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 ( وار یخطوط و د مینرم افزار و نحوه ترس یمعرف فصل اول ) 
 (انیبا هنر جو یصحبت اول ) جلسه 

 صحبتی با هنر جویان  •

 (نرم افزار  ی معرف دوم ) جلسه 
 موردنیاز آن ستمیو س تیمختلف رو یورژن ها یمعرف •
 آشنایی با فضای کلی نرم افزار  •
 familiesو  modelsفرمان  یمعرف •
 new projectپنجره  یمعرف •
 Templateپنجره  یمعرف •
 به نرم افزار  template یها  لیاضافه کردن فا نحوه •
 Architectureتب  یمعرف •
 Wallفرمان  یمعرف •
 فرمان  کیکردن و خارج شدن از  selectمختلف  یها روش •
 تیرو  یها  Shortcut یمعرف •
 تیدر رو وارید میترس  نحوه •
 و ...  Structureو  Commonهای  در حالت میواحد ترس میتنظ •
 Discipline نه یگز یمعرف •
 پالن  کی دنیکش نحوه •
 فرمان  کیاز   عیخارج شدن سر  روش •
 لیفا کیکردن  وی س نحوه •
 Snapو مفهوم واژه  معنا •
 Snapباز کردن پنجره  روش •
 Additional Settingفرمان  یمعرف •
 Temporary Dimensionفرمان  یمعرف •
 ی اندازه گذار مبحث با  ییآشنا •
 Aligned Dimensionفرمان  یمعرف •
 Aligned Dimension  های  فرمان ر یز یمعرف •
 ؟ میکن شیرایرا بعد از اجرا و یاندازه گذار  کی چگونه •



 

 

 Angular Dimensionفرمان  یمعرف •

 ( خطوط میترسجلسه سوم )
 تیمختلف نرم افزار رو ینماها حیتشر  •
 نرم افزار  ی در صفحه اصل Propertiesو  Project Browserاضافه کردن پنجره  نحوه •
 Project Browserپنجره  حیتشر  •
 Default 3D Viewابزار  یمعرف •
 کنترل  ابزارهای حیتشر  •
 ل یفرمان اسک یمعرف •
 detail levelفرمان  یمعرف •
 Visual styleفرمان  یمعرف •
 دیوارها  ینحوه وارد کردن ارتفاع برا  •
 ها  Levelارتفاع   ر ییتغ نحوه •
 Location Line نهیگز مفهوم •
 chain نهیگز مفهوم •
 Offset نه یگز یمعرف •
 radiusابزار  یمعرف •
 Joint Statusابزار  یمعرف •
 ( Drawخط )ابزار رسم انواع مختلف  حیتشر  •
 Pick lineاستفاده از ابزار  موارد •
 Pick Facesمختصر ابزار  حیتوض •

 جلسه چهارم )ترسیم دیوار( 
 واریمشخصات د حیتشر  •
 Propertiesپنجره  حیتشر  •
 Constraintsپنجره  یمعرف •
 م؟ی انجام بده یچه کار  دیبا وار ید اتیجزئ  دنید ی برا •
 م؟ی کن شیرایفرض در نرم افزار را و شیپ وارید کیتوانیم مشخصات  می چگونه •
 Material Browserپنجره  حیتشر  •
 انواع هاشورها  یمعرف •
 م؟یبده  ر ییرا تغ یانتخاب Materialتوانیم رنگ و هاشور  می چگونه •



 

 

 (Material یتی)اطالعات هو Identityپنجره  یمعرف •
 (Material یکیزی)مشخصات ف Physicalپنجره  یمعرف •
 (ی)مشخصات حرارت Thermalپنجره  یمعرف •
 د یجد وارید  کینحوه ساخت  حیتشر  •
 دیجد  واری د ینام گذار  نحوه •
 ست؟ی چ  وارید کی ی ها هیدر ال  Core Boundary مفهوم •
 د یجد Materialساخت  نحوه •
 م؟ یرا اضافه کن Material Browserرا در قسمت  Thermalو   Physicalپنجره  چگونه •
 م؟ یموقع رسم اشتباه شد چگونه آن را درست کن وارید ی و خارج  یداخل یها  هیجهت ال اگر  •
 Core Boundaryاستفاده از  موارد •
 با اتوکد   تیعمده نرم افزار رو فرق •
 ست؟یچ Functionکلمه  مفهوم •
 وار یدر ساخت د Functionاستفاده از  موارد •

  



 

 

 (پروژه  یو ستون ها آکس تراز، م یترس پروژه، فی تعرفصل دوم )
 ( پروژه  فی تعراول )جلسه 

  ییاجرا اتیجزئ   هیکل   میبا هدف ترس  Cadداده شده  یطبقه بر اساس نقشه ها 6 یپروژه ساختمان  کی ف یتعر  •
 ی معمار  2فاز 

 مدل شود؟ یز یقدم بهتر است چه چ نی نرمال در اول یپروژه ها در •
 Minimize To Tabsابزار   یمعرف •
 Levelو حذف  جاد یا نحوه •
 Level رسم  نحوه •
 Level شیرایو نحوه •
 شود؟ جادیا  Levelحداقل چند خط  دی ساختمان با کیپروژه  در •
 Level ینام گذار  نحوه •
 ها  Level نی فواصل ب  ر ییتغ نحوه •
 Gride  میترس  نحوه •
 ی قوس  یها  Grideاستفاده از  موارد •
 Gride شیرایو نحوه •
 Gride  ینام گذار  نحوه •
 ها  Gride نی فواصل ب  ر ییتغ نحوه •
 ت یمورد نظر در نرم افزار رو لیاز فا Save As نحوه •
 back up رتیمد نحوه •
 تیانواع ستون در نرم افزار رو یمعرف •
 ستون  میترس  نحوه •
 م؟یبه ده  هیبه ستون ها زاو میموقع ترس م یتوان یم چگونه •
 ابعاد ستون  شیرایو نحوه •
 م؟یبساز دیستون جد کی چگونه •
 تیروش اضافه کردن انواع ستون ها به نرم افزار رو حیتشر  •

 جلسه دوم )نحوه ساخت ستون های جدید( 
 دیجد  یساخت ستون ها نحوه •
 ستون  متریال  شیرایو نحوه •



 

 

 دارد؟ یبیو معا ایراستا باشند چه مزا  کیدر   یرونیاگر ستون ها از لبه ب  •
 ها  آبجکتکردن )انتخاب کردن(  Selectدر  ی ابزار کاربرد کی یمعرف •
 At Grids  یکاربرد  اریابزار بس یمعرف •

  



 

 

، مبلمان و پنجره  ،درب ،وار ید میترس ،یاصالح ابزارهایسوم )فصل 
 (Floorو ترسیم  برش در پروژه جادیا

 ی( اصالح  ابزارهایقسمت اول اول ) جلسه 
 Modify  ی اصالح  ابزارهای حیتشر  •
 Moveفرمان  یمعرف •
 Constrain نه یگز یمعرف •
 Disjoin نه یگز یمعرف •
 Copyفرمان  یمعرف •
 Multiple نه یگز یمعرف •
 Rotateفرمان  یمعرف •
 Center Of Rotation نه یگز یمعرف •
 Trim/Extend to Cornerفرمان  یمعرف •
 Trim/Extend Single Elementفرمان  یمعرف •
 Trim/Extend Multiple Elementفرمان  یمعرف •
 Deleteفرمان  یمعرف •
 Pinفرمان  یمعرف •
 Unpinفرمان  یمعرف •
 Select Pinned Elementفرمان  یمعرف •
 Split with Gapفرمان  یمعرف •
 Split with Gap فرمان از موارد استفاده یمثال ارائه •
 Split Elementفرمان  یمعرف •
 Delete Ener Segment نه یگز یمعرف •

 ی( اصالح  ابزارهایقسمت دوم دوم ) جلسه 
 Modifyدر  یاصالح  ابزارهای حیادامه تشر  •
 Mirror - Draw Axisفرمان  یمعرف •
 Copy نه یگز یمعرف •
 Offsetفرمان  یمعرف •



 

 

 Alignفرمان  یمعرف •
 Prefer نه یگز یمعرف •
 Alignاز فرمان   یمثال عمل کی ارائه •
 Create Groupفرمان  یمعرف •
 Ungroupابزار  یمعرف •
 Edit Groupابزار   یمعرف •
 Model نه یگز یمعرف •
 Scaleفرمان  یمعرف •
 Arrayفرمان  حیتشر  •
 Arrayمثال از اجرا فرمان  کی ارائه •
 Arrayانواع  یمعرف •
 یخط Array یمعرف •
 Move to نه یگز یمعرف •
 یشعاع  Array یمعرف •
 Angle نه یگز یمعرف •
 م؟یبه ده ر ییتغ یشعاع  Arrayمرکز دوران را در  چگونه •
 Match type Propertiesفرمان  یمعرف •
 پروژه مربوطه  یخارج دیوارهای یساز  ادهیو پ جادیا حیتشر  •
 پروژه به صورت طبقه به طبقه ساخت؟ کیستون ها را در   ای دیوارها دیبا چرا •
 دیوارها  میاصل مهم در ترس کی حیتشر  •
 و ستون ها  دیوارهاروش تراز کردن  ارائه •
 دار نسبت به افق( هیکج )زاو  دیوارهای میحل مشکل ترس ی دو روش برا یمعرف •
 و ستون  واریداخل دت روش حل مشکل  یمعرف •
 Joinفرمان  یمعرف •
 Un joinفرمان  یمعرف •
 Switch Join Orderفرمان  یمعرف •

 ( درب و پنجره پروژه  میترسجلسه سوم )
 پروژه مربوطه  نگ یپارک  یداخل دیوارهای  میساخت و ترس  حیتشر  •
 کیفاز    یدر نقشه ها ینکته مهم در اندازه گذار  کی ارائه •



 

 

 ها  یدر اندازه گذار  EQ یکاربرد  اری فرمان بس  حیتشر  •
 EQچند مثال از کاربرد فرمان  ارائه •
 وجود دارد Dimensionقفل که در  ی ابزار کاربرد یمعرف •
 درب میترس حیتشر  •
 عوض کردن جهت درب ها نحوه •
 ابعاد درب  ر ییمشاهده و تغ نحوه •
 م ی)ارتفاع از کف( در ترس  Sill Height دیمف اریبس نه یگز یمعرف •
 Sill Heightچند مثال از کاربرد ابزار  ارائه •
 درب متریال  شیرایو نحوه •
 مختلف به نرم افزار  یاضافه کردن درب ها  روش •
 ... ایپنجره  ایها مثل درب  انواع آبجکتمختلف در مورد   یها Familyن کرد دایپ یراهکار جالب برا  کی ارائه •
 وارید کیتراز کردن درب در وسط  ی دو روش برا یمعرف •
 پنجره  میترس حیتشر  •
 پنجره  متریال عوض کردن ابعاد و   نحوه •
 پنجره  ی برا Levelارتفاع از کف   م یتنظ نحوه •
 به نرم افزار  دیجد یاضافه کردن پنجره ها نحوه •

 (مبلمان و برش پالنجلسه چهارم ) 
 وار ی)سوراخ( در د دیو   جادیروش ا حیتشر  •
 Edit Profile فرمان حیتشر  •
 Edit Profileدر قسمت  Sketch طیمح   به راجعدو نکته مهم  ارائه •
 Reset Profile فرمان یمعرف •
 Wall Openingابزار  یمعرف •
 Wall Openingاستفاده از ابزار  بیو معا ایمزا حیتشر  •
 ت یو رو میدر خصوص ب  L.O.Dمبحث  حیتشر  •
 ت ینرم افزار رو یایاز مزا یکی یمعرف •
 Thin Lineابزار   یمعرف •
 Componentفرمان  قیاز طر  تی( در نرم افزار روو ...  و تخت نیو ماش زیم)   اءیاش  مینحوه ترس  حیتشر  •
 اء یاش متریال ابعاد و  شیرایو نحوه •
 ت یبه نرم افزار رو  میز و ماشین و تخت و ...()  اء یاشاضافه کردن  نحوه •



 

 

 ت ینرم افزار رو یمختلف برا  یها Familyکردن  دایپ یروش برا کی ارائه •
 ها در نرم افزار  آبجکتکردن  Loadدر   ی نکته کاربرد کی ارائه •
 Insertدر  Load Familyفرمان  یایاز مزا یکی یمعرف •
 ( در پالنSectionکردن برش ) جاد ینحوه ا حیتشر  •
 برش  یمحدوده عمق و محدوده کنار  نییتع نحوه •
 مربوط به برش  ماتیتنظ  ر یسا یمعرف •
 برش ها  ینحوه نام گذار  حیتشر  •
 ی پله ا اینحوه برش شکسته  یمعرف •

 (Floor م یترسجلسه پنجم )
 Floor مینحوه ترس  حیتشر  •
 Floorو ساخت  شیراینحوه و حیتشر  •
 Floorارتفاع از کف در   جادیروش ا یمعرف •
 ن یرزم یطبقه ز یبرا Floorنحوه ساخت  یمعرف •
 د یجد ینحوه ساخت هاشورها حیتشر  •
 Fill Patternsفرمان  یمعرف •
 نحوه اضافه کردن هاشور به نرم افزار  یمعرف •
 تیو اضافه کردن آن به نرم افزار رو وتریتوکد در کامپ نرم افزار ا patپسوند با  یها لیفا افتنی حیتشر  •
 پروژه یساخته شده رو Floor  یساز  اده یپ قهیطر  یمعرف •
 Wallو  Floorهم تراز کردن  ی روش ها یمعرف •
 افتادند هم  یو ستون و خط و ...( رو واری)مثل دآبجکت که چند  ییزمان ها یبرا  Tab دیکاربرد کل  یمعرف •
 Select Elements by Faceفرمان  یمعرف •
 Floorو  واریراهکار حل مشکل تداخل د یمعرف •
 ست؟یچ  Underlay یلغو مفهوم •
 Range Base Levelفرمان  یمعرف •
 پروژه نگیپارک  Floor میترس حیتشر  •
 Attach Top/Baseفرمان  یمعرف •
 Attaching to Floor غامیمفهوم پ حیتشر  •
 Ditch Top/Baseفرمان  یمعرف •

  



 

 

)برش  یانواع خروج جادیطبقات و ا یآبجکت ها میترسفصل چهارم )
 و ...(  یی، بزرگ نمایسه بعد
 ( آبجکت ها میترسجلسه اول )

 Copy to Clipboardفرمان  یمعرف •
 Align to Select to Levelفرمان  یمعرف •
 مختلف در طبقات مختلف  یها Objectکردن   ینحوه کپ حیتشر  •
  یهم کپ  ی اوقات ستون ها رو یدر مورد ستون ها گاه  Align to Select to Levelهنگام انجام فرمان  چرا •

 ست؟ یمشکل چ نیشوند؟ و راهکار ا یم
 Select Previousفرمان  یمعرف •
 م یبه وجود آمده در هنگام ترس  راداتیپروژه و رفع ا نگ یپارک  طبقه دیوارهای میترس حیتشر  •
به وجود آمده در   راداتیپروژه مربوطه و رفع ا نگیطبقه پارک  یها  Object ر یو سا پنجرهدرب و  میترس حیتشر  •

 م یهنگام ترس
 م یبه وجود آمده در هنگام ترس  راداتیطبقه اول و رفع ا Floor میترس حیتشر  •

 ( مبحث ارتفاع برش پالنجلسه دوم ) 
 طبقه اول پروژه  یستون ها  میترس حیتشر  •
 طبقه اول پروژه  دیوارهای  میساخت و ترس  حیتشر  •
 پروژه کی دیوارهای میساخت و ترس  یبرادو روش متفاوت  یمعرف •
 پروژه کی دیوارهای م یترس یدو روش ذکر شده برا بیو معا ایمزا •
، نقش متریالهم جنس و هم  آبجکت های م یبه ترس دن یکه در سرعت بخش Create Similarابزار   یمعرف •

 کند  یم فایا یمهم
 ا پن آشپزخانه  دیوارهای میترس حیتشر  •
 شود؟ ینم دهیا پن د وارید یها هیال  اتی جزئ پالن یدر نما  چرا •
 پالنمبحث ارتفاع برش  حیتشر  •
 View Rangeابزار  یمعرف •
 م یبه ارتفاع دلخواه بزن یمحدوده دلخواه، برش کیکند در   ی که به ما کمک م Plan Rangeابزار  یمعرف •
 Plan Viewابزار  حیتشر  •
 )پالن کف( Floor Planابزار  یمعرف •



 

 

 Reflected Ceiling Planبه ابزار    یا اشاره •
 (ی)پالن سازه ا Structural Planبه ابزار   یا اشاره •
 طبقه اول یدرب ها و پنجره ها  میترس حیتشر  •
 مبلمان کردن طبقه اول( به اصطالح:طبقه اول ) آبجکت های ر یسا  میترس حیتشر  •
 طبقه دو Floor میترس حیتشر  •
 Floorک نسول در   مینحوه ترس  حیتشر  •

 (بام میترسجلسه سوم )
 Save Selectionابزار  یمعرف •
 Load Selectionابزار  یمعرف •
 طبقه دو  میترس حیتشر  •
 کامال مشابه هستند( 4 و 3 و 2طبقه کردن طبقه دوم )  ی طبقه سه و چهار از روش کپ میترس  قهیطر  حیتشر  •
 طبقه  کیکردن   یچند نکته در رابطه با کپ ارائه •
 Aligned to Selected Viewابزار   یمعرف •
 حل مشکالت ذکر شده قهیکردن طبقات و طر  ی از کپ یمشکالت به وجود آمده ناش حیتشر  •
 Multiple Join نه یگز یمعرف •
 بام   میترس  نحوه حیتشر  •

 ی( مبحث برش سه بعدجلسه چهارم ) 
 ه جان پناه پروژ واری د میساخت و ترس  حیتشر  •
 آبجکتچند  ای کیروش پنهان کردن  حیتشر  •
 Temporary Hide/Isolateابزار  حیتشر  •
 Hide Elementفرمان  یمعرف •
 Reset Temporary Hide/Isolateفرمان  یمعرف •
 Hide Categoryفرمان  یمعرف •
 Isolate Elementفرمان  یمعرف •
 Hide Categoryفرمان  یمعرف •
در   آبجکت ها ادیز اریاد بساز وجود تعد یناش یبا وجود شلوغ Floorکردن ستون ها با  Join قهیطر  یمعرف •

 آن محدوده
 Switch Join Orderفرمان  یمعرف •
 3Dمبحث برش  حیتشر  •



 

 

 Section Box نه یگز یمعرف •
 َکج(مورب ) به صورت  3Dبرش  یمعرف •
 Selection Boxابزار  یمعرف •
 نحوه اضافه کردن نما یمعرف •
 Elevationابزار   یمعرف •
 در نما دیمفهوم عمق د ارائه •
 ها  نام نما شیرایو نحوه •
 مات نما هاینحوه تنظ  یمعرف •
 در مورد نما ها  یکاربرد   ارینکته بس کی ارائه •
 Framing Elevationابزار  یمعرف •
خاص،   ی نما کیبه جز   اتیجزئ  نیو در ضمن ا میرا اعمال کن Detailقسمت دلخواه پروژه  کیدر  م یبخواه اگر  •

 م؟ یاقدام کن قی از چه طر  دینشود با دهیمختلف پروژه د ی در نما ها
 Callout Rectangleفرمان  حیتشر  •
 Callout Sketchفرمان  یمعرف •
 Project Brower Arcشاخه کامال جدا در پنجره  کیدر  Detail ی قرار دادن نما ها نحوه •

  



 

 

به  لیو انتقال فا یبند تیش ، توسعه پالن،اتیجزئ جادی افصل پنجم )
 ( اتوکد 

 ری( اندازه گذامبحث جلسه اول ) 
 پالن کی  ینحوه اندازه گذار  حیتشر  •
 Dimension پیمشخصات ت ر یینحوه تغ حیتشر  •
 Dimension  ی کیگراف ماتیتنظ حیتشر  •
 Arrowheadsابزار   یمعرف •
 Dimensionمتن  ماتیتنظ حیتشر  •
 ؟میبده  ر ییها را تغ Dimensionاز  یکی، تنها یر یمربوط به واحد اندازه گ  ماتیتنظ چطور •
 Dimension  کی ماتیتنظ  ر یسا یمعرف •
 م؟یکن  یرا اندازه گذار  )زاویه دار نسبت به افق( َکج دیوارهای چطور •
 مربوط به آن  ماتیها و تنظ ی در اندازه گذار  Pickمختلف  ی حالت ها یمعرف •
 پروژه  یبرا ی در اندازه گذار  Pick: Entire Wallحالت  بیو معا ایمزا یمعرف •
 ( Linear Dimension) یخط  یر یابزار اندازه گ  یمعرف •
 ( Angular Dimension) هیزاو ی ابزار اندازه گذار  یمعرف •
 ( Radial Dimension) شعاع قوس  ی ابزار اندازه گذار  یمعرف •
 ( Diameter Dimension) قطر قوس  ی ابزار اندازه گذار  یمعرف •
 Arc (Arc Length)طول  ی ابزار اندازه گذار  یمعرف •
 Arc Lengthاستفاده از ابزار  نحوه •
 ( Spot Elevation)ی کد ارتفاع  یابزار فوق العاده مهم اندازه گذار  یمعرف •
 یکد ارتفاع ماتیتنظ حیتشر  •
 ( Spot Coordinate) نقطه کیمختصات  ی ابزار اندازه گذار  یمعرف •
 م؟یمختصات را در نرم افزار مشخص کن مبدأ می توان یم چطور •
 (Spot Slope) سطوح بیش  ی ابزار اندازه گذار  یمعرف •

 ( Detailقسمت  ابزارهایجلسه دوم )
 Detailموجود در قسمت  ابزارهای حیتشر  •
 Detail Lineابزار  یمعرف •



 

 

 Line Styleاز قسمت  یمختصر  یمعرف •
 Model Lineبا  Detail Lineابزار  یتفاوت اساس حیتشر  •
 Detail Lineموارد استفاده از ابزار  حیتشر  •
 معادل هاشور در اتوکد استکه  Filled Regionابزار  یمعرف •
 Filled Regionمختلف ابزار  ماتیتنظ یمعرف •
 Masking Regionابزار   یمعرف •
 م یدر ترس Masking Regionمفهوم  یمعرف •
 است در اتوکد یدو بعد یمعدل بالک هاکه  Detail Componentابزار  حیتشر  •
 Repeating Detail Componentابزار   یمعرف •
 Repeating Detail Component  ماتیتنظ شیرایو حیتشر  •
 Revision Cloudابزار   یمعرف •
 کاربرد دارد؟  یدر چه موارد Revision Cloud ابزار •
 Detail Groupابزار  یمعرف •
 Insulationابزار   یمعرف •
 در کجاست؟  Insulationابزار  کاربرد •
 Textموجود در قسمت  ابزارهای حیتشر  •
 Textموجود در قسمت  ماتیتنظ یمعرف •
 Check Spellingابزار   یمعرف •
 Find/Replaceابزار  یمعرف •
 Tagدر قسمت  دیدو ابزار مف یمعرف •
 کاربرد دارد؟   یدر چه زمان Tag ابزار •
 Tag by Categoryو   Tag All یمعرف •
 Tag by categoryو   Tag Allابزار   تفاوت •
 Symbolمختصر ابزار  یمعرف •

 ی(بند تیتوسعه پالن و شجلسه سوم )
 مختلف(  یپالن به پالن ها کی لیمبحث توسعه پالن )تبد حیتشر  •
 Viewگرفتن از   یموجود در هنگام کپ ی حالت ها یمعرف •
 Duplicateحالت  یمعرف •
 Duplicate with Duplicateحالت  یمعرف •



 

 

 Duplicate ass a Duplicateحالت  یمعرف •
 گرفتن  یدر کپ  Duplicate ass a Duplicateبا  Duplicate with Duplicate تفاوت •
 پالن کی از ( ، پالن مبلمان، پالن در و پنجره ی ر یپالن اندازه گ)  یسه خروج  جادیا حیتشر  •
 Categoryالمان و هم به صورت  کیها، هم به صورت  Objectاز  ینحوه پنهان کردن بعض یمعرف •
 Visibility/Graphicابزار  یمعرف •
 Hide in  Viewابزار  یمعرف •
 م؟یرا متوجه به شو آبجکت کی( ی)دسته بند Category چطور •
 م؟ی، چطور آن را برگردانمیرا پنهان کرد آبجکت کی اگر  •
 Reveal Hiddenابزار   یمعرف •
 ی بند شیتمبحث  حیتشر  •
 شیت و حذف  جاد یا نحوه •
 تیمختلف به نرم افزار رو یها شیتاضافه کردن  نحوه •
 و روش حل آن مشکالت  یبند شیتبه وجود آمده در هنگام  راداتیا یمعرف •
 ( Show Crop Region) ویو یبرا  دیمحدوده د ن ییابزار تع یمعرف •
 شیتموجود در   نیعناو یمعرف •
 ت یگرفتن از نرم افزار رو نتیپر  نحوه •
 تینرم افزار رو نتیموجود در قسمت پر  ماتیتنظ حیتشر  •

 ( به اتوکد  لیانتقال فاجلسه چهارم )
 تیدو نرم افزار اتوکد و رو نیب لیمبحث انتقال فا حیتشر  •
 به نرم افزار اتوکد  تیرونرم افزار  یانتقال خروج نحوه •
 تیاز نرم افزار اتوکد به رو لیمبحث انتقال فا حیتشر  •
 Import CADفرمان  یمعرف •
 Close Inactive  Viewفرمان  یمعرف •
 م؟ی ها را در نرم افزار اتوکد درست کن تیواحد کم  چطور •
 وجود دارد  تیاز نرم افزار اتوکد به رو لیکه در هنگام انتقال فا ی ماتیتنظ یمعرف •

  



 

 

 ( ت یپله در نرم افزار رو میترسفصل ششم )
 ( پله  میترسجلسه اول )

 تی( در نرم افزار روStair) پله  میمبحث ترس  حیتشر  •
 Runفرمان  یمعرف •
 Landingفرمان  یمعرف •
 Supportفرمان  یمعرف •
 Straightفرمان  یمعرف •
 Do Not Crop  Viewفرمان  یمعرف •
 مربوط به پله  ماتیپنل تنظ یمعرف •
 مربوط به آن  ماتیو تنظ Full step Spiralفرمان  یمعرف •
 فرض پله  شیپ یپله بدون استفاده از مدل ها  میترس یبرا  Create Sketchفرمان مهم  حیتشر  •
 م یکن یپله را مشخص م یر حرکت روی که به کمک آن مس  Stair Pathفرمان  یمعرف •
 ندیآ یبه کمک ما م  یلیپله خ  م یکه در ترس ییاصول و ضوابط ها یمعرف •
 پله و روش حل آن مشکالت  یدر طراح جیچند مشکل را حیتشر  •
 شکل   U یپله ها  ی طراح نحوه •
 طبقات ن یارتفاع پله ها در ب م ینحوه تنظ •
 پله  هبمربوط  ماتیتنظ هی کل حیتشر  •

 ( Floorبرش هم زمان چند جلسه دوم )
 و حل آن ها  میمشکالت به وجود آمده در موقع ترس یپروژه مربوطه و معرف ی پله ها میترس  نحوه •
 به صورت هم زمان است  Floorکه مربوط به برش چند  Shaft Openingفرمان  یمعرف •

  



 

 

 ی(و سه بعد یدو بعد یها Familyساخت فصل هفتم ) 
 ی( دو بعد یها Familyساخت جلسه اول ) 

 ها Familyکردن  تیر یمبحث مد حیتشر  •
 م؟ یکن  دایپ یدسترس تیموجود در نرم افزار رو ی ها Familyبه  چطور •
 ها Familyکردن و پاک کردن  وی س نحوه •
 ت یها در نرم افزار رو familyو مهم ساخت   نیمبحث سنگ حیتشر  •
 تی در نرم افزار رو یدو ب عد ی ها familyساخت  نحوه •
 Grid Headساخت  حیتشر  •
 Familyساخت  طیدر مح یر یواحد اندازه گ ر یی نحوه تغ یمعرف •
 م یاوریدر ب  یرا به صورت پارامتر  میکه ساخت ییها Family چگونه •
 ها  family  ساخت طی در مح  Labelابزار  یمعرف •

 ( Family کی مختلف  یها بیساخت ت جلسه دوم ) 
 ها Family شیرای نحوه و یمعرف •
 Level heads یبرا Familyنحوه ساخت  حیتشر  •
 Detail Itemمربوط به دسته  یها Familyنحوه ساخت  یمعرف •
 (ی)دو بعد باکس Familyساخت  نحوه •
 (ی)دو بعد بلوک رچهیت Familyساخت  حیتشر  •
 (ی)دو بعدی ناودون Familyساخت  نحوه •
  ر یی، ابعاد هاشور هم تغFamilyابعاد   ر ییکه با تغ می کن میترس  Family طیمقطع هاشور خورده را در مح  چگونه •

 کند؟
 Family ط یدر مح  گر یکدیوابسته به  یهاپارامتر   نییتع نحوه •
 Family کی( از مختلف  مختلف )ابعاد یها پ یساخت ت نحوه •
 family  طیدر مح  Controlابزار   یمعرف •
 مورد نظر  familyشدن نسبت به خط افق و خط عمود به  نهیقر  ی ژگیاضافه کردن و نحوه •

 (ت یش Familyساخت جلسه سوم ) 
 تیدر نرم افزار رو Family طیها از نرم افزار اتوکد به مح Detailنحوه اضافه کردن   یمعرف •
 باشد  یم وارید یبه رو لیکه مربوط به اضافه کردن پروف Wall Sweepابزار  یمعرف •
 Wall Sweepمربوط به   ماتیتنظ یمعرف •



 

 

 لیمربوط به دسته پروف یها Familyنحوه ساخت  یمعرف •
 ل یپروف یها Familyموارد استفاده از  یمعرف •
 آن  میساختمان و ترس  ینما زیقرن یها لی روش ساخت پروف  یمعرف •
 یکف به صورت پارامتر  زی قرن  لیپروف مینحوه ساخت و ترس  حیتشر  •
 در بام Flashing لیپروف  میمثال از نحوه ساخت و ترس  کی ارائه •
 م؟یاوریدر ب  ی عمودحالت  به  یرا از حالت افق  لیپروف  مینحوه ترس  چگونه •
 Wall: Revealفرمان  یمعرف •
 تیش یل ینحوه ساخت فام حیتشر  •
 تینحوه اضافه کردن عکس به نرم افزار رو یمعرف •

  



 

 

 ( یسه بعد یها  Family)ساخت   شتمفصل ه
 ی( سه بعد Familyساخت )  اوللسه ج

 ی سه ب عد ی ها یلی مبحث ساخت فام حیشر ت •
 ی و دو ب عد یسه ب عد یل یساخت فام  طیمح یتفاوت ها یمعرف •
 Extrusionفرمان  یمعرف •
 یبه صورت پارامتر   ینحوه ساخت باکس سه ب عد یمعرف •
به آن   یم یصفحات مرجع و وصل کردن خطوط ترس جادیاز روش ا  یسه ب عد  یها یل ینحوه ساخت فام یمعرف •

 صفحات 
 ی لیساخت فام طیصفحات مرجع در مح  جادینحوه ا یمعرف •
 صفحات مرجع  جادیاستفاده از روش ا با  نتیکاب یل ینحوه ساخت فام یمعرف •
 وتریکامپ  ز یم یلینحوه مدل کردن فام حیتشر  •
 Always vertical نه یگز یمعرف •
 Work plane-Based نه یگز یمعرف •
 Work planeابزار موجود در  یمعرف •
 Set work planeابزار  یمعرف •
 Show work planeابزار  یمعرف •

 (Familyبه  الی اختصاص متر) دومجلسه 
 Blendابزار   یمعرف •
 Edit Topفرمان  یمعرف •
 Edit Baseفرمان  یمعرف •
 م؟یبده  رییرا تغ  یلیساخت فام طیرنگ و شکل صفحات مرجع در مح چگونه •
 Revolveابزار   یمعرف •
 Axis Lineفرمان  یمعرف •
 Revolveموارد استفاده از ابزار  یمعرف •
 Edit Revolveفرمان  یمعرف •
 م؟ یبده  ر یی دوران را تغ هیچگونه زاو Revolveهنگام استفاده از ابزار  در •
 Sweepابزار  یمعرف •
 Sketch pathفرمان  یمعرف •



 

 

 Sweepموارد استفاده از ابزار  یمعرف •
 Pick Pathفرمان  یمعرف •
 Load Profileفرمان  یمعرف •
 Sweep Blendابزار  یمعرف •
 Void Farmsابزار  یمعرف •
 م؟ یاختصاص بده متریال ، میکرد جادیکه ا  یی اه یل یفام یبرا  چگونه •
 ساخته شده یها  یل یاختصاص داده شده به فام  متریال کردن  ینحوه پارامتر  یمعرف •
 Parameter Propertiesدر پنجره  Instants نه یگز یمعرف •

  



 

 

 (درب و پنجره  یمدل ساز )  نهمفصل 
 ( ه نحوه ساخت پنجرجلسه اول )

 Select All Instancesابزار  یمعرف •
 یبه صورت کامال پارامتر  دوجداره پنجره  یل ینحوه ساخت فام حیتشر  •
 م؟ یاستفاده کن واریدر د )سوراخ( Void جادیا یپنجره برا  یل یاز فام چگونه •
 اتوکد  لیبا استفاده از فا دوجدارهپنجره  لیپروف یل ینحوه ساخت فام حیتشر  •
 Flip نهیکاربرد گز یمعرف •
 پنجره  لیپروف میترس  ینکته مهم برا کی یمعرف •
 اتوکد  لیبا استفاده از فا دوجداره پنجره  یعمود لیپروف میترس حیتشر  •
 اتوکد  لیبا استفاده از فا دوجداره پنجره  یافق  لیپروف میترس حیتشر  •

 ( Familyساخت  طیدر مح Symbolic Lineکاربرد فرمان جلسه دوم ) 
 پنجره مربوطه  یها شهینحوه مدل کردن ش  یمعرف •
 در پروژه ساخته شده دوجداره یبا پنجره ها  یم یقد یکردن پنجره ها  نیگزینحوه جا یمعرف •
 پنجره  نییپا Flashingنحوه مدل کردن  ی مختصر معرف •
 اطراف پنجره(  یرونیب  ینحوه مدل کردن اجزاء اطراف پنجره )نما حیتشر  •
 Coarseو  Fineو  Mediumدر حالت  Detailنشدن  ایشدن   دهید مینحوه تنظ  یمعرف •
 مختلف یدر نما ها Detailنشدن  ایشدن   دهید مینحوه تنظ  یمعرف •
 آن  یو کاربرد ها ی لیفام  طیدر مح  Symbolic Lineفرمان  یمعرف •
 یبه صورت دو بعد پنجره رهینحوه مدل کردن دستگ یمعرف •

 ( نحوه ساخت درب جلسه سوم )
 درب  ینحوه مدل کردن حجم کل  حیتشر  •
 دور درب مینحوه مدل کردن فر یمعرف •
 ی درب به صورت سه بعد رهینحوه مدل کردن دستگ یمعرف •
 آن  یو کاربرد ها ره یبه دستگ Labelنحوه اختصاص پارامتر  یمعرف •

 (Integerبا پارامتر  یی آشناجلسه چهارم )
دهنده درب به صورت  لیمختلف تشک ی ها یل یکه فام یدرب با روش ی لینمونه از فام کینحوه ساختن  حیتشر  •

 شوند یطراح  یمجزا و پارامتر 



 

 

انجام  یچه اقدامات دیرو داشته باشد با  یهر سطح  یرو  یر یقرارگ  تیمدل شده قابل ی لیفام کی نکهیا ی برا •
 ؟ شود

 Flip Work Playفرمان  یمعرف •
 Associate Family Parameter نه یگز یمعرف •
 کردن  Array  یها ی ژگیو یمعرف •
 Integerپارامتر  یمعرف •
 Wall Closure نه یگز یمعرف •
 کنار درب  ی نازک کار  قی دق  م ینحوه تنظ حیتشر  •
 نشود؟ دهیاز نما ها در پروژه د ی در بعض ی لیفام طی شده در مح  ی تا حجم طراح میانجام ده  ی اقدام چه •
 Family Element Visibility Settingپنجره  یمعرف •
 مختلف آن کامال متفاوت از هم باشند یکه نما ها یها، به گونه ا  یلینحوه مدل کردن فام حیتشر  •

  



 

 

 )ترسیم رمپ و نرده( دهمفصل 
 ( رمپ  میترسجلسه اول )

 رمپ  مینحوه ترس  حیتشر  •
 معکوس کردن جهت رمپ نحوه •
 عرض رمپ  مینحوه تنظ  یمعرف •
 طول رمپ مینحوه تنظ  یمعرف •
 ضخامت رمپ مینحوه تنظ  یمعرف •
 ؟میرمپ را چگونه انتخاب کن ال ینوع متر  •
 م؟ یکن می رمپ را چگونه تنظ بیش •
 رمپ در نقشه بیو نشان دادن ش ی ر یاندازه گ ی برا Spot Slopeابزار  یمعرف •
 Spot Slopeمربوط به   ماتیتنظ یمعرف •
 اط یح وار ید مینحوه ساخت و ترس  حیتشر  •
 ( یرمپ قوس م یرمپ پروژه )ترس مینحوه ترس  حیتشر  •
 رمپ و حل آن مشکالت  میشده هنگام ترس افت ی راداتیا حیتشر  •
 نرده  مینحوه ترس  حیتشر  •
 Railingفرمان  یمعرف •
 مرتبط به نرده ماتیتنظ حیتشر  •

 ( نرده با مدل فرفوژه   ی طراحجلسه دوم ) 
 نرده  یعمود یها  لهیمرتبط با م ماتیتنظ حیتشر  •
 نرده  ماتیدر تنظ Hostمفهوم  یمعرف •
 نرده یعمود   یها  لهی م نیفواصل ب مینحوه تنظ  یمعرف •
 نرده به عنوان نمونه  کی مینحوه ترس  حیتشر  •
 ی نرده( شش ضلع یعمود  یها  لهی)م باالستر یل یفام ی نحوه طراح حیتشر  •
 یباالستر شش ضلع  یلینرده با فام می نحوه ترس یمعرف •
 باالستر فرفوژه  یل یفام ی نحوه طراح حیتشر  •
 باالستر فرفوژه   یلینرده با فام می نحوه ترس یمعرف •
 باالستر نرده   یبرا یا شهیپنل ش یل یفام ی نحوه طراح حیتشر  •
 شه یلقمه نگه دارنده ش یل یفام ی نحوه طراح حیتشر  •



 

 

 یا شهینرده با پنل ش می نحوه ترس یمعرف •

 ی( نرده با مدل صراح  یطراحجلسه سوم ) 
 باالستر  یبرا  یراحص   یل یفام ی نحوه طراح حیتشر  •
 ی راحنرده با باالستر ص   مینحوه ترس  حیتشر  •
 پروژه نگ یبالکن و پارک  ینرده ها مینحوه ترس  حیتشر  •
 نرده راه پله می نحوه ترس یمعرف •
 شده منطبق کند؟ م یشده خودش را با راه پله که از قبل ترس مینرده ترس  چگونه •
 Pick New Host نه یگز یمعرف •
 Use Baluster per tread on Stair نه یگز یمعرف •
 Place on Stair/Rampفرمان  یمعرف •

  



 

 

 Curtain یو طراح یروان یش دار، بیش  سقف کاذب،دهم ) یازفصل 
Wall) 
 ( مبحث سقف کاذب جلسه اول ) 

 سقف کاذب میمبحث ترس  حیتشر  •
 شود؟ یم می ترس ییکاذب معموال در چه نما سقف  •
 م؟ی اضافه کن Project Browser پنجره را به  Ceiling Plan ، ینما ها چگونه •
 Automatic Ceilingفرمان  یمعرف •
 م؟یکن  میسقف کاذب را تنظ  ر ی ز یهاشورها چگونه •
 دار( بیشسقف ) ی روانیسقف ش می نحوه ترس یمعرف •
 Roof by footprintفرمان  یمعرف •
 م؟ی کن نییرا تع یروانیسقف ش بیمقدار ش چگونه •
 بیش یر یواحد اندازه گ ر یی نحوه تغ یمعرف •
 باشند یمتفاوت ی ها بیش یکه سطوح آن دارا  ی دار به طور  بیسقف ش می نحوه ترس یمعرف •
 مثل تهران  ییدر شهر ها ینیدار تزئ بیش  یسقف ها میترس  نحوه •
 Cutoff Levelفرمان  یمعرف •

 ( دور ستون ینازک کار جلسه دوم )
 دار  بیسقف ش می ادامه مبحث ترس  حیتشر  •
 Roof by Extrusionفرمان  یمعرف •
 کاربرد دارد؟  یدر چه موارد Roof by Extrusionفرمان  •
 Roof by Extrusionدار با فرمان   بیسقف ش م یچند مثال از ترس حیتشر  •
 Join/Unjoin Roof یمعرف •
 Verticalفرمان  یمعرف •
 Roof by Faceمختصر فرمان  یمعرف •
 Roof Soffitفرمان  یمعرف •
 Roof Faciaفرمان  یمعرف •
 Roof Gutterفرمان  یمعرف •
 وار ید ی لبه ها یمبحث نازک کار  حیتشر  •



 

 

 Default Wrappingموجود در قسمت  ماتیتنظ یمعرف •
 دور ستون   یمبحث نازک کار  حیتشر  •
 ( یمعمار  ی)ستون ها  Column Architecturalفرمان  یمعرف •
 Cut Profileفرمان  یمعرف •
 Line Workابزار  یمعرف •
 Stacked Wallدسته  دیوارهای یمعرف •
 Stacked Wallمربوط به  ماتیتنظ حیتشر  •
 وار ید ماتی در قسمت تنظ Modify vertical structureموجود در تب  ماتیتنظ حیتشر  •

 ( Curtain Wallجلسه سوم )
 ی ا  شهیش دیوارهای ی نحوه طراح حیتشر  •
 Curtain Wallفرمان  یمعرف •
 Exterior Glazingفرمان  یمعرف •
 ی ا شه یش دیوارهایمرتبط با   ماتینظت حیتشر  •
 Curtain Gridفرمان  یمعرف •
 All Segment نه یگز یمعرف •
 One Segment نه یگز یمعرف •
 All Except Picked نه یگز یمعرف •
 Mullionفرمان  یمعرف •
 Grid Line نه یگز یمعرف •
 Grid Line Segment نه یگز یمعرف •
 All Grid Line نه یگز یمعرف •
مختلف نرم  ینسخه ها  در هستند،  ی معمول دیوارهایو   شهیاز ش یبی که ترک  یدیوارهای می نحوه ترس یمعرف •

 رویتافزار 
 مختلف  یبا پنل ها واریچند نمونه د یطراح حیتشر  •
 ی ا شه یش دریاسپا یبا نما  وار ید یطراح حیتشر  •

  



 

 

پالن و  تیسا ،Model in Placeبا   یحجم ساز ازدهم ) دوفصل 
 ی( ر یگزارش گ
 ( Model in Placeبا  یحجم ساز جلسه اول ) 

 پروژه  یاصل   طیدر مح  یلیفام  کی مینحوه ترس  •
 Model In Placeفرمان  یمعرف •
 ست؟ یچ Model In Placeفرمان  مفهوم •
 استخر  ی نحوه طراح حیتشر  •
 ساختمان  یچند نمونه از نما ی نحوه طراح حیتشر  •
 ی داخل ونی دکوراس ی در طراح Model In Placeمختصر نحوه استفاده از فرمان  یمعرف •
 م؟ یس یبنو تیدر نرم افزار رو یرا به صورت سه بعد یمتن چگونه •
 ی توپوگراف ی نحوه طراح حیتشر  •
 Topo surfaceفرمان  یمعرف •
 Place Point نه یگز یمعرف •
 ست؟یپالن چ تیسا مفهوم •
 م؟ یکن  جادیپالن ا تی، ساینما کی چگونه •
 Create from Import نه یگز یمعرف •
 Specify Pointe File نه یگز یمعرف •
 داشته باشد؟ یی ها یژگ یچه و دیبا تی اجرا شدن در نرم افزار رو  ی برا یتوپوگراف  text لیفا •
 تیاجرا شدن در نرم افزار رو یبرا  یتوپوگراف Text ل یفا شیراینحوه و حیتشر  •
 ت یدر نرم افزار رو یتوپوگراف  Text لیفا   کی ینحوه اجرا یمعرف •
 اجرا شود  تیداشته باشد تا در نرم افزار رو ی اتوکد فوتوگراف لیفا کی د یکه با  یها ی ژگیو یمعرف •
 تیبه نرم افزار رو  یاتوکد توپوگراف لینحوه انتقال فا یمعرف •
 Select Import Instanceفرمان  یمعرف •

 سایت پروژه( جلسه دوم )مدل کردن 
 Building Padفرمان  یمعرف •
 ست؟یچ Building Padفرمان  مفهوم •
 Building Padمرتبط با فرمان  ماتیتنظ یمعرف •



 

 

 Slope Arrow نه یگز یمعرف •
 Split Surfaceفرمان  یمعرف •
 Merge Surfaceفرمان  یمعرف •
 Subregion فرمان یمعرف •
 Graded Regionفرمان  یمعرف •
 Label Contoursفرمان  یمعرف •
 Label Contoursمربوط به   ماتیتنظ یمعرف •
 Parking Componentمختصر فرمان  یمعرف •
 Site Componentفرمان  یمعرف •
 پروژه تیمدل کردن سا حیتشر  •
 اطراف پروژه   یها ابانیرو و خ ادهیمدل کردن پ نحوه •
 اطراف پروژه  یها Object ر ی و سا نیمدل کردن جدول و درخت و ماش نحوه •

 )گزارش گیری(جلسه سوم 
 از پروژه   یر یمبحث برآورد و گزارش گ حیتشر  •
 Schedules/Quantitiesفرمان  یمعرف •
 Schedules Propertiesموجود در پنجره  ماتیتنظ حیتشر  •
 نکند  ر ییپروژه تغ یکه واحد اصل  یاز پروژه به گونه ا  یر یواحد در گزارش گ  ر یی نحوه تغ یمعرف •
 Scheduleجداول   یبند ت ینحوه ش یمعرف •
 Split Schedule نه یگز یمعرف •
 به نرم افزار اِکسل Scheduleنحوه انتقال جداول  یمعرف •
 دیآ یبه نرم افزار اِکسل به وجود م Scheduleکه هنگام انتقال جداول  یمشکالت یمعرف •
 (Total Cast)به عنوان مثال ستون  Scheduleدر جداول  دیستون جد کی جادیا  نحوهمعرفی  •
 Calculated Value نه یگز یمعرف •
 Scheduleدر جداول  دیستون جد کی ف ینحوه حل مشکالت به وجود آمده در هنگام تعر  یمعرف •
 یر یجداول گزارش گ ماتیدر تنظ Itemize every instance نه یگز تیمز یمعرف •
 ( Windowو  Floorپروژه ) یها آبجکتاز  ی ر یدو نمونه مثال از نحوه گزارش گ حیتشر  •
 از پروژه   یر یها به جداول گزارش گ  آبجکتنحوه اضافه کردن عکس  یمعرف •
 از پروژه یر یدل خواه به جداول گزارش گ آیتم کیمبحث مهم اضافه کردن  حیتشر  •



 

 

 ( Scheduleبه جدول  تمیاضافه کردن آجلسه چهارم )
 Scheduleبه جداول  آیتم کیچند نمونه مثال از نحوه اضافه کردن  حیتشر  •
 Graphical Columns Schedulesفرمان  یمعرف •
 Material Takeoffفرمان  یمعرف •
 پروژه  وارید  ال یاز متر   یر یجدول گزارش گ  ی نحوه طراح حیتشر  •
 Sheet Listفرمان  یمعرف •
 Note Blockفرمان  یمعرف •
 View Listفرمان  یمعرف •
 Combine Parameters نه یگز یمعرف •

  



 

 

و   {فضا یکاربر  نیی تع} ، مساحتیبرچسب گذار زدهم ) سیفصل 
 (نیدورب

 ی(برچسب گذار جلسه اول )
 ها  آبجکت یبند بیمبحث ت حیتشر  •
 ی لیفام  طیدر مح  Tag  ینحوه طراح یمعرف •
 Tagمرتبط به  ماتیتنظ حیتشر  •
 پروژه مربوطه یدرب ها یرو یگذار  Tagنحوه  حیتشر  •
 Schedule Tableو  Tagپروژه با استفاده از  ی ها آبجکت یبند  بیدو مثال از ت یمعرف •
 Schedule Tableو  Tagطبقه چهار پروژه مربوطه با استفاده از   ی ها و پنجرهدرب ها  یبند بیت حیتشر  •
 Schedule Tableو  Tagطبقه پنجم پروژه مربوطه با استفاده از  دیوارهایستون ها و  یبند بیت حیتشر  •
 Dynamoن یمختصر پالگ یمعرف •
 Material Tagفرمان  یمعرف •
 Material Tagکاربرد فرمان  حیتشر  •
 Multi Tagفرمان  یمعرف •
 Stair tread/Riser Numberفرمان  یمعرف •

 (فضا یکاربر   نییتعجلسه دوم )
 فضاها  یکاربر  نییمبحث تع حیتشر  •
 Roomفرمان  یمعرف •
 طبقه چهار پروژه مربوطه  یبند roomنحوه  یمعرف •
 Room Boundingفرمان  یمعرف •
 Room Separatorفرمان  یمعرف •
 فضاها ( ی)هاشور زنی مبحث رنگ بند حیتشر  •
 Color Fill Legendفرمان  یمعرف •
 فضاها  یمرتبط با رنگ بند ماتیتنظ یمعرف •
 Edit Schemeفرمان  یمعرف •
 Room Schedule  ینحوه طراح یمعرف •
 ی پالن کف ساز  ینحوه طراح یمعرف •



 

 

 Floor Finish نه یگز یمعرف •
 Room Tagفرمان  یمعرف •
 ؟میآور به دستراهرو را   ایواحد  کی ایطبقه   کیمساحت  چگونه •
 Area Planفرمان  یمعرف •
 Area Boundaryفرمان  یمعرف •

 (ن یدوربجلسه سوم ) 
 دار بی)کف( ش Floor میمبحث ترس  حیتشر  •
 کرد؟ م یدار ترس بیش Floor ک یتوان  یم قیچند طر  از •
 دادن به سطوح بیبه منظور ش Slope Arrow نه یگز یمعرف •
  یم میترس Floorکه با فرمان   ییشوند با رمپ ها یم میترس Rampکه با فرمان   یی رمپ ها یها تفاوت •

 ست؟یشوند در چ
 بیبدون ش Floor یک دار به بیش Floor کی لیجهت تبد Restart Shapeفرمان  یمعرف •
 Addباشد با کمک فرمان   Floorآن  ینقطه رو کیآن به سمت  بیدار که ش بیش  Floor کی میترس  نحوه •

point 
باشد با کمک فرمان  Floorآن  یچند نقطه رو ایآن به سمت دو  بیدار که ش بیش  Floor کی میترس  نحوه •

Add split line 
 دار شده باشند؟  بیش  Floorآن   هیچند ال ای کیتا تنها  میکن میترس Floor کی چگونه •
 بام پروژه یبند  بینحوه ش یمعرف •
 ها  View ی اختصاص  شیمبحث نحوه نما حیتشر  •
 Visibility/Graphicموجود در پنجره  ماتیتنظ حیتشر  •
 در نما ها  آبجکت کی یاختصاص  شیبه منظور نما Override Graphic in viewابزار   یمعرف •
 آبجکت  کی تیشفاف زان یم نییبه منظور تع Surface Transparency نه یگز یمعرف •
 Object Styleفرمان به وسیله  Object کی یکل   ماتیمبحث تنظ حیتشر  •
 Line Weightsضخامت قلم به وسیله فرمان  مینحوه تنظ  یمعرف •
 Line pattern)نقش( قلم به وسیله فرمان  طرح مینحوه تنظ  یمعرف •
 Cameraفرمان نقطه دلخواه به وسیله  کینحوه عکس گرفتن از پروژه در  یمعرف •
 Cameraمربوط به فرمان   ماتیتنظ •
 Far clip offset نهیگز  لهیبه وس Cameraدر  دیعمق د   مینحوه تنظ  یمعرف •
 م؟ یکن جاد یناظر در پروژه ا دیبه عنوان د  نیدورب کی چگونه •



 

 

 Eye Elevation نهیگز  له یبه وس   نیدورب یر یارتفاع قرارگ  مینحوه تنظ  یمعرف •
 Target Elevation نه یگز یمعرف •
 پرنده در پروژه دید جاد یا نحوه •
 از داخل پروژه ی ها View جاد یا نحوه •
 Graphic Display Optionموجود در پنجره   یکیگراف  مات ینحوه تنظ حیتشر  •
 (یساز  شنیمی در پروژه )ان نیمبحث حرکت دورب  حیتشر  •
 از پروژه  یساز  شنیمیبه منظور ان Walkthroughفرمان  یمعرف •
 تیدر نرم افزار رو یساز  شنیمیمرتبط با ان ماتیتنظ حیتشر  •
 ن یخود دورب شینحوه نما یمعرف •
 Add Kay Frameبه وسیله فرمان   نینحوه اضافه کردن نقاط حرکت دورب یمعرف •
 Remove Kay frameبه وسیله فرمان   نینحوه حذف کردن نقاط حرکت دورب یمعرف •
 Pathبه وسیله فرمان  نی جا به جا کردن نقاط حرکت دورب  نحوه یمعرف •
 Active Cameraبه وسیله فرمان   نیجهت نقاط حرکت دورب ر یی نحوه تغ یمعرف •
 Walkthrough Frameبه وسیله فرمان  شنیم یو زمان ان میتعداد فر  مینحوه تنظ  یمعرف •
 رزولوشنو  ر یتصو تیفیک می و تنظ شنیمی گرفتن از ان ینحوه خروج  یمعرف •
 دارد؟  یتر  یدی شود و نقش کل  ی م ر یدرگ شتریب  وتر ی گرفتن از پروژه کدام قطعه کامپ یخروج  در •

  



 

 

 ی(المان سازه ا میو ترس الیمتر ،رندر  ،نورپردازی دهم )چهارفصل 
 (نورپردازیجلسه اول )

 پروژه یمبحث نورپرداز  حیتشر  •
 Shadowدر پروژه به وسیله فرمان  هینحوه فعال کردن سا یمعرف •
 Sun path onپروژه به وسیله فرمان  یدر فضا دی خورش  جادیا  نحوه یمعرف •
 بر اساس زمان و مکان پروژه دیمحل خورش ن یینحوه تع یمعرف •
 ها  View ر یبه سا ی نورپرداز  کی نحوه اختصاص  یمعرف •
 د یغروب و طلوع خورش، افق  ن یینحوه تع یمعرف •
 preview solarخواه به وسیله فرمان   دل  یبازه زمان  کیپروژه در  نورپردازیاز  لمیف جاد ینحوه ا حیتشر  •

study 
 Image and Viewبه وسیله فرمان   لمیپروژه به صورت ف ی از نورپرداز  گرفتن  ینحوه خروج حیتشر  •

Animation-Solar Study 
-Image and View Animationرفتن از پروژه به صورت عکس به وسیله فرمان  گ  ینحوه خروج  یمعرف •

Image 
 پروژه یبرا تیپالن موقع  ،نییمبحث نحوه تع حیتشر  •

 جلسه دوم )رندر(
 ت یاز نرم افزار رو یر ی گ Renderمبحث  حیتشر  •
 ی ر یگ Renderمرتبط به مبحث  ماتیتنظ یمعرف •
 Crop Region Sizeعکس به وسیله فرمان   زیسا ن یینحوه تع یمعرف •
 Render تیفیک   زانیم ن یینحوه تع یمعرف •
 Render رزولوشن ن یینحوه تع یمعرف •
 ی ر یگ Renderدر قسمت   ی مرتبط به نورپرداز  ماتیتنظ یمعرف •
 یر ی گ Renderک گراند در قسمت بَ  ن یینحوه تع یمعرف •

 ی( مصنوع نورپردازیجلسه سوم )
 در پروژه یمصنوع  یمبحث نورپرداز  حیتشر  •
 Photometricsتحت عنوان  نگیتیال یالمان ها   ماتیتنظ یمعرف •
 ی مصنوع  یپروژه همراه با نورپرداز   ی خارج  یاز فضاها  یر یگ Renderچند مثال از  ارائه •
 ی مصنوع  یپروژه همراه با نورپرداز  ی داخل یاز فضاها  یر یگ Renderچند مثال از  ارائه •



 

 

 نگ یتیال یها یل یفام شیرای نحوه و یمعرف •
 نرم افزار مشاهده کرد؟ یاصل  طیپروژه را در مح یآن به رو تأثیر توان نحوه تابش نور ها و  یم ی قیچه طر  از •
 نگ یتیال یلیفام کینحوه ساخت  حیتشر  •
 ها  آبجکت یبرا  Appearanceتب  ماتیتنظ یمعرف •
 Asset Browser، به وسیله فرمان ال یکردن( متر   نیگزی)جا کردن Replaceنحوه   یمعرف •
 ت یآماده و موجود در نرم افزار رو یالمان ها  ال ی متر  شیراینحوه و حیتشر  •
 آماده ال یعکس متر   یبه جا دیعکس جد کی ینیگزیمرتبط به جا ماتیتنظ حیتشر  •

 (الیمترجلسه چهارم ) 
 مرتبط با آن  ماتیو تنظ Checkerبا استفاده از   ال ینحوه ساخت متر  حیتشر  •
 مرتبط با آن  ماتیو تنظ Tilesبا استفاده از   ال ینحوه ساخت متر  حیتشر  •
 Materialفرض و ساخته شده در پروژه به وسیله فرمان  شیپ ال یمتر  ه ی نحوه مشاهده کل یمعرف •
 ک یسرام ال یمثال از نحوه ساخت متر  کی ارائه •
 Paint( با کمک ابزار ی ساختماننما واری)مثل دآبجکت  کیمختلف به  ال ینحوه اختصاص چند متر  حیتشر  •
 Split Faceفرمان  یمعرف •
 م؟ یمختلف اختصاص به ده ال یچند متر  Modeling place کیبه  چگونه •
  یآت  یپروژه ها یبرا ویآرش ک یبه صورت  میپروژه انجام داد کیکه در   یماتیتا تنظ میانجام ده  ی اقدام چه •

 شود؟  لیتبد
 م؟ یانتقال ده تیدر نرم افزار رو گر یپروژه د کیپروژه به  کیرا از  آبجکتچند  ای کی چگونه •
به    تیدر نرم افزار رو گر یپروژه د کیپروژه به  کیها از  یل یها و فام آبجکت یها پینحوه انتقال ت  یمعرف •

 Transfer Projectمان  وسیله فر 
 Revit Structureبا   ییمبحث آشنا حیتشر  •
 Beamبه وسیله فرمان   ر یت  ینحوه طراح یمعرف •
 Foundationموجود در قسمت   ی با کمک مجموعه فرمان ها ونی فنداس می نحوه ترس یمعرف •
 تیدر نرم افزار رو یو معمار  ییبنا دیوارهای تفاوت  یمعرف •
 ون یضخامت فنداس ن یینحوه تع یمعرف •
 Braceبادبند به وسیله فرمان   می نحوه ترس یمعرف •

  



 

 

 (Massبا  دهیچیپ  یو مدل ساز  شبکه ،یکار گروهدهم ) پانزفصل 
 ( Massبا  یو مدل ساز  یکار گروه اجلسه اول ) 

 تی( در نرم افزار روcorrelateکردن کار ) ی مبحث شبکه ا حیتشر  •
 Work setآن ها به پروژه به وسیله فرمان  یکاربرها و نحوه دسترس  ف ینحوه تعر  یمعرف •
 Collaboration Cloudبه وسیله فرمان  Share ر ی مس  کیمرجع در  لیکردن فا و ینحوه س یمعرف •
 شود؟ یدر پروژه قابل مشاهده م گر یکاربران د   یکار، برا  نیکاربر در ح  کی ماتیترس چگونه •
 کدام قسمت کار را کدام کاربر انجام داده است؟   میمتوجه به شو چگونه •
و   Link Revit یفرمان ها   قیاز طر  تأسیساتو سازه و  یمعمار  تیرو یها لیکردن فا نکینحوه ل حیتشر  •

Discipline 
 Massبا   یمبحث مدل ساز  حیتشر  •
 Mass طیمح  کی جادینحوه ا یمعرف •
 Mass  طیمقطع در مح  کینحوه حجم دادن به  یمعرف •
 Floor By Massفرمان  قیاز طر  Mass ط یدر مح  Floor می نحوه ترس یمعرف •
 Wall By Massفرمان   قیاز طر  Mass طیدر مح   وار ید می نحوه ترس یمعرف •
 Curtain Systemفرمان   قیاز طر Mass طی در مح  یپنل وار ید می نحوه ترس یمعرف •
 Massبا  یمدل ساز ارائه یک مثال از  •
 Massشده با  یحجم مدل ساز ، شیرای نحوه و یمعرف •
 Draw on Faceبا کمک فرمان  Massاز سطوح حجم مدل شده با  یکی یحجم به رو جادینحوه ا یمعرف •
 Void Formفرمان  قیاز طر  Mass حجم مدل شده با   ی حجم دل خواه به رو کی کردن   ینحوه خال یمعرف •
 Strandedفرمان  قیاز طر  2021 تیکج )در راستا ارتفاع کج باشد( در نرم افزار رو وار ید می نحوه ترس یمعرف •

Cross Section 
 Stranded Orientation از طریق فرمان  دار بی نحوه منطبق کردن درب و پنجره با سطوح ش یمعرف •
 Mass طیچند مقطع متفاوت در مح  ایحجم با دو  کی  ینحوه مدل ساز  یمعرف •
 Mass طیدر مح  Add Edgeو  X-Rayفرمان  یمعرف •
 Add Profileفرمان  قیاز طر  Massحجم مدل شده با  بهچند مقطع  ای کی نحوه اضافه کردن  یمعرف •
 صفحات مرجع جادیا  از طریق و Massملت با کمک  سیحجم مانند ساختمان پرد  کی ینحوه طراح یمعرف •

 (Mass طیمبحث الگو در محجلسه دوم ) 
 Mass طی( در مح Patternمبحث الگوها ) حیتشر  •



 

 

 Divide Surfaceبا کمک فرمان  Mass ط یمدل شده در مح  یسطوح، حجم ها  یبند می نحوه تقس  یمعرف •
 Pattern ینحوه مدل ساز  حیتشر  •
 Mass  طیالگو ها در مح یمرتبط با طراح ماتیتنظ حیتشر  •
 م؟ی کن جادی ا Revolveفرمان  ق یشده از طر  جادیا ی مانند حجم ها ییحجم ها Mass  طیدر مح  چگونه •
 م؟یکن  جادیا Sweep Blendفرمان  ق یشده از طر  جادیا ی مانند حجم ها ییحجم ها Mass  طیدر مح  چگونه •
 Mass  طیالگو ها در مح   یمدل ساز از چند مثال  حیتشر  •

 


