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 سم اهلل الرحمن الرحیمب   

 گروه علمی فرهنگی سیمرغ

 دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی هوافضا

 

  « CATIA سرفصل دوره آموزشی نرم افزار »

 49پاییز 

 تعداد ساعت کل دوره نام مدرس جهت آموزش نسخه نرم افزار

CATIA  52 مجید نصرالهیمهندس 

 مکان برگزاری تاریخ شروع دوره روز و ساعت تشکیل کالس

 شهیدرضاییساختمان  49آبان  51پنجشنبه  11 - 11ها ساعت پنجشنبه 

 

 شرح مختصر دوره 

( و محییط  Sketcher Workbenchروی دو محیط کاری بسیار مهم ترسییم    مطالب به افزار کتیا داده شود. تمرکز شود آموزش مقدماتی و البته کاربردی از نرم سعی می در این دوره

های  شود تا ذهن دانشجو با این مباحث آشنا شود. در حین ارائه مطالب، مثال ( است. در ضمن، اصول طراحی مکانیکی نیز بیان میPart Design Workbenchکاری طراحی قطعه  

 .شود انجام می کاربردی و خوبی نیز
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 هاعناوین و توزیع زمانی تقریبی سرفصل 

 هازیر عنوان عنوان اصلی ردیف
تعداد ساعت 

 تقریبی زیرعنوان

 تعداد ساعت

 تقریبی عنوان صلی

 CATIAآشنایی با  8

 CATIA 5.2و معرفی محیط  CATIAورود به 

2 
 Open 5.2و  Saveمدیریت اسناد، فرمان 

 View 1و آشنایی با نوار ابزار مدیریت نوار ابزارها 

 5جمع    

 محیط کاری ترسیم 2

 5 ها، ایجاد ترسیم وارد شدن به محیط کاری ترسیم، تنظیم واحد کمیت

89 

 Constraint ،Geometrical Constraint ،Dimensionalمفهوم 

Constraintداشتن اجزای ترسیم ، ثابت نگه 
1 

 1 و ... Pad ،Profile ،Corner ،Circle ،Offsetهای  فرمان

 5 و .. Parallelism ،Coincidence ،Fix ،Tangency قیدهای هندسی 

 15جمع    

3 
محیط کاری طراحی 

 قطعه

 5 فرآیند ایجاد قطعه، مدیریت درخت طراحی، ویرایش نمایه و ترسیم

1 
 5 و ...Pocket ،Shaft ، Grooveفرمان 

 Plane ،)Hole ،Rib ،Slot ،Multi Section Solid 5صفحه ترسیم  

 5، فرمان Filletهای  بعدی روی قطعه، مجموعه فرمان ایجاد رزوه سه
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Chamfer ،Shell ،Thickness ،Mirror  و مجموعه فرمانPattern 

 8جمع   

 Deactivate 5و  Parents/Children ،Recorder Featureمقدمه، فرمان  اصول طراحی مکانیکی 4
2 

 5جمع   

 محیط کاری طراحی مونتاژ 5

 Assembly ،Component ،DOF ،Existing Component 5مفهوم 

6 

 Hide/Show 5حرکت دادن قطعه، قیدهای مونتاژی، فرمان 

ویرایش قطعه در محیط کاری طراحی مونتاژ، ویرایش در محیط مونتاژ، 

 Reuse Pattern ،Symmetryفرمان 
5 

 6جمع   

 5 آزمونی از مباحث فوق آزمون 6
2 

 5جمع    

 39 جمع کل

 


