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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم فريبا سبزچمني" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 مقدمه

 .«داند یها و آشکارها را م ه خداوند تمام پنهاننهراسند ک دییوبگ نیمؤمنبه »

 مراتهب  بهه شد و  دیخواه آشنا یدستورات کاربرد و هیپا میابتدا با مفاه درمحور است.  کتاب پروژه نیا نوشتار ۀنحو

 نیچنهد  کهردن مهدل  شده یسع تیدرنها .دیآشنا شو دهیچیپ یها با هندسه دیتوان یم دیکتاب برس یبه انتها یوقت

 زمهان  در .دیشهو  آشنا شتریب دستورات با ها،آن کردننیبا تمر دیتوان یکه شما م شود داده حیتوض اجسام و ساختمان

 .است شده استفاده 1 ورژن نویرا از کتاب نیا نگارش

 و اسهت  گرفتهه  قهرار  مختله   یهها  زهحهو  در طراحهان  توجه مورداست که  اتوکد ۀبرنامبه  هیشببرنامه  کی نویرا

 ۀارائه و  نگیمحصهوتت گرفتهه تها مهدل     یو مهندسه  یکه از طراحه  است راحت اریبس کاربر یبرا آن با کردنکار

داخهل کتهاب    یشهتر یب حاتیاست که توضه  NURBS نویکار را اساس. شود یماز آن استفاده  یمعمار یها پروژه

 ارائه شده است.

 .دیآور دستبه افزار نرم نیاز ا یشتریب اطالعاتو  دیسر بزن Food4rhino.com تیبه سا شود یم نهادشیپ
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