
 

 

 ها Featureسازی قرینه خطترسیم پاره مقدمات-درس اول

Autodesk Inventor انواع الگوبرداری از  ترسیم منحنی چیست؟Featureها 

 ها Featureالگوبرداری ماتریسی از  ترسیم دایره و بیضی Escapeو  Enter ،Spacebarعملکرد کلیدهای 

 ها Featureالگوبرداری دورانی از  کمانترسیم  راستدرک قدرت کلیک

و  Part ،Feature ،Sketch ،Assembly ،Presentationآشنایی با مفاهیم: سند، 
Drawing 

 گیری از اجزاء مختلف مدلگزارش ترسیم چهارضلعی

 مونتاژ قطعات-درس دهم ترسیم شکاف مفهوم طراحی پارامتریک

 فراخوانی قطعات به درون سند مونتاژی چندضلعیترسیم  ایجاد یک طرح ابتدایی

 هامهار قطعات و مجموعه ترسیم نقطه ایجاد یک ترکیب ابتدایی

 Constrainکارگیری ابزار به درج متن اضافه کردن چند ترکیب

 ی قطعات یک مجموعهحرکت و چرخش آزادانه های مدلتصویر کردن لبه سازیسازوکار مدل

 Jointکارگیری ابزار به ترسیم دقیق موضوعات قطعات در مونتاژی استفاده

 های درون مرکز محتویکارگیری مدلبه ویرایش ترسیمات سازی مبتنی بر پیشینهمفهوم مدل

 ایجاد اسناد انفجاری-درس یازدهم انتخاب موضوعات پیش از ورود به فایل Inventorمحیط 

 های مونتاژیفراخوانی مجموعه حذف موضوعات پس از ورود به فایل Inventorمحیط 

 های دستگاهجداسازی قطعات و مجموعه حرکت موضوعات Inventorیدکمه

 ویرایش مسیر جداسازی کپی موضوعات نوار ابزار دسترسی سریع

 ها Tweakمرتب کردن  چرخش موضوعات اتروبان دستور

 هاایجاد نمای دلخواه برای سکانس گذاری موضوعاتمقیاس ی گرافیکیپنجره

 ی انیمیشن و صدور آننمایش زنده کشیدن یا فشردن موضوعات باز UCS نو آیک

 ی ساختیی نقشهتهیه-درس دوازدهم جبران فاصله نوار مرورگر

 جدید Drawingایجاد یک سند  خرد کردن موضوعات های سندسربرگ

 و مدیریت آن Sheetآشنایی با  قطع کردن و امتداد دادن موضوعات وضعیتنوار 

 کشیها به درون سند نقشهفراخوانی قطعات و مجموعه ایجاد کمان در محل تقاطع موضوعات کادرها

 کار روی نماهای موجود ایجاد پخ در محل تقاطع خطوط فیلدها

 انتخاب نماها سازی موضوعاتقرینه منوی میانبر )حساس به زمینه(

 حذف نماها ی ماتریسیایجاد آرایه Mini Toolbarمفهوم 

 حرکت نماها ترسیمیابزارهای کمک-درس پنجم مدیریت اسناد-درس دوم

 چرخش نماها ایجاد ترسیم تمام قیدگذاری شده ایجاد یک سند جدید

 نماهاجلوگیری از نمایش  گذاریاندازه گیری در سندتنظیم واحد اندازه

 ترازی نماهاهم قیدگذاری هندسی موضوعات تنظیم برنامه یا سند؟

 برداری نماهاکپی های مهندسیبندی منحنیآشنایی با کالس چیدمان اسناد باز

 باز کردن فایل مبدأ نماآشنایی با قابلیت پرش مکان جایی بین اسناد بازجابه

 ویرایش نماها ویرایش قیدهای هندسی سازی تغییراتذخیره

 های مماس و متداخلنمایش رزوه و لبه از بین بردن خاصیت قیدهای هندسی ی پشتیبانی خودکار نسخهتهیه

 ایجاد نمای تصویر شده آشنایی با خطوط شطرنجی سازیپیشنهاد ذخیره

 ایجاد نمای کمکی گذاری و قیدگذاری خودکار موضوعاتاندازه ورود اسناد

 ایجاد نمای برشی تبدیل ترسیمات معمولی به ترسیمات کمکی موضوعاتصدور 

 ایجاد نمایی با جزئیات بیشتر تبدیل خطوط معمولی به خطوط محور اطالعات سند

 شکست نما کار با پارامترها-درس ششم Inventor Projectمفهوم 

 موضعیبرش  انجام محاسبات در فیلدهای عددی اتبازگرداندن اثر دستور

 ایجاد قاچ هاگذاریاستفاده از پارامترها در اندازه ی تصویرکنترل صفحه-درس سوم

 بریدن بخشی از نما مدیریت پارامترها بُعدیدرک فضا و نماهای سه

 Drawingابزارهای جانبی محیط -درس سیزدهم سازیمبانی مدل-درس هفتم مفهوم پرسپکتیو

 کار با نوشتار امتداددهی ترسیمات نمایی موضوعاتبزرگ

 هاها و پخدرج توضیح برای سوراخ دوران ترسیمات ی تصویرجایی صفحهجابه

 کار با انواع جداول جاروب ترسیمات ViewCubeابزار 

 جدول عمومی ایجاد مدل بین ترسیمات در سطوح مختلف SteeringWheelsابزار 

 جدول قطعات ایجاد مارپیچ یا فنر Orbitابزار 

 جدول سوراخ های مدلFeatureمدیریت  Look Atابزار 

 گذاری نقشهاندازه برش موقت مدل Clean Screenابزار 

 های ویژهدرج و ویرایش عالمت سازی پیشرفتهمدل-درس هشتم نوار ناوبری صحنه

 نمادهای کیفیت سطح ی کاریایجاد صفحه اتتنظیم سبک نمایش موضوع

 نمادهای جوشکاری ایجاد محور کاری نورپردازی و ایجاد سایه

 های هندسینمادهای تلرانس ی کاریایجاد نقطه های انعکاس و بازتاب نورجلوه

 های هندسینمادهای سطح مرجع تلرانس های مدلایجاد قوس در لبه تنظیم رنگ ظاهری مدل

 درج خط محور های مدلدار کردن لبهپخ از بین بردن رنگ ظاهری مدل

 درج خط تقارن دار کردن سطوح مدلشیب نسبت دادن ماده به مدل

 درج عالمت در مرکز ترسیمات دوار توخالی کردن مدل صفحات برش مجازی

 درج خط مرکز روی الگوها)ی دورانی( اجرای عملیات جبربولی روی موضوعات سازی نماهاذخیره

 گذاری قطعات مجموعهشماره سازی تکمیلیمدل-درس نهم ترسیمات دوبُعدی-چهارمدرس 

  ایجاد سوراخ روی مدل و ورود به آن Sketchمعرفی محیط 

  ایجاد رزوه روی سطوح دّوار Sketchخروج از محیط 

  ایجاد تیغه Sketchورود مجدد به محیط 

 

Inventor  از شرکت  های ساخت و تولید، محصولیهمورد استفاده در کارگا ،های صنعتیمونتاژ و تولید نقشه، سازیمدل منظوربه فنی/مهندسی افزارینرمAutodesk  و رقیبی سرسخت برایSolidWorks 


