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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.

محبوبه شهرياري -محدثه قانع-مهندسان زهرا دالوند"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان  "خيرآبادي 

  ي كنيم.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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  مؤلفمقدمه 
  
  

 کتاب این تدوین و فیتأل توفیق او کران بی عنایت و لطف به که را بلندمرتبه خداوند ستایش و سپاس
 عرصه مندان عالقه اختیار در را خود يها آموخته و ها تجربه اندك تا شد حاصل فرصتی و آمد. حاصل
 دهیم. قرار تدوین

 وزارت جامعه مدرسین نیتر پرتالش و برترین از تن چند مجدانه تالش حاصل اریدد رو پیش که کتابی
 آموزشی تجارب و تالش ها سال حاصل تا اند آمده هم گرد انگیزه این با که باشد یم وپرورش آموزش

 به تجربیات، انتقال و آموزش بهبود راستاي در را تدوین به مربوط يافزارها نرم عرصه در خود
  نمایند. تقدیم عرصه این انمند عالقه

 از لذا نیست نقص از عاري	نیز نگارندگانشناسند و دانش  هاي بشري مرز نمی ازآنجاکه دانسته
 ما خود ارزشمند رهنمودهاي با که داریم استدعا عزیز هنرجویان و گرامی همکاران محترم، خوانندگان

 .نمایند یاري احتمالی نقایص رفع جهت در را

 اند، شده کتاب این علمی ویراستاري زحمت متحمل که افشار علیرضا مهندس آقاي جناب از نگارندگان
 فیتأل در را ما پیوسته که ریاحی فرناز مهندس خانم سرکار از همچنین دارند را تشکر کمال مراتب

 که خود گرامی هاي خانواده و عزیزان از دارند. می ابراز را خود سپاس مراتب نمودند یاري کتاب این
 فرآیند آرام، محیطی آوردن فراهم با و ساخته مقدور را مهم امر این انجام بسیار، شکیبایی و باتحمل

  .کنند یم قدردانی و تشکر صمیمانه نیز اند، بخشیده سرعت را مجموعه این فیتأل
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  ابکت این درباره

 پرکاربرد افزارهاي نرم از کیی ،Premiere Adobe افزار نرم آموزش با رابطه در کتاب این محتواي
 با مطابق و تصاویر نمایش با همراه گام به گام و کاربردي صورت به آموزش این .باشد یم تدوین علوم

 تجربیات، و ها دانسته فیتأل و تدوین منظور به است. شده ارائه CC Premiere Adobe 2017 نسخه
 خود عملی تجربیات کنار در فارسی و التین ویدئویی و مکتوب مختلف منابع از کتاب این نگارندگان

  .اند برده بهره آموزش بهبود راستاي در

 محیط با خواننده اول درس در است. شده ارائه مندان عالقه به درس سیزده قالب در کتاب این
 جهت يافزار نرم و يافزار سخت يها يازمندین و برنامه از نسخه این مزایاي کند پیدا آشنایی افزار نرم

 محیط با مخاطب که داریم افزار نرم محیط بر کلی مروري دوم درس در .گیرد فرامی را برنامه نصب
 سکیهاردد تنظیمات ازجمله .شود یم آشنا درس این در را اصلی تنظیمات از برخی و شده آشنا برنامه
 کاربر، واهدلخ صورت به ها پنجره چیدمان و محیط کردن سفارشی ؛افزار نرم وري بهره افزایش براي

 تواند یم مخاطب سوم درس در کند. کار محیط این در بتواند تر راحت کار حین در کاربر که یصورت به
 و کردن مرتب نحوه همچنین و دیده آموزش را مختلف يها رسانه از ها فایل واردکردن نحوه

 بر مقدماتی دیتوان یم چهارم درس در دهد. انجام آسانی به را برنامه در واردشده يها لیفا دهی سازمان
 گذاري نامخط تدوین،  يا هیالبا ساختار  ،موزدبیا را هم کنار در فیلم مختلف قطعات تدوین و ویرایش

، عملیات حذف و اضافه و جابجایی دیشو یمو.... آشنا  ها هیال، نامرئی کردن کردن قفل، نحوه ها هیال
پیشرفته  يها کیتکن دیتوان یمشما  درس پنجمر . ددیده یمانجام  آسانی بهدر خط تدوین را  ها پیکل

در این بخش شرح داده  تفصیل به موردنیازویرایش ویدئو و صدا را انجام دهید. ابزارهاي مختلف 
با  درس ششمو پیشرفته را انجام دهید. در  يا حرفهیک تدوین  آسانی به دیتوان یمو شما  شوند یم

و اضافه و  حذف .دیکن یم آن اضافه زیباسازين خود به هاي ویدیویی به تدوی Transitionافزودن 
. در ادامه این درس نحوه نصب و استفاده از پالگین دیآموز یمتنظیمات ترانزیشن ها را در این بخش 

. دییفزایببا استفاده از پالگین هاي مختلف به زیبایی تدوین خود  دیتوان یمو شما  میده یمها را شرح 
و فایلهاي صوتی  ها پیکلروي تصاویر  بر ها افکتویژه یا همان  يها جلوه مخاطب با درس هفتمدر 

تنظیمات مربوط به هر افکت را انجام  تواند یم راحتی بهرا حذف یا اضافه کند و  ها افکت شود یمآشنا 
  دهد.



 
 
11 افزار نرمآشنایی و نصب  درس اول:   
 

صوتی اعمال کنید یا اینکه صداي  هاي افکت، کارکنیدبر روي صدا  دیتوان یمشما  درس هشتمدر 
ساخت تیتراژهاي سینمایی را  درس نهممانند میکروفن به برنامه وارد نمایید. در  ییها رسانهرا از خود 
 فتوشاپ افزار نرماز  دیتوان یمو  دیآموز یمرو  ها فیلمتیتراژهاي ابتدایی و انتهایی  ساخت ،دیریگ یمیاد 

گ را و نحوه ساخت نماهن ها نشانهکار با   درس دهمبراي بهبود تیتراژهاي خود بهره ببرید. در 
هم  درس دوازدهم. در کند یمچند دوربینی آشنا  يها ضبطشما را با  درس یازدهم. در دیآموز یم
 يها کیتکن را مدیریت کنید. تودرتو هاي سکانسخود را انجام داده و  هاي سکانسمدیریت  دیتوان یم

  گیرید فرامیرا  سینمایی ترفندهاي دیگر و صحنه چند ادغام

  .دیآموز یم را DVهم نحوه انتشار یک پروژه را و گرفتن خروجی بر روي  درس سیزدهمدر  ایتدرنه

و همکاران محترم در موسسه انتشاراتی دیباگران  جانب این روزي شبانهدر خاتمه امیدوارم زحمات 
  و رضایت شما خوانندگان گرامی قرار گیرد. مورداستفاده

  
   دالوند زهرا و شهریاري محبوبه ،قانع محدثه                                                             

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


