
 

 

 : SOLIDWORKS سرفصل های دوره مقدماتی

  

 Sketcher                                                              آموزش طراحی دو بعدی            

 Part Design                                                       طراحی سه بعدی  آموزش            

  Assembly                                                                      محیط مونتاژ  آموزش            

 Drawing                                                            آموزش محیط نقشه کشی              

          

 ( Sketch) طراحی دو بعدی

تفاده از شود . با اس ( به ترسیمات دو بعدی که مبنایی برای ایجاد مدل های سه بعدی هستند پرداخته میSketch) دو بعدی  در طراحی

رسیم تفزار سالید ورکس این قابلیت را پیدا می کند که ترسیمات دو بعدی را در نرم ا دانشجو Sketchابزارهای طراحی دو بعدی ماژول 

 کند و آن را برای تبدیل شدن به یک حجم سه بعدی آماده کند .

  

 

  

 (Features)  طراحی قطعه  



 

 

( ، مدل سه بعدی Featuresیعدی )با اجرای دستورات ترسیم سه  بایستی  sketch بعد از ترسیم مقطع یک مدل با استفاده از ابزازهای

 مورد نظر را ایجاد کرد .

کاربر با امکاناتی که این محیط در اختیارش گذاشته است به آسانی میتواند با سریعترین روش از یک قطعه طراحی  Featuresدر ماژول 

بعدی تهیه نماید تا در محیط های دیگر از آن نمای دو بعدی و سه بعدی مونتاژی تهیه نماید یا بر روی آن ها آنالیز انجام  3شده، مدل 

امکان ویرایش و بازسازی آسان و سریع، قابلیت جابجائی دو طرفه با محیط های  کاربری آسان و کاربردی، دهد. از توانمندیهای این ماژول 

بعدی دیگر نرم افزار و قابلیت ذخیره سازی با فرمتهای مختلف نام برد. به طور کلی از این ماژول به منظور ایجاد مدل های سه بعدی 3

  استفاده می شود .

 

  

 (Assembly) محیط مونتاژ 

شده و با  Assembly الزم است وارد محیط پس از ترسیم قطعات به صورت مجزا جهت مونتاژ و سوار کردن قطعات بر روی یکدیگر 

 وارد کردن هر یک از قطعات و با انجام عملیات قید گذاری آن ها را بر روی هم مونتاژ کرد .

  



 

 

 

  

 (Drawingمحیط نقشه کشی )

خروجی مورد نیاز از یک قطعه و یک مجموعه مونتاژی می بایست به صورت یک نقشه دو بعدی جهت ساخت و اجرا باشد در محیط 

Drawing  میتوان قطعات طراحی شده و مجموعه های اسمبلی شده را با دادن مقدار اندازه ها به نقشه های دو بعدی کارگاهی تبدیل

 کرد .

  

 



 

 

1Chapter  س مقدماتیسرفصل دوره سالید وورک: 

1. Interface Tour 

2. View Manipulation 

3. Intro to Part Design  ) Sketch, Sketch Tools, Geometric Relations, Dimensions, Extrude 

Feature, Editing Geometry( 

4. Bracket (the Base Feature, The Tab, Hole in Tab, Mirror Feature, Rollback Bar and Order, 

Hole Wizard, Fillets) 

5. Wheel (Revolve, Cutout and Circular Pattern) 

6. Assemblies (Inserting Additional Components, Move, Mating, Toolbox, Explode) 

7. Drawings (Model Views, Projected Views, Model Items, Dimensions, Associativity, 

Annotations, Detail View, Section View, Assembly Drawing)  

 

 : SOLIDWORKS پیشرفته  آموزش دوره آموزشی های سرفصل

 Assembly (Advanced part & Advanced Assembly)و  Partآموزش پیشرفته محیط های  

 

 sheet metal    کاری  ورق ماژول آموزش

 کاری ورق ماژول آموزش

 وطراحی( کاری ورق) ورق طراحی به توان می  (SOLIDWORKS) افزار نرم ازSheet metal   کاری ورق در محیط

 را آن و کرد طراحی ورق از را مدلی هر توان می وکاربردی راحت های ابزار از استفاده با که ،پرداخت یکسان ضخامت با قطعات

  . کرد آماده کاری خم و برش عملیات برای

 تهیه شده ورقکاری مدل از گسترده نقشه که شود می فراهم امکان این همچنین ،  Sheet metal کاری ورق محیط درمحیط

 پالسما برش و وایرکات ، جت واتر ، لیزر های دستگاه توسط برش برای را آن DXF و DWGفرمت با کردن ذخیره با و کرده

 .کرد آماده



 

 

  

   Simulation  با سازی متحرک آموزش

در این بخش دانشجو با روش های مختلف آنالیز المان محدود در سالید وورکس آشنا می شود و توانایی انجام انواع تحلیل های 

محیط با تنشی و استاتیکی را بدون نیاز به نرم افزار های تخصصی این مبحث که مهارت و زمان زیادی نیاز دارد را با این 

    درصد خطای بسیار پایین و با سرعت بسیار زیاد و به راحتی انجام دهد.

 

 

2Chapter  سرفصل دوره سالید وورکس پیشرفته Advanced Parts  : 

1. Advanced sketching 

2. Curves 

3. Advanced Fillets 

4. Sweeps 

5. Lofts 



 

 

6. Boundary Features 

7. Dome and Wrap 

8. Flex Feature 

9. Indent Feature 

 

3Chapter   سالید وورکس پیشرفتهسرفصل دوره Advanced Assemblies : 

1. Assembly Structure 

2. Assembly Features 

3. Component Patterns 

4. Advanced Mate Types 

5. Troubleshooting Mates 

6. Assembly Configurations 

7. Top Down Assembly Design 

4Chapter  سرفصل دوره سالید وورکس پیشرفته Sheet Metal  : 

1. Sheet Metal Design 

2. Library Features 

3. Convert to Sheet Metal 

4. Sheet Metal Drawings 

5Chapter  سرفصل دوره سالید وورکس پیشرفته Simulation   : 

 Finite element analysis 

1. Static force analysis 

2. Dynamic force analysis 

 

 دوره ساعت طول دوره

 مقدماتی 14+36 هفته 12الی  10حدود 

 پیشرفته 20+40 هفته 15الی  12حدود 

 


