1
برنامه دوره های در حال ثبت نام نرم افزارهای معماری

بهار 1399
* توجه !

دانشجویان گرامی لطفا پس از ثبت نام ،منتظر تماس از طرف مرکز معماری ایران برای اطالع استارت کالس ها باشید.
رزرو بدون پرداخت وجه در دوره ها ،فقط تا تکمیل ظرفیت کالس اعتبار دارد و پس از تکمیل ظرفیت رزرو شما فاقد اعتبار است.

دوره های فشرده ویژه
 40ساعت (5جلسه)

نوروز(تخفیف ویژه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۴۰۱

شهریه دوره (تومان)

شهریه با تخفیف (تومان)

شروع دوره

1399/01/05

1/120/000

760/000

زمان برگزاری

9-17

پایان دوره

1399/01/09

مدت دوره

 40ساعت (5جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۱۰۱

شهریه دوره (تومان)

شهریه با تخفیف (تومان)

مدت دوره

سه شنبه
چهارشنبه
روز برگزاری

پنج شنبه
جمعه
شنبه

مدرس:محمدرضا کدخدا

post production

سه شنبه
چهارشنبه

شروع دوره

1399/01/05

زمان برگزاری

9-17

پایان دوره

1399/01/09

مدت دوره

16ساعت (2جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۱۰۰۲

شروع دوره

1399/01/10

پایان دوره

1399/01/11

روز برگزاری

پنج شنبه

870/000

570/000

شهریه دوره (تومان)

شهریه با تخفیف (تومان)

680/000

420/000

جمعه
شنبه

مدرس  :احسان طالبیان

Autocad 2D & 3D

روز برگزاری

یکشنبه
دوشنبه

مدرس  :امیررضا یعقوبی
LUMION

زمان برگزاری

9-17

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

سیالبس دوره

مدت دوره

50ساعت (10جلسه )

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۱۰۲

روز برگزاری

پنج شنبه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول اردیبهشت

ساعت برگزاری

12-17

پیش بینی پایان دوره

-

نقشه خوانی
ترسیم فنی

-

کد دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

مدت دوره

دوبعدی و سه بعدی
نام دوره آموزشی

مشخصات دوره

Aftereffect
برای ارائه در

40ساعت (10جلسه )

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۵۰۱

روز برگزاری

پنج شنبه

پیش بینی شروع دوره

ساعت برگزاری

12-16

پیش بینی پایان دوره

-

-

کد دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

شهریه دوره  930/000 :تومان با تخفیف  640/000تومان

نام دوره آموزشی

 40ساعت (8جلسه )

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۷۰۱

روز برگزاری

جمعه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول اردبهشت

ساعت برگزاری

15-20

پیش بینی پایان دوره

SketchUP

مدت دوره

-

کد دوره

V-ray SketchUP

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

مدل سازی آسان

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

اتود زنی احجام
نام دوره آموزشی

مشخصات دوره
مدت دوره

72ساعت (9جلسه)

۹۹۰۲۱۰۲۰۱

روز برگزاری

پنجشنبه

شروع دوره

ساعت برگزاری

12-20

پیش بینی پایان دوره

-

72ساعت (18جلسه)

کد دوره

مقطع و دیتیل

روز برگزاری

دوشنبه-چهارشنبه

شروع دوره

مدل سازی همزمان

ساعت برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

autode sk

مدت دوره

مدت دوره

۹۹۰۲۱۰۲۰۲
نیمه دوم اردی بهشت
-

-

کد دوره

روز برگزاری

-

شروع دوره

-

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

-

 200ساعت (25جلسه)

کد دوره

۹۸۰۲۱۴۴۰۹

روز برگزاری

دوشنبه

پیش بینی شروع دوره

ساعت برگزاری

12-20

پیش بینی پایان دوره

----

-

کد دوره

-

جامع

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

نیمه خصوصی

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

----

بدون پیش نیاز

مدت دوره

-

کد دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

مهندس

محمد امینیان

با ارائه مدرک مرکز معماری
ایران

پروژه

(پیش نیاز :آشنایی مقدماتی با یکی از برنامه های شرکت  adobeو

معرفی نوار ابزارهای نرم فزار

نام مدرس
مهندس

ترسیمات دو بعدی و سه بعدی
مدیریت و تنظیم الی ه های ترسیم برای تغییرات ثانویه

سعید میرطهماسب
کارشناسی ارشد معماری

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

با ارائه مدرک مرکز معماری
ایران

دوربین V-Ray
تنظیمات Option Editor

مدلسازی سایت  ،سازه (بتنی و فلزی) و معماری
تهیه نقشه های معماری (پالن ،مقطع،نما،دیتیل و بزرگ نمایی)
آموزش Renderin , Solar Study

نام مدرس
مهندس

آرش رمضانی
کارشناسی ارشد معماری

شیت بندی نقشه ها
ساخت جداول پروژه (تیپ بندی ها  /جداول نازککاری وفضاها)  ،آشنایی با
روشهای مدلسازی
نحوه پارامتریک کردن مدل ها
ساخت  Familyها و نحوه استفاده ازآن و پارامترها
مدلسازی درConceptual Mass

با ارائه مدرک مرکز
معماری ایران

ساخت  patternو Adaptive Component
ساخت دیاگرام معماری
طراحی پارامتریک با Conceptual Mass

سیالبس دوره
نیمه اول اسفند 98

نام مدرس

کارشناسی ارشد معماری

آشنایی با نحوه ایجاد  Calloutروی فیلم ها و نحوه خروجی گرفتن در

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

ایران

نحوه اصالحات و تغییرات روی تصاویر و رندرهای معماری و Post pro

ساخت Anotation

شهریه دوره 1/810/000 :تومان با تخفیف 1/210/000

مدت دوره

تسلط کامل بر نرم افزار

آشنایی با ماسک کردن فیلمها
آشنایی با موشن گرافیک و نحوه ساخت Intros
آشنایی با نحوه ایجاد تکست موشن گرافیک و نحوه ایجاد Third lower

سیالبس دوره
نیمه اول اردی بهشت

Re vit

مانند فتوشاپ و آشنایی با ادبیات فریم بندی و انیمیشن دو بعدی

مدل سازی معماری در زمان کوتاه

-

re vit

آشنایی با محیط نرم افزار ،توانایی و قابلیت های آن
نحوه وارد کردن فایل های ویدئویی ،تصویری و صوتی
آشنایی با نحوه وارد کردن فایل های دو بعدی از نرم افزار های ترسیمی

 Importفایل های  cad , Max , JPG.جهت متریال سازی

کد دوره

با ارائه مدرک مرکز معماری

اصول مقیاس دهی

سیالبس دوره

شهریه دوره  680/000 :تومان با تخفیف  460/000تومان

جداول اجرایی

کارشناسی ارشد معماری

اصول مقیاس دهی

مشخصات دوره
مدت دوره

پالن فاز دو

مراحل طراحی وتهیه نقشه های ساختمانی
فرآیندهای 3بعدی سازی با ارائه جزئیات ساختاری
کنترل و سازماندهی ترسیمات (الیه بندی،مبلمان و) ..
ابزارهای راهنمای ترسیمی ( اندازه گذاری  ،هاشورزنی )

سیالبس دوره
نیمه دوم اردیبهشت

مدت دوره

پروژه های معماری

استاندارده ای نقشه کشی

احسان طالبیان

آشنایی با متدهای چاپ و پرزانته

شهریه دوره  870/000 :تومان با تخفیف 570/000تومان

Archi Effecct

مهندس

ترسیم و ویرایش کلیه موضوعات  2بعدی و 3بعدی

A utoC A D

اتوکد معماری

ترسیم نقشه های فازیک معماری

نام مدرس

نام مدرس

• معرفی مفهوم  – bimمعرفی فضای نرم افزار – template
• ترسیمات سه بعدی ابتدایی معماری  ،سازه و تاسیسات
•  Model in place - modify – roomبندی
•  Link fileو insert – annotate

مهندس پوریا کاظمی

•  – Viewرندر – متریال mass – topographi
• Family – steel – reinforcement - spacing
• رندر – متریال – جزییات دقیق الی ه بندی کف  ،دیوار و انواع آن
• جزییات انواع سقف  ،پله و سازه (ستون،تیر،کف خرپا  ،بادبند و ) ...
• ترسیمات اتوماتیک تاسیسات
• شیت بندی و پرزنت فنی و کار در شبکه
• Manage – design option – phasing – coolaborate

با ارائه مدرک مرکز معماری
ایران

• Clash detection – enscape - dynamo

شهریه دوره  4/250/000 :تومان (نیمه خصوصی)

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

 72ساعت (12جلسه)

سیالبس دوره

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۳۰۱

روز برگزاری

جمعه

پیش بینی شروع دوره

نیمه دوم فروردین

ساعت برگزاری

9-15

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

مدت دوره

 72ساعت (18جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۳۰۲

3Ds Max
V-ray

روز برگزاری

یکشنبه 21-16

پیش بینی شروع دوره

روز برگزاری

جمعه 18-15

پیش بینی پایان دوره

-

مدلسازی معماری

مدت دوره

-

کد دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

Autodesk

داخلی
خارجی
متریال و نورپردازی

شهریه دوره  1/810/000 :تومان با تخفیف 1/210/000تومان

نام دوره آموزشی

مشخصات دوره

post production

انواع روش ترسیم دوب عدی در محیط 3D MAX
آشنایی با دستورات اصالح گر و کاربردی در معماری
آشنایی با نحوه مدلسازی بخشهای ارگانیک

مدت دوره

40ساعت (10جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۴۰۲

روز برگزاری

پنجشنبه

پیش بینی شروع دوره

ساعت برگزاری

17-21

پیش بینی پایان دوره

40ساعت (10جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۴۰۳

روز برگزاری

شنبه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول اردی بهشت

ساعت برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

-

39ساعت (13جلسه)

با ارائه مدرک مرکز
معماری ایران

ایجاد دورب ین استاندارد محیط V-Ray
تنظیمات مربوط به V-Ray
انجام متریال دهی فضاهای طبیعی به کمک فتوشاپ
تنظیمات رندر و گرفتن خروجی نهایی از کار

سیالبس دوره
نیمه اول اردی بهشت

مدت دوره

مهندس

محمد امینیان

انواع روش های مدل سازی درمحیط وفضاهای طبیعی

نیمه دوم اردی بهشت

نام مدرس

نام مدرس
مهندس

آشنایی با پست پروداک شن

-

معرفی ابزارهای کاربردی و نحوه ی کاربرد آنها

محمدرضا کدخدا
کارشناسی ارشد معماری

انجام یک رندر و خروجی از صفر تا صد
معرفی پرسپکتیو و ابزار آن
آموزش رندر دید ناظر در روز و شب
آموزش رندراز فضاهای داخلی
آموزش گرافیکی کردن رندرها

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۴۰۴

روز برگزاری

جمعه

پیش بینی شروع دوره

نیمه دوم اردی بهشت

ساعت برگزاری

18-21

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

مدرس:محمدرضا کدخدا

آموزش نحوه ی ارائه ی پالن و مقطع

با ارائه مدرک مرکز معماری ای ران

آموزش شیت بندی بسیار سریع و کارآمد

شهریه دوره  1/120/000 :تومان با تخفیف  770/000تومان

مشخصات دوره

نام دوره آموزشی

سیالبس دوره

 24ساعت (3جلسه )

کد دوره

۹۹۰۲۱۳۸۰۱

روز برگزاری

شنبه  -دوشنبه  -چهارشنبه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول اردبهشت

ساعت برگزاری

8-16

پیش بینی پایان دوره

مدت دوره

-

کد دوره

بیان کانسپت

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

سناریو پردازی

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

surrealisation

ارائه سورئال
نام دوره آموزشی

مشخصات دوره
 40ساعت(  10جلسه)

کد دوره

خروجی گرفتن از مجیط 3d

ایران

آشنایی با ابزارهای مورد نیاز
پرداخت سورئال روی پروژه
شیت نهایی

روز برگزاری

پنجشنبه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول اردی بهشت

زمان برگزاری

8-12

پیش بینی پایان دوره

-

یک پرتفولیو ،مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار  -معرفی نرم افزارهای
کاربردی  ،بررسی پروژه های هنرجوها  ،تولید جدول کسری های پروژه،
ارائه چارت درسی ،اهداف و محصول نهایی ،مفهوم دیاگرام در معماری،
شهری ،عملکردی ،سازه ای و بیان ایده(کانسپت محور)  -تعریف نگاه

-

کد دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

نهایی -تمرین مهندسی معکوس در دیاگرام ،دیاگرام های دوب عدی

زمان برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

-

کد دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

زمان برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

----

مربوطه ،روند تولید یک طرح از ایده تا محصول نهاییInitial Setup -
)in Indesig (Portfolio
,Resolution, Size, Shape , Full Bleeding
Binding. RGB or CYMK
معرفی متد های طراحی کاور ،یادگیری میانی طراحی کاور.

رزومه تصویری
نام دوره آموزشی

مشخصات دوره

Lumion

مدت دوره
روز برگزاری

دوشنبه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول اردی بهشت

زمان برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

-

نور/صدا/متریال/حرکت

شهریه دوره  680/000 :تومان با تخفیف  450/000تومان

نام دوره آموزشی

مشخصات دوره
 40ساعت (10جلسه)

کد دوره

روز برگزاری

سه شنبه

پیش بینی شروع دوره

ساعت برگزاری

16-20

پیش بینی پایان دوره

-

-

کد دوره

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

ساعت برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

Rhino
احجام پیچیده

مدت دوره

۹۹۰۲۱۰۶۰۲

مدلسازی معماری

شهریه دوره  1/120/000 :تومان با تخفیف  770/000تومان

نام دوره آموزشی

مشخصات دوره
مدت دوره

 32ساعت ( 11جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۲۰۰۱

روز برگزاری

جمعه

پیش بینی شروع دوره

روز برگزاری

12-15

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

-

کد دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

روز برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

-

کد دوره

-

ای دئ وگرا م+

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

دیاگرام در معماری

روز برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

شهریه دوره  890/000 :تومان با تخفیف  600/000تومان
نام دوره آموزشی

 30ساعت ( 10جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۳۷۰۱

روز برگزاری

یکشنبه

پیش بینی شروع دوره

ساعت برگزاری

17-20

پیش بینی پایان دوره

-

Vray next

Vray
for

مدت دوره

کد دوره

روز برگزاری

پیش بینی شروع دوره

روز برگزاری

پیش بینی پایان دوره

کارشناس ارشد معماری

معرفی و تکمیل دستورات مربوط به تولید احجام
ویرایش احجام و Solid
معرفی و تکمیل دستورات تولید و ویرایش صفحه ها
دستورات مربوط به تولید مدارک معماری
آشنایی با موتور رندر نرم افزار

نام مدرس
مهندس

احسان طالبیان
کارشناسی ارشد معماری
با ارائه مدرک مرکز معماری
ایران

انجام پروژه های متعدد در مقیاس های گوناگون (داخلی و
خارجی و اشیا)

بررسی مفهوم دیاگرام به صورت عام و معرفی دیاگرام
های معماری
بررسی اهداف و کارکردهای دیاگرام در معماری
شناخت انواع دیاگرام های معماری و بررسی نمونه موردی

نام مدرسین
مهندسین
محمدرضا کدخدا
نغمه اسد بیگی

اصول ترسیم دیاگرام و آشنایی با نگاه دیاگرام محور
آموزش تبدیل مفاهیم به عناصر گرافیکی
معرفی دیاگرام ها از نظر نحوه ارائه ( دیاگرام های بر مبنا
تصویرسازی و دیاگرام های وکتوری )
معرفی نرم افزارهای ,Rhino , Illustrator
 Photoshopآشنایی با محیط نرم افزار راینو و نحوه
وارد کردن فایل به راینو از سایر نرم افزارهای سه بعدی
معرفی ابزارهای اولیه ترسیم دو بعدی و سه بعدی و
گرفتن خروجی متناسب برای محیط نرم افزار ایالستریتور

آشنایی با نحوه آماده سازی فایل مدل برای رندرگیری
آشنایی با محیط پالگین VRAY NEXT
متریال دهی تخصصی به انواع مدل های راینو

نام مدرس
مهندس

احسان طالبیان
کارشناسی ارشد معماری

ساخت متریال
نورپردازی در  VRAYراینو

با ارائه مدرک مرکز معماری
ایران

آشنایی با دورب ین و تنظیمات آن
آشنایی با تنظیمات تخصصی رندر

رندر برای راینو
نام دوره آموزشی

مشخصات دوره

روش آبجکت گذاری و تنظیمات کار با اشیاء در محیط راینو

سیالبس دوره

مدت دوره

 36ساعت (9جلسه)

کد دوره

۹۹۰۲۱۰۹۰۱

روز برگزاری

پنجشنبه

پیش بینی شروع دوره

نیمه اول اردیبهشت

روز برگزاری

8-12

پیش بینی پایان دوره

-

مدت دوره

-

کد دوره

-

کرونا

روز برگزاری

-

پیش بینی شروع دوره

-

نورپردازی

روز برگزاری

-

پیش بینی پایان دوره

-

رندر

معرفی دستورات جهت مدل سازی فرم هایی با منشاء مکعب

ساخت سطوح حرفه ای چمن و فضای سبز

شهریه دوره  920/000 :تومان با تخفیف  630/000تومان

Corona

مهندس امیررضا یعقوبی

نحوه ی ساخت انیمیشن و رندر گیری

سیالبس دوره
نیمه اول ردیبهشت

نام مدرس

انواع متریال دهی در محیط و نحوه ی حرکت دورب ین ها

مشخصات دوره
مدت دوره

Rhino

ورود و خروج مدل به نرم افزار

سیالبس دوره
نیمه دوم اردی بهشت

Ideogram +

تنظیم شرایط و ویرایش محیط

سیالبس دوره

-

مدت دوره

معرفی محیط نرم افزار و نحوه ی حرکت در محیط

معرفی دستورات ترسیم دو بعدی و ویرایش مخصوص خطوط

نیمه اول اردیهشت

با ارائه مدرک مرکز معماری ای ران

 ،Theme design ، Page Layout -شروع طراحی صفحه های

شهریه دوره  1/250/000 :تومان با تخفیف  820/000تومان

 20ساعت (5جلسه)

فائزه انصافی
نغمه اسدبیگی

،دیاگرام های سه بعدی ،دیاگرام های سکانسی Exploded ،

پروژه

کد دوره

محمدرضا کدخدا

 ،Diagramمعرفی روند تولید دیاگرام  -معرفی و آشنایی با نرم افزارهای

سیالبس دوره
۹۹۰۲۱۱۰۰۱

نام مدرسین

•توضیح اهداف و محصول نهایی ،کلیات ،تفاوت ،بایدها و نبایدهای تهیه

دیاگرام محوردرت ولید محتوا ،بررسی نمونه دیاگرام ها و مقایسه با طرح

مدت دوره

Portfolio

با ارائه مدرک مرکز معماری

سیالبس دوره
۹۹۰۲۱۳۵۰۱

مدت دوره

توضیحات سواد بصری و ترکیب بندی فریم

محمدرضا کدخدا
کارشناسی ارشد معماری

سناریوپردازی
-

مدت دوره

مهندس

رنگ شناسی

شهریه دوره  410/000 :تومان با تخفیف  270/000تومان

نام مدرس

شهریه دوره  1/000/000 :تومان با تخفیف  680/000تومان

آشنایی با محیط نرم افزار  3ds Maxو یادگیری قواعد
اصلی کار در محیط
معرفی منابع نوری در کرونا
آشنایی با پارامترهای متریال
نحوه استفاده از متریال الیبراری
دیاگرام موضعی
ترکیب نرم افزار ها برای تولید دیاگرام
دستورات مربوط به تولید مدارک معماری

نام مدرس
مهندس

محمد امینیان
کارشناسی ارشد معماری
با ارائه مدرک مرکز معماری
ایران

