
باسمه تعالی  

زش نرم افزارآمو

AVS Video Editor

ساخت نماهنگ و تدوین فیلم



اخت کلیپ را ابتدا یک پوشه با نام انگلیسی ایجاد کرده و عکس، فیلم و موزیک مورد نیاز برای س: 1گام 
.نرم افزار نام فارسی را پشتیبانی نمی کند. با نام انگلیسی در پوشه قرار می دهیم 

.می کنیم را انتخاب و اجرا AVS Video Editorنرم افزار استارت، با کلیک بر روی منوی : 2گام 



مورد گزینه                                       عکس، فیلم و موزیکپس از اجرای نرم افزار، با کلیک بر روی : 3گام 
.  منظر خود را از پوشه ای که ابتدا ایجاد نمودیم، انتخاب و بر روی گزینه                      کلیک می کنی

میز کار نرم افزار



.  ستپس از انتقال عکس ها، فیلم و موزیک مورد نظر به میزکار نرم افزار، اولین گام ذخیره سازی برنامه ا: 4گام 
را انتخاب و برنامه را با نام دلخواه در درایو  Save projectباالی صفحه، گزینه ی  Fileبرای ذخیره سازی از منوی 

.این فایل قابل اجرا و تغییر می باشد . مورد نظر ذخیره می کنیم



اهیم با ابتدا عکس های دلخواه را به ترتیبی که می خو. در این گام ساخت کلیپ را آغاز می کنیم : 5گام 
و به قسمت نوار پایین صفحه می کشیم و در مکان مورد نظر قرار می( drag) کلید سمت چپ موس گرفته 

.دهیم و دکمه ی موس را رها می کنیم



ه محل  برای جابجایی عکس ها و یا فیلم، کافیست کلید سمت چپ موس را بر روی عکس مورد نظر قرار داده و ب: 6گام 
(  drag. )مورد نظر کشیده و کلید موس را رها کنیم

.  را انتخاب می کنیمDelete Objectهمچنین برای حذف عکس یا فیلم، بر روی عکس مورد نظر کلیک کرده و گزینه ی 

جابه جایی  حذف 



را  Durationبرای تنظیم زمان نمایش عکس ها، بر روی عکس مورد نظر کلیک کرده و گزینه: 7گام 
(ثانیه7الی 5معموال . )را انتخاب می کنیم Okانتخاب و زمان نمایش عکس در کلیپ را وارد می کنیم و گزینه 



.را انتخاب می کنیمTrimبرای برش فیلم، روی فیلم کلیک کرده و گزینه ی : 8گام 



.نیمفیلم را اجرا می کنیم و با استفاده از دو نماد                 قسمت هایی که می خواهیم را برش می ز: 9گام 
.را انتخاب می کنیم و وارد میزکار می شویمOkدر ادامه گزینه 



.  کنیمجهت قرار دادن جلوه های ویژه بین عکس ها و فیلم ها، ابتدا گزینه            را از قسمت سمت راست میزکار انتخاب می: 10گام 

م و  ی کشیسپس گزینه                        را از منو امکانات انتخاب و قالب های مورد نظر را کلیک کرده و به قسمت بین عکس ها و فیلم ها م

(  drag. )کلید موس را رها می کنیم

ز می توانید ا
این قسمت 

به صورت 
دسته بندی
شده قالب 

ها را انتخاب
.کنید



ز انتخاب  جهت درج متن در ابتدا و انتهای فیلم ابتدا گزینه                 را از نوار وظیفه انتخاب و پس ا: 11گام 

.  قالب دلخواه، با کلیک روی آن، قالب را به ابتدا و انتهای فیلم منتقل می کنیم



ین  قسمت                                                 در پایپس از قرار گرفتن قالب در مکان مورد نظر مشاهده می کنیم که در : 12گام 

.را انتخاب می کنیمEdit textجهت ویرایش متن بر روی آن کلیک کرده و گزینه . صفحه ، متن مورد نظر قرار گرفته است



ت، سایز، جهت ویرایش متن، ابتدا متن انگلیسی را حذف نموده و متن مورد نظر را یادداشت و از قسمت سمت راست، فون: 13گام 

جهت قرار دادن تصویر یا لوگو از قسمت                                . را انتخاب می کنیمOkرنگ، سایه و نحوه ی حرکت متن را تنظیم می کنیم و 

را Okو ابه جا با استفاده از گیره های اطراف عکس، سایز را تغییر داده و عکس را با کلیک موس ج.انتخاب و عکس را اضافه می کنیم

.  انتخاب می کنیم



را انتخاب و زمان مورد نظر را که معموال Durationبرای تنظیم زمان متون ابتدا و انتها بر روی آن کلیک کرده و گزینه : 14گام 

، جلوه های ویژه را برای قسمت های اضافه شده نیز  10با تکرارگام . را انتخاب می کنیم Okو گزینه ثانیه بیشتر است را وارد و 12از 
.اعمال می کنیم



را به  بر روی آن، موسیقیاز کلیک جهت قرار دادن موسیقی ، موسیقی مورد نظر را انتخاب و پس : 15گام 

(  drag. )قسمت                       در قسمت پایین می کشیم و کلید موس را رها می کنیم



های مورد سمتبرای ویرایش موسیقی، با کلیک بر روی آن و قرار گرفتن در حالت انتخاب می توانیم با جابه جا کردن ابتدا و انتهای آن، موسیقی را در ق: 16گام 

. می توانیم از چندین موسیقی استفاده کنیم.نظر کلیپ قرار دهیم

.ودشیاگر در کلیپ فیلمی استفاده شود که بخواهیم صدای آن را حذف کنیم با کلیک بر روی آن و کشیدن موج صدا به قسمت پایین، صدا کامال حذف م



کرده و برای کم یا زیاد کردن موسیقی، در هر قسمتی که می خواهیم بر روی موج صدا، دابل کلیک: 17گام 

.پس از ایجاد گره، گره را جابه جا می کنیم 

گره



اب و برای قرار دادن متن در قسمت های مختلف کلیپ، از قسمت                   در منو امکانات، قالب دلخواه را انتخ: 18گام 

.  را اجرا می کنیم12متن را با جابه جایی در قسمت دلخواه قرار داده و گام . به قسمت                   در میز کار منتقل می کنیم



برای قرار دادن لوگو یا عکس در فیلم، گزینه                     را از نوار وظیفه انتخاب و قالب                 را انتخاب : 19گام 

.  و به قسمت                               منتقل می کنیم

.را انتخاب می کنیمEDIT Effectسپس با کلیک روی آن، گزینه 



،  ، فایل لوگو یا عکس مورد نظر را انتخاب و با استفاده از گیره های اطراف عکسPathعکس، از قسمت جهت ویرایش :20گام 

.  را انتخاب می کنیمOkسایز را تغییر داده و عکس را با کلیک موس جابه جا می کنیم و 



را Nextو در ادامه Fileجهت ذخیره سازی نهایی کلیپ، گزینه                        را از منو امکانات انتخاب و سپس گزینه :21گام 

.سپس نوع پسوند ذخیره سازی کلیپ را انتخاب و به مرحله بعد می رویم. انتخاب می کنیم



ز گذشت  پس ا. محل ذخیره سازی را مشخص و نام کلیپ را می نویسیم و گزینه                        را انتخاب می کنیمدر ادامه : 22گام 

. مدت زمانی کوتاه کلیپ در محل ذخیره شده قابل رویت می باشد



2واحد –دوره دوم –( ع)دبیرستان دخترانه امام حسین 
مشهد مقدس

98-99سال تحصیلی 


