
 

 

 ایجاد نمایی با جزییات امتداددهی چندگانه مقدمات-درس اول

 برش بخشی از نما ایجاد حفره CATIAمعرفی 

 شکست نما هادار کردن لبهدار کردن وجوه و قوسهمراه شیبایجاد حفره به Partمفهوم 

 برش موضعی های چندگانهایجاد حفره Feature مفهوم

 کار با نوشتار دوران ترسیمات Sketchمفهوم 

 درج و ویرایش جدول ایجاد شکاف دّوار Assemblyمفهوم 

 گذاری نقشهاندازه جاروب ترسیمات Draftingو  Drawing مفاهیم

 Draftingکار با ترسیمات دوُبعدی در محیط  ایجاد شکاف آشنایی با محیط برنامه-درس دوم

 هاهای هندسی و بالونهای ویژه شامل تلرانسکار با عالمت ی تقویتیایجاد تیغه شامل: CATIAی آشنایی با پنجره

 چاپ نقشه ایجاد مدل بین مقاطع دوبُعدی نوار عنوان

  ایجاد حفره روی مدل توسط مقاطع  دوُبعدی اینوار منوی کرکره

  های مدلFeatureمدیریت  نوارهای ابزار

  وجو و انتخاب موضوعاتجست فرمانی اعالن و خطمنطقه

  روزرسانی مدلبه درخت مشخصات یا درخت مدل

  سازی پیشرفتهمدل-درس هشتم نوار مرورگر درخت مشخصات

  ی کمکیایجاد صفحه ی گرافیکیپنجره

  ایجاد محور کمکی فرضصفحات پیش

  مدلهای ایجاد قوس در لبه بُعدینمای سهقطب

  های مدلایجاد پخ در لبه محورهای سیستم

  ایجاد شیب در سطوح مدل CATIAشروع به کار در -درس سوم

  توخالی کردن مدل آشنایی با مفهوم طراحی هیبریدی

  بُعدیهای سهتصویر کردن مدل تصویرترفندهای کنترل صفحه

  سازی تکمیلیمدل-درس نهم تغییر وضعیت نمایش

  و چگونگی کار با آن Bodyآشنایی با مفهوم  سازی و صدور اسناد به بیرون از محیطذخیره

  های موجود در سند جاریBodyبرداری از نسخه مرور و اجرای دستورات

  های موجود، از سندی دیگر به درون سند جاریBodyفراخوانی  بازگرداندن اثر دستورات

  حرکت دادن مدل تصویرصفحهکنترل -درس چهارم

  چرخش مدل بُعدیدرک فضا و نماهای سه

  گذاری مدلمقیاس ی دیدهای تغییر نقطهآشنایی با روش

  منعکس کردن موضوعات اعمال رنگی خاص به مدل یا اجزای آن

  سازی مدلقرینه تنظیم شفافیت مدل یا اجزای آن

  حاصل از ترکیب دو ترسیم امتدادیافتهاستخراج مدل  هااعمال جنس به مدل

  های متداخلBodyاجرای عملیات جبر بولی بر روی  مدیریت صحنه

  ایجاد سوراخ )گرد( در مدل های متعدد از سندایجاد پنجره

  ایجاد رزوه های دیدآشنایی با دریچه

  های الگوبرداری شامل:انواع روش صفحهنمایش تمام

  الگوبرداری ماتریسی نمایان کردن موضوعاتپنهان و 

  الگوبرداری دورانی ترسیمات و ویرایش موضوعات دوبُعدی-درس پنجم

  های دلخواهالگوبرداری در محل Sketcherهای ورود به محیط روش

  ایجاد فنر Sketcherخروج از محیط 

  ایجاد مارپیچ یا حلزونی Sketch toolsمعرفی نوار ابزار 

  برداری از موضوعاتاندازه Profileنوار ابزار 

  ی اینرسی مدلی اندازهمحاسبه Operationنوار ابزار 

  مونتاژ قطعات-درس دهم انتخاب موضوعات

  ایجاد یک سند مونتاژی حذف موضوعات

  فراخوانی قطعات درون سند مونتاژی منعکس کردن موضوعات

  هاPartگذاری تکراری رفع ایراد ناشی از نام سازی موضوعاتقرینه

  تغییر موقعیت و چرخش ترکیبات حرکت دادن موضوعات

  گیری ترکیباتجهت چرخش موضوعات

  قیدگذاری و مهار قطعات دستگاه گذاریمقیاس

  سازی اسناد مونتاژیذخیره تکرار موضوعات با فواصل یکسان

  رفع مشکل گم شدن مراجع دوبُعدیاصالح پارامترهای موضوعات 

  ی طراحیخانههای درون کتابکارگیری مدلبه ترسیمی دوبُعدیابزارهای کمک-درس ششم

  ی مجموعهتجزیه بندیخطوط شبکه

  ایجاد صفحات برش مجازی قیدگذاری ابعادی

  تهیة نقشة ساختی-درس یازدهم اصالح ابعاد

  Draftingایجاد یک سند  قیدگذاری هندسی

  و چگونگی مدیریت آن Sheetآشنایی با  Sketcherمفهوم رنگ ترسیمات در محیط 

  Sheetایجاد نماهای ابتدایی در  Visualizationنوار ابزار 

  Draftingتنظیمات محیط  Sketcherوتحلیل ترسیمات در محیط تجزیه

  تصویرشدهایجاد نمای  سازیمبانی مدل-درس هفتم

  ایجاد نمای کمکی امتداددهی ترسیمات

  ایجاد نمای برشی هادار کردن لبهدار کردن وجوه و قوسهمراه شیبامتداددهی به
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