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 فصل اول 
 (Revit MEP) مپ ت یرو افزارنرم  مقدمات •
 Models  بخش ییکارا یمعرف •
 یکیو الکتر  یکیمکان ساتیتأس (Template) بخش یمعرف •
 Systems-Default-Metric به کمک یک ی و مکان یکیالکتر  ساتیتأس زمانهم انجام •
 View از ماژول Properties و Project Browser هایبخش  جادیا نحوه •
 مختلف یها tab ییبردن کارا نام •
 یکیو الکتر   یکیمکان ساتیتأس یبرا  tab Systems مختلف هایبخش  یمعرف •
 Properties مختلف هایآیتم حی تشر  •
 Project Browser ییکارا یمعرف  •
 View Range کاربرد حی تشر  •
 Visibility/Graphic کاربرد حی تشر  •
 Visibility/Graphic در Filter کاربرد ماژول یمعرف •
 Project Unit بخش یمعرف •
 Lohnk Revit ابزار یمعرف •
 افزارها نرم  ریمشترک با سا یجهت خروج IFC ماژول یمعرف •
 Auto CAD افزارنرم یبرا  یجهت خروج Link CAD ماژول یمعرف •
 Annotate بخش گذاریاندازهامکانات  یمعرف •
 مختلف  یها Tab و ابزارهاامکانات  یمعرف •
 سازی ذخیره هایفرمت انواع  حی تشر  •
 بر میان یدهایکل یمعرف •
 مدل شینما هایحالت انواع  حی تشر  •
 (سات یبا تأس یمعمار  Level) منطبق بودن طبقات تیاهم •
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 ساتیتأس جادیا یبرا هیمقدمات اول (Leve & Grid) جادی ا مینحوه تنظ حی تشر  •
 دلخواه برمیان یدهایکل جادیا نحوه •
 از اتوکد لیفا یو کپ Link CAD ابزار کاربرد •
 Modify  استفاده از ابزار نحوه •
 Visibility/Graphic از طرح و نقشه به کمک یقسمت شیعدم نما ای شینما نحوه •
 در قسمت Annotation Categories از نقشه در ماژول یبرش قسمت نحوه •

Visibility/Graphic 



 

 

www.namatek.com 
 4 

 دوم  فصل
 نگیپیمربوط به پا ماتیتنظ •
 درون لوله عیانتخاب ابعاد و خواص ما نحوه •
 (Mechanical Setting) یکیمکان ماتیمختلف باز کردن تنظ هایروش  •
 موردنظر خاص  الیلوله با متر  جادینحوه ا حی تشر  •
 موردنظر  هایویژگیبا  نگیتیف جادینحوه ا حی تشر  •
 نیبا درصد مع کشیلوله ریدر مس بیش جادینحوه ا حی تشر  •
 قطر  رییهمراه با تغ یینحوه انتخاب زانو حی تشر  •
 موردنظر قطر لوله  رییو تغ مینحوه تنظ حی تشر  •
 لوله متریمیلی ای ینچیا گذاریاندازه رییتغ نحوه •
 هالوله و جنس  بندیرنگ  رییتغ نحوه •
 ها لولهدرون  ستمیس رییتغ نحوه •
 ییزانو ریمتغ هیانتخاب زاو نحوه •
 گر یکدیفعال به  هایپروژه ستمیس یکردن اجزا  یکپ حی تشر  •
 فاضالب می ترس ماتیتنظ حی تشر  •
 ساتیاز پوشه تأس لیفاضالب به انتخاب فا یاجزا هایمشخصه شینما یوابستگ •

(MEP) ی معمار  ای 
 یانتخاب کفشو ریمس یمعرف •
 نقطه مرجع  رییو تغ Section انتخاب نحوه •
 ی انتخاب صفحه مرجع مجاز  نحوه •
 یبهداشت سیسرو  یلوله خروج ریرسم مس نحوه •
 فاضالب  یخروج یهالوله  ریمس عیتجم •
 راهی سهانتخاب  نحوه •
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 کشیلوله ستمیس یوستگیچک کردن پ دیکل یمعرف •
 (Render) یینها  یخروج شینما نحوه •
 فاضالب  Vent یهالوله رسم  حی تشر  •
 فاضالب  Vent یهالولهشبکه  لیتکم •
 یرانیسنگ توالت ا یر یکف جهت قرارگ فیتعر  نحوه •
 هالوله رنگ  رییتغ نحوه •
 ی چند واحد یبهداشت سیمجموعه سرو  کی رسم •
 کردن  یتعداد و کپ شیجهت افزا Array ابزار یمعرف •
 موجود هایپنجره و  ای همه زوا شیجهت نما برمیان دیکل یمعرف •
 کردن انشعابات راستاهمکردن و  Align جهت انبریم  دیاستفاده از کل نحوه •
 Vent یهالولهبودن فضا جهت رسم اتصاالت و  یکاف تیاهم •
 یرانیسنگ توالت ا قرارگیریکف جهت  فیتعر  نحوه •
 Modify  ابزار چرخش از یمعرف •
 شده نکی( لی نقشه سازه )معمار  یرو ساتیتأس کشیلوله میترس نحوه •
 ی مخف ماتیترس شیجهت نما برمیان دیکل یمعرف •
 ی بهداشت های سرویس  کشیلوله •
 Edit Family کاربرد ماژول یمعرف •
 Discipline در Mechanical & Coordination هایحالت  شی تفاوت نما مشاهده •
 )به کمک موس و عالمت +(  راهیسهبه  ییزانو لینحوه تبد یمعرف •
 Sanitary یبهداشت هایسرویس  کشیلولهشبکه  لیتکم •
 Vent ونت کشیلولهشبکه  رسم •
 Middle Elevation کردن مقدار کسانیبا  یمواز  یهالوله کردن  ترازهم نحوه •
 Work Plane با ابزار یر گرفتن کفشوسطح قرا نییتع •
 و اتصاالت  هالولهقطر و اندازه  رییتغ نحوه •
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 Vent کشیلولهشبکه  لیتکم •
 Split Element برش لوله برمیان دیکل یمعرف •
 فاضالب کشیلولهشبکه  لیتکم •
 فاضالب در طبقات مختلف کشیلولهشبکه  یاجرا •
 ت ینقشه کامل اتوکد در رو لیکردن فا یکپ نحوه •
 از اتوکد دیجد لی هنگام باز کردن فا Meter به Auto Detect واحد از لیتبد تیاهم •
با خطوط   دیشده جد نکیجهت منطبق کردن نقشه ل Alignment از دستور استفاده •

 یمرجع نقشه قبل
 جهت انطباق با نقشه مرجع  هالوله  ییجابجا نحوه •
 ن یر یز  یهالولهجهت مشاهده  View Range ماتیابعاد در تنظ رییتغ نحوه •
 آن  یمنف ایمثبت  بیو انتخاب ش زریبه را هالولهاتصال  نکات •
 با سازه هالوله چک کردن عدم برخورد   ماتیتنظ یمعرف •
 ی بهداشت هایسرویس و  یکفشو کشیلوله •
 Vent هایکشیلوله میترس •
 مهم در کنترل عدم برخورد یاجزا یمعرف •
 Trim با ابزار راهیسه جادیو ا اتصال •
 بعدیسه طیچک کردن عدم برخورد در مح نحوه •
 طبقات ریسا یمشابه برا ساتیکردن کامل نقشه تأس یابزار کپ یمعرف •
 شوند  یکپ دیمشابه که با کشیلوله یاجزا یمعرف •
 Mirror کاربرد ابزار فیتعر  •
 شبکه فاضالب )طبقه همکف( یهالوله  ریسا میترس •
 یبتن ریجهت عدم برخورد به ت یکفشو ییاصالح و جابجا نحوه •
 یی و لباسشو شوییظرف  هایماشین  کشیلولهشبکه  میترس •
 ونت یهالولهجهت عدم برخورد با  کشیلوله ریاصالح مس نحوه •
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 هالوله ریهمراه با سا زریرا یهالولهنکردن  یکپ ا یکردن  یمخف تیاهم •
 طبقات همکف تا سوم کشیلولهشبکه  لیتکم •
 (DWS) یآب مصرف کشیلولهشبکه  میترس شروع •
 در اتوکد شدهگرفتهدر نظر  کشیلولهشبکه  حی تشر  •
 مپ  تی ( طرح و نقشه اتوکد در رویو کپ نکی)ل فیتعر  •
 (Pipe Accessory) رآالتیجهت انتخاب ش انبریم دیکل یمعرف •
 موردنیازدر اندازه  رآالتیش یو بارگذار  فیتعر  •
 (Edit Type) رآالتیاندازه ش ریی ماژول تغ یمعرف •
  شدهترسیم هایبلوک شده از اتوکد با  ینقشه کپ  یو افق یعمود هایلبه کردن  منطبق •

 ( (Alignment انبریم دیکل مپ تی در رو
 و فاضالب  یآب خانگ یهالوله چک کردن عدم تداخل  تیاهم •
 یآب گرم و سرد و کلکتور بند یهالولهانشعابات  میترس •
 فاضالب و ونت یهالوله شی ابزار عدم نما یمعرف •
 کف  ریدر ز  یر یآب جهت قرارگ یهالولهابعاد  میتنظ •
 شوییظرف  نکیو س جیآب سرد پک کشیلوله  ریمس یطراح •
 سرد واحد یآب مصرف کشیلوله ریمس لیتکم •
 یواحد جنوب یآب گرم و سرد مصرف کشیلوله لیتکم •
 اتوکد طبقه اول پروژه لیفا سازیآماده نحوه •
 و اتصال آن به کلکتور طبقه اول زریگرفتن از لوله را انشعاب •
 از کلکتور  یخروج یها لوله رآالتیجهت قرار دادن ش Pipe Accessory از ابزار استفاده •
 نییتع یرهایقبل و بعد از ش ریدر مس هشداستفاده یهالولهمختلف  هایجنس  یمعرف •

 کلکتور  یخروج یدب
 (Reducida) دار لیتبد راهیسهانتخاب  ماتیتنظ یمعرف •
 Coordination و بعدیسهبا سازه در حالت  کشیلولهکردن عدم تداخل  چک •
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 یی و لباسشو شوییظرف  هایماشینمتصل به   کشیلوله ریارتفاع مس میتنظ نحوه •
 هالوله دو روش جهت رفع برخورد  یمعرف •
 مشابه طبقه اول در طبقات دوم و سوم هایکشیلولهکردن  یکپ نحوه •
 ها زانوییبا دو جنس متفاوت و انواع اتصاالت و  یآب مصرف کشیلوله لیتکم •
 اتور یآب راد کشیلوله سازیمدل •
 پروژه طبقه همکف اتوریاتوکد راد لیفا سازیآماده نحوه •
 شدن نقشه ترخلوت جهت  یقبل ماتیترس شیعدم نما ماتیتنظ یمعرف •
 (Family) یمصرف یو اجزا هامدلجهت دانلود  Bimstore تیسا یمعرف •
 هاالمان مختلف چرخش اجزا و  هایروش  •
 مختلف هایجنس از کلکتور با  یخروج  یهالوله میترس  •
 کردن سطح طبقات  یمخف  ماتیتنظ یمعرف •
 هالولهپل جهت عدم برخورد  میترس روش •
 بهتر  دیجهت د (Section) پاک کردن همه سکشن ها نحوه •
 کشیلولهکردن ارتفاع و جنس  چک •
 Visibility در) و اجزا هاالمان  شیعدم نما ای شی جهت نما لتریاضافه کردن ف نحوه •

Graphic) 
 اتور یراد کشیلوله لیتکم •
 پل  میو ترس گریکدیبا  هالولهعدم برخورد  چندبارهچک کردن  تیاهم •
 یهالولهکلکتورها و مشاهده برخورد  ییدر جانما بعدیسهمدل  یایمزا یمعرف •

 و...( یفاضالب، آب مصرف اتور،یمختلف )راد هایسیستم
 طبقه اول  شدهطراحی از قبل  یکلکتورها ییجانما رییتغ •
 وار یقرار دادن کلکتور داخل د نحوه •
 ارتفاع  ر یی( ها و تغنگ یتی)ف لی به کمک حذف تبد هالوله رفع برخورد  نحوه •
 از کلکتور  رادیاتورها کشیلوله میترس •
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 شدهترسیم یهالولهقطر و ارتفاع  رییتغ نحوه •
 شده نکیل هاینقشه  شیکردن نما غیرفعال ماتیتنظ یمعرف •
 3و  2طبقات  یطبقه اول برا اتوریراد کشیلوله کردن   یکپ ماتیتنظ یمعرف •
 کردن  رهیذخ ماتیتنظ یادآور ی •
 زاتی تجه لیدانلود کردن فا نکات •
 نشانیآتش  زاتیتجه کشیلولهطرح و نقشه  لیفا سازیآماده •
 نشانیآتش بخش  پرکاربردلوله  یمعرف •
 (نشانیآتشمختلف )لوله  یواحد اجزا رییتغ یبرا انیم دیکل یمعرف •
 نشانیآتش یبرا ( Fire Wet) مثالا  تیدر حال فعال  ستمیتناسب جنس لوله و س نکته •
طبقه  ای)سقف کاذب  زبانیبه طبقه م ازیکه ن هاییفایل   یتفاوت ظاهر  یمعرف •

 ( دارد یر یقرارگ
 و انشعابات آن نکلریاسپر  کشیلوله میترس •
 گاز در نقشه اتوکد  کشیلوله  ریمس مرور •
 دلخواه )گاز( کشیلوله ستمینوع س جادیو ا فیتعر  •
 کنتور گاز  ییجانما •
 ن یرزمیگاز از کنتور در ز  کشیلوله ریمس میترس •
 گاز  کشیلوله قطع و وصل  ریدادن ش قرار •
 (هاآن کردن  ارتفاعهمقطع و وصل گاز )  شیرهایارتفاع  رییتغ نحوه •
 و انشعابات آن  زریلوله را رییاعمال تغ تیاهم •
 گاز طبقه همکف کشیلوله ریمس لیتکم •
 بخش موتورخانه  سازیمدل •
 پمپ یو برق یکیمکان  ،یابعاد یو خروج یورود هایعالمت  یمعرف •
 پمپ  یو خروج یورود ر ییتغ  ماتیتنظ یمعرف •
 موجود یهالولهپمپ با  یو خروج یروش انطباق ورود یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 10 

 ( جهت اتصال لوله به پمپلیفلنج )تبد یبارگذار  ماتیتنظ یمعرف •
 ق یدق ییو چرخش پمپ جهت جانما ییجابجا نحوه •
 ی صاف ،گیرلرزه مختلف مانند  یاجزا یانتخاب و بارگذار  نحوه •
 کردن پمپ  یابزار کپ یمعرف •
 آن  یورود ریفشار و ش جیگ میترس •
 هاپمپانشعابات کلکتور متصل به  لیتکم •
 موتورخانه یهاپمپ میو ترس  سازیمدل ادامه •
 ...و گیرلرزه ، طرفهیک  ریش ،یصاف میترس •
 کسانی یهاپمپ کردن  یکپ •
 هاپمپ از  یو خروج ی ورود یهالولهانشعابات  یکلکتورها میترس •
 هاپمپ بوستر  میترس •
 کوچک(  یپمپ )فضاها یافق یورود ریدر مس ایپروانه  ری و استفاده از ش میترس •
 و اجزا و اتصاالت آن یکردن لوله ورود یکپ نحوه •
 متفاوت های اندازهبا  هالوله( جهت اتصاالت لیابزار و فلنج ها )تبد یمعرف •
 و اجزا و اتصاالت آن یکردن لوله خروج یکپ نحوه •
 Booster) هاپمپ بوستر  یو خروج یورود یهالوله یکلکتور ها لیو تکم میترس •

Pump) 
 نشانیآتش یهاپمپ بوستر  سازیمدلو  میترس شروع •
 (ها Family رییتغ) دلخواه اجزا راتیی در تغ هاسازندهاستفاده از کاتالوگ  نکات •
 و اتصاالت آن هالولهاندازه  رییتغ نکات •
 ساختمان  کشیلولهو  نگیپی مختلف پا هایبخشانتخاب جنس در  نکات •
 نشانی آتش  یهاپمپ از  یو خروج ی ورود یهالولهانشعابات  یکلکتورها میترس •
 نشانیآتش یهاپمپ از  یخروج یهالولهفشار  هایگیج  میترس •
 در موتورخانه یلیمنابع کو ییو جانما  میترس •
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 رکوالتوریس یهاپمپ  ییو جانما  میترس •
 فلنج و ...( ،یو اتصاالت آن )صاف رکوالتوریس یهاپمپ منشعب از  یهالوله میترس •
 رکوالتوریس یهاپمپ  یکلکتور ها لیتکم •
 رکوالتور یس یهاپمپ  سازیمدل لیو تکم ادامه •
 جهت مسدود کردن دو سر کلکتور Cap از استفاده •
 آن ریو ش Bypass لوله میترس •
 یقبل شیرهایمشابه  ریش میترس یبرا Create Similar از ابزار استفاده •
 ها  لریبو میترس •
 ها لریلوله کلکتور بو میترس •
 مختلف  هایاندازهبا  لریمتصل به کلکلتور بو یهالوله میترس •
 متصل به کلکتور  یهالوله ایدروازهو  ایپروانه شیرهای فلنج و  میترس •
 لر ی مسدود کردن دو سر کلکتور بو یبرا Cap Butt welded از استفاده •
 گر یکدیو کلکتور ها به  لرها یرفت و برگشت بو  کشیلولهشبکه  میترس •
 Edit Family نهیطبق نقشه با گز  شدهنتخابا یچدن گیمشخصات د رییتغ •
 مرتبط  یبه کلکتورها یچدن گیرفت و برگشت د کشیلوله میترس •
 هالوله  ریسا یکردن آن برا یو کپ ایرزوه  ریش انتخاب •
 ها لریو بو هاپمپ نیواسطه ب یکلکتورها نیلوله و اجزا و اتصاالت ب میترس •
 هازانوییاستفاده کمتر از اتصاالت و  لیمتصل به کلکتور به دل یهالوله  ییجابجا نحوه •

 )جهت عدم تداخل(  یارتفاع راتییدر تغ
 یچدن گیو د هاپمپ نیواسطه ب یکلکتورها نیلوله و اجزا و اتصاالت ب میترس •
 مختلف یو اتصاالت متصل به اجزا هالولهتناسب جنس   تیاهم •
 رکوالتور یس یهاپمپ یقبل ماتیترس راتییتغ نحوه •
 Edit Family نهیطبق نقشه با گز  شدهانتخاب یلیمشخصات منبع کو رییتغ •
 ی لیو منبع کو رکوالتوریس یهاپمپ کلکتور  نیب کشیلوله میترس •
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 ی لیو منبع کو یچدن گیکلکتور د نیب کشیلوله میترس •
 یلیمنابع کو کشیلولهشبکه  لیتکم •
 نشانیآتشو  یآب مصرف کنندهتأمین منابع آب  میترس •
 آن بندیدستهو نحوه انتخاب  دیجد (Family) یلیفم جادیابزار ا یمعرف •
 از منبع آب هاپمپبه بوستر  یآب ورود کشیلوله میترس •
 یبه افق یاز عمود نشانیآتش  یهاپمپ بوستر  یکلکتور ورود کشیلوله  رییتغ •
 نشانیآتش  یهاپمپ کلکتور بوستر  یو خروج یورود یهالوله لیو تکم میترس •
 موتورخانه نگیپیپا سازیمدل لیتکم •
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 سوم  فصل
 (Ducting) کانال میترس •
 کانال میترس یبرا Systems از بخش HVAC قسمت یمعرف •
 کشیکانالمرتبط  یها System Type انواع یمعرف •
 (Duct) انواع کانال راهیسهو  ییزانو کیو مشاهده شمات میترس •
 (Taps/Tees و Radius/Miter) کانال ینوع اصل 4 ییو زانو راهیسهتفاوت  مشاهده •
 (Edit Type) ییشعاع زانو رییابزار تغ یمعرف •
 Duct Fitting ابزار یمعرف •
 دلخواه یها Duct Fitting از یکیقرار دادن  فرضپیش  ماتیتنظ یمعرف •
 Duct Accessory  انواع دمپر از انتخاب •
 Convert to Flex Duct ابزار یمعرف •
 ( return, Supply, Exhaust) هایدریچه  کیتفاوت شمات Air terminal ابزار یمعرف •
 کانال ریو مس چهیابعاد و نوع هندسه در  ماتیتنظ یمعرف •
 Copy و Array یابزارهابه کمک  هادریچهتعداد  شیافزا •
 هادریچهانشعابات کانال جهت اتصال به  میترس •
 Fabrication Part ابزار یمعرف •
 کشیکانالمختلف  های بخش  ماتیابعاد و تنظ رییابزار تغ یمعرف •
 Route and Fill کاربرد ابزار یمعرف •
 کانال میدر ترس Duct و Fabrication Part یابزارها سهیمقا •
 ها دریچه یکانال هواساز و انشعابات آن برا ریمس میترس •
 Fabrication Part کانال هواساز به کمک ریمس میمختلف در ترس هایانشعاب یمعرف •
 & Duct به هواساز در دو حالت یکانال بازگشت ریو مس Return هایدریچه  میترس •

Fabrication Part 
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 ل یکانال فن کو میترس •
 ت یدر رو یچک کردن واحد نقشه اتوکد ورود روش •
 (Load Family) تیدر داخل رو  کشیکانال یها نگیتیانواع ف یبارگذار  •
 د یجد (System Type) ستمیس جادیا نحوه •
 و انشعابات آن لیکانال فن کو یخروج هایدریچه  میترس •
 (Flex Duct) یاز نوع فلکس چهیانشعاب کانال متصل به در  میترس •
 انواع انشعابات نی و تمر  میترس •
 و نحوه خط تقارن آن (Mirror) نهیابزار قر  یمعرف •
 دلخواه  (Family) یاجزا جادیدانلود و نحوه ا ریمس یمعرف •
 سقف کاذب جادیابزار ا یمعرف •
 ها با سقف کاذب لیفن کو  یر ی ارتفاع قرارگ میتنظ •
 ریاندازه در طول مس رییبه همراه تغ لیکانال فن کو میترس •
 هاآن اندازه  رییو نحوه تغ لیکانال فن کو یخروج هایریچه د میترس •
 Fabrication Part مجدد کانال با ابزار میترس •
 Fabrication Part در راهیسهابعاد  رییابزار تغ یمعرف •
• (Edit Part) 
 Fabrication Part کانال با میترس  بیو معا ایمزا یمعرف •
 و انشعابات متصل به آن  راهیسهاندازه  رییتغ نحوه •
 هااندازهبودن  کسانیکردن انشعابات در صورت  یابزار کپ یمعرف •
 ریمناسب جهت مس نگیتیو انتخاب ف گریکدیبا  هاکانالچک کردن برخورد  نحوه •

 ن یگز یجا
 Fabrication Part و (Draw Duct) یبه روش معمول لیکانال فن کو میترس سهیمقا •
 ک یاتومات میکاربرد ترس یمعرف •
 ک یاتومات میترس  بیو معا ایمزا یمعرف •
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 ی فرنگ یبهداشت سی ها و سرو یکفشو کشیلوله ر یمس کیاتومات میترس •
 گر یکدیو متصل به  ایشبکه هایسیستممشاهده  انبریم دیکل یمعرف •
 User Interface کاربرد ابزار یمعرف •
 یفرنگ یبهداشت سیپمپ به سرو رسانیآب کشیلوله  کیاتومات میترس •
 هاآن کشیکانالهوا و  هایدریچه کیاتومات میترس •
 Generate Layout کاربرد ابزار یمعرف •
 ها آن کشیکانالو  هادریچهبه  لیاتصال فن کو کیاتومات میترس •
 کیاتومات میترس نیح Duct Type کانال ستمیس ر ییتغ  ماتیتنظ یمعرف •
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 چهارم فصل
 (Electrical) بخش برق میترس •
 (Lighting & Power) بخش برق یکاربرد دو قسمت اصل یمعرف •
 (Visibility Graphic) هاالمپ  یشعاع نور  شی نما  ماتیتنظ یمعرف •
 ارتفاع المپ  فیابزار تعر  یمعرف •
به   یبرق ماتیترس یاجزا یو عدم وابستگ یمختلف و وابستگ یها Family یمعرف •

 )مانند سقف کاذب( زبانیم فی و تعر  یبخش معمار 
 Render و Camera کاربرد ابزار یمعرف •
 ل یفا رهینکات ذخ مرور •
 (Cable Tray Drawing) کابل ینیس میترس •
 Electrical Systems در قسمت Cable Tray ابزار یمعرف •
 Visibility Graphic کابل در ینیس  شینما ریمس یمعرف •
 کابل هایسینی چهارراهی ای راهیسه میابزار ترس یمعرف •
 کابل ینیمختلف س ماتیتنظ یمعرف •
 کابل ینیس ییشعاع زانو میتنظ یمعرف •
 کابل هایسینی بندیرنگ   ماتیتنظ یمعرف •
 افزارنرم مختلف  شینما هایمحیط در  بندیرنگ  تفاوت •
 نقشه اتوکد یکابل از رو ینیس سازیمدلو  میترس •
 هاکابل ینیس میدر ترس Trim کاربرد ابزار یمعرف •
 هاکابل ینیس میدر ترس System Type نیی تع  ماتیتنظ یمعرف •
 کابل  هایسینیانواع کاربرد  یمعرف •
 Electrical Fixture (Device) ابزار یمعرف •
 Placement یمختلف ابزارها کاربردهای یمعرف •
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 هاآن و نحوه اصالح  یکیالکتر  انیجر  هایمشخصه  شیکاربرد و نحوه نما یمعرف •
 یی روشنا زاتیتجه یر یسقف کاذب جهت قرارگ میابزار ترس یمعرف •
 سقف کاذب یرو هاالمپو منظم   یگروه میترس •
 هاالمپاز  یگروه یبرا دیکل کی نییتع ریابزار و مس یمعرف •
 و انواع آن (Electrical Equipment) کاربرد ابزار تابلو برق یمعرف •
 ن و کاربرد آ Electrical Setting انبریم دیکل یمعرف •
 Panel Schedule دیکاربرد کل یمعرف •
 و ... به تابلو برق  هاالمپ  زها،ی شبکه و اتصال پر  میترس لیتکم •
 (Fire Alarm) نشانیآتش  هایهشداردهنده ییو جانما  میترس •
 Array ها به کمک Fire Alarm یگروه میترس •
 تلفن  ییشبکه و جانما میترس •
  یو...( پروژه در اتوکد و کپ ییروشنا ق،ی)اعالم حر  یکیالکتر  هایسیستمنقشه  مرور •

 ت یکردن آن در رو
 طبقه اول پروژه  ییروشنا  یاجزا سازیمدلو  میترس •
 و سقف کاذب ینور  هایهالوژن تداخل در رفع  View Range کاربرد یمعرف •
 ی کیالکتر  یدر اجزا کلیدهاو  هاهالوژن  فیروش تعر  یمعرف •
 هابخش  ریمشابه در سا  یکردن لوسترها یکپ •
 مرتبط باهم یلوسترها  یکلیدهاو  چییشناساندن سو نحوه •
 Edit در نوار ابزار Family Category and Parameter کاربرد ابزار و جدول یمعرف •

Family 
 هاهالوژن از  یگروه یبرا دیکل کیدادن  قرار •
 (System Browser) فعال هایسیستم شیجهت نما انبریم دیکل یمعرف •
 لوله برق  میو ابزار ترس انبریم دیکل یمعرف •
 واریلوله برق درون د میترس •
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 هاکشیکانال  ریکردن عدم تداخل لوله برق با سقف کاذب و سا چک •
 (System Type) هاسیستمو  بندیرنگ رییتغ ریمس یمعرف •
 لوله برق  میدر ترس هازانویی جهت بهبود  Junction Box فیتعر  ریمس یمعرف •
 کالیبرق در قسمت الکتر  یزهای پر  میترس •
 تقسیم جعبهو شبکه و   گریکدیبه  زها ی و اتصال پر  میترس •
 تابلو برق  میجهت ترس یبرق ماتیتنظ انبریم دیابزار و کل یمعرف •
 به تابلو برق زهاینحوه اتصال پر  حی تشر  •
 برق سه فاز هیتابلو برق جهت تغذ فیو تعر  میترس •
 با تابلو برق متصل شده  پریزهاو ولتاژ(  انی)جر  یکیالکتر  اتی تناسب خصوص نکات •
 گرفتن از تابلو برق یابزار خروج یمعرف •
 (Setting Electrical Panel) تابلو برق ماتیتنظ حی تشر  •
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 پنجم  فصل
 (Take Off Material) متره زیر  •
و  یبرق ساتیتأس سازی مدلمتره و برآورد پس از اتمام  زیو ر   یگرفتن خروج امکان •

 نقشه و طرح معمار  یرو یکیمکان
 هالولهمتره گرفتن از  زی ر  یخروج ریمس  حی ابزار و تشر  یمعرف •
 لوله در برآورد  موردنظر اتیکردن خصوص لتریابزار ف یمعرف •
 لوله موردنظر اتیاکسل گرفتن از جدول خصوص یخروج ریمس یمعرف •
مختلف   یاجزا موردنظر اتیاکسل گرفتن از جدول خصوص یروش دوم خروج یمعرف •

 ( Plugin) نصب افزونه شده سازیمدل
)انواع   هاراهیسهو  هازانویی  اتیاکسل گرفتن از جدول خصوص یخروج  ریمس مرور •

 اتصاالت(
 کشی کانال موردنظر اتیاکسل خصوص یواحد در جدول خروج ریی روش تغ یمعرف •
 Fabrication به روش شدهترسیم یهاکانالجدول اکسل  یخروج   ماتیتنظ یمعرف •

Part 
 یکیالکتر  یمتره و برآورد اجزا زی جدول ر  یروش خروج یمعرف •
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 ششم فصل
 (Shop Drawing) شاپ نقشه •
 مانکار یپ یینقشه اجرا یروش گرفتن خروج یمعرف •
 ییو...( در نقشه اجرا قیشبکه اطفا حر  ی)اجزا یاضاف هایآیتمکردن و حذف  لتریف •

 نگ یپیو پا کشیلوله
 Callout کاربرد ابزار یمعرف •
 یآب بهداشت کشیلولهنقشه  سازیآماده حی تشر  •
 Tag by Category کاربرد ابزار یمعرف •
 ی مختلف در نقشه خروج یمشخصات اجزا شینحوه نما ماتیتنظ حی تشر  •
 ی در نقشه خروج گذاریاندازهابزار  یمعرف •
 نقشه شاپ  هیجهت ته Visibility Graphic ماتیدر تنظ تغییرقابل هایآیتم یمعرف •
 (System Type) ستم ینقشه بر اساس نوع س (Tag) هایبرچسب  ریی ابزار تغ حی تشر  •
 کشیکانالو  کشیلوله در  Callout کاربرد ابزار یمعرف •
 ی شکل )فرمت( دلخواه و نقشه خروج رییتغ  ریابزار و مس حی تشر  •
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 هفتم  فصل
 (Clash Detection) یابی تداخل •
 یاب یابزار تداخل  یمعرف •
 گریکدیبا  هالوله هایتداخل کردن  چک •
 برخوردها ستیل هیو ته گیریگزارش ابزار  یمعرف •
 هالولهو  هاکانال چک کردن برخورد  ریمس یمعرف •
 با سازه )ستون(  هالوله چک کردن تداخل   ماتیتنظ یمعرف •
 Navisworks (NWS) افزارنرم گرفتن با فرمت   یخروج ریمس یمعرف •
 Navisworks افزارنرم در   هاتداخل چک کردن  ماتیابزار و تنظ یمعرف •
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 هشتم  فصل
 (Making Family) یلیفم ساخت •
 (Model & Family) یل یمدل و فم هایفایلفرمت و پسوند  تفاوت •
 جهت مختصات مرجع  انبریم دیکل یمعرف •
 Family Type کاربرد ابزار یمعرف •
 ی لیدر ساخت فم Mirror کاربرد ابزار یمعرف •
 یلیکردن ابعاد در ساخت فم کیپارامتر  حی تشر  •
 در پروژه  شدهساخته یلیشناساندن فم ریمس یمعرف •
 (یلیو ساخت فم رییتغ) Create در نوار ابزار Extrusion کاربرد ابزار یمعرف •
 Label Dimension  (Parameterدر Type & Instance هایویژگی تفاوت  یمعرف •

Properties) 
 Family Category and Parameter کاربرد ابزار یمعرف •
 یل یفم کی عنوانبهمخزن آب  یپارامتر  میترس •
 Pipe Connector کاربرد ابزار یمعرف •
 یمخزن آب افق ی لیو ساخت فم میترس •
 blend کاربرد ابزار یمعرف •
 مخزن  یاجزا یبرچسب برا فیتعر  ریمس یمعرف •
 Solid Sweep ابزار کاربرد •
 ی لیفم یبرا (Material) الیانتخاب متر  نحوه •
 Pick Path ابزار کاربرد •
 Sketch Path ابزار کاربرد •
 یلیفم یر یجهت قرارگ زبانیم فیتعر  نحوه •
 یلیفم کی عنوانبه( یساپورت )نبش کی میترس •
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 فلنج دلخواه طبق استاندارد ی لیو ساخت فم میترس •
 Revolve ابزار کاربرد •
 ابعاد فلنج  یپارامتر  فیتعر  •
 Void Forms ابزار کاربرد •
 Mirror فلنج به کمک ابزار هایپیچ  یجا میترس •
 یل یفم ماتیتنظ یمعرف •
 Mirror و Extrusion به کمک ابزار هامهره و  چی پ یگذار یو جا میترس •
 دلخواه یکیالکتر  زیو پر  دیکل ی لیو ساخت فم میترس •
 ز ی پر  یلیدر ساخت فم Mirror ابزار کاربرد •
 زبانیبه م ازیبدون ن دیکل میترس •
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 نهم فصل
 (بعدیسه ای دوبعدیبا فرمت اتوکد )  تی رو لیکردن فا رهی ذخ ماتیتنظ یمعرف •
 (Plugin) هاافزونهکاربرد انواع  یمعرف •
 و ارتفاع دلخواه  هیبا زاو  MagiCAD Ventilation یبه کمک ابزارها هیکانال تهو میترس •
 Vertical Crossing ابزار کاربرد •
 Standard Connection ابزار کاربرد •
 هاکابل ینیس  میدر ترس MagiCAD Electrical ابزار کاربرد •
 Victaulic انواع ساپورت ها به کمک افزونه میترس •


