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 اتودسک اینونتور 

 :آن برگزاری  از  و هدف ی دورهمعرف

 .ارائه شده است اتودسکاست که توسط شرکت  طراحی به کمک رایانهافزار یک نرم (Autodesk Inventor ):انگلیسیه باتودسک اینونتور 

افزار مدلینگ در پرفروشترین نرم ۹۰۰۲-۹۰۰۲افزار باعث شد که در سال ی این نرمافزار را عرضه کرد. توانایاین نرم ۳۱نگارش  ۹۰۰۲در سال  اتودسکشرکت 

رغم تاکید کمپانی سازنده این گذرد و علیافزار در ایران چند سالی میافزارهای معروف دیگر در این زمینه پیشی گیرد. از ورود این نرمجهان نام بگیرد و از نرم

افزار همراه با دیگر ؛ این نرم ۹۰۰۲متأسفانه بطور بایسته مورد استقبال قرار نگرفت و تقریباً ناشناخته مانده بود تا اینکه در سال افزار برای استفاده از آن ، نرم

کم جای خود را در میان کاربران این رشته به بازار عرضه شد و از آن تاریخ به بعد اینونتور، کم مکانیکال دسکتاپو  اتوکدیعنی  اتودسکمحصول معروف کمپانی 

ا با اتوکد کار کرده های قدیمی خود رهایی که نقشهیکی از علل موفقیت آن بود. چرا که برای شرکت CAD افزار باباز کرد. خصوصاً سازگاری کامل این نرم

های مدل شده توسط مکانیکال دسکتاپ یکی افزار از نقشهافزارهای مدلینگ جدید بسیار مهم بود. همچنین پشتیبانی این نرمبودند عامل سازگاری کامل نرم

افزار آن در صنعت امروز، گامی برای معرفی بهتر این نرمافزار و کاربرد های این نرمدیگر از عوامل موفقیت آن است. در ادامه سعی شده است تا با معرفی توانایی

 .صورت بگیرد

دهنده قدرت و برتری  در این نرم افزار و استفاده آن در مسابقات ملی و مهارت سازمان فنی و حرفه ای کشور و مسابقات جهانی نشان Libraryوجود قویترین 

 شد.این نرم افزار نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه می با

 .کندرقابت می سالید اجو  مکانیکال دسکتاپ، سالیدورکسبصورت مستقیم با  اینونتورافزار نرم

 

 :های آموزشی سرفصل 

Primery :دوره مقدماتی   

 : محیطهای 

1) Part 

2)  Assembly 

3) Drawing 
Professional   :دوره پیشرفته

محیطهای :   

1)Inventor Studio 
2) Sheet Metal  
3)Weldment  

 

 : کاربرد در بازارکار
گردد. در صورتی کوس، طراحی قالب و ماشینکاری استفاده میافزار در ایران بیشتر جهت طراحی قطعات مختلف، نقشه کشی، مهندسی معامروزه از این نرم

افزار در اغلب توان نام این نرمباشد، به نحوی که میافزار میافزار تحت پوشش قرار دادن هر فعالیتی مهندسی به کمک نرمهدف سازندگان اصلی این نرم

 .های صنعتی جهان دبدبزرگترین پروژه

 ون ایران رادیاتور و مشعل از این نرم افزار جهت طراحی و نقشه کشی استفاده می نمایند.در ایران شرکت های بزرگی همچ

 

 ساعت ۹2  مدت دوره :

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B3%DA%A9_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AC


 

 

 انسیس

 :  و هدف از برگزاری آن دوره  معرفی

 ANSYSباشد که محصول شرکت می مهندسی به کمک رایانهافزار یک نرم (ANalysis SYStems) مخفف کلمات (ANSYS) :انگلیسیانسیس به 

Inc  اء محدودروش اجزاست و از دسته ابزارهای تحلیلی است که از (FEM) شودسازی و تحلیل در آن استفاده میبرای مدل. 

سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین سازد تا به راحتی بهینهافزار انسیس مهندسین و طراحان را قادر مینرم

 .ه صورت مرحله به مرحله اعمال کنندهایشان بهای مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرحسازیشبیه

 اعضای فوالدی، اتصاالت مانند ای سازه اجزای و …ها مانند قاب، مخزن، سد، پل ابزارهای پیش بینی شده در انسیس امکان تحلیل انواع مختلف سازه

های استاتیکی، بارگذاری رفت و برگشتی، مودال، تحلیل توان بهمی جمله آن از. است ساخته فراهم مختلف هایروش به را …یا بتنی، ایزوالتورها،  فوالدی

ی شبیه سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه های متعددی به صورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با برا. کرد اشاره …تاریخچه زمانی، طیفی و 

های رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند ند. همچنین مدلاالگوهای مختلف در دسترس هستند که به طور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده

 .روندپراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می -های دو و چند خطی فوالد، مدل دراگرمدل

ال مکانیک ,اینونتور ,سالیدورکس ,پرو/اینجینیرسه بعدی که شامل  CAD افزارهای اصلیکامالً بر آخرین ورژن نرم Design Space Ansys افزارنرم

استفاده نموده و از فرمت های رایج هندسی و  کتیاافزار تواند از اطالعات خروجی نرمافزار میشود منطبق است. این نرممی سالید اج, یونیگرافیکس ,دسکتاپ

 : افزار انسیسهای مهم نرمویژگی رخی ازب.پشتیبانی نماید Para solid و SAT برداری مانند

 ترواستاتیک، الکترونیک و دینامیک، الکترومغناطیس، الکانتقال حرارت سیاالت، جامدات،:  انجام آنالیز در زمینه های گوناگون از قبیل .۳

 جامداتی -توانائی آنالیز توأمان مانند آنالیز سیاالتی  .۹

 های طراحی شدهتوانائی بهینه سازی مدل .۱

 افزار برای توسعه امکانات جدیدنرم زبان برنامه نویسیقابلیت برنامه نویسی به کمک  .4

 htmp های مختلف به صورت فیلم، عکس یاقابلیت تهیه گزارش و خروجی .2

 هایی طراحیها در رسیدن به جواب نهاتوانایی تشخیص پارامترهای مختلف و بررسی میزان اهمیت هر کدام از آن .۲

 کتیا ,یونیگرافیکس ,مکانیکال دسکتاپ ,اینونتور ,سالیدورکس ,پرو/اینجینیرافزارهای دیگر نظیر امکان برقراری ارتباط با نرم .۲

 های آموزش سرفصل

(Prrimery(:دوره مقدماتی 

ANSYS Multiphysics  

ANSYS Mechanical  
ANSYS Structural 

 

)Professional( :دوره پیشرفته 

 ANSYS CFD-Flo 

ANSYS Maxwell  

ANSYS HFSS 

 

 کاربرد در بازار کار :
گیرند که بزرگ را در بر می پروژه هایطیف وسیعی از کاربران خصوصی تا  انسیسگیرد.کاربران قرار میبه صورت گسترده مورد استفاده مهندسان  انسیس

  .و پروژه و پژوهش را شامل می شود پوشش دهنده بخشهای اعظمی از بازار ساخت و تولید

 

 ساعت 35مدت دوره :  

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7


 

 

ABAQUS 

 : دوره و هدف از برگزاری آن   معرفی

 روش اجزاء محدوددر زمینه تحلیل به  مهندسی به کمک رایانههای قدرتمند افزاریاز جمله نرم (ABAQUS )انگلیسی افزار آباکوس بهنرم

(FEM) افزار از لغتدر بازار است. اسم و نشان این نرم abacus  و چرتکهمعنای به  زبان انگلیسیدر (abax) به معنای زبان یونانیدر و 

 .استتخته پوشیده شده با ماسه، گرفته شده

 .می باشد داسو سیستمزافزار محصول شرکت فرانسوی این نرم

افزار دارای مجموعه المانهای باشد. این نرمی ساده تا پیچیده ترین مدلسازی غیر خطی را دارا میآباکوس قابلیت حل مسایل از یک تحلیل خط

های رفتاری بسیار زیادی است که ها مدل کرد. همچنین دارای مدلتوان توسط این المانای را میباشد که هر نوع هندسهای میبسیار گسترده

ها، بتن مسلح، فومهای فنری و نیز شکننده و ها، پلیمرها، کامپوزیتگوناگون نظیر فلزات، الستیک در مدلسازی انواع مواد با خواص و رفتار

سازد. نظر به اینکه آباکوس یک ابزار مدلسازی عمومی و گسترده همچنین مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، قابلیت باالیی را ممکن می

توان افزار میشود. با استفاده از این نرمکرنش( نمی -یعنی مسئله تنش ) مکانیک جامداتمسائل  باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیلمی

 .رت، نفوذ جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، تراوش و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار دادمسایل مختلفی نظیر انتقال حرا

 سرفصل های آموزشی  :

۳. Abaqus/Standard کندباشد و از رویکرد انتگرال گیری ضمنی استفاده میکه یک تحلیل گر کلی بر مبنای روش اجزای محدود می. 

۹. Abaqus/Explicit کند و برای حل باشد و از رویکرد صریح برای انتگرال گیری استفاده میلیل گر خاص اجزای محدود میکه یک تح

 .های غیرخطی شامل مسائل تماس و در حالت بارگذاری گذرا کاربرد داردسیستم

۱. Abaqus/CFD ری اضافه شدافزابه بعد به این مجموعه نرم ۲٫۰افزار تحلیل دینامیک سیاالت است و از نسخه که یک نرم. 

4. Abaqus/Electromagnetic افزار تحلیل مسائل الکترومغناطیس استکه یک نرم. 

 کابرد در بازار کار  :

گیرد به همراه .کاربران انسیس طیف وسیعی از کاربران خصوصی تا پروژه های به صورت گسترده مورد استفاده مهندسان قرار میآباکوس 

 دهنده بخشهای اعظمی از بازار ساخت و تولید و پروژه و پژوهش را شامل می شود. گیرند که پوشش بزرگ را در بر می

 ازجمله سایر موارد که از این نرم افزار استفاده می شود :

   هوافضاصنایع  

  هاتوربوماشین  

   پتروشیمیکاربرد در تجهیزات پروسس و  

   و توان  انرژیتولید 

  گازو  نفت  

   خودروصنایع  

  های حرارتیمبدل  

 

 ساعت ۰3مدت دوره :  
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: SolidWorks  

 :و هدف از برگزاری آن دوره   معرفی

: SolidWorksساخته  داسو سیستمزشود و توسط شرکت فرانسوی اجرا می ویندوزاست که بر روی  طراحی به کمک رایانهافزار مهندسی یک نرم

شرکت در سراسر جهان  ۳۱۰٬۰۰۰میلیون مهندس در بیش از  ۳٫۱ورکس توسط افزار سالید شود. در حال حاضر نرمشده و همچنان توسعه داده می

باشد. محیط اول می (drawing) و دراوینگ (assembly) اسمبلی (part) های پارتافزار دارای سه محیط به ناماین نرم استدر حال استفاده

عموالً برای نسخه چاپی( )مه و در محیط آخر از آنها نقشه مهندسی برای رسم قطعه بوده، در محیط دوم قطعات یک مکانیسم بر روی هم سوار شد

مانند کتیا، پرو/اینجینیر،  CAD افزارهایمی باشد که آن را از سایر نرم به شرح ذیل افزار سالیدورکس دارای ویژگی های خاصیرم .شودتهیه می

 :یونیگرافیکس، مکانیکال دسکتاپ واینونتور شاخص و متمایز می نماید

 CAD افزارهایسهولت کاربری و آموزش در مقایسه با سایر نرم(۳

 افزارهاسرعت باالتر نسبت به سایر نرم(۹

، Ansys ،Adams افزارهای تحلیلو نرم( .dge cam ،master cam ،power mill ) کاری ماشینافزارهای قابلیت ارتباط با تمامی نرم(۱

Abaqus ،Cosmos) 

 سرفصل های آموزشی :

Primery : دوره مقدماتی 

 محیطهای : 

                                    1)Part  
 2)Assembly  
 3)Drawing  

Professional : دوره پیشرفته 

 محیطهای :

1) Sheet Metal     

2)Weld Designe ,  

3)Surface Designe 

4)Analaysis 

5)Simulation 

سالیدورکس                                                                                                                                             کاربرد در بازار کار :

گیرد.کاربران سالیدورکس طیف وسیعی از نفر از طراحان و مهندسان مکانیک به صورت گسترده مورد استفاده قرار می ۰۰۰۰۰۰ش از توسط بی

 گیرند که پوشش دهنده بخشهای اعظمی از بازار ساخت و تولید است.های بزرگ را در بر میکاربران خصوصی تا کارخانه

 ساعت ۹2مدت دوره مقدماتی :  

 ساعت ۹2   ه پیشرفته :مدت دور
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 فلوئنت 

 : دوره و هدف از برگزاری آن معرفی

 انتقال حرارتو  سیالبرای مدل کردن جریان  (CFD) دینامیک سیاالت محاسباتیدر زمینه  مهندسی به کمک رایانهافزار ، یک نرم (FLUENT) (:افزار فلوئنتنرم

های پیچیده را فراهم یافته برای هندسههای غیرساختافزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکهباشد. این نرمهای پیچیده میدر هندسه

و چهاروجهی، شش  دوبعدیهای های مثلثی و چهارضلعی برای هندسهالمان هایی باهای قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکهسازد. نوع مشمی

های ی بهبود شبکه )مثال ریز کردن یا درشت کردن شبکه در مرزها و مکانباشد. همچنین فلوئنت به کاربر اجازهمی بعدیسههای ای )برای هندسهوجهی، هرمی یا گوه

 .دهدالزم در هندسه( را می

تر دقیقباشند، ...ی مرزی و انند الیهم های بزرگهایی که دارای گردابهیج را در ناحیهدهد که نتاقابلیتی در اختیار کاربر قرار میسازی برای حل و شبکه، این بهینه

آی کاهش یافته به صورت قابل مالحظههای ساختباشد در مقایسه با حل در شبکهی خوب احتیاج میها مدت زمانی را که برای تولید یک شبکهسازد. این قابلیت

 .دهدمی

ی دینامیک، ساختار افزار استفاده از حافظهنتیجتا این نرم .بردنوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره می  C نویسیزبان برنامهافزار با این نرم

 .سازدپذیر محاسبات را ممکن میها و اطالعات و کنترل انعطافهمناسب داد

 ANSYSبه  ANSYS Incتوسط شرکت  ۹۰۰۲بوده اما بعد از خریداری نرم افزار در سال  FLUENT Incمحصول شرکت  ۲.۱این نرم افزار تا نسخه 

FLUENT  ردارتقا پیدا ک ۳۹.۰به نسخه  ۲.۱از نسخه  ۹۰۰۲تغییر نام داده و در سال. 

 سرفصل های آموزشی :

  و حل شبکه سازیبهینهیافته و بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساختی دوبعدی و سههای پیچیده جریان در هندسه  

  ناپذیر پذیر و تراکمجریان تراکم 

   جریان پایاتحلیل (Steady) یا گذرا (Transient)  

  های لزج، آرام و متالطم جریان 

  های نیوتنی و غیرنیوتنی سیال 

  شامل جابجایی آزاد یا اجباری  انتقال حرارت جابجایی 

   ترکیب انتقال حرارت جابجایی/هدایتی 

   انتقال حرارت تشعشعی 

  های چرخان یا ساکن مدل فریم 

 

 کاربرد در بازار  کار  :

گیرند که پوشش ی بزرگ را در بر میگیرد.کاربران انسیس طیف وسیعی از کاربران خصوصی تا پروژه هافلوئنت به صورت گسترده مورد استفاده مهندسان قرار می

 دهنده بخشهای اعظمی از بازار ساخت و تولید و پروژه و پژوهش را شامل می شود. 

 ازجمله سایر موارد که از این نرم افزار استفاده می شود :

   هوافضاصنایع  

  هاتوربوماشین  

   پتروشیمیکاربرد در تجهیزات پروسس و  

   و توان  انرژیتولید 

  گازو  نفت  

  (کاربردهای محیطی )تغییرات وضع آب و هوا 

   خودروصنایع  

  های حرارتیمبدل  

  (سازی قطعات الکترونیکها و همچنین خنکهادیمهی) الکترونیک 

  (تبرید )چگالشو  تهویه مطبوع 

 ساعت ۰3  :مدت دوره 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

 

 

CATIA 

 : دوره و هدف از برگزاری آن معرفی  

: (CATIA)  به( انگلیسیمخفف: Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) مهندسی به ، طراحی به کمک رایانهافزار یک نرم

 .استتولید شده داسو سیستمزاست که توسط شرکت  ساخت به کمک رایانهو  کمک رایانه

 آنهای رابط گرافیکی قوی در نورپردازی در هر لحظه و به طور پیوسته و دوران نقشه بدون دوران نوشته .۳

 .شودکارگیری دستورات بعد از اجرای هر دستور، دستورات زیر مجموعه آن فعال میهوشمندی در به .۹

 .توان مراجعه کرد و تغییرات مورد نظر را به آن بخش اعمال نمودمراحل ایجاد ترسیم به شکل نمودار درختی قابل مشاهده و به هر مرحله می .۱

 .مکانیک، عمران، تأسیسات، برق صنعتی، الکترونیک، و... را دارد های فنی مانندر اکثر گرایشافزار کتیا توانایی ترسیم و تحلیل دنرم .4

A. هاهای مرکب از سطوح و حجمویژگی ساخت مدل 

B. (هاای از تواناییویژگی به شکل مجموعه بودن )مجموعه 

C. نگهداری تاریخچه تغییرات ایجاد شده بر روی مدل 

 .بتوان عملیات را به قبل برگرداند و یا عملیاتی را حذف و یا بی اثر کردشود که در کتیا این ویژگی سبب می

 سرفصل های آموزشی :

Primery:   دوره مقدماتی 

 آموزش محیطهای زیر : 

                                   Part  1) 

2) Assembly  
3) Drawing 

 

Professional: دوره پیشرفته 

 آموزش محیطهای  زیر : 

 1)Sheet Metal  
2)Weld Designe  
3) Surface Designe 

 کاربرد در بازار کار :

افزار در ایران بیشتر جهت طراحی قطعات مختلف، نقشه افزار در ایران رایج شد. امروزه از این نرم، استفاده از این نرمسایپاو  ایران خودروافزار توسط پس از خرید این نرم

افزار تحت پوشش قرار دادن هر فعالیتی مهندسی به سازندگان اصلی این نرمگردد. در صورتی هدف کشی، مهندسی معکوس، طراحی قالب و ماشینکاری استفاده می

 .های صنعتی جهان دبددر اغلب بزرگترین پروژه را  افزارتوان نام این نرمباشد، به نحوی که میافزار میکمک نرم

 

 

 ساعت ۱۰مدت دوره مقدماتی :    

 ساعت ۱۰   مدت دوره پیشرفته : 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7


 

 

 کریر

 : ره و هدف از برگزاری آندو معرفی

ر عزین یکزی از قزدیمی تزرین و د (Carrier HAP : Hourly Analysis Program ):انگلیسزیافززار تحلیزل سزاعتی کریزر بزه نرم

باشزد. ایزن نزرم ها بزا کاربردهزای مختلزف میحال جامع ترین نزرم افزارهزای موجزود جهزت محاسزبات بزار سزرمایی و گرمزایی سزاختمان

افزززار قدرتمنززد امکانززات بسززیار زیززاد و کززاربردی را در عززین سززادگی و کززاربری آسززان در اختیززار مهندسززان تاسیسززات و مکانیززک قززرار 

گزردد. در ی از نقزاط جهزان از ایزن نزرم افززار بزه عنزوان مرجزع محاسزبات تاسیسزات مکزانیکی اسزتفاده میدهد. هم اکنزون در بسزیارمی

هزای هزای تاسیسزاتی و طراحیکشور مزا ایزران نیزز ایزن نزرم افززار مزورد تاییزد سزازمان نظزام مهندسزی قزرار گرفتزه و هزم اکنزون پروژه

 .د گرفتانجام گرفته توسط این نرم افزار مورد تایید قرار خواه

نززرم افزززار کریززر امکانززات  .اسززت کریززر، تهویززه مطبززوعافزززار محصززول شززرکت معتبززر آمریکززایی سززازنده دسززتگاهها و تجهیزززات یززن نرم

توانزد دهزد کزه میهای مختلزف در اختیزار کزاربران قزرار میدیگری از جمله انتخاب تجهیززات را بزرای فضزاهای تعریزف شزده بزا سیسزتم

 Carrier هزاییکزی از بهتزرین و کامزل تزرین ورژن HAP 4.5 .انیکی باشزدکمک بسزیار بزرگزی بزرای مهندسزان طزراح تاسیسزات مکز

 .باشززدقابززل نصززب و فعززال سززازی می  7وینززدوز و   xp ی وینززدوزها از جملززه وینززدوزمبززوده کززه بززدون مشززکل تحززت تمززا

 سر فصل های آموزشی:

 شه تفسیر شدهوارد کردن داده های آب و هوا و ایجاد شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر طبق نق1)

 وارد کردن داده های فضا2)

 وارد کردن داده های سیستم تهویه مطبوع3)

 وارد کردن داده های مربوط به دستگاه ها و تجهیزات4)

 آنالیز اطالعات خروجی نرم افزار5)

 سی و انتخاب دستگاه ها و تجهیزات حرارتی و برودتی متناسب با پروژهربر6)

 یافزار با محاسبات دستمقایسه اطالعات خروجی نرم 7)

                                                                                                                                : کااربرد در بازارکاار

لززف )مدارس،بیمارسززتانها و ...( ایززن نززرم افزززار بززه جهززت طراحززی هززر چززه بهتززر و بهینززه تززر تهویززه مطبززوع فضززاها و سززاختمانهای مخت   

  مورد استفاده قرار میگیرد .

 ساعت ۱۰مدت دوره : 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B1


 

 

 

این دوره برای مهندسان و تکنسین های رشته مکانیک و همچنین افرادی که دارای شرکتهای گازرسانی و تاسیساتی بوده و یا در این شرکتها 

وجه به حساسیت مسئله گاز و تکنیک گازرسانی و لوله کشی ها م تاسیسات گازی جهت مشغول به فعالیت هستند برنامه ریزی شده است . با ت

 مصارف صنعتی و اداری و مسکونی و پزشکی و ورزشی و غیره .

 فراگیری این دوره امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .

 کنترل گاز فعالیت نمایند . برای مهندسان مکانیک که می خواهند در سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش  – ۳

برای مهندسان و تکنسین های مکانیک و همچنین دیپلم های فنی نقشه کشی صنعتی و غیره که می خواهند در شرکتهای تخصصی  – ۹

 گازرسانی فعالیت نمایند .

اتی صنایع ، کارخانجات ، برای مهندسان و تکنسین ها و دیپلم های فنی رشته های تاسیساتی که می خواهند در واحدهای تاسیس – ۱

 بیمارستان ها ، ادارات ، سازمان ها و مجتمع های مسکونی به فعالیت بپردازند .

 . برای افرادی که در شرکتهای مهندسی و تاسیساتی پیمانکاری در پست های مختلف می خواهند به فعالیت بپردازند – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ن دوره و هدف از برگزاری آمعرفی 

 متلب ٔ  است. واژه نویسی نسل چهارمزبان برنامهو یک  محاسبات عددیافزاری برای انجام یک محیط نرم (MATLAB ):انگلیسیه بمتلب 

 ) ماتریس ( MATrix )واژه دو ترکیب از که استمربوطه نویسیبرنامه زبان خود معنی به هم و رقمی محاسبات محیط معنی به هم

LABoratory )است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان محور برنامه ماتریساست. این نام حاکی از رویکرد ایجاد شده آزمایشگاه

 .شونددر نظر گرفته می ماتریس

 توابعشوند. عالوه بر ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره میدر متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده هاماتریسدن با کار کر

 .جدید تعریف کند توابعتواند نویس نیز میفراوانی که خود متلب دارد، برنامه

پذیر است. این قابلیت، وجود دارند، در متلب امکان C های ویژوال مانند بیسیک وهایی که در محیطمانند دیالوگ رابط گرافیکی کاربرساخت 

 .کندشده با متلب و کاربران برقرار می های کاربردی نوشتهارتباط بهتری را میان برنامه

 های آموزشی :  سرفصل

  مهندسی مخابراتابزار مخابرات متلب، توابع و ابزارهای محاسبات جعبه  

  مهندسی کنترلابزار کنترل متلب، توابع و ابزارهای محاسبات جعبه  

  فازیوابع و ابزارهای محاسبات ابزار فازی متلب، تجعبه  

  محاسبات عددیابزار محاسبات متلب، توابع و ابزارهای جعبه  

  مهندسی کنترلدر  تخمین سیستمابزار تخمین متلب، توابع و ابزارهای محاسبات بحث جعبه 

 این نرم افزار به جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.  : کاربرد در بازار کار

 ساعت ۹2مدت دوره :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B3%D9%84_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C
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و تئوری نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی مطابق با ضوابط نظام مهندسی ساختمان نام دوره : اصول  

          ۳۱۰۰۹کد دوره: 

:معرفی دوره و هدف از برگزاری آن   

ین شرکتهای ی و همچنفارغ التحصیالن کارشناسی و کاردانی رشته های مهندسی برق و مکانیک با فراگیری این دوره آموزشی می توانند در دفاتر مهندسی ساختمان

 مهندسان مشاور و شرکتهای مهندسی پیمانکاری در واحد طراحی و نقشه، نقش پررنگی از خود به نمایش بگذارند .

 همچنین فراگیری این دوره می تواند جهت نظارت و کنترل بر امور تاسیسات برقی و مکانیکی و نقشه خوانی بهتر ، کمک شایانی نماید .

: سرفصل های آموزشی  

 بخش اول : تاسیسات مکانیکی

آشنایی با نرم افزار اتوکد و محاسبات اولیه جهت ترسیم نقشه ها – ۳  

آشنایی با پالن ها و نقشه های معماری – ۹  

نحوه ترسیم نقشه های لوله کشی آبرسانی – ۱  

نحوه ترسیم نقشه های لوله کشی فاضالب  – 4  

.نحوه ترسیم نقشه های لوله کشی گرمایشی  – 2  

آشنایی با روش استفاده از سیستم موتورخانه و یا پکیج . – ۲  

لوله کشی سیستم تهویه مطبوع – ۲  

نحوه ترسیم نقشه های رایزر دیاگرام – ۰  

 بخش دوم : تاسیسات برقی

نحوه ترسیم نقشه های برق رسانی – ۲  

نحوه ترسیم نقشه های روشنایی – ۳۰  

سیستم اعالن حریق – ۳۳  

سانی تجهیزات مکانیکیسیستم برق ر – ۳۹  

آشنایی و نحوه ترسیم انواع تابلوهای برق – ۳۱  

آشنایی و نحوه ترسیم نقشه های رایزر دیاگرام – ۳4  

 کاربرد در بازار کار :

 افرادی که این دوره آموزشی را گذرانده باشند با اعتماد به نفس باال می توانند در مشاغل و واحدهای زیر به فعالیت بپردازند :

دفاتر مهندسی ساختمانی که با نظام مهندسی ساختمان همکاری دارند . – ۳  

شرکتهای مهندسان مشاور – ۹  

شرکتهای مهندسی و تاسیساتی پیمانکاری – ۱  

اتی دارند .ه خوانی تاسیسواحدهای تاسیساتی سازمان ها ، ادارات ، بیمارستان ها ، اماکن ورزشی ، مجتمع های مسکونی و ... که نیاز به نقشه کشی و بویژه نقش – 4  

  استخدام در واحد دفتر فنی و مهندسی سازمان ها و ادارات دولتی و ... – 2

  
ساعت. ۳2مدت دوره :   

 


