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درشث شال  1380ةّد کَ ةرٌاىَ ای جحث عٍّان آىّزش رایاٌَ جّی جهّیزیّن ایران پخض ىیظد .ىّؽّعض آطٍایی و آىّزش ىردم ةا
کاىپیّجر و ٌرم افزارُا ةّد .یادىَ کَ اون زىان یَ ةخض ازیً ةرٌاىَ ُو ةَ آىّزش  dmax3ىیپرداخث و ىدام راجتض غحتث ىیظد کَ
ٌرم افزار جری دی ىکس چیَ و چَ كاةهیث ُایی داره .ىیگفث ةاُاش اٌیيیظً و جهّه ُای ویژه فیهو ُای شیٍيایی رو ىیصازن ،کاراکحر
ُای شَ ةعدی ـراحی ىیکردن و ...انتحَ اون زىان ٌ dmax3صخَ  5ةّد! (اگَ ةخّایً ورژٌظّ حصاب کٍیً ىیظد  )2002dmax 3اون
زىان ىا چّن دشحرشی ةَ کاىپیّجر ٌداطحیو ،عهی رغو ُيَ عالكَ ای کَ ةَ آىّزش  dmax3پیدا کرده ةّدم ىجتّر طدم ةیخیانض ةظو.
شال  1388ةّد کَ یتار دیگَ اشو جری دی ىکس رو جّی روزٌاىَ دیدم! اوٌو ةا ایً عٍّان:

"آىّزش  dmax3ةا ٌيٌَّ کار کاىال واكعی

طتیَ ةَ عکس" .خیهی واشو جانب ةّد کَ ایً ىّؽّع یعٍی چی دكیلا؟! زٌگ زدم ةَ طياره جياشی کَ جّی روزٌاىَ ةّد ،آدرشظّ گرفحو
و حؾّری رفحو کَ ةتیٍو آىّزش  dmax3ةا ٌيٌَّ کار عکس واكعی یعٍی چی آخَ؟!

ٌحّه آطٍا طدن ىً ةا دورهآىّزش dmax3

وارد اون دفحر کَ طدم دیدم جعداد زیادی دخحر و پصر ٌظصحً پظث شیصحو و جٍد و جٍد دارن ـرح ىیزًٌ ،دیّارا پر از كاب ُای
ٌيٌَّ کار ةچَ ُایی ةّد کَ ةا جری دی ىکس کار ىیکردن .رفحو و ةا چٍدجاییظّن غحتث کردم .فلؿ ىیحٌّو ةگو کَ اون روز ةعد از دیدن
اوٌِيَ رٌدر ( )renderواكعا افصرده طدم و ةا خّدم ىیگفحو چرا زودجر ازیٍا آىّزش  dmax3رو طروع ٌکردم .حس ىیکردم از یَ غافهَ
ای جا ىٌّدم و ةاید خّدىّ شریع ةرشٌّو .واكعا دٌیای ىجازی گرافیک ةَ شرعث در حال رطد ةّد .االن ةعد از گذطث  8شال وكحی ٌيٌَّ
کارُای اون ىّكع رو ىیتیٍو خٍدم ىیگیره .رٌدرُای جری دی ىکس االن ةَ جایی رشیده کَ واكعا کصی ٌيیحٌَّ فرق ةیً واكعیث و
جخیهض رو از ُو جظخیع ةده .و جانب جر از ُيَ ایٍکَ ٍُّزم ةعد از ایٍِيَ شال ٌرم افزار
اىروز واشَ جّ دوشث ىً ،ةعد از خٌّدن ایً ىلانَ ُيّن حصی ایجاد ىیظَ کَ

 dmax3ةَ شرعث در حال ةروز طدٌَ.

8شال پیض واشَ ىً طدٌ .کٍَ ىً جا ىٌّدم ازیً

غافهَ؟!
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ُیچّكث ةرای طروع دیر ٌیصث!
خّطتخحاٌَ ٌَ جٍِا جای ٌگراٌی ٌیصث! ةهکَ ةاید خّطحانو ةاطی چّن االن ایٍلدر ایً غٍعث گصحرده طده کَ ىیحٌّی ةا یَ شرچ شاده
کهی آىّزش  dmax3از اشحادای خیهی خّب پیدا کٍی .غٍعث جری دی ىکس و طتیَ شازی شَ ةعدی ایٍلدر گصحرده طده کَ ُرجایی کَ
طيا فکرطّ ةکٍیً کارةرد پیدا کرده ،از اٌيیظیً و جهّه ُای ویژه فیهو ُا ةگیریً جا ـراحی ٌيا در ىعياری  ،دکّراشیّن داخهی  ،ـراحی
غٍعحی و ححی ـراحی جّاُر آالت! و یا اشحفاده از اون جّی غٍعث ةرطکاری و دشحگاه ُای  CNGو ُزارجا کارةرد دیگَ .خیهی جانتَ کَ
اجفاكا ُفحَ پیض جّی روزٌاىَ دیدم یَ طرکث ىٍِدشی پزطکی! واشَ جّنید كفعات پزطکی ةَ کيک پریٍحر شَ ةعدی دٌتال یَ جری دی
کار حرفَ ای ىیگظحً! یعٍی جا ایً حد دیگَ خدایی فکر ٌيیکردم جری دی ىکس ةَ کار ةیاد .ةَ ُرحال ُیچّكث واشَ طروع ایً کار دیر
ٌیصث ،چّن یاد گرفحً ٌرم افزار جری دی ىکس ایٍلدر ذٍُحّ ةاز ىیکٍَ کَ کهی ایده ُای جدید از ـریق اون ةَ ذٍُحّن ىیرشَ.
ةعد از ایٍکَ ىً از اون طرکث ةرگظحو خٌَّ ةا خرید یکی دو جا کحاب و شی دی آىّزطی کارىّ طروع کردم ،راشحض اون زىان جّان
پرداخث ُزیٍَ ُای شٍگیً کالس آىّزش  dmax3رو ٌداطحو آخَ اون زىان جری دی ىکس جزو یکی از ةِحریً و كّی جریً اةزارُای
کصب درآىد ةّد و انتحَ ٍُّزم ُصث .از ىلدىَ کحاب طروع کردم ةَ خٌّدن و ةعدش ُو شی دی ُای

آىّزش  dmax3رو یکی یکی

ٌگاه کردم و ةا خّدم گفحو دیگَ وكحظَ کَ طروع کٍو .وكحی کَ ٌرم افزارطّ روی کاىپیّجر ٌػب کردم جازه فِيیدم کَ ٌَ! کار ىً
ٌیصث .اغال ٌيیحٌّو ةاُاش کار کٍو! یَ ٌرم افزار پیچیده ةا کهی ىٍّ و دکيَ کَ آدم وحظث ىیکرد! ةِض ٌگاه کٍَ! ححی ىیحرشیدم
ازیٍکَ یَ دکيَ رو ةزٌو و ةتیٍو چی ىیظَ .خالغَ دشث و پا طکصحَ جا یَ جاُایی پیض رفحو و دیدم ٌَ! ایٍجّری ٌيیظَ .جری دی
ىکس ىثَ ٌرم افزارُایی ٌیصث کَ ةظَ ُيیٍجّری یادش گرفث یَ شری اغّل الزم داره! انتحَ خداروطکر ةا ٌرم افزار جری دی ىکس
جا حدودی آطٍا طده ةّدم .ةعد از یَ ىدت ةا خّدم گفحو چرا ٌتاید آىّزش  dmax3ةتیٍو؟
واشَ ُيیً رفحو و جّی یَ دوره آىّزش حؾّری طرکث کردم .اـالعاجی کَ داطحو دشحَ ةٍدی و ىرجب طد و کو کو یاد گرفحو چفّر
ةاید پیض ةرم و واكعا ةعد از اون دیگَ ةَ ُیچ کالشی اححیاج پیدا ٌکردم چّن راه ُای آىّزش جری دی ىکس رو ةَ خّةی یاد گرفحَ
ةّدم و جلریتا ةعد از یکصال کار ةا جری دی ىکس اونیً پروژه شَ ةعدی خّدىّ گرفحو کَ یَ پروژه داٌظجّیی ةّد و جا االن ٌزدیک ةَ
 180پروژه ةزرگ و کّچک دیگَ ُو ةا ُيیً ٌرم افزار کار کردم .ححی پارشال از یَ کارخٌَّ ةِو پیظٍِاد کاری طد ةَ ایً طکم کَ
ىیخّاشحً ُيَ دشحگاه ُای غٍعحی کَ جّنید ىیکردن رو ةَ طکم شَ ةعدی

 360درجَ درةیارن جا ةزارن روی شایحظّن و ُروكث

ىظحری اوىد روی شایث ةحٌَّ ىحػّالت رو ةَ ـّر زٌده ةا کیفیث خّب ةتیٍَ و ححی دورش ةچرخَ و از زوایای ىخحهف ةررشیض کٍَ .ةا
خّدم ىیگفحو ةتیً جری دی ىکس چَ کارةردای عجیب و غریتی داره پیدا ىیکٍَ .چلدر داره كدرجيٍد ىیظَ و خداروطکر ىیکٍو کَ یَ
روزی ىصیر آىّزش جری دی ىکس رو اٌحخاب کرده ةّدم.
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ُدف از ةرگزاری ایً دورهآىّزش : dmax3
االن کَ دارم ایً ىلانَ رو ىیٍّیصو جلریتا  9شال ازون روزا داره ىیگذره و ُيچٍان ایً غٍعث پركدرت در حال جاخحً و گصحرده جر
طدٌَ .ةا خّدم گفحو طاید طرایؿ خیهی ُا ىثم ىً ةاطَ! و االن ةَ فکر آىّزش جری دی ىکس افحاده ةاطً و ةخّان یَ ىصیر درشث رو
اٌحخاب کًٍ.
واكعیث ایٍَ کَ دٌیای اىروز خیهی جغییر کرده و دیگَ ىثَ كتم ىحدود ٌیصث! طيا ةَ ىحؼ ایٍکَ اراده کٍیً و جّی گّگم شرچ کٍیً "
آىّزش ُ " dmax3زارجا شایث و ىلانَ واشحّن ةاز ىیظَ کَ ىیحٌّیً کار خّدجٌّّ طروع کٍیً ،اىا طاید یَ شریا ةخّان از غفر غفر ةا
ایً ٌرم افزار آطٍا ةظً و ةدون ُیچ پیض زىیٍَ و ججرةَ كتهی کار خّدطٌّّ طروع کًٍ واشَ ُيیً ىخاـب ُای ایً ىلانَ و آىّزش
کصاٌی ُصحٍد کَ جا حاال ُیچ آطٍایی ةا ٌرم افزار جری دی ىکس ٌداطحً! ىً کاری ةَ رطحَ کاری و جحػیهی و شّاةق کارجّن ُو ٌدارم.
فلؿ دنو ىیخّاد یَ جّری اغّل و پایَ ُای آىّزش جری دی ىکس رو کَ خّدم یاد گرفحو ةَ طياُا آىّزش ةدم جا ةحٌّیً ةَ راححی
کارجّن رو طروع کٍیً.
جّی ایً دوره ىا شعی کردیو جياىا آىّزش ُا ةَ غّرت ویدئّیی ةاطَ جا ةحٌّید ةَ راححی از اوٌِا اشحفاده کٍید.
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ةخض ُای کهی ازآىّزش  dmax3کَ ىیخّایو ةاُو ةررشی کٍیو:
 -1آطٍایی ةا ٌرم افزار جری دی ىکس و ىحیؿ کار اون
 -2آطٍایی ةا ىتحخ ىدنصازی ىلدىاجی
 -3آطٍایی ةا ىتحخ ٌّرپردازی ىلدىاجی
 -4آطٍایی ةا ىتحخ ىحریال و ةافث دُی ةَ ىدل
 -5آطٍایی ةا ىتحخ رٌدریٍگ ةَ غّرت ىلدىاجی

واشَ طروع ایً کار ةِحّن پیظٍِاد ىیکٍو ویدئّی آىّزطی ىلدىاجی ٌرم افزار جری دی ىکس را از پاییً ُيیً غفحَ داٌهّد کٍید و ةَ
دكث ةتٍید ،گّش ةدید و یادداطث ةرداری کٍید.
دانلود فیلم آموزش ( dmax3مقدماتی)  -قسمت اول (پارت )1
دانلود فیلم آموزش ( dmax3مقدماتی)  -قسمت اول (پارت )2
دانلود فیلم آموزش ( dmax3مقدماتی)  -قسمت اول (پارت )3

ىیحٌّید ىظکالت و شّاالجی ُو کَ در ـّل کار ةا ٌرم افزار جری دی ىکس واشحّن پیض ىیاد رو در پاییً ُيیً غفحَ ةَ غّرت کاىٍث
ةزارید جا ةحٌّو جّاب ةدم.
ورود ةَ غفحَ آىّزش جری دی ىکس جِث گذاطحً کاىٍث
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