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 فصل اول
 اسکچاپ  افزارنرم  یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  انبریم د یکل یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح  choose a template یمعرف •
 نو یرا افزارنرم  یمعرف •
• save/save as  اسکچاپ  افزارنرمدر 
 اسکچاپ  افزارنرم ابزار در    یبرا انبری م دیکل اعمال •
 اسکچاپ  سازیذخیره  هایفرمت  •
 اسکچاپ  رافزانرم در  toolbars افزودن •
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 فصل دوم
 یم یترس ابزارهای یمعرف •
 در محور مختصات  میترس  حیتشر •
• face  ست؟ یچ 
 اسکچاپ  افزارنرم در  یناوبر  •
• zoom extent اسکچاپ  افزارنرم  طیمح  در 
 کچاپ اس افزارنرم  طی در مح  group  حیتشر •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیمدل کردن در مح  انجام نهیاصول به  •
 اسکچاپ  افزارنرم در  انبریم دینحوه ساخت کل  •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح  rectangle ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی مح  در component  و  group  نیب  تفاوت •
 اپ اسکچ افزارنرم  طیدر مح circle ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم در  move  و copy  ابزار حیتشر •
 اسکچاپ  افزارنرم   محیطدر  offset ابزار •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی در مح arc  ابزار •
 اسکچاپ  افزارنرم   طیدر مح اینقطهسه  arc  ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیمح  در pie ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  ط یدر مح free hand ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم   در محیط  move  فرمان حیتشر •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیمح  در array distance move  ابزار حیتشر •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح  move array divide  حیتشر •
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 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح rotate ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی در مح scale فرمان حیتشر •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح follow me ابزار •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی در مح POSITION CAMERA  ابزار معرفی •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیکردن شبستان در مح مدل •
 PERFERANCE  و MODEL INFO تفاوت •
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 فصل سوم
 اسکچاپ  افزارنرم   طیدر مح extension 1001bit یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی مح  در extension manager ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی در مح hip roof افزونه یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم   طیدر مح  section ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم   طیدر مح create screen ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیمح در create windows frame ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح  create staircase ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح  solid tools ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی نما در مح سازیمدل •
 اسکچاپ  افزارنرم   طیدر مح sandbox ابزار یمعرف •
 پ اسکچا  افزارنرم  طیاتوکد در مح لیفا افزودن •
 make face افزونه یمعرف •
 jointpush افزونه یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم   طیاز اتوکد در مح شدهدادهبه مدل منتقل  اتییجز  اعمال •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح object سازیمدل •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح رهیبا استفاده از دا  OBJECT کردن مدل •
 اسکچاپ  افزار نرم  طیدر مح  رلیساخت پله اسپا کی تکن •
 fredo افزونه یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی در مح fredo از افزونه استفاده •
 اسکچاپ  افزارنرم   طیمح در  curviloft ابزار یمعرف •
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 اسکچاپ  افزارنرم طیدر مح  match photo  کیتکن یی آشنا •
 اسکچاپ  افزارنرم طیدر مح  match photo  ابزار کار با نحوه •
 asset editor v ray  یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی مح در jhs power bar ابزار یمعرف •
 و یپرسپکت  ری تصو یبر رو میمراحل ترس  یاجرا •
 کرد؟  دیچه با اسکچاپ افزارنرم کاهش زمان لگ در  جهت •
 ست؟ یچ project textures from photo  پنجره کاربرد •
 شدهترسیم  ینما تیجهت اد  intersect faces  از ابزار استفاده •
 کرد؟  دیکل مدل چه با  scale ضی تعو جهت •
 کرد؟  دیچه با( Field of view) نما دی د هیزاو ضی تعو جهت •
 نمود؟  جادیا shortcut اسکچاپ افزارنرم دستور در  کی  یبرا توانمی چگونه •
 اختصاص داد؟ layer بهو فوالد( را  شهی)مانند ش  material توانمی چگونه •
 mirror روش استفاده از ابزار   حیتشر •
 ست؟ یچ match photo  کی تکن •
 اسکچاپ  افزارنرم   طیدر مح flowify افزونه یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح  extrude line  کار با ابزار نحوه •
 اسکچاپ  افزارنرم  ط یخاص در مح هایپله سازیمدل •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح  carve maker ابزار یمعرف •
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 فصل چهارم
 اسکچاپ  افزارنرم در  view toolbars معرفی •
 اسکچاپ  افزارنرم در  الیو سازیمدل •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح position camera ابزار یمعرف •
 اسکچاپ  افزارنرم به مدل در  الیمتر اعمال •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیمدل در مح به دینور خورش اعمال •
 اسکچاپ  افزارنرم در  یداخل یفضا سازیمدل •
 یکردن مبلمان به مدل داخل اضافه •
 اسکچاپ  افزارنرم  در VRey با افزونه یی آشنا •
 اسکچاپ  افزارنرمرندر گرفتن در  نحوه •
 اسکچاپ  ارافزنرم  طیدر مح  یداخل یفضا سازیمدل •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی در مح MAJ followme افزونه یمعرف •
 ی داخل یبه مدل فضا اتییجز  اعمال •
 ی داخل ی به نما اتییجز  اعمال •
 اعمال نور به مدل •
 اسکچاپ  افزارنرم  طی در مح کی کالس ینما سازیمدل •
 اسکچاپ  افزارنرم  طیدر مح componentابزار  با  یی آشنا •
 ک یکالس یرونیب ی به نما اتییجز  اعمال •
 ک یکالس یرون ی ب  یگرفتن نما  یخروج •
 ک یکالس یرونیب  ینور به نما اعمال •
 ک یکالس  یرونیب  یبه نما الیمتر اعمال •


