
 

 

 ایجاد نقشه با استفاده از نماهای استاندارد قطع موضوعات مقدمات-درس اول

 ایجاد نمای تصویر شده امتداددهی موضوعات SolidWorksمعرفی 

 ایجاد نمای کمکی برداری منظم از ترسیماتنسخه Partمفهوم 

 ایجاد نمای برشی دوبُعدیترسیمی ابزارهای کمک-درس پنجم Feature مفهوم

 ایجاد نمایی با جزئیات بیشتر گذاریاندازه Sketchمفهوم 

 برش موضعی ایجاد ترسیم تمام تعریف شده Assemblyمفهوم 

 شکست نما مدیریت قیدها Drawingمفهوم 

 شکست نما Sketchمفهوم رنگ ترسیمات در محیط  SolidWorksمعرفی اجزای محیط 

 برش بخشی از نما زدایی خودکاراشکال ایکرکرهنوار منوی 

 ویرایش نماهای موجود سازیمبانی مدل-درس ششم های پرکاربرددکمه

 های ویژهمدیریت نوشتار و عالمت امتداددهی ترسیمات نوارهای ابزار

  Extruded Cutدستور  نوار مدیریت دستور

  دوران ترسیمات تابلوی سمت چپ محیط

  Revolved Cutدستور  گرافیکیی منطقه

  جاروب ترسیمات تابلوی وظیفه

  Swept Cutدستور  نوار وضعیت

  ایجاد مدل بین ترسیمات کادر

  Lofted Cutدستور  فیلد

  های مدلFeatureمدیریت  منوی میانبر )حساس به زمینه(

  پیشرفتهسازی مدل-درس هفتم محل انجام تنظیمات اختیاری برنامه

  ی کمکیایجاد صفحه مدیریت اسناد-درس دوم

  ایجاد محور کمکی ایجاد یک سند جدید

  ی کمکیایجاد نقطه چیدمان اسناد باز

  های مدلایجاد قوس در لبه سازی تغییرات اسناد بازذخیره

  های مدلایجاد پخ در لبه سازی خودکار تغییراتذخیره

  باریک کردن سطوح مدل موضوعاتورود اسناد و صدور 

  توخالی کردن مدل اطالعات سند

  ایجاد تیغه بازگرداندن اثر دستورات

  گنبدی کردن سطوح مدل ی تصویرکنترل صفحه-درس سوم

  تغییر شکل مدل ی دیدهای تغییر نقطهآشنایی با روش

  سازی تکمیلیمدل-درس هشتم نمایی موضوعاتبزرگ

  ایجاد سوراخ ساده روی مدل ی تصویرصفحهجایی جابه

  ایجاد سوراخ سفارشی یا استاندارد روی مدل تغییر سبک نمایش

  ها Featureسازی قرینه ی صحنهزمینهمدیریت پس

  انواع الگوبرداری شامل: های متعدد از سندایجاد پنجره

  ها Featureالگوبرداری خطی از  های دیدآشنایی با دریچه

  الگوبرداری دورانی نمایش تمام صفحه

  الگوبرداری روی یک منحنی سازی محتوای پنجرهتازها

  الگوبرداری روی نقاط ترسیمات و ویرایش موضوعات دوُبعدی-درس چهارم

  الگوبرداری انباشته و چگونگی ورود به آن Sketchمعرفی محیط 

  ایجاد مارپیچ یا فنر خطترسیم پاره

  گیری از موضوعات شامل:گزارش Snappingآشنایی با قابلیت 

  ی بین موضوعاتگیری فاصلهاندازه ترسیم دایره

  های جرمی و حجمیی ویژگیمحاسبه ترسیم کمان

  هاایجاد برش مجازی روی مدل ترسیم چهارضلعی

  ها به روش سادهFeatureبرداری انتقال یا نسخه ترسیم چندضلعی

  مونتاژ قطعات-درس نهم ترسیم بیضی

  جدید Assemblyایجاد یک سند  ترسیم شکاف

  فراخوانی قطعات درون سند مونتاژی ترسیم منحنی

  هامهار قطعات و مجموعه ترسیم نقطه

  انواع قیدها شامل: Sketchخروج از محیط 

  قیدهای استاندارد آمادگی برای ویرایش موضوعات

  قیدهای پیشرفته انتخاب موضوعات

  قیدهای مکانیکی حذف موضوعات

  رفع مشکل گم شدن مراجع حرکت موضوعات

  سازی اسناد مرجعویرایش و ذخیره برداری از ترسیماتنسخه

  ی طراحیخانههای درون کتابکارگیری مدلبه چرخش موضوعات

  ایجاد نمای انفجاری از مجموعه گذاری موضوعاتمقیاس

  ی مجموعهردیابی قطعات تشکیل دهنده سازی موضوعاتقرینه

  ی ساختیی نقشهتهیه-درس دهم ایجاد کمان در محل تقاطع موضوعات

  جدید Drawingایجاد یک سند  ایجاد پخ در محل تقاطع خطوط

  و مدیریت آن Sheetآشنایی با  ایجاد پله روی موضوعات

  درج اولین نقشه تکرار موضوعات با فواصل یکسان

 

SolidWorks  از شرکت  ای ساخت و تولید، محصولیههمورد استفاده در کارگا ،های صنعتیمونتاژ و تولید نقشه، سازیمدل منظوربه فنی/مهندسی افزارینرمDassault Systèmes  و رقیبی سرسخت برایInventor 


