راهنمای کالس های مهران عباسی

تنظیم  ،میکس و مسترینگ و کارگاهی
مقدمه :
با توجه به تجربه هفت ساله من در زمینه تدریس کالسهای فشرده و کم هزینه و کارآمد جهت شرکت
عالقمندان در این گونه کالسها تغییراتی عمده ای در تشکیل کالسها اتفاق خواهد افتاد .
با توجه به اینکه بیشتر دوستان از طوالنی بودن زمان کالس در "یک" روز که غالبا تا  8ساعت ادامه داشت
شکایت داشتند این بار کالسهای آموزشی در دو روز و هر کالس  4ساعت و با توقف استراحتی  44دقیقه ای
بین کالس تشکیل خواهد شود .
تعداد شاگردان هر کالس گروهی بیشتر از  02نفر نخواهد بود و تایین سطح هنرجویان یک روز قبل از تشکیل
کالسها انجام خواهد شد.
توجه  :بسیاری از دوستان از اینکه سطح دوستان در یک کالس بسیار تفاوت داشت ناراحت بودند امسال
حرفه ای ها از مبتدی ها جدا خواهند شد  ،تا هر دو گروه سواالت مربوط به توانایی خود را داشته باشند.
این بار من به دنبال تشکیل تیمی با استعداد های "واقعی" هستم  ،پس اگر احساس میکنید میتوانید یک
حرفه ای باشید حتما آماده باشید من برنامه ای ویژه برای شما دارم .
توجه  :انتخاب همچین شخصی بسیار سختگیرانه است  ،پس حتما بهترین کار خود را تا رسیدن روز کالسها
آماده کنید .
این بار سعی کردم که روی موارد آموزشی توجه بیشتری داشته باشم و کالسهای کارگاهی را از آموزشی
جدا کنم تا اطالعات آموزشی طبقه بندی شده و از قبل طراحی شده دقیقتر باشد  ،غالبا در گذشته به دلیل
فشار شاگردان کالس ها به درخواست هنرجویان به سمت موضوع دیگری جهت پیدا میکرد و این اصال درست
نبود.
کالس های حرفه ای (شامل تنظیم و میکس و مستر حرفه ای) مدت زمان (دو روزه)
این کالسها با مبانی صوت و طراحی صدا و صدا سازی با سینتی سایزرهای دیجیتالی آغاز میشود  ،ریتم
سازی در سه سبک "الکترونیک  ،ترپ  ،هیپ هاپ و پاپ" توضیح داده خواهد شد (توجه داشته باشید فقط
ریتم سازی در این سبک ها آموزش داده میشود تولید این سبک ها به تخصصی چند ساله برای هنرجویان
نیاز است) انتخاب سمپل ها و فن های میکس و استفاده از صداهای استاندارد این سبک برنامه ریزی دقیقی
شده است  ،تحلیل چند اثر حرفه ای موسیقی به همراه پروژه کامل آن در اختیار شما قرار میگیرد.
سینت های مورد استفاده در کالس :
Sylenth1 , Spire, Serum, Massive , Sytrus , Harmor , Slicex , Patcher , Newtone2
افکت پالگین های مورد استفاده در کالس :
Fabfilter , T-Racks , Waves , Image-line
در این دوره ی حرفه ای از کالسهها برای کسهانی که اصهال با اصول میکس آشنا نیستند باید تذکر داده شود
باید اصول میکس و مسترینگ را توسط اساتید یا خود آموز (در حد متوسط) طی کرده باشید سوال ها مبتدی
پاسخ داده نمیشود .

ادامه در صفحه بعد

کالس های مبتدی (دو روزه)
این کالس ها مخصوص کسانی است که خیلی “تجربه باالیی" در زمینه میکس و مسترینگ و تنظیم و کار با
نرم افزارهای موسیقی ندارند یا اگر هم دارند کمتر از  1یا  0سال است
سعی شده در این کالس به راه هایی برای رسیدن سریع به رفع ایرادات تنظیم و انتخاب صداها و میکس و
مسترینگ در حد قابل قبول توضیح داده شود  .این کالس برای کسانی در نظر گرفته شده که در کالسهای
من تا به حال شرکت نکرده بودند.
سینت های مورد استفاده در کالس :
3xosc , Nexus , Patcher , Harmor , Slicex
افکت پالگین های مورد استفاده در کالس :
Fabfilter , Image-line
آشنایی ابتدایی با نرم افزارهای مثل  Cubase , Live , FLStudio , Logicو غیره الزامی هستند  .این کالسهای
برای کسانی که تا به حال با نرم افزار ها و وی اس تی ها کار نکرده باشند مناسب نیست.

کارگاه های تنظیم و میکس و مسترینگ
در کالس عملی کارگاهی مربوط به تنظیم  ،تنظیم یک پروژه به صورت کامل انجام خواهد شد و نکات دقیقی
در رابطه با تکنیک های اجرای یک پروژه انتخاب صداها و آنالیز سبک ها و نحوه ی شروع یک پروژه توضیح داده
شد.
خواهد
در کالس عملی کارگاهی تنظیم  ،میکس و مسترینگ دو پروژه به صورت کامل انجام خواهد شد یک پروژه
الکترونیک و یک پروژه به صورت پاپ به همراه ساز .
توجه داشههته باشههید این کالسههها کارگاهی میباشههد و در آن سههواالت شههما پاسههخ داده خواهد شههد و جنبه
آموزشههی نرم افزاری ندارد و بیشههتر به تکنیک های عملی من پرداخته خواهد شههد اگر مایل به شههرکت در
کالس آموزشهی کاملتری هستید در دوره حرفه ای که تمرکز آن به آموزش است تا عملی باید شرکت کنید.
توجه  :اگر به هر دلیلی از شههرکت در کالس منصههری شههدید باید قبل از شههروع کالسههها اطالع داده شههود و
تصویه حساب بعد از انتخاب یک جایگزین بجای شما و پس از اتمام کالس مذکور انجام خواهد شد.
خواهشهههمند اسهههت از طری
طراحی نشده .

تلفن همراه اقدام به ثبت نام نکنید چون سهههایت برای مرورگرهای تلفن همراه

محیط نرم افزاری اف ال استودیو  02است اما شما با هر نرم افزاری میتوانید در کالسها شرکت کنید
توضیحات کالسها کلی است و فقط به ای ال استودیو مرتبط نمیباشد .
نیازی به آوردن لپ تاپ یا دستگاه خاصی نیست فقط با یک رکوردر صدا میتوانید در کالس شرکت کنید.

هر آنچه که باید از رکورد و میکس وکال بدانید (جدید)
حتما برای شما میکس وکال چالشی بسیار بزرگ است من در یک کالس بسیار مفید و فشرده سعی دارم
ابزارهای مفید و موثر برای هر آنچه که برای میکس و آماده سازی وکال نیاز دارید را معرفی و از مراحل
شروع رکورد وکال تا تیون و میکس و افکت گذاری را به شما آموزش دهم.
نرم افزار های مورد استفاده در کالس :
Cubase , Newtone , Melodine , Fabfilters , IL Plugins , Waves

آموزش ساخت پادکست موسیقی (جدید)
آموزش ساخت پادکست برای اولین بار توسط من انجام خواهد شد من روش خاص خود را دارم و شیوه ای
که استفاده میکنم یکی از پیچیده ترین روشهای ساخت پادکست در دنیا به حساب می آید چون در آن
تکنیک و میکس و صدا سازی و انتخاب درست گام ها بسیار اهمیت دارد .
اگر عالقه دارید پادکست حرفه ای بسازید من شما را راهنمایی میکنم که چگونه یک پادکست حرفه ای
بسازید .
نرم افزارهای مورد استفاده در کالس :
FLStudio 20 , Abelton Live 10 , MixedinKey , Rekordbox , Slicex , Fabfilters

اگر توضیحات بیشتری درباره کالسها الزم دارید یا مشکلی در پرداخت داشتید با اکانت تلپادوی من
 @mehranabbasipvمیتوانید ارتباط مستقیم داشته باشید.
هزینه کل کالسهای یک روزه  042،222تومان است و هر کالسه دو روزه  442،222تومان است.

دوستان گرامی تالش من برای آموزش شما برای این است که تمامی راه هایی که در این سالها با زحمت
به دست آورده ام در اختیار شما قرار بدهم این تنها آرزوی من بوده که شما راهی که من در  02سال تالش
و زحمت به دست آوردم شما در زمان کمتری بدست بیاورید و بهترین راه برای درمان موسیقی مریض ما
آموزش هر آنچه از دست من و دوستانم بر می آید است.

خواهش میکنم تمام تالش خودتان را بکنید که روحیه مبارزه در آموزش و فراگیری علم را در خود تقویت و حفظ
کنید با تمام این مشکالتی که وجود دارد تمام سعی خود را برای ارائه هر آنچه در توان دارم هرگز از شما دریغ
نخواهم کرد.

با تشکر مهران عباسی
((جدول و تاریخ کالسه ها در صفحه آخر))

جدول کالسهای مرداد و شهریور ماه
شهر

موضوع کالس

تاریخ کالس

ساعت کالس

آموزش مبتدی ها (جلسه اول)

 7مرداد ماه

 4ساعت

آموزش مبتدی ها (جلسه دوم)

 8مرداد ماه

 4ساعت

آموزش حرفه ای (جلسه اول)

 9مرداد ماه

 4ساعت

تهران

آموزش حرفه ای (جلسه دوم)

 12مرداد ماه

 4ساعت

((تاریخ تعیین سطح  26تیر ماه
در تهران ))

کارگاه تنظیم و پرسش و پاسخ

 11مرداد ماه

 4ساعت

02

کارگاه میکس و مستر و پرسش و پاسخ

 10مرداد ماه

 4ساعت

02

 042،222تومان

آموزش ساخت پادکست موسیقی

 10مرداد ماه

 9ساعت

02

 042،222تومان

هر آنچه از میکس وکال باید بدانید

 14مرداد ماه

 9ساعت

02

 042،222تومان

آموزش حرفه ای (جلسه اول)

 02مرداد ماه

 4ساعت

آموزش حرفه ای (جلسه دوم)

 01مرداد ماه

 4ساعت

02

 442،222تومان

کارگاه تنظیم و پرسش و پاسخ

 00مرداد ماه

 4ساعت

12

 042،222تومان

کارگاه میکس و مستر و پرسش و پاسخ

 00مرداد ماه

 4ساعت

12

 042،222تومان

هر آنچه از میکس وکال باید بدانید

 04مرداد ماه

 4ساعت

02

 042،222تومان

آموزش حرفه ای (جلسه اول)

 27مرداد ماه

 4ساعت

آموزش حرفه ای (جلسه دوم)

 28مرداد ماه

 4ساعت

02

 442،222تومان

کارگاه تنظیم و پرسش و پاسخ

 29مرداد ماه

 4ساعت

12

 042،222تومان

کارگاه میکس و مستر و پرسش و پاسخ

 30مرداد ماه

 4ساعت

12

 042،222تومان

آموزش حرفه ای (جلسه اول)

 0شهریور ماه

 4ساعت

آموزش حرفه ای (جلسه دوم)

 4شهریور ماه

 4ساعت

02

 442،222تومان

کارگاه تنظیم و پرسش و پاسخ

 4شهریور ماه

 4ساعت

12

 042،222تومان

کارگاه میکس و مستر و پرسش و پاسخ

 9شهریور ماه

 4ساعت

12

 042،222تومان

آموزش حرفه ای (جلسه اول)

 12شهریور ماه

 4ساعت

آموزش حرفه ای (جلسه دوم)

 11شهریور ماه

 4ساعت

12

 442،222تومان

آموزش حرفه ای (جلسه اول)

 17شهریور ماه

 4ساعت

آموزش حرفه ای (جلسه دوم)

 18شهریور ماه

 4ساعت

12

 442،222تومان

شیراز

اصفهان

مشهد

ساری

رشت

ظرفیت

قیمت کالس

02

 442،222تومان

02

 442،222تومان
 042،222تومان

توجه داشته باشید بعد از ثبت نام باید به ایمیل شما رسید شرکت در کالس صادر شده باشد
اگر توضیحات بیشتری درباره کالسها الزم دارید یا مشکلی در پرداخت داشتید با پیام رسان تلپادو @ mehranabbasipvمیتوانید
ارتباط مستقیم داشته باشید .شماره تماس  29099902494و  09352364780جهت پشتیبانی بین ساعت  11ظهر تا  4عصر به غیر
از روزهای تعطیالت رسمی در نظر گرفته شده است.

جهت دریافت پیام رسان تلپادو روی این لینک کلیک کنید
/https://telepado.com

