render ست؟یچ 

 motor render حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیمدل ها در مح  یی جابجا حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  rotateکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  scaleکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  cloneبا ابزار   کار نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  snapکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  در محیط mirrorکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  alignکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  groupکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  auto gridکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  arrayکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  pivotکار با ابزار  نحوه •

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  طیمدل کردن اجسام در مح)  فصل سوم

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  clockنحوه مدل کردن  •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  compound abjectکار با ابزار   نحوه •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  wallدرون   window ی جاگذار  •

 3D MAXنرم افزار  ط یساختمان در مح  ینما ی ساز  مدل  •

 3D MAXنرم افزار  طیها در مح modifierکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  latticeکار با ابزار   نحوه •

 3D MAXفزار نرم ا طیدر مح  latticeپنجره در نما با استفاده از ابزار   یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  bendکار با ابزار  نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  twistکار با ابزار   نحوه •

 3D MAXنرم افزار  در محیط ffdکار با ابزار   نحوه •

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  ابزارهای حیتشر ) فصل چهارم

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  shellنحوه کار با ابزار  •

 3D MAXنرم افزار  طیها در مح  modifier بیترت  تیرعا حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح وارها ید ی در مدلساز  shellابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  sliceابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  در محیط mesh smoothابزار  ر یتفس  •

 3D MAXنرم افزار  طیمح در waveو  taperو  meltابزار  یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  displaceابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  noiseابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح shapeابزار  ر یتفس  •

 3D MAXنرم افزار  طیها در مح line shape یرو ی اصالح  ابزارهای حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  weldابزار  حیتشر  •

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  طیدر مح ینماساز ) فصل پنجم 

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  ینماساز  •

 گر ید  لیبه فا لیفا کیها از  objectنحوه انتقال  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  radiusابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح arcابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح   shape textابزار  یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  rectangleابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  helixابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  sectionابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح   tee و angelابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار   طیدر مح  modifier line ابزارهای حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  modifier extrude ابزارهای حیتشر  •

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  قیدق یپالن با اندازه گذار  می ترس)  ششمفصل 

 3D MAXنرم افزار   طیدر مح ق یدق  ی پالن با اندازه گذار  میترس •

 3D MAXنرم افزار  طی( در مح unit)  یر یاندازه گ ر ییتغ حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  preferenceابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیها در مح undoتعداد  شیافزا نحوه •

 3D MAXنرم افزار  طیصفحه در مح back ground ر ییتغ حیتشر  •

 auto cadزار با کمک نرم اف 3D MAXنرم افزار  ط یکردن پالن چند طبقه در مح  مدل  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح یبند هیال •

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  طی ها در مح modifier تیریمد حی تشر) فصل هفتم

 3D MAXنرم افزار  ط یها در مح  modifier تیر یمد حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیپالن در مح  تیسا یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  lathابزار   یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح bevel ابزار یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  bevel profileابزار  یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  sweepابزار  یمعرف •

  



 

 

  طیدر مح sweepساختمان با استفاده از ابزار  ینما یساز مدل )   فصل هشتم

 (3D MAXنرم افزار 

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  sweepابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیها در مح  snapانواع  یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  sweepساختمان با استفاده از ابزار  ینما ی ساز  مدل  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  loftابزار  حیشر ت •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  terrainابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  shape mergeابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طی مح  در editable polyابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  poly یابزارها حیتشر  •

  



 

 

 3Dنرم افزار  طیدر مح polygonبا استفاده از ابزار  یمدلساز )  نهمفصل 

MAX ) 

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  edit edge  ابزارهای حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  borderابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  polygonابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  elementابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  polygonبا استفاده از ابزار  یمدلساز  •

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  طیبه مدل ها در مح الیاعمال کردن متر) همفصل د

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  polygonبا استفاده از ابزار  یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  ط یبه مدل ها در مح   ال یکردن متر  اعمال  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  coordinates  ماتیتنظ ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیمح  در  diffuseو  opacityتفاوت عکس ها در  ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  specular ال یابزار متر  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  bump ال یمتر  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  refraction ال یمتر  حیتشر  •

  



 

 

 3Dنرم افزار  طیمدل در مح ک یمختلف به  یها الیاعمال متر) مفصل یازده

MAX ) 

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  cellularابزار   ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  checkerابزار   ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  gradientابزار  ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح tilesابزار   ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طی مدل در مح  کیمختلف به  یها  ال یمتر  اعمال  •

 3D MAXنرم افزار   ط یبه مدل در مح   ال یو کاربرد آن در اعمال متر  uvw mapابزار   ی بررس •

 به نما ساختمان   ال یمتر  اعمال  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  put to libraryساخته شده با استفاده از ابزار  یها الیکردن متر  ره یذخ  ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  ط یشده در مح  رهیساخته شده و ذخ  یها  ال یو حذف متر  افزودن •

  



 

 

 (3D MAXنرم افزار   طیدر مح omniنور  یابزارها یبررس) فصل دوازدهم

 3D MAXنرم افزار   طیبه مدل ساختمان چند طبقه در مح   ال یاعمال متر  •

 به مدل ساختمان چند طبقه   ال یادامه اعمال متر  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  omniنور  یابزارها ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  spotنور  ابزارهای ی بررس •

 

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  طیدر مح یگذار  نیاصطالح دورب حیتشر) یزدهمفصل س

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح sky lightبه مدل با استفاده از ابزار   ینور پرداز  ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  یگذار  ن یدورب اصطالح حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  cameraابزار   ی رسر ب •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح   اعمال افکت به نور ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  یساز  شنیمیو ان  یابزار متحرک ساز  ی بررس •

  



 

 

 (یو متحرک ساز   یساز  شنیمیان) فصل چهاردهم

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  یساز   شنیمیان  ماتیتنظ ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح motion pathابزار  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح   نیدادن به دورب  شنیمیان •

 ها motor renderانواع  یمعرف •

 v-ray render یمعرف •

 3D MAXنرم افزار  ط یمح  در v-ray renderابزار   ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  v-ray ی نورها ی بررس •

  



 

 

در  render setupپنجره  irradiance map ماتیتنظ یبررس) مهفصل پانزد

 ( 3D MAXنرم افزار  طیمح

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  v-ray lightابزار   ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  render setupپنجره  irradiance map  ماتیتنظ ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  render set upپنجره  light cache  ماتیتنظ ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  v-ray sunابزار   ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح v-ray ambient lightنور  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیمح  در v-ray iesنور  حیتشر  •

  



 

 

 ( 3D MAXنرم افزار  طیدر مح v-ray یها الیمتر حیتشر) مفصل شانزده

 3D MAXنرم افزار  طیبه مدل در مح v-ray iesاعمال نور   •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  v-ray  یها ال یمتر  حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  v-ray material displace حیتشر  •

 3D MAXنرم افزار  ط یبه مدل در مح  v-ray material displaceاعمال  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  v-rayآماده  یها الیاز متر  استفاده •

  



 

 

 (یداخل ونیپروژه دکوراس) فصل هفدهم 

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  v-rayآماده   ال یمتر  اعمال  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  v-ray camera ی بررس •

 3D MAXنرم افزار   طیدر مح render set up اتییجز ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیآماده به مدل در مح object اعمال  •

 3D MAXنرم افزار  طی در مح  یداخل  ون ی دکوراس یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  یداخل ونیدر نما دکوراس پنجره یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  یداخل ونیدکوراس و سقف کف  یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  یداخل ونی پله در دکوراس یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  ی داخل ونی دکوراس یداخل  ی ها وار ید یمدلساز  •

 3D MAXنرم افزار  طیمح  در symmetryابزار  ی بررس •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  یداخل ونیدکوراس ی مدل ساز  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  یداخل ونیبه مدل دکوراس object اعمال  •

 ی داخل  ون ینور در دکوراس  یها object اعمال  •

 3D MAXنرم افزار  طیدر مح  ی داخل ونیبه دکوراس اهی مبلمان و گ  object اعمال  •

 3D MAXنرم افزار  ط یدر مح  یداخل ونیمبلمان به دکوراس  objectاعمال  •

 رندر  تیفیباال بردن ک  یرندر برا ماتیتنظ نییو تع یداخل  ی رندر فضا ماتیتنظ •

 ی داخل ونیدر دکوراس ناتییزت  یها object اعمال  •

 ی داخل ونیدکوراس یینها render ی بررس •

 ی داخل  ون یدکوراس   ی برا hdriنور با  ماتیتنظ •

 در روز  ییرندر نها ماتیتنظ ی بررس •

 effect v-ray toonابزار   ی بررس •

 رندر شب ی برا یپرداز  نور •



 

 

 (یپروژه نما خارج)  فصل هجدهم

 مدل سازی نمای خارجی  •

 ی خارج  ی نما یمدلساز  •

 ی خارج ی نما بازشو در یمدلساز  •

 ی خارج  ینور به مدل نما اعمال  •

 ی کف مدل نما خارج ی ساز  مدل  •

 ی خارج یپله در نما  ی ساز  مدل  •

 ی خارج  یبه مدل نما background اعمال  •

 ی خارج یبه نما  ال یاعمال متر  •

 v-ray displacement modابزار   یمعرف •

 ی به مدل نما خارج object اعمال  •

 مدل راداتیا رفع •

 ی به مدل نما خارج object اعمال  •

 یی رندر نها مات یتنظ اعمال  •

 ی رندر خط •

 ی خارج یمدل نما ی رندر شب برا گرفتن •

 ies لیساخت فا نحوه •

 


