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کاری از بخش معماری و شهرسازی گروه هنری اجتماعی آمد
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بیان معماری 3از دروس مهم و پایه معماری است که در برنامه درسی جدید اضافه گردیده است.
برنامه درسی جدید ،مصوب سال  1395که در دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی
بازنگری شده است و تا سال  1402معتبر است .

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ :95/10/6

پیشنهاد بخش معماری و شهرسازی گروه هنری اجتماعی آمد

:

با توجه به فراگیر شدن نرم افزارهای  Bimدر شرکت های بزرگ داخلی و خارجی توصیه می گردد شاخص ترین آنها یعنی
 Autodesk Revitحتما آموزش داده شود ،تا دانشجو مسیر هموارتری برای بازار کار داشته باشد.

 Autodesk Revitمخصوص مدلسازی طراحی ساختمان ( Building Information Modelingیا بهاختصار  )BIMتولید شده
است .نام این مجموعه از واژههای  Revitalizationو  Revitalizeبهمعنای حیاتبخش و زندگی تازهدادن گرفته شده و قدرت باالی
این نرمافزار را در خلق طرحهای پیچیده نشان میدهد.
 Autodesk Revitقادر به گردآوری اطالعات و مدلسازی ساختمان به گونهای  4بعدی (قابلیت مدیریت مالی و هزینه تولید و مصرف
بر پایه زمان عالوه بر ترسیم سه بعدی را  4D BIMمینامند ) با ابزاری برای طرحریزی و ردیابی طبقات مختلف در شیوه زندگی
ساختمان ،از مفهوم تا ساخت و ویرانی پس از آن است.
ویژگی های نرم افزار : Autodesk Revit
* سادگی و سرعت یادگیری آن
*افزایش سرعت و دقت ترسیم و همچنین تغییر نقشهها
* ترسیم همزمان 3بعدی و  2بعدی(پالن و نما) نقشههای ساختمان
* تبدیل سریع نقشههای فاز  1به نقشههای فاز 2
* ارتباط همزمان نقشههای معماری با نقشههای سازه و تاسیسات و اعمال همزمان تغییرات بین این نقشهها
* حذف خطاهای انطباق نماها و پالنها و مقاطع
* امکان انجام مطالعات اقلیمی (نور و سایه) بر روی ساختمان
* امکان تعریف استانداردهای ساخت در تجهیزات ساختمان
* محاسبه متره ساختمان و تغییر سریع آن در صورت تغییر نقشهها
* قابلیت ارتباطی با نرمافزار اتوکد ( 3Dmax,ورودی و خروجی)
* امکان طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشههای اجرایی
*تجزیه و تحلیل انرژی

