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(اسمبلیمقدماتی سالیدورکز )بخش  تمرین های

آراکورکت ش

126-11625669فکس  : تل  126-11916566تلفن : 

   www.araco.irآدرس سایت :                                          Info@araco.irپست الکترونیک : 

iran.blog.ir-http://solidworks :  وبالگ تخصصی سالیدورک

انجام این جزوه مخصوص دانشجویان دوره های خصوصی و سازمانی شرکت آراکو و به منظور 

 سالیدورک : نرم افزار آدرس وبالگ تخصصی .است آماده شده تمرینهای هر بخش

iran.blog.ir-http://solidworks

 : آموزش های سازمانی و خصوصی نرم افزار سالیدورک 

، تحلیل تنش Configuration، پیکر بندی  Sheet Metal)مقدماتی، متوسطه، ورقکاری

Simulation  شبیه سازی سیاالتی ،Flow worksرندرینگ، پایپینگ ،  Routing and 

Piping)

 مدلسازی سه بعدی و نقشه کشی صنعتی صنعتی انجام پروژه های

 دستگاه و ماشین آالت  انجام پروژه های مهندسی معکوس و طراحی صنعتی

 طراحی و مدلسازی پایپینگ در نرم افزار سالیدورکز 

  انتقال حرارتشبیه سازی سیاالت و 

 تحلیل تنش و سیمولیشن استاتیک

 محصول  انیمیشن معرفی رندرینگ صنعتی و

 12611625669  -  12611916566شماره تماس : 

 15626601210شماره تماس مستقیم )محمد قربانعلی بیک( : 

15390322316شماره تماس مستقیم )حسین قربانعلی بیک( : 
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انفجارینمایو(Mate)گذاریقیددستورات• Assemblyقسمت

اسمبلیمحیطاصلیدستوراتباآشنایی• تمرینهدف

مقدماتی• تمرینسطح

درسپسوایجادراهامدلشدهدادههایاندازهبهتوجهبا•
.کنیدگذاریقیدراآنهااسمبلیمحیط
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