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 :قسمت اول

 با دوره   ییآشنا -1

 CAD با  ییآشنا-2

 BIM و تفاوت آن با CAD مفهوم -3

 اتوکد   یآموزش نصب و فعالساز  -4

 نرم افزار   طیبا مح  ییآشنا -5

 اتوکد   هیاول  ماتیتنظ -6

 یشینما  طیبا مح  ییآشنا-7

 :دوم  قسمت

 از آن  نهیو استفاده به (dws) لیساخت استاندارد فا-1

 UNIT واحد   میتظ-2

 Limits با دستور  ییآشنا-3

 line کار با-4

 ی و قطب  یبا انواع دستگاه مختصات دکارت  ییآشنا-5

 Select آموزش  -6

 Zoom آموزش دستور -7

 :سوم  قسمت

 Pline آموزش-1

 Osnap با  ییآشنا -2

 Ortho اموزش-3

 Polar Tracking اموزش-4

 circleآموزش -5

 Arc آموزش  -6

 Rectang آموزش -7

 Polygon آموزش -8

 Ellipse آموزش -9

 :چهارم  قسمت

 Spline آموزش-1

 Xline آموزش-2

 Ray آموزش -3

 Point آموزش -4

 Divide آموزش -5

 Measure آموزش  -6

 Hatch آموزش -7

 Move آموزش -8

 Copy آموزش-9

 Rotate آموزش -10

 Mirror آموزش -11

 :پنجم  قسمت

 Stretch آموزش-1

 Scale آموزش-2

 Fillet آموزش-3

 Chamfer آموزش -4

 Blend آموزش -5

 Extend آموزش  -6

 Trim آموزش -7

 Offset آموزش -8

 Explode آموزش -9

 Arrayآموزش    -10

 :قسمت ششم

 یکشبا نقشه   ییآشنا -1

 ی نقشه خوان -2

 و دو   کیفاز    یهابا نقشه   ییآشنا -3

 هاها در نقشهداده   تیریمد -4
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 یکشنقشه   یاستانداردها-5

 :هفتم  قسمت

 پالن ساده در اتوکد   کی  یطراح -1

 رسم پالن در اتوکد  -2

 :هشتم  قسمت

 در اتوکد   یبند  هیآموزش ال -1

 ینظام مهندس  یبند  هیآموزش استاندراد ال -2

 layer آموزش ساخت -3

 Layer State ها در  هیال  تیریمد -4

 Properties آموزش -5

 MApro آموزش  -6

 :نهم  قسمت

 Text آموزش -1

 Text Style آموزش -2

 ی گذارآموزش اندازه  -3

 Dim آموزش -4

 Dimenstion Style آموزش -5

 Centerline آموزش  -6

 Leaders آموزش -7

 :دهم  قسمت

 Block آموزش -1

 Block شیرایآموزش و -2

 Block تیرینحوه مد -3

 :ازدهمی  قسمت

 یآموزش گرفتن خروج -1

 PLOT آموزش -2

 س یمقا  مینحوه تنظ -3

 مدل   طیدر مح  نتیآموزش کامل پر -4

 PDF یآموزش کامل گرفتن خروج -5

 Plot Styleآموزش    -6


