
 

 

 هب انم خدا 
 

    3        بیان  معماری 
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 بیان معماری همه چیز رد مورد 
 

 آمدکاری از بخش  معماری و شهرسازی گروه هنری اجتماعی  
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 است. دهیاضافه گرد دیجد یاست  که در برنامه درس یمعمار هیاز دروس مهم و پا  3بیان معماری

 یبار توسط دانشگاه فردوس نیگردد  و آخر یم سیدانشگاه ها طبق آن تدر یکه در دانشگاه تهران  و بعض  1395مصوب سال   د،یجد  یدرس برنامه

 معتبر است .   1402شده است و تا سال  یبازنگر
 :6/10/95بازنگری شده مورخ مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری 

 



 

 

 
 

 

 : آمدپیشنهاد بخش  معماری و شهرسازی گروه هنری اجتماعی 

 

در شرکت های بزرگ داخلی و خارجی توصیه می گردد شاخص ترین آنها یعنی      Bimهای با توجه به فراگیر شدن نرم افزار

Revit   Autodesk  .حتما آموزش داده شود، تا دانشجو مسیر هموارتری  برای بازار کار داشته باشد 

 

 
 



 

 

Autodesk Revit یطراح یسازمخصوص مدل ( ساختمانBuilding Information Modeling اختصار به ایBIM) شده  دیتول

 یدادن گرفته شده و قدرت باالتازه یو زندگ بخشاتیح یمعنابه Revitalizeو  Revitalization یهامجموعه از واژه نیاست. نام ا

 .دهدیم اننش دهیچیپ یهاافزار را در خلق طرحنرم نیا

 Autodesk Revit تولید و مصرف  قابلیت مدیریت مالی و هزینه) بعدی 4ای سازی ساختمان به گونهقادر به گردآوری اطالعات و مدل

ریزی و ردیابی طبقات مختلف در شیوه زندگی با ابزاری برای طرح ( نامندمی  D BIM 4بر پایه زمان عالوه بر ترسیم سه بعدی را 

 .ساختمان، از مفهوم تا ساخت و ویرانی پس از آن است

 

 : Autodesk Revit نرم افزاری های ویژگ

 آن یریادگیو سرعت  یسادگ *

 هانقشه رییتغ نیو همچن میسرعت و دقت ترس شیافزا*

 ساختمان یهانقشه )پالن و نما( یبعد 2و  یبعد3همزمان  میترس *

 2فاز  یهابه نقشه 1فاز  یهانقشه عیسر لیتبد *

 هانقشه نیا نیب راتییو اعمال همزمان تغ ساتیسازه و تاس یهابا نقشه یمعمار یهاارتباط همزمان نقشه *

 انطباق نماها و پالنها و مقاطع یحذف خطاها *

 ساختمان ی( بر روهی)نور و سا یمیامکان انجام مطالعات اقل *

 ساختمان زاتیساخت در تجه یاستانداردها فیامکان تعر *

 هانقشه رییآن در صورت تغ عیسر رییمحاسبه متره ساختمان و تغ *

 (یو خروج ی)ورود 3Dmax, افزار اتوکدبا نرم یارتباط تیقابل *

 ییاجرا یهاآن به نقشه لیو تبد یحجم یامکان طراح *

 تجزیه و تحلیل انرژی*


