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از نرم  ی کی  کاربرد دارد؟ یو در چه حوزه ا ستیچ  تیرو دیدان ی م ایآ
ساختمان که معماران و مهندسان ساختمان  ی مهم در حوزه طراح  یافزارها

 نهیزم نیهم در ا اریاست که بس تیافزار رو نرم با آن آشنا باشند، دیبا
 .باشد ی م  یکاربرد

ما همراه  با .کرد مینرم افزار آشنا خواه نیمقاله ما شما را با ا نیا در
 .دیباش

 

 دیبدان دی با Revit هر آن چه در مورد نرم افزار 1#

اطالعات   یبه مدل ساز  یشتر یمعماران و مهندسان ب ر،یاخ یسال ها در
 کی  BIM .آن کامالً روشن است  لیدال .آورده اند یرو  (BIM) ساختمان

بر   یادیتمرکز ز نیچن هم .کند ی همه جانبه را فراهم م یبستر همکار 
  یبرا BIM توانند از ی ها م  شرکت .ساختمان دارد ی در طراح  یدار یپا
 ن،یبر ا عالوه .استفاده کنند ستیز  طیسازگار با مح یساختمان ها  جادیا

  یپروژه ا یها  میت  .دهند ی را کاهش م ی دست  یاز کارها یار یآن ها بس
  نهیدر هز یی روش موجب صرفه جو نی کنند و ا ی م دای پ یباالتر  یبهره ور 

 یاجرا یروش است، شما برا کی BIM که ی حال در .شود ی شرکت شما م
محبوب   انیم نی در ا Revit افزار نرم .دیدار ازین زیآن به نرم افزار مناسب ن

 .باشد ی تر م 
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است که با در  تالیجی د ی طراح ینرم افزار  یاز معدود بسته ها ی ک ی تیرو
است   نی مقاله ا نی ا هدف  .شده است جادیا BIM یها ی ژگ ینظر گرفتن و

تر، نکات   ی بر ارائه اطالعات عموم  عالوه و ستیچ  تیرو مییکه به شما بگو
 .کرد میخواه ی بررس زینرم افزار را ن ی مثبت و منف 

 

 

 ست؟یچ تی رو 2#

  ی طراح یزار بسته نرم اف کی  تیطور که گفته شد، نرم افزار رو همان
 یمدل ساز  ی نرم افزار و با تمرکز بر اصول اصل نیکمک ا با .است تالیجید

  ی را طراح یی به سهولت مدل ها و نقشه ها دیتوان  ی اطالعات ساختمان م
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استفاده  یی بسته ها نیمعماران و مهندسان از چن زین نیاز ا شیپ .دیکن
 .شما آشنا باشد یبرا دیبا تیعلت اصول نرم افزار رو ن یهم به .کردند ی م

است   نی ا ی واقع  تفاوت  ست؟یچ  تینرم افزار ها با رو گرید ی اصل  تفاوت 
که بسته   یموارد در .دارد یبر بخش معمار  یشتر ینرم افزار تمرکز ب نیکه ا
  دهند، ی مدل را ارائه م  ی کل ی طراح تیقابل 3DS Maxو  ایمانند ما   یی ها

Revit کند ی خاص معماران و مهندسان را برآورده م  یازهاین. 

  دیتوان  ی م .داده است یرا در خود جا BIM نینرم افزار هم چن نیا البته
 .دیگذارد را وارد کن ی م ری شما تأث یداده ها که در ظاهر مدل ها
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 ست؟ یچ تی رو ی ساز و کار اصل 3#

  کی د،یکرده ا ی که شما آن ها را طراح D3و  D2 یها ی نقاش نیب رابطه
  تالیجی د ی طراح ینرم افزار  یبسته ها ری سا .است تی در رو ی عنصر اصل

از موارد،   یار یبس در .کند ی ها م  ی نقاش  نیجداگانه ا جادیشما را ملزم به ا
مدل  یخود به عنوان مبنا یبعد 2 ی ها ی شما از اطالعات موجود در نقاش

است که باعث   یندیفرآ  نیا اما کرد؛ دیاستفاده خواه یسه بعد یها
مانند ثبات    ی مسائل ریخود را درگ دیبا شما .شود ی م  یادیاتالف وقت ز

 .دیکن

سه  یها  ی خود به نقاش یدو بعد یها ی را از نقاش یز یچ دینتوان اگر
 .افتد ی به خطر م یمدل سه بعد تیفیک د،یخود منتقل کن یبعد

 ست؟ یچ  تی نقش رو حال

مشکل را برطرف  نی ا D3و  D2 نیرابطه ب جادیا قیاز طر Revit افزار نرم
را   گرید یها ی نقاش  دیتوان ی که م د یمدل دار کیدر اصل  شما .کرده است

 یدر مدل سه بعد دیتوان  ی عنوان مثال، شما م به .دیاز آن استخراج کن
را  رییتغ  نیا دی کن ی که استخراج م  یبعد 2 یها ی و نقاش دیکن جادیا  رییتغ

  نیهم زین دیده رییرا تغ یبعد 2 یها  ی از نقاش  ی کی اگر .کند ی منعکس م
نهفته   Revit نرم افزار ی در هسته اصل ونی اتوماس نی ا .امر صادق است

 .شود ی شما سازگار م  رات یی کند و با تغ ی ها را حفظ م داده .است
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  دیکند تا مطمئن شو ی نم ی را صرف طراح  یادیشما زمان ز میت   جه،ینت در
 .مطابقت دارد زیهمه چ

 

 

 ست؟ یچ  تی نرم افزار رو یای مزا 4#

با ساز و   یو تا حدود ستیچ تینرم افزار رو  میدان ی م  ی که به خوب حاال
نرم افزار محبوب   نی ا یایمزا  ی ادامه به بررس در د،یکار آن آشنا شد

بودن ادغام آن با  کی از نزد ایمزا نیاز ا یار یبس .می پرداز ی م  ی مهندس
 یدارا نینرم افزار هم چن نیحال، ا نیا با .شود ی حاصل م BIM مفهوم
 .دیبه خاطر بسپار دیاست که با تی چند مز
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 یپارامتر  یاجزا 1-4#

 یپارامتر  تیفی ک یدارا دیکن ی م جادیا Revit که در نرم افزار یمولفه ا هر
در  یدیکل نکته .هستند D3 است که عناصر شما ی بدان معن  نیا .است

  کیساخت مدل، همه از  یاست که اطالعات مورد استفاده برا نیجا ا نیا
داده به  گاهیآن پا  د،یکن ی م  جادی ا یر ییزمان که تغ هر .داده است گاهیپا

 .دی کرده ا جادیا ریی مدل تغ یکه شما در کجا  ستین مهم .شود ی روز م

  ی مدل، م  یدر تمام قسمت ها دیکن ی م  یکه بارگذار  ید یاطالعات جد از
  ی م  یادیدر وقت ز یی باعث صرفه جو ایاصالح پو نیا  .توان استفاده کرد

که   ی مطابقت با اطالعات یکه هنگام تالش برا یی ها یر یعالوه درگ به .شود
 .شود ی نم  جادیا  دیمختلف دار یها یاز نقاش یار یدر بس
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 تیار بودن روبدون تکر 2-4#

  نی از مهمتر یک ی .به همراه دارد ز ین گرید تی مز نیداده مجزا چند گاهیپا
  ی مدل کاهش م  ی طراح یتکرار شما را برا زانیاست که م نیموارد ا نیا

احتماالً   شما .دیاوریرا به خاطر ب  دیکرده ا ی که طراح   ی مدل  نیآخر .دهد
 .دیداشته ا یکل ی طبقه و مدل ساختمان  ینقشه ها

  رات ییتا تغ دیطرح ها بگذر نیمدام از ا  دیشما با ،ی طول مرحله طراح در
در تمام  دی با د،یکرد جادیا یر ییکه تغ نی محض ا به .دیکن جادی ا ی کم

و  دهیچیپ ندی فرآ کی  نیا .دیرا انجام ده رییهمان تغ گرید  یها ی نقاش
 .شود ی منجر به اشتباهات م ن،یزمان بر است. عالوه بر ا

 تکرار .کند  ی م  جادی ا یناسازگار  د،یرا از دست داده باش ی نقاش  کی اگر
مستندات   جادی شود و موجب ا  ی شما م یمداوم باعث کاهش بهره ور 

 ست؟ یچ  تیبدون تکرار بودن رو ی معن اما .گردد  ی م  زین ی اضاف

بردن  نیدهد تا با تمرکز تمام آن اطالعات، از ب ی به شما امکان م تیرو
 .ردی به طور کامل صورت پذ یکار تکرار  نیا
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 تیمنظره در رو  یطراح 3-4#

 ست؟ یچ تیمنظره در رو ی طراح  دهیفا

Revit تواند   ی م که دیرا انجام ده  ی کوچک   یدهد کارها ی به شما امکان م
  ی عنوان مثال، م  به .شما جذاب تر کند انیمشتر یشما را برا یمدل ها

 .دیخود استفاده کن یمناظر در اطراف مدل ها جادی ا یاز آن برا دیتوان
 اگر .کنند ی انتخاب م  شانیساختمان ها یرا برا ی شما مکان  انی مشتر
تجسم واقع   دیتوان ی م  د،یکن یساز  هیآن مکان را در مدل خود شب دیبتوان

کار را  نیاجازه انجام ا Revit افزار  نرم .دیدهخود ب یبه مشتر  یتر  نانهیب
 .دهد ی به شما م
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 ی انرژ  نهیبه  یطراح 4-4#

 Revit افزار نرم .مهم است اریمدرن بس یایدر دن داریساختمان پا  ی طراح 
اندازه  یاز آن ها برا دیتوان ی برد که م  ی بهره م  ی لیابزار تحل نیاز چند

طور خاص،  به .دیخود استفاده کن یمدل ها  ی ط یمح ستیز رات یتأث یر یگ
جزو مولفه   ی دار یپا  حاصل خواهد کرد که نانیاطم Greenbuild موتور

 .مدل است یشما از لحظه شروع کار بر رو ی طراح ندیفرآ ی اصل یها

 یبدون مستندات کاغذ  5-4#

  یمدل ها یبرا ازیمورد ن یچگونه نقشه ها Revit که دیداشته باش ادی به
کمتر است. در واقع،   اریچاپ بس  یبه معنا نیا .دهد ی شما را کاهش م 

  گریهمه مهمتر، د از .دیندار ازی ن ی وجه به مستندات دست  چیشما به ه
 .دیپروژه ندار شرفتیپ یمستند ساز  یبه استفاده از رم کاغذ برا یاز ین

له بدون کاغذ  از شرکت ها در دوره مدرن به دنبال استفاده از مقا یار یبس
مفهوم   نیاست که با توجه به ا ی بسته نرم افزار  کی  Revit هستند و

 .شده است ی طراح 
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 تیرو می کتابخانه عظ 6-4#

  اکثر که دیدان ی م  د،یاستفاده کرده باش تالی جید ی قبالً از نرم افزار طراح  اگر
هنگام   دیتوان  ی را دارند که م یبه کتابخانه ا ی بسته ها امکان دسترس

از معماران و  یار یبس .دیخود از آن ها استفاده کن یطرح ها جادیا
آن  سپس کنند،  ی استفاده م  هیپا یاجزا یکتابخانه ها برا نیمهندسان از ا

 .خاص باشد ی کنند تا متناسب با طراح ی م  شی رایها را و

 ست؟ یچ تیکتابخانه نرم افزار رو ی ژگ یو اما

مولفه  دیتوان ی دارد که م  یاز قطعات پارامتر کتابخانه   کی Revit افزار نرم
  ی است که م   ی بدان معن نیا .دیکن  رهیو ذخ شیرا یرا در آن و دیجد یها

داشته   ی دسترس  دیکن ی م ی که بالفاصله طراح  یز یبه هر چ باً یتقر  دیتوان
 .دیباش


