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از جمله ارائه طرح ها  ی اهداف یساختمان برا ی طراح  یانواع نرم افزار ها
در   ی طراح .رند یگ ی مورد استفاده قرار م  یو سه بعد یبه صورت دو بعد

مهندس ناظر و کارفرما برقرار   مانکار،یپ نیب یادینرم افزار ها تعامل ز نیا
 خطا را کم کرده، زانیها م یفناور  نی با استفاده از ا  مهندسان  کند و ی م

 با .کاهند ی م  ی اضاف  یها نهیدهند و از هز ی م  شیرا افزا ی محاسبات دقت
نرم افزار ها  ن یا  نیتا با چند مورد از مهم تر دیمقاله همراه باش نیما در ا

 .دیآشنا شو شتریب

 

 (Building Design Software) ساختمان یطراح   یافزار ها نرم

سان و در کار مهند شتریسهولت ب  یساختمان که برا  ی طراح یها برنامه
 .دارند یادیز اریشده اند، امکانات بس یطراحان وارد عرصه ساختمان ساز 

آن ها به طور  لهیساختمان را به وس کی  یتوان اجزا یکه م  بیترت  نیبد
 یتوان بخش ها ی م  ی حت .کرد و محاسبات را انجام داد ی طراح قیدق

نرم افزار   نیکمک ا به .گذاشت شی به نما یساختمان را به صورت سه بعد
خود را به   ی ها و طرح ها دهیامکان را دارد که ا  نی مهندس ا کی ها، 

 یرو یی ها شی رایو و  رات ییتغ لیدر صورت تما  ی حت ای ندیبب ی ن یصورت ع
 ی نرم افزار ها م  نیهر کدام از ا ی ادامه به معرف  در .آن ها انجام دهد

 .می پرداز
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 Revit ساختمان ینرم افزار طراح 1#

 

 یها تینرم افزار قابل نیساختمان، ا ی انواع نرم افزار طراح  انیم در
مهندسان  اریدر اخت ی خارج ینما ی و طراح  ی داخل ی طراح نهیدر زم ی فراوان 
به صورت دو  یمدل ساز  تیقابل Revit Architecture .دهد ی قرار م

 ی و داخل ی رون یب ینما ی تواند طراح  ی م دارد و یو سه بعد یبعد
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برنامه و تنها با   نیکمک ا به .انجام دهد شرفتهیرت پساختمان را به صو
ساختمان را مانند  ی داخل یتوانند اجزا  ی ساده، مهندسان م کیچند کل

  .کنند ی طراح اتیجزئ ی حمام و...، با تمام  ،ییرا یآشپزخانه، اتاق، سالن پذ
و عمران در بخش   یجامع است و عالوه بر معمار  اری بس Revit افزار نرم
 .هم کاربرد دارد ی کیو مکان ی ک یالکتر سات یتاس  ری نظ گر،ید یها

 

 ArchiCAD ساختمان ینرم افزار طراح 2#

 

و عمران،   یمعمار  نهیساختمان در زم ی طراح یاز نرم افزار ها  ی کی
ArchiCAD یرح هاط یساز  رهیو ذخ شیرا یو تینرم افزار قابل نیا .است  

 16تواند به   ی م ی سیعالوه بر زبان انگل ArchiCAD برنامه .را دارد ی م یترس
  یی ها تیقابل ArchiCAD .خود را ارائه دهد یها تیهم قابل گریزبان د

 ی ژگ یو نی ا .مانند اتوکد هم وجود ندارند یدر نرم افزار  ی دارد که حت 
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  یدو بعد ی پروژه پس از طراح کی  یخودکار حجم سه بعد جادی ا یی توانا 
ساختمان  ک یدهد  ی محصول به کاربر اجازه م نیا  نیهمچن .آن است

  نرم .سقف ها، درها، مبلمان و... بسازد ،ی بتن یدال ها وارها،ی با د یمجاز 
  یاز برنامه ها یار یتواند با بس ی م Archicad ساختمان ی افزار طراح 

 لیبرنامه فا نیا .ا پوشش دهدطراحان ر یازهایادغام شود و ن یوتر یکامپ
 .کند ی استخراج م  BCF و  DWG ،DXF ،IFCی ها را با فرمت ها

 

 Rhino ساختمان به نام  ینرم افزار طراح کی  3#

 

  یداده ها، متحرک ساز  لیتحل ش،ی را یقادر به ساخت، و Rhino افزار نرم
سطوح جامد، صفحات مشبک و...  جادی نمودارها، ثبت و ا لیاجزا، تبد

  ،ی بهداشت س یحمام، سرو  میترس تینرم افزار قابل ن یا  نیهمچن .است
دلخواه را به  یتوانند رنگ و شکل ها  ی م  کاربران .و مبلمان را دارد نتیکاب

 .خود اضافه کنند یطرح ها
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Rhino ید ی پ لیو ثبت آن ها به صورت فا یسه بعد یطرح ها جادیبا ا  
عامل  ستمینرم افزار در س نیا .کند یتواند به مهندسان کمک فراوان ی اف م 

 .ردیگ ی مورد استفاده قرار م ندوزیمک و و یها

 

 AutoCAD Architecture نرم افزار 4#
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 AutoCADساختمان،  ی طراح  ینرم افزار ها نیاز بهتر  ی کی
Architecture و سه  یدو بعد یتواند طرح ها ی برنامه م  نیا .است

توانند تنها با  ی م  مهندسان کند و میترس قیدق ات یرا همراه با جزئ یدبع
 افزار نرم .کنند یو... را مدل ساز  واریانواع سقف، پالن، د کیکل کی

AutoCAD Architecture  به برنامه اتوکد  هیشب اریبس یاز نظر ظاهر
  ی م  ی داشته باشند به راحت یی کاربران به نرم افزار اتوکد آشنا اگر است و

 .برنامه استفاده کنند نی توانند از ا

 

 Vectorworks Architect  نرم افزار 5#

 

Vectorworks Architect  ی توسط کمپان 1985در سال Vectorworks 
Nemetschek ساختمان    ی نرم افزار طراح کی  ساخته شده است که

  ی م ی و خارج  ی داخل ونیدکوراس یسه بعد یمدل ساز  نهیمقدرتمند در ز
 .باشد

Vectorworks Architect یها لیاز فاDXF  ،Rhino ،SAT ،PDF  و 
DWF ی نامه صادرات دارد و بخش  ی نرم افزار، گواه  نیا .کند یم  ی بان یپشت  
 .شده است ی نرم افزار طراح نی توسط ا ورکیویباز شهر ن یاز فضا
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Vectorworks است که به صورت  یی از نرم افزار ها ی کی BIM  مخفف
 .ردیگ ی مورد استفاده قرار م Building Information Modeling عبارت 

، به برنامه  BIM همان ایاطالعات ساختمان  یمدل ساز  یافزار ها نرم
پروژه را   ی و احتمال  یی ت اجرامشکال  ی تمام  بتوانند شود که ی گفته م  یی ها

و  ی طراح  تیفیسبب ک نیهم به .قبل از ساخت به کاربر نشان دهند
  ی نرم افزار م نیسرسخت ا یرقبا از .رود ی سرعت انجام محاسبات باالتر م

 .میاشاره کن تیبه اتوکد و رو  میتوان

 

  ساختمان به نام ینرم افزار طراح 6#
MicroStation 

 

  تیبا قابل Bentley Systems توسط شرکت MicroStation افزار نرم
و سه  یبه صورت دو بعد یو مدل ساز   ی طراح نهیدر زم ی فراوان  یها
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 ایکاربرپسند  ینرم افزار جزء نرم افزار ها نیا .ساخته شده است یبعد
user friendly است و در دسته CAD ردیگ ی قرار م. 

 یبرا دیاست که برنامه با نینرم افزار ا کیمنظور از کاربرپسند بودن ) 
 یطبق استانداردها  نیکاربران کارآمد و کار کردن با آن آسان باشد؛ همچن

 ( شده باشد  ی مربوطه طراح 

  نیا .در بازار امروزه، اتوکد است MicroStation بیرق نیتر  ی اصل
  یرگ، پل ها، جاده ساز بز یساختمان ها ی ساخت و طراح  یمحصول برا

نرم افزار  ریبا سا MicroStation که ی تفاوت .شود  ی ها و... استفاده م
  ی مناسب یداده ا گاهیتواند پا ی م است که نیساختمان دارد ا ی طراح  یها

 .فراهم کند یی ایاطالعات جغراف  ستمیس کی یرا برا
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 Chief Architect نرم افزار 7#

 

  .ساختمان قرار دارد ی طراح  ینرم افزار ها نی بهتر ستینرم افزار در ل نیا
  ی م Chief Architect در یساختمان ساز  یبا کمک فناور  مهندسان
  گرینما و د ی ها، طراح  یکف، بلند یسازه ها، پالن ها ی طراح  توانند به
 360 دید تینرم افزار ها قابل نیبا ا ی طراح  .بپردازند  ی ک یگراف یطرح ها

خودکار سقف،   ی نرم افزار، طراح  نیا دیاز تول هدف  .دهد ی درجه به افراد م
ساختمان   ی از طراح  بعد .چهارچوب و ابعاد ساختمان است ون،یفونداس

 قیرا از طر یی نها جهیتوان نت  ی ، مChief Architect توسط نرم افزار
 .و واضح نشان داد قیدق اریبس یر یبا تصاو  3DViewerشنیکیاپل
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 CATIA ساختمان ینرم افزار طراح 8#

 

به  یساختمان ساز  ینرم افزار ها  نیاز بهتر  ی ک یامروزه  CATIA افزار نرم
 (Dassault Systèmes) ستمزیشرکت داسو س  توسط رود که ی شمار م

 ی نرم افزار پروژه ها را به صورت نمودار درخت نیا .شده است ی طراح 
داده ها است   ی ساز  رهیحافظه ذخ یدارا CATIA افزار نرم .دهد ی نشان م 

 .کنند شی رایرا و ی طراح ی قبل یدهد قسمت ها ی که به مهندسان اجازه م
 ی که م  ی دارد؛ به صورت  کیو پارامتر   یر یفرمول پذ تینرم افزار قابل نیا

  ی مدل  ع ی سر ی لیخ و دیعوض کن ی طراح نیاعداد و اندازه ها را در ح دیتوان
هوشمند است و از انواع  اریبس CATIA .دیداشته باش دیبا ابعاد جد

 .دیجو ی بهره م  شرفتهی پ تمیالگور
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 Nemetschek Allplan نرم افزار 9#

 

است و   نی پا اریبس Nemetschek Allplan نرم افزار یخطا درصد
 ی طراح  ینرم افزار ها نی از بهتر ی کی رده  در شود که ی مورد باعث م  نیهم

 .ردیساختمان قرار بگ

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز  ی نرم افزار م نیا گرید یها تیقابل از

 یو جداول مختصات ی ئم مهندساز عال استفاده •
 موجود  زات یبا تجه ی طراح تیقابل •
 ساخته شده یهامدل  لیو تحل هی تجز امکان •
 ها  ها و طرح مدل یگذار به اشتراک  امکان •
 PDF ،IFC ،DWG ، DXFمانند   یی ها از فرمت ی بان یپشت •
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 AutoCAD Civil ساختمان ینرم افزار طراح 10#

 

AutoCAD Civil ی دهد تا بتوانند تمام  ی امکان را م نیبه مهندسان ا  
 نیا با .کنند میترس قیرا به صورت دق یو مدل ساز   ی طراح یها تمیآ

 .اکسل و اتوکد را با هم ادغام کرد یتوان نمودارها ی برنامه م 

 :میاشاره کن ریبه موارد ز میتوان ی م  AutoCAD Civil یایمزا  ی برخ از

 عی سر یر یادگی یی آسان و توانا  یکاربر  •
 یوتر یکامپ یهاستمیس ن یدر ب مات یتنظ یاشتراک گذار  یی توانا  •

 مختلف 
 ها و الگوها  انواع طرح یساز  ادهیاجرا و پ یی توانا  •
 که به صورت ناخواسته پاک شده اند یی ها لیبازگرداندن فا  امکان •
 مختلف   یایچرخش نقشه و طرح در زوا  امکان •
 ها و الگوها کامل برنامه با انواع طرح انطباق •


