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 معرفی و هدف از برگزار ی دوره :

 Building  می باشد به معنای BIM جزء دسته نرم افزارهای Revitرا قدرتمندترین نرم افزار تخصصی رشته معماری دانست.  Revitشاید به جرات میتوان 

information modeling   یعنی مدل سازی براساس اطالعات واقعی ساختمان و به وجود آوردن یک ساختمان مجازی کامل با استفاده از عناصر اصلی یک

 بنا     دیوار ، درب ، پنجره ، پله و ... .

 Revitمثال اگر شما یک پالن در  مدل سازی با این روش باعث کاهش شدید زمان ترسیم و البته از آن مهمتر رسیدن درصد خطا به صفر می باشد . به طور

شما در پالن       Revitمثبت دیگر در  جهت باشد را می دهد . از ما هرچند عدد نما و مقطع که موردنیازتانشترسیم نمائید ، نرم افزار به صورت هوشمند به 

دیوار ترسیم می نمایید و این روند طراحی باعث می شود شما ترسیم دو بعدی و سه بعدی را همزمان انجام دهید و نیز برای جاگذاری درب و ، خط به جای 

 با هوشمندی این کار را برای شما انجام می دهد .  Revitپنجره ، دیگر نیاز به بیرون آوردن و خالی کردن جای باز شو نیست زیرا 

 و هدف از برگزاری دوره :ارائه معرفی 

توانایی این را دارد که به طور دقیق تیرها ، ستون ها ، خرپاها و ... ترسیم نماید و دتایل های بسیار دقیق و حرفه ای و  Revitدر قسمت سازه ساختمان هم 

می تواند خاتمه پروژه   Revitئه پالن گرافیک با استفاده از همچنین متره و برآورد از ساختمان ترسیم شده را به شما ارائه نماید . در نهایت شیت بندی و ارا

 شما را رقم بزند .

برای  Projectبرای مدل سازی ،  Mass، این نرم افزار را در سه بخش  Revitبرای هرچه قدرتمندتر شدن  Autodeskدر آخر باید اشاره داشت که شرکت 

ائه نموده که این سه بخش را در درون یک نرم افزار گنجانده و یک پک کامل را به معماران عرضه برای ساخت و ویرایش آبجکت ار Familyترسیم پروژه و 

 داشته است .

توانمند ساختن معماران برای ترسیم نقشه های ساختمان به همراه ارائه سه بعدی ، دتایل ها ، متره و برآورد و ترسیم دقیق  Revitهدف از برگزاری دوره های 

 تر می باشد . در زمان کوتاه

 : Revitسرفصل های آموزشی 

 ترسیم پالن با انواع دیوارهای داخلی و خارجی -

 ساخت دیوار و تعریف نازک کاری برای دیوار -

 آموزش قراردادن در و پنجره -

 آموزش ساخت پله و نرده و رمپ -

 آموزش ترسیم انواع سقف و کف و فنداسیون -

 Model Inplaceآموزش تکنیک های مدل سازی در  -

 آموزش محاسبه انرژی گردش خورشید و مطالعات اقلیمی -

 Frame less , Curtain wall آموزش مدل سازی -

 و محیط آن Familyآشنایی با  -

 و محیط آن Massآشنایی با  -

 آموزش طراحی خرپا و بادبند و کرسی چینی -

 آموزش پالن گرافیک و مساحت گیری و متره و برآورد -

 آموزش خروجی گرفتن و شیت بندی -

 اربرد در بازار کار :ک



 

 

 شرکتهای مهندسان مشاور – 1

 دفاتر فنی و مهندسی – 2

 شرکتهای مهندسی پیمانکاری – 3

 واحد دفتر فنی و عمرانی سازمان و موسسات دولتی و غیردولتی – 4
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 معرفی و هدف از برگزاری:

این نرم افزار در زمینه مدل سازی سه بعدی بسیار قوی است این نرم افزار برپایه خطوط نربز تولید هندسه می کند.خطوط نربز چون 

 و غیره عمل می کند. 3DMAX،Autocad،skechapتعریف رییاضی دارند دقیق تر از نرم افزارهای پایه 

عوامل موفقیت آمیز بودن آن می باشد.که برای مهندسان معماری حرفه ای بسیار یادگیری سریع و آسان و سرعت این نرم افزار از دیگر 

 قابل توجه خواهد بود.

 سرفصل های آموزشی:

 آموزش فرم پردازی و مدل سازی فرم های آزاد سه بعدی-1

 آموزش ویرایش و تغییر نا محدود و آزادانه و همچنین تبدیل خطوط در فضای سه بعدی به دو بعدی-2

  در بازار کار: کاربرد

 فراگیران این نرم افزار می توانند به افراد زیر در طراحی کمک شایانی نمایند.

 طراحی معماری برای آرشیتکت-1

 و مکانیکطراحی صنعتی برای مهندسان صنایع -2

 عالقه مندان به امور کارتون و کاریکاتور-3

 مرانیطراحان دکوراسیون داخلی و خارجی پروژه های ساختمانی و ع-4
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 معرفی و هدف از برگزاری دوره:

 این دوره برای فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته های عمران و بویژه معماری برنامه ریزی شده است در ابتدا فراگیر با نرم افزار اتوکد

و دتایل های سازه برای  آشنا شده و در ادامه به نحوه ترسیم پالن ها ونقشه های ساختمانی می پردازد که بعدا منجر به تهیه نقشه های

عمرانی ها و همچنین تهیه نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی برای مهندسان برق و مکانیک خواهد شد. فردی که این دوره را می 

گذارند دارای قابلیت های طراحی و ترسیم معماری فوق العاده ای می شود که می تواند یکی از ویژگی های مهم این دوره آن است که 

جزئیات ضوابط شهرداری ها و نظام مهندسی استان در طول مدت آموزش به طور کامل با یک نمونه پروژه اجرایی توضیح داده شده و 

 تمرین می شود.

 کد دوره اتوکد با ضوابط نظام مهندسی به سه بخش تقسیم می شود:

 دهبخش اول:آشنایی با نرم افزار اتوکد و دستورات آن جهت ترسیم پالن های سا

 بخش دوم:ترسیم آلبوم معماری با ضوابط نظام مهندسی در پالن های آپارتمانی )چند طبقه(

 بخش سوم:طراحی نقشه ها

 در بخش اول کارآموز با کلیه دستورات و آیکن های اتوکد آشنا می شود که شامل نوار ابزارهای:

Formatساخت سبک های متنی و اندازه گذاری،ایجاد الیه بندی: 

Toolsگونگی ساخت فرمت نوشتاری فارسی:چ 

Drawشامل گزینه های ترسیمی: 

Dimention :شامل انواع اندازه گذاری 

Modifyشامل گزینه های ویرایشی: 

 کارآموز ابتدا کلیه دستورات را در قالب اشکال هندسی و ترسیم آلبوم معماری برای پالن های ابتدایی و اولیه می آموزد.

وجه به اینکه در بخش اول کارآموز قابلیت کار با نرم افزار را بدست آورده و دیدگاههی مناسب از نقشه های بخش دوم:در بخش دوم با ت

معماری دارد، حال در این مرحله پالن های آپارتمانی به کارآموز آموزش داده می شود و بعد از کامل کردن کلیه شیت ها پالن های 

 از پالن ها ارائه می گردد. معماری، ضوابط نظام مهندسی در قالب هر یک

در بخش سوم با توجه به دو بخش قبل کارآموز توانایی ترسیم آلبوم معماری را به طور کامل دارد حال می بایست پروژه ای را از ابتدا 

 .طراحی و آلبوم معماری کامل را ارائه نماید

 کاربرد در بازار:

 نمود:با فراگیری این دوره می توان در موارد زیر فعالیت 

 دفاتر مهندسی ساختمانی و تهیه آلبوم نقشه های معماری برای تایید شهرداری و نظام مهندسی ساختمان استان-1

شرکتهای مهندسان مشاور و طراحی و ترسیم نقشه های معماری پروژه های بزرگ عمرانی دولتی و غیر دولتی اعم از ساختمانی و غیر -2

 ساختمانی

 اری و شاغل در دفتر فنی آن شرکت مورد نظرشرکتهای مهندسی پیمانک-3

تاسیس دفتر مهندسی و آتلیه معماری توسط خود شخص آموزش دیده که می تواند نسبت به جذب نفرات جدید به نوان همکار اقدام -4

 نموده و کارآفرینی نماید.

 د کنترل و بازرسی و نظارت دارند.نقشه خوانی و نظارت و کنترل پروژه در شرکتها و سازمانها و کلیه موسساتی که واح-5
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 نام دوره : اتوکد جامع

 معرفی و هدف از برگزاری دوره :

از قویترین و پرکاربردترین نرم افزارهای ترسیمی دنیا می باشد که در دنیای امروز با توجه  ه جرات می توان گفت که نرم افزار 

به ورود نرم افزار های مدرن و پرکاربرد در صنعت و فنون فنی و مهندسی همچنان اتوکد با نسخه های جدید جایگاه خود را حفظ کرده و 

می باشد . و البته شایان ذکر است که نرم افزار اتوکد برای صنف مهندسان و هنوز هم جز پرمصرف ترین نرم افزار در بین اهالی فن 

تکنسین ها در تمامی رشته های مهندسی امری واجب و ضروری می باشد . به عبارت دیگر مهندسی که نرم افزار اتوکد را بلد نباشد از 

 دیدگاه بازارکار ، فردی بیسواد محسوب می شود .

 سر فصل های آموزشی :

 آشنایی با محیط نرم افزار – 1

 آشنایی با ابزارهای ترسیمی و ویرایشی – 2

 آشنایی با چگونگی استفاده از فرمانها – 3

 آشنایی با چگونگی ترسیم پالن ، نما و برش برای رشته های ساختمانی- 4

 کاربرد در بازار کار :

 سازمان و ادارات دولتی و غیردولتی – 1

 شرکتهای مهندسی مشاور – 2

 شرکتهای مهندسی پیمانکاری – 3

دفاتر مهندسی ساختمانی  – 4

 

 فردی که اتوکد را فراگرفته باشد ، روحیه اعتماد به نفس آن برای دیگر امور مهندسی افزایش یافته و می تواند در هر مکان و پروژهای که

خدمات مهندسی ارائه می دهد مشغول به کار شود .
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معرفی و هدف از برگزاری دوره       

 

 

در رشته معماری ، توانمند ساختن معماران آموزش دیدن این عزیزان برای انجام رندرهای داخلی و خارجی است تا  3D Maxهدف از برگزاری دوره های 

                                                                                      بتوانند ایده ها و فکرهای خود را قبل از اجرا به مرحله ظهور رسانده برای ارائه آماده نمایند.

           

      سرفصل های دوره مقدماتی

    و شناخت و درک عمیق از نرم افزار  user interfaceآشنایی با  _

 ها  Shapeو  ها  Geometryآموزش کامل _

 آوزش مادیفایرهای پر کاربرد و حرفه ای_

 آموزش مدلیگ و شروع کردن مدلسازی _

 ساختمانآموزش مدلسازی خارجی _

 آموزش دقیق نور و دوربین و برسی پارامترهای هریک از آنان_

 )رندر قدرتمند(  Vrayآموزش پالگین_

 آبجکتآموزش ساخت متریال  وسط آن به _

  آموزش رندر گرفتن از کار و ایجاد خروجی_

 

 کاربرد در بازار کار:

 

مصالح جدید در نماسازی و دکوراسیون و مبلمان داخلی و همچنین سبک های جدید و با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت و ساز و همچنین استفاده از 

ها داشته مدرن طراحی داخلی مهندسان و دست اندرکاران پروژه های ساختمانی در صورت فراگیری این نرم افزار می توانند نقش پر رنگی در این پروژه 

 ه آن حرفه امیدوار بود به شرح ذیل می باشد:باشند از جمله اماکنی که می توان به اشتغال در زمین

 

 شرکتهای مهندسین مشاور_1

 دفاتر مهندسی ساختمانی2

 آتلیه های معماری_3

 سازمان و ارگان های دولتی مثل شهرداری ها و اداره راه و شهرسازی و ..._4
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معرفی و هدف از برگزاری دوره     

 

در رشته معماری ، توانمند ساختن معماران آموزش دیدن این عزیزان برای انجام رندرهای داخلی و خارجی است تا  3D Maxهدف از برگزاری دوره های 

 بتوانند ایده ها و فکرهای خود را قبل از اجرا به مرحله ظهور رسانده برای ارائه آماده نمایند.

 سرفصل های دوره پیشرفته  

 آموزش مدلینگ پیشرفته و تکنیک های حرفه ای این روش_

 آموزش فتوشاپ برای معماران _

 آموزش ساخت و شبیه سازی آبجکت های پیشرفته_

 آموزش ساخت حرفه ای متریال_

 آموزش مدلینگ داخلی ساختمان_

 Vrayآموزش پیشرفته و کامل پالگین _

 یرادهای رندر پس از رندر گرفتنآموزش رفع اشکاالت و ا_

 آموزش تکنیک های پیشرفته در جهت باال بردن کیفیت رندر_

 

 3DMax    نرم افزارهای مدلسازی در دنیاست این نرم افزار با قابلیت های باال و قدرت مثال زدنی خود ، انتخاب اول ترین و مشهورترین به   یکی از     

 اعم از معماران می باشد. افراد اهل فن رای طیف وسیعی از ب

3D Max    شبیه سازی بسیاری از مواردی که در دنیای واقعی یافت می شود و با دقت و کیفیت باال می تواند انواع مدلسازی ها ، نورها ، مواد و  به   قادر

 متریال و حتی اشخاص را انجام دهد.

 %133فته بوده و فرد قادر خواهد بود در تمام لحظه های استفاده از این نرم افزار بر کار کنترل در این نرم افزار قابلیت هایی ارائه شده است که بسیار پیشر

 .داشته باشد و به هدف نهایی برسد

به هرچه  از نرم افزار و پالگین هایی 3D Maxهمچنین در دنیای حرفه ای برای نزدیک شدن به رندرهای طبیعی ، نیاز مبرم احساس می شود تا در کنار 

 اشاره داشت. Vrayو  Photo shopکمک میکند استفاده شود که از این قبیل می توان به  3D Maxقدرتمند تر شدن 

 

 کاربرد در بازار کار:

دید و با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت و ساز و همچنین استفاده از مصالح جدید در نماسازی و دکوراسیون و مبلمان داخلی و همچنین سبک های ج

ها داشته مدرن طراحی داخلی مهندسان و دست اندرکاران پروژه های ساختمانی در صورت فراگیری این نرم افزار می توانند نقش پر رنگی در این پروژه 

 باشند از جمله اماکنی که می توان به اشتغال در زمینه آن حرفه امیدوار بود به شرح ذیل می باشد:

 

 شرکتهای مهندسین مشاور    _1

 دفاتر مهندسی ساختمانی _   2

 آتلیه های معماری    _3

 سازمان و ارگان های دولتی مثل شهرداری ها و اداره راه و شهرسازی و ...    _4
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