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واقعا دنبال

 چی هستید؟

قدم اول
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اول از همه با خودتون شفاف باشید و 

هدفتون از یادگیری گیتار رو مشخص کنید.

می خواهید برای لذت بردن و آرامش در 	 

کنار شغل اصلی و یا تحصیل گیتار بزنید؟

می خواهید اوقات فراغت بهتری  داشته 	 

باشید و در جمع نزدیکان خودتون گیتار 

بزنید و بخونید؟

می خواهید یک گیتاریست حرفه ای 	 

بشوید و در گروهای بزرگ موسیقی اجرا 

کنید؟

http://www.laminor.org


سبک مورد عالقه

 خود را پیدا کنید

قدم دوم
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اگر به بازخوانی یا زدن ترانه های معروف 	 

ایرانی عالقه دارید سبک انتخابی شما 

سبک پاپ است. این سبک با اختالف 

محبوب ترین سبک هنرجویان گیتار در 

ایران است.

اگر می خواهید موسیقی های محبوب 	 

انگلیسی زبان  را اجرا کنید سبک های  

راک، بلوز، جز و متال، فولک و کانتری 

سبک های انتخابی شماست.

در صورتی که می خواهید بر روی گیتار 	 

حسابی هنرنمایی تکنیکی کنید و موسیقی 

های عمیق تر را دنبال کنید سبک با اصالت 

کالسیک و موسیقی فولک فالمینکو گزینه 

های مناسب شماست.

http://www.laminor.org


ساز خود را

انتخاب کنید

قدم سوم
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بعد از انتخاب سبک اکنون نوبت به تهیه 

گیتار است. انتخاب اکثر هنرجویان گیتار 

در ایران برای یادگیری سبک پاپ گیتار نوع 

کالسیک یا همان گیتارهای سیم نایلونی 

 است.

برای اطالعات دقیق تر در مورد انواع گیتار 

و راهنمایی خرید گیتار پیشنهاد می کنیم 

حتما مطلب  راهنمای خرید انواع گیتار را 

در سایت المینور مشاهده کنید.

http://www.laminor.org
https://laminor.org/blog/best-beginner-guitar


پیدا کردن منابع معتبر

برای یادگیری

آنالین و حضوری

قدم چهارم
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تا چند سال قبل برای یادگیری حتما باید به 

دنبال یک مدرس حضوری می گشتید اما 

امروزه فضای مجازی و دوره های آنالین کار 

را راحت کرده اند.

اکنون که سبک خود را انتخاب کرده اید 

و گیتار خود را خریده اید، وقت یادگیری 

است. اگر می خواهید حضوری یادگیری 

را شروع کنید به دنبال مدرس مناسب در 

منطقه محل سکونت خود باشید اما اگر به 

خاطر  کرونا یا محدودیت زمان به دنبال 

یادگیری آنالین هستید بخش آموزش 

سایت المینور را به شما پیشنهاد می کنیم.

مشاهده دوره های آموزشی آنالین

http://www.laminor.org
https://laminor.org/courses?feature=ebook


خالی کردن زمان

 برای تمرین مداوم

قدم پنجم
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تمرین کردن و داشتن پشتکار مهمترین 

چیزی هست که زمان یادگرفتن یک ساز 

 جدید باید بهش اهمیت بدید. 

اگر میخواهید پیشرفت کنید باید هر 

 روز تمرین کنید. 

هر روز در ساعت خاصی از روز تمرین کنید 

تا پیشرفت کنید و بتوانید به تسلط خوبی 

 در این ساز برسید.

پیشنهاد ما برای شما روزانه 45 تا 90 دقیقه 

گیتار است.

http://www.laminor.org


نـکاتی برای 

پیشرفت در 

گیـتـار



ساده ترین ها را

 یاد بگیرید.
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شاید باور نکنید ولی برای اینکه بتونید 

چندتا اهنگ زیبا رو با گیتار اجرا کنید نیاز 

 ندارید کلی چیز یاد بگیرید. 

تنها با یادگیری چند آکورد و ریتم ساده به 

راحتی میتونید چندین آهنگ مختلف رو با 

تمرین کردن یاد بگیرید. 

  

کافیه به ویدیوهای آموزش ترانه المینور سر 

بزنید و اونجا کلی ترانه مختلف رو با سطح 

مقدماتی یاد بگیرید.

http://www.laminor.org
https://laminor.org/all-courses?feature=ebook


از صدای ساز خود 

لذت ببرید.
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خیلی مهم هست که از همان ابتدا 

یادبگیرید که از صدای سازتون لذت ببرید 

حتی اگه تمرین می کنید.

قرار نیست از روز اول بهترین باشید 

قراره که از مسیرتون لذت ببرید.

پس با اعتماد به نفس  تمرین کنید و از 

صدای تمرینی خودتون لذت ببرید و با 

خودتون بگید که قراره هر روز بهتر از روز 

قبل باشم پس از همین االن از ساز زدن و 

آواز خوندنم لذت می برم

http://www.laminor.org


سازتون رو همیشه 

کوک کنید.
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یکی از بدترین عادت هایی که ممکنه تو 

مسیر یادگیری گیتار درگیر اون بشید این 

هست که بدون کوک کردن ساز خودتون 

شروع به تمرین کنید پس هرگز و هرگز 

بدون کوک کردن  گیتار تمرینتون رو شروع 

نکنید تا همیشه صدای استاندارد و زیبایی 

 رو بشنوید.

برای کوک کردن هم نگران نباشید 

اپلیکیشن های آنالین زیادی هستند که 

براحتی می تونید ساز خودتون رو با اون ها 

کوک کنید.

نحوه کوک کردن آنالین گیتار 

با اپلکیشن موبایل

http://www.laminor.org
https://laminor.org/courses/beginners-guitar-course/3?feature=ebook
https://laminor.org/courses/beginners-guitar-course/3?feature=ebook


نت خوانی 

و تئوری موسیقی را 

یادبگیرید.
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اگر میخواهید کمی از بقیه حرفه ای تر باشید 

میتونید با یادگیری نت خوانی ملودی های 

اهنگ های مختلف رو یاد بگیرید و اجرا 

 کنید.

  

 فقط کافیه با خوندن مطالب وبالگ

المینور نت های مختلف رو یاد بگیرید و 

سپس از بخش نت و تبلچرهای المینور 

نت و تبلچر اهنگ مورد عالقه خودتون رو 

پیدا کنید و اقدام به تمرین کردن ملودی 

های مختلف کنید.

مشاهده همه نت و تبلچرها

http://www.laminor.org
https://laminor.org/tabs?feature=ebook


هر روز

تمرین کنید.
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تمرین مداوم و پیوسته راز موفقیت 

شماست. هر روز آکورد یک آهنگ جدید رو 

از بین چند هزار اهنگ مختلف روی سایت 

 المینور انتخاب کنید و تمرین کنید. 

  

برای اینکه خیال شما از درست بودن 

اکورد اهنگ ها راحت تر باشه برای شما 

آکوردهای تایید شده رو روی سایت اوردیم 

که این اکوردها همگی توسط اساتید المینور 

بازنویسی و تایید شدند.

با خیال راحت با آکوردهای تایید شده 

تمرین کنید. 

مشاهده همه آکوردهای تایید شده 

http://www.laminor.org
https://laminor.org/verified-chords?feature=ebook


آهنگی که

دوست دارید را

یاد بگیرید.
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یکی از راه های ایجاد انگیزه در یادگیری 

 گیتار تمرین کردن اهنگ های مورد عالقه

 خودتون هست. 

المینور برای شما بوک مارک کردن و ایجاد 

پلی لیست رو فراهم کرده و میتونید به 

راحتی هر اکوردی رو که دوست دارید 

بوکمارک کنید تا بعدا سریع بهش دسترسی 

 داشته باشید و از تمرین کردن لذت ببرید.

http://www.laminor.org


صبور باشید 

و ادامه دهید.
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همونطوری که همیشه گفتیم باید تمرین 

 زیادی داشته باشید، باید صبور هم باشید.

چون رشد و پیشرفت در ابتدای مسیر 

خیلی قابل توجه نیست پس باید صبور 

باشید و به تمرین کردن ادامه بدید و 

پیشرفت های کوچیک رو ببینید و از دیدن 

 اونها خوشحال بشید.

خیلی خوبه که به بقیه هم نشون بدید چی 

 یاد گرفتید.

  

توی این تمرین کردن ها میتونید 

تنوع  ایجاد کنید. مثال خوندن با گیتار 

رو تمرین کنید. برای این کار میتونید از 

بکنیگ ترک های المینور استفاده کنید. با 

بکینگ ترک ها می تونید صدای خواننده، 

سازهای مختلف، بیس و درام رو جداگانه 

پخش کنید و باهاش تمرین کنید.

http://www.laminor.org
https://laminor.org/backing-tracks?feature=ebook


به گیتاریست های

دیگر گوش کنید.
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همیشه با نگاه کردن به بقیه میتونید 

ازشون یاد بگیرید. تماشای اجرای کاربران 

 مختلف میتونه به شما کمک کنه نقاط

ضعف خودتون رو پیدا کنید و همچنین 

از روش کار اون ها یاد بگیرید و اشکاالت 

خودتون رو رفع کنید.

http://www.laminor.org


تمرین با 

ورژن های ساده شده 

آکوردها.
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اگر در ابتدای مسیر هستید احتماال گرفتن 

یکسری اکوردهای سردسته برای شما 

مشکل است. یکی از راه هایی که بتونید 

یک آهنگ رو اجرا کنید بدون اینکه 

اکوردهای سردسته بگیرید استفاده از کاپو 

 است.  

  

المینور در بخش ساده سازی با کاپو این 

امکان را برای شما فراهم کرده تا با فعال 

کردن ساده سازی با کاپو به راحتی یک 

اکورد مشکل را به یک اکورد ساده تبدیل 

کنید و از اجرای ان با گیتار لذت ببرید.

http://www.laminor.org


چند ریتم کاربردی

یاد بگیرید.
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یادگیری اکورد و ریتم در گیتار پاپ یعنی 

 توانایی اجرای اهنگ های مختلف. به

همین دلیل باید عالوه بر اکوردهایی که یاد 

 میگیرید باید چند ریتم را هم بیاموزید. 

  

در المینور برای اهنگ های پرطرفدار 

ویدیوی نحوه اجرای ریتم آن ترانه را برای 

 شما آورده ایم که بتوانید به راحتی ریتم

مناسب را انتخاب و اهنگ را اجرا کنید.

مشاهده همه آکوردهای دارای ویدیو ریتم 

http://www.laminor.org
https://laminor.org/rhythm-chords?feature=ebook


اجرای خود را

 ضبط کنید و نظر 

بقیه را بشنوید.
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در کنار مشاهده اجرای بقیه افراد، این که 

بتونید اجرای خودتون رو با بقیه به اشتراک 

بزارید و نظراتشون رو بشنوید ایده خیلی 

خوبیه. همچنین میتونید برای خودتون 

یه پروفایل انالین ایجاد کنید که همه 

ویدیوهای شما اونجا هست و با بقیه به 

 اشتراک بزارید. 

  

بخش اجرای کاربران المینور دقیقا به 

همین هدف بوجود اومده. با رفتن به 

اونجا میتونید ویدیوهای خودتون رو به 

اشتراک بزارید و ویدیوهای بقیه رو هم 

مشاهده کنید.

مشاهده ویدیوهای اجرای کاربران

http://www.laminor.org
https://laminor.org/covers?feature=ebook


نکات

طالیی
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نگران سرعت خود نباشید. 

چیزی که مهم است اجرای 

درست و شفاف است. با 

گذر زمان سرعت شما نیز 

بهبود می یابد.

http://www.laminor.org
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اگر زیادی پیشرفت 

نمیکنید نگران نباشید. 

همه در روزهای ابتدایی 

آغاز کار خود به کندی 

پیش می روند. تنها کاری 

که باید بکنید این است که 

تمرین کنید و تمرین کنید 

و دست از تمرین کردن 

برندارید.

http://www.laminor.org
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ساعت خاصی در روز را 

برای تمرین کردن معین 

کنید و به آن پایبند باشید.

http://www.laminor.org
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کنار خودتون افرادی داشته 

باشید که مثل خودتون 

میخوان گیتار زدن رو 

یاد بگیرند و توی اون 

پیشرفت کنن.

http://www.laminor.org
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با بقیه تمرین کنید.

این کار باعث میشه تا 

عالوه بر اینکه کلی انرژی 

می گیرید بتونید سطح 

خودتون با بقیه رو هم 

مقایسه کنید.

http://www.laminor.org
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قبل از تمرین کردن گرم کنید

حواستون باشه که 

انگشتان شما قبل از شروع 

به تمرین باید آماده شوند.

http://www.laminor.org


معرفی 

المینور پالس
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المینور پالس مجموعه ای از امکانات 

مختلف انالین برای شماست که بتونید 

ساده تر و سریع تر گیتار زدن رو یاد بگیرید و 

 تمرین کنید.

برخی از امکانات المینور پالس:
بیش از ۱50 دوره ویدیویی آموزش گیتار	 

بیش از ۱۲0 ویدیو نحوه اجرای ریتم ترانه	 

دسترسی کامل به بکینگ ترک ها	 

دسترسی کامل به نت و تبچر ها	 

امکان ساده سازی با کاپو	 

و کلی قابلیت جذاب دیگر

http://www.laminor.org
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تخفیف ۳۰ درصدی

 خرید اشتراک ماهانه المینور

اشتراک ماهانه یعنی در طول مدت زمان 

اشتراک خود دسترسی نامحدود به تمامی 

محتوای المینور دارید.
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