1

برنامه دوره های در حال ثبت نام نرم افزارهای معماری

آذر ماه ۱۳۹۶
* توجه !
دانشجوی گرامی لطفا قبل از اقدام به ثبت نام  ،جهت اطالع از ظرفیت باقی مانده در هر دوره با مسئول گروه دپارتمان تماس بگیرید

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

سیالبس دوره

نام مدرس

۹۶۰۲۱۰۱۱۲

 .1ترسیم نقشه های فازیک معماری و استانداردهای نقشه کشی

مهندس

روز برگزاری

چهارشنبه

پیش بینی شروع دوره

..................

 .2مراحل طراحی وتهیه نقشه های ساختمانی

احسان طالبیان

زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

..................

 .3فرآیندهای 3بعدی سازی با ارائه جزئیات ساختاری

۹۶۰۲۱۰۱۱۳

 .4ترسیم و ویرایش کلیه موضوعات  2بعدی و 3بعدی

Autodesk

روز برگزاری

دوشنبه

پیش بینی شروع دوره

..................

 .5کنترل و سازماندهی ترسیمات( الیه بندی،مبلمان و)..

2 D , 3D

زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

..................

 .6ابزارهای راهنمای ترسیمی ( اندازه گذاری  ،هاشورزنی)

مدت دوره

Auto CAD

مدت دوره

 52ساعت (13جلسه)

 52ساعت (13جلسه)

کد دوره

کد دوره

کارشناسی ارشد معماری

با ارائه
مدرک مرکز معماری ایران

نقشه خوانی

۹۶۰۲۱۰۱۱۴

مدت دوره

 52ساعت (13جلسه)

کد دوره

ترسیم فنی

روز برگزاری

………………

پیش بینی شروع دوره

..................

اتوکد معماری

زمان برگزاری

……………

پیش بینی پایان دوره

..................

دوبعدی و سه بعدی

390/000

شهریه دوره :

مدت دوره
روز برگزاری

Revit

مدت دوره
روز برگزاری

Architecture

پالن فاز دو
مقطع و دیتیل

و

 72ساعت (18جلسه)

کد دوره

 .1مدلسازی سایت  ،سازه(بتنی و فلزی) و معماری

مهندس

21-17

پیش بینی شروع دوره

....................

چهارشنبه 21-17

پیش بینی پایان دوره

..................

 .3آموزش Rendering , Solar Study

 72ساعت (24جلسه)

شنبه

کد دوره

۹۶۰۲۱۰۲۱۳

 .4ساخت Anotation

17-15

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول دی ماه

 .5شیت بندی نقشه ها

پنجشنبه 16-12

پیش بینی پایان دوره

..................

شنبه

مدت دوره

 72ساعت (24جلسه)

کد دوره

روز برگزاری

چهارشنبه 17-15

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول دی ماه

 .8نحوه پارامتریک کردن مدل ها

12-8

پیش بینی پایان دوره

..................

پنجشنبه

مدت دوره

 72ساعت (18جلسه)

روز برگزاری

۹۶۰۲۱۰۲۱۵

کد دوره

..................

پیش بینی شروع دوره

..................

پیش بینی پایان دوره

..................

 .12ساخت دیاگرام معماری

روز برگزاری

 72ساعت (20جلسه)

سیالبس دوره
۹۶۰۲۱۰۳۱۳

کد دوره

یکشنبه

20-16

پیش بینی شروع دوره

...................

جمعه

12-9

پیش بینی پایان دوره

........

مدت دوره

 72ساعت (20جلسه)

کد دوره

۹۶۰۲۱۰۳۱۵

روز برگزاری

پنجشنبه 20-16

پیش بینی شروع دوره

هفته پایانی آذرماه

18-15

پیش بینی پایان دوره

..........

3ds Max

جمعه

با ارائه
مدرک بین المللی آلمان

تومان  .13طراحی پارامتریک با Conceptual Mass

مشخصات دوره
مدت دوره

 .10مدلسازی درConceptual Mass

..................

شهریه دوره :

کارشناسی ارشد معماری

 .9ساخت Familyها و نحوه استفاده از  Familyها و پارامترها

 .11ساخت  patternو Adaptive Component

۹۷۰/۰۰۰

هیوا مدرس

 .6ساخت جداول پروژه (تیپ بندی ها  -جداول نازککاری وفضاها)

۹۶۰۲۱۰۲۱۴

نام دوره آموزشی

Autodesk

۹۶۰۲۱۰۲۱۲

سیالبس دوره

نام مدرس

 .2تهیه نقشه های معماری (پالن ،مقطع  ،نما ،دیتیل و بزگ نمایی)

معماری
جداول اجرایی

تومان

 .7آشنایی با روشهای مدلسازی

مدل سازی همزمان

سازه

 . 8آشنایی با متدهای چاپ و پرزانته

مشخصات دوره

نام دوره

Autodesk

 .7اصول مقیاس دهی

 .1انواع روش ترسیم دوبعدی در محیط 3D MAX

نام مدرس
مهندس

 .2انواع روش های مدل سازی درمحیط وفضاهای طبیعی

محمد امینیان

 .3آشنایی با دستورات اصالحگر و کاربردی در معماری

کارشناسی ارشد معماری

 .4آشنایی با نحوه مدلسازی بخشهای ارگانیک

 .5ایجاد دوربین استاندارد محیط V-Ray
با ارائه

V-Ray
مدلسازی معماری

مدت دوره

 72ساعت (20جلسه)

کد دوره

۹۶۰۲۱۰۳۱۴

 .6تنظیمات مربوط به V-Ray

روز برگزاری

سه شنبه 20-16

پیش بینی شروع دوره

هفته پایانی آذرماه

 .7انجام متریال دهی فضاهای طبیعی به کمک فتوشاپ

15-12

پیش بینی پایان دوره

..................

جمعه

داخلی و خارجی

مدت دوره
روز برگزاری

کد دوره

۹۶۰۲۱۰۳۱۶

دوشنبه 20-16

پیش بینی شروع دوره

هفته پایانی آذرماه

21-18

پیش بینی پایان دوره

..................

 72ساعت (20جلسه)

جمعه
متریال و نورپردازی

شهریه دوره :

 .8تنظیمات رندر و گرفتن خروجی نهایی از کار

تومان

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

سیالبس دوره

نام مدرس

کد دوره

۹۶۰۲۱۰۴۲۶

 .1آشنایی با پست پروداکشن

روز برگزاری

جمعه

پیش بینی شروع دوره

هفته پایانی آذرماه

 .2معرفی ابزارهای کاربردی و نحوه ی کاربرد آنها

محمدرضا کدخدا

زمان برگزاری

18-21

پیش بینی پایان دوره

..................

 .3انجام یک رندر و خروجی از صفر تا صد

کارشناسی ارشد معماری

مدت دوره

 36ساعت ( 12جلسه)

کد دوره

 .4 ۹۶۰۲۱۰۴۲۴معرفی پرسپکتیو و ابزار آن

روز برگزاری

پنجشنبه

پیش بینی شروع دوره

هفته پایانی آذرماه

زمان برگزاری

12-16

پیش بینی پایان دوره

..................

 Photoshop CCمدت دوره

Post

۱/۱۰۰/۰۰۰

مدرک بین المللی آلمان

 36ساعت ( 9جلسه)

مهندس

 .5آموزش رندر دید ناظر در روز و شب

Production
مدت دوره
Sheet design

Adobe

 30ساعت ( 5جلسه)

۹۶۰۲۱۰۴۲۳

کد دوره

روز برگزاری

شنبه تا چهارشنبه

فشرده پاییز

زمان برگزاری

10-16

شهریه380/000 :

 .7آموزش رندراز فضاهای داخلی
با ارائه

 . 8آموزش گرافیکی کردن رندرها

کد دوره

۹۶۰۲۱۰۴۲۵

 .9آموزش نحوه ی ارائه ی پالن و مقطع

شیت بندی معماری روز برگزاری

پنجشنبه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول دی ماه

 . 10آموزش شیت بندی بسیار سریع و کارآمد

نورپردازی و متریال زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

..................

پست پروداکشن

ازنگاه حرفه ای ها

مدت دوره

 36ساعت ( 9جلسه)

 ۵۸۰/۰۰۰تومان

شهریه دوره :

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی
مدت دوره

 16ساعت ( 4جلسه)

 .1 ۹۶۰۲۱۰۷۰۷معرفی نوار ابزارهای نرم فزار

کد دوره

مهندس

روز برگزاری

سه شنبه

پیش بینی شروع دوره

...........

 .2ترسیمات دو بعدی و سه بعدی

زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

.........

 .3مدیریت و تنظیم الیه های ترسیم برای تغییرات ثانویه

کارشناسی ارشد معماری

Google
SketchUp

روز برگزاری

 16ساعت ( 4جلسه)

مدل سازی آسان زمان برگزاری

۹۶۰۲۱۰۷۰۹

کد دوره

..................

پیش بینی شروع دوره

..................

..................

پیش بینی پایان دوره

..................

۱۴۰/۰۰۰

شهریه دوره :
مدت دوره
روز برگزاری
زمان برگزاری

V-Ray

سیالبس دوره

نام مدرس
سعید میرطهماسب

مدت دوره

اتود زنی احجام

مدرک مرکز معماری ایران

مدت دوره

 16ساعت ( 4جلسه)

سه شنبه
16-20

پیش بینی شروع دوره

 16ساعت ( 4جلسه)

روز برگزاری

..................

زمان برگزاری

...........

for

................

۹۶۰۲۱۰۷۱۰

کد دوره
پیش بینی شروع دوره

 .1معرفی متریال ها و تنظیمات مربوط به آنها
 .2معرفی نورها به صورت خورشید و نورهای مصنوعی

 .3دوربین V-Ray

........

زمان برگزاری

 Import .5فایل های  cad , Max , JPG.جهت متریال سازی

تومان

۹۶۰۲۱۰۷۰۸

کد دوره

 .4مدل سازی معماری در زمان کوتاه

 .4تنظیمات Option Editor

با ارائه
مدرک مرکز معماری
ایران

........................

................

زمان برگزاری

SketchUp
متریال و نورپردازی

شهریه دوره :

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی
مدت دوره

 40ساعت ( 10جلسه)

۹۶۰۲۱۰۶۱۳

کد دوره

روز برگزاری

پنجشنبه

پیش بینی شروع دوره

زمان برگزاری

12-16

پیش بینی پایان دوره

..............

Rhino
NURBS

 30ساعت  5جلسه)

۹۶۰۲۱۰۶۱۴

کد دوره

روز برگزاری

شنبه تا چهارشنبه

زمان برگزاری

10-16

شهریه380/000 :

مدت دوره

 – 4معرفی دستورات مربوط به  solidو تبدیل خطوط دو بعدی به احجام سه

 – 6معرفی دستور های  surfaceو پوسته های آزاد
 – 7ویرایش صفحات و خلق پوسته های پیچیده

16-20

پیش بینی پایان دوره

..............

 – 10آشنایی با محیط رندرینگ نرم افزار

تومان

۹۶۰۲۱۶۶۰۳

روز برگزاری

سه شنبه

زمان برگزاری

16-19

پیش بینی پایان دوره

............

ایران

افزارهایه دیگر

سیالبس دوره

پیش بینی شروع دوره

مدرک مرکز معماری

 – 8معرفی منطق تفکری  Nurbs Modelingو ارتباط بر قرار کردن بین

یکشنبه

...........

کارشناسی ارشد معماری

با ارائه

پیش بینی شروع دوره

 30ساعت ( 10جلسه)

محسن تاجیک

 – 5ویرایش کردن اشکال و احجام به منظور دست یابی به مدل سه بعدی معنا

هفته پایانی آذرماه

کد دوره

مهندس

بعدی

 – 9انواع روش های وارد کردن و خارج کردن فایل ها و رابط آنها با نرم

580/000

نام مدرس

کیفیت مطلوب برای ارایه این ترسیمات

کد دوره

مشخصات دوره
مدت دوره

 – 3معرفی ابزار های ویرایشی به منظور تکمیل ترسیمات دو بعدی و رسیدن به

۹۶۰۲۱۰۶۱۵

شهریه دوره :

نام دوره آموزشی

 – 2آشنایی با ابزار های ترسیمی دو بعدی

خطوط دو بعد و برخورد صفحه ای با راینو

 40ساعت ( 10جلسه)

منحنی های خاص زمان برگزاری

 – 1معرفی و آشنایی با محیط راینو و انواع نمایه ها

دار در معماری

فشرده پاییز

روز برگزاری

احجام پیچیده

سیالبس دوره
......................

مدت دوره

مدلسازی معماری

۱۴۰/۰۰۰

تومان

نام مدرس
مهندس

 -آموزش پایه ای گرس هاپر و  - Node Baseکار با کامپوننت ها

اسناوندی

 آموزش نفطه ،خط و صفحه جذب -کدنویسی برج های پارامتریک -ساخت سازه فضاکار در محیط نرم افزار

کارشناسی ارشد معماری

 ساخت صفحه پارامتریک و آماده سازی فایل های برش -ساخت وافل-ساخت پترن های اسالمی

 Grasshopperمدت دوره

Grasshopper
معماری پارامتریک

 32ساعت ( 8جلسه)

کد دوره

روز برگزاری

..........

پیش بینی شروع دوره

........

زمان برگزاری

........

پیش بینی پایان دوره

.........

580/000

شهریه دوره :

 آموزش سازه های تمام فشاری با VAULTآموزش پالگین Kangarooآموزش  Galapagosو بهینه سازیآموزش Weaverbird-آموزش  Rhinonestو چیدمان قطعات در شیت برای برش

تومان

مدت دوره

 20ساعت (5جلسه)

سیالبس دوره
۹۶۰۲۱۱۰۰۳

کد دوره

مدرک مرکز معماری ایران

-آموزش پالگین +Mesh Edit & Mesh

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

 .1معرفی محیط نرم افزار و نحوه ی حرکت در محیط

نام مدرس
مهندس

روز برگزاری

جمعه

پیش بینی شروع دوره

...............

 .2تنظیم شرایط و ویرایش محیط

محمد شاهرودی

زمان برگزاری

12-16

پیش بینی پایان دوره

..................

 .3ورود و خروج مدل به نرم افزار

کارشناسی ارشد معماری

Lumion

مدت دوره

ساخت انیمیشن

روز برگزاری

 16ساعت ( 4جلسه)

فیلم کوتاه معماری زمان برگزاری
نور  -صدا  -متریال  -حرکت

۹۶۰۲۱۶۶۰۴

-آموزش پالگین Lunch Box

با ارائه

۹۶۰۲۱۱۰۰۴

کد دوره

..................

پیش بینی شروع دوره

..................

..................

پیش بینی پایان دوره

..................

240/000

شهریه دوره :

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی
مدت دوره

 32ساعت (8جلسه)

کد دوره

 .4انواع متریال دهی در محیط و نحوه ی حرکت دوربین ها

روز برگزاری

دوشنبه

زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

.......

ایران

تومان

۹۶۰۲۱۱۱۰۲

پیش بینی شروع دوره

مدرک مرکز معماری

 .5نحوه ی ساخت انیمیشن و رندر گیری

سیالبس دوره
............

با ارائه

نام مدرس

آشنایی با دوربین  -ساختمان فیلم و حسگر
تکنیک های پایه عکاسی  -لنز  -دیافراگم  -شاتر  -نورسنجی

........

 .2آموزش متدها و منابع نوری  -دمای رنگ و تراز سفیدی

.............

ترکیب بندی
 Photo Graphyمدت دوره

 ۳۰ساعت (۱۵جلسه)

۹۶۰۲۱۱۱۰۳

کد دوره

عکاسی

روز برگزاری

..................

پیش بینی شروع دوره

..................

به روایت عکاس

زمان برگزاری

..................

پیش بینی پایان دوره

..................

بازدید های ویژه
c

شهریه دوره :

مدت دوره

 36ساعت ( 9جلسه)

 .4بازدید و عکاسی از پروژه ها و فضاهای متفاوت در شرایط متفاوت و تحلیل عکس

کد دوره

 – 1آشنایی با محیط نرم افزار 3Ds Maxو یادگیری

نام مدرس
مهندس

روز برگزاری

شنبه

پیش بینی شروع دوره

...............

قواعد اصلی کار در محیط

محمد امینیان

زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

..................

 – 2معرفی منابع نوری در V-ray

کارشناسی ارشد معماری

مدت دوره

 32ساعت ( 8جلسه)

 for 3ds Maxروز برگزاری
نورپردازی  ,متریال دهی زمان برگزاری
تبدیل مدل به عکس

 .3عکاسی از محل در شرایط واقعی در خارج از محیط مرکز معماری

سیالبس دوره
۹۶۰۲۱۰۵۰۴

مدرک مرکز
معماری ایران

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

V-Ray

۵۸۰/۰۰۰

تومان

عکاسی معماری

با ارائه

۹۶۰۲۱۰۵۰۵

کد دوره

..................

پیش بینی شروع دوره

..................

..................

پیش بینی پایان دوره

..................

520/000

شهریه دوره :

 – 3آشنایی با پارامترهای متریال و نحوه استفاده از
متریال الیبراری

مدرک بین المللی آلمان

 – 4نورپردازی فضاهای خارجی و داخل در روز و شب
 – 5دوربین  V-rayو تنظیمات مربوط به آن
 – 6تنظیمات رندر و گرفتن خروجی نهایی از کار

تومان

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

با ارائه

سیالبس دوره

نام مدرس

بدون پیش نیاز
مدت دوره

 40ساعت (10جلسه)

سه شنبه

روز برگزاری

کد دوره

۹۶۰۲۱۱۲۰۱

پیش بینی شروع دوره

متعاقبا اعالم میگردد

Generative Modeling

زمان برگزاری

 .2طراحی محاسباتی در مدل سازی اطالعات ساختمانی

 .۳شناسایی و کنترل و پاسخگویی به چالش های

Dynamo

16 - 20

 .1مدل سازی فرم های پیچیده با رویکرد BIM

پیش بینی پایان دوره

.......

مهندس

دهقانی
با ارائه
مدرک بین المللی آلمان

طراحی فرم های پیچیده

B IM

احجام پیچیده

540/000

شهریه دوره :

تومان

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

 24ساعت

مدت دوره

سیالبس دوره
۹۶۰۲۱۱۳۰۱

کد دوره

روز برگزاری

شنبه

پیش بینی شروع دوره

..........

زمان برگزاری

۱۷/۳۰-۲۰/۳۰

پیش بینی پایان دوره

.......

 .1آشنایی با محیط نرم افزار
 .2مدل سازی و محاسبات نور و روشنایی

نام مدرس
مهندس

حمیدرضا
ایزدی
کارشناسی ارشد معماری

D IA LU X

 .4تجهیزات نور و روشنایی

۳۴۰/۰۰۰

شهریه دوره :

C O RO NA

سیالبس دوره

پیش نیاز :مدل سازی
مدت دوره

 36ساعت (9جلسه)

۹۶۰۲۱۰۹۰۱

کد دوره

روز برگزاری

پنجشنبه

پیش بینی شروع دوره

زمان برگزاری

12-16

پیش بینی پایان دوره

.......

 – 1آشنایی با محیط نرم افزار 3Ds Maxو یادگیری قواعد اصلی
کار در محیط
 – 2معرفی منابع نوری در کرونا
 – 3آشنایی با پارامترهای متریال و نحوه استفاده از متریال الیبراری
 – 4نورپردازی فضاهای خارجی و داخل در روز و شب

رندر

480/000

شهریه دوره :

 – 5استفاده از تصاویر HDRI

مدت دوره

 40ساعت ( 10جلسه)

کارشناسی ارشد
معماری
با ارائه مدرک مرکز
معماری ایران

تومان

سیالبس دوره
۹۶۰۲۱۲۰۰۱

کد دوره

محمد امینیان

 – 6آشنایی اولیه با افکت دهی در کرونا

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

مدرس
مهندس

............

نورپردازی

مدرک مرکز

تومان

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

با ارائه

روز برگزاری

شنبه

پیش بینی شروع دوره

......................

زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

..............

 .1معرفی انواع دیاگرام و کاربرد های آن

نام مدرس
مهندس
محمدرضا کدخدا

 .2تمرین های دو بعدی و سه بعدی ترسیم دیاگرام

سعید میرطهماسب

احسان طالبیان

ایدئوگرام

مدت دوره

 40ساعت ( 10جلسه)

دیاگرام در معماری روز برگزاری
زمان برگزاری

مدت دوره

۹۶۰۲۱۲۰۰۲

کد دوره

چهارشنبه

پیش بینی شروع دوره

..............

12-16

پیش بینی پایان دوره

..............

 40ساعت ( 10جلسه)

۹۶۰۲۱۲۰۰۳

کد دوره

روز برگزاری

شنبه

پیش بینی شروع دوره

..............

زمان برگزاری

12-16

پیش بینی پایان دوره

..............

شهریه دوره :

648/000

تومان

 .3آموزش نحوه ارائه دیاگرام
با ارائه

 .4دیاگرام موضوعی
 .5ترکیب نرم افزار ها برای تولید دیاگرام

 .6دستورات مربوط به تولید مدارک معماری

مدرک مرکز معماری
ایران

2

3

