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  ورک :سازمانی و خصوصی نرم افزار سالیدآموزش های 

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

Simulation  شبیه سازی سیاالتی ،Flow works ،پایپینگ، رندرینگ  Routing and 

Piping) 

  مدلسازی سه بعدی و نقشه کشی صنعتی صنعتی پروژه هایانجام 

  دستگاه و ماشین آالت  پروژه های مهندسی معکوس و طراحی صنعتیانجام 

 طراحی و مدلسازی پایپینگ در نرم افزار سالیدورکز 

 شبیه سازی سیاالت و انتقال حرارت 

 تحلیل تنش و سیمولیشن استاتیک 

 محصول انیمیشن معرفی رندرینگ صنعتی و  
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 15626601210شماره تماس مستقیم )محمد قربانعلی بیک( :  

 15390322316شماره تماس مستقیم )حسین قربانعلی بیک( :  
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