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یک پکیج آموزش فوق پیشرفته  (Parametric BIM) پکیج آموزش پارابیم

محسوب می شود که برای اولین بار  Revit پارامتریک و فرمول نویسی نرم افزار

 ,استاد الیاس بستگانی Revit درجهان این پکیج توسط مدرس بین المللی نرم افزار

و تنظیم شده است. این پکیج آموزشی در یک  طتهیه و در قالب فیلم آموزشی ضب

با حضور استاد  ۲۲/۴/۶۹۳۱همایش کشوری معماری دیجیتال در تهران در تاریخ 

بستگانی رونمایی و معرفی شد که استقبال باشکوه دانشجویان , مهندسین و مدرسین 

 .عماری را در پی داشتاین نرم افزار م

وب  ازمی توانید  را پارابیم همایش استاد الیاس بستگانی از قسمت هایی از سخنرانی: توجه

 منو همایش ها به صورت کامال رایگان دانلود و گوش دهید. www.bimcity.irسایت 

میتوان گفت این پکیج آموزشی یک باکس کامل آموزش معماری دیجیتال و پارامتریک 

پیچیده , معماری دیجیتال در کنار پروژه  68محسوب میشود که طی آموزش بیش از 

پارامتریک بی آی ام , یک عنوان جدید  نرم افزار رویت به خوبی تدریس میشود.

مدلسازی در این سبک میتوان به دقت مهندسی در مدلسازی اشاره کرد , و مدلسازی بی آی ام  مدلسازی دیجیتال بشمار می آِید, از مزایای

 .شما را به واقعیت اجرا و فازدو نزدیک میکند
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قاعدتا شما در طی سابقه معماریتان یک حجم معماری پیچیده را با نرم افزار های مختلف گرافیکی طراحی کرده اید! سوال اینجاست که 

و حجم پیچیده شما اجرایی خواهد بود؟ آیا در سایر نرم افزار های مدلسازی گرافیکی پس از طراحی حجم امکان طراحی پالن  چقدر مدل

نرم فازدو وجود دارد؟ آیا مدل و حجم شما قابلیت متره و برآورد و تهیه نقشه ها و مکانیزم های اجرایی را دارد؟ آیا تاکنون میدانستید که 

از قدرتمند ترین نرم افزار های مهندسی معماری از نظر مدلسازی پیچیده و پارامتریک محسوب میشود با این تفاوت که یکی  Revit افزار

میتوان میتوان مدل طراحی شده در این نرم افزار را با جزییات و مستندات اجرایی طراحی کرد؟ پس با پکیج پارابیم رویای طراحی پروژه 

 .ی را فراموش کنیدهای پیچیده و محدودیت مدلساز

را  شما پس از دوره با پکیج پارابیم می توانید به معنای واقعی فرآیند مدلسازی معماری دیجیتال را انجام دهید به طوری که مدلسازی پیچیده

خروجی مستندات و  پروژه محور با واحد مهندسی در نرم افزار رویت انجام داده و همچینین با متره برآورد و مکانیزم های اجرایی و چگونگی

 .نقشه های فازدو در پروژه های پیچیده و پارامتریک را آشنا می شوید

شما در این پکیج , )مدلسازی پارامتریک, فرمول نویسی, اصول و قواعد طراحی در محیط های فمیلی و به خصوص مس( را به صورت 

درس سعی بر آن داشته برای درک بهتر هنرجو , تک تک قواعد و تخصصی در نرم افزار رویت به صورت پروژه محور آشنا میشوید. زیرا م

 .چگونگی استفاده از ابزار های این نرم افزار را به صورت کاربردی در پروژه برای هنرجو مثال بزند

های پیچیده معماری توانید پروژه  اما نکته قابل توجه این پکیج مدت زمان آموزش و شیوه آموزش آن میتوان اشاره کرد, به طوری که شما می

بتوانید این پروژه ها را مدلسازی کنید بهترین روش و کوتاه ترین زمان که در این پکیج تدریس شده را با یادگیری درست قواعد آموزشی در 

 ها زمان الزم دارد. روزها و ساعت, پروژه هایی که قبل تر طراحی آن را با نرم افزار رویت ناممکن میدانستید و یا فکر میکردید مدلسازی آنها 

پروژه از صفر تدریس می  68ساعت می باشد که در این مدت کوتاه بیش از  45دقیقه معادل  2700مدت زمان دقیق آموزش های این پکیج 

نکته قابل شود یعنی هر پروژه کمتر از یک ساعت!... حال سوال اینجاست که در این مدت کم چگونه می شود این تعداد پروژه را طراحی کرد؟ 

توجه این پکیج همین مسئله است که مدرس پکیج قبل از تدریس بارها و بارها یک پروژه را طراحی کرده است تا بهترین روش در کوتاه 

ترین زمان برای طراحی آن پروژه دست یابد و همان را به کارآموز انتقال دهد. پس از تمام بیهودگی ها و اتالف وقت در تدریس جهت بیشتر 

پروژه معماری دیجیتال را در سرفصل های  68ساعت مدت زمان خالص , طراحی  45وه دادن مدت زمان پکیج پرهیز شده و شما طی جل

ساله  37مختلف یاد خواهید گرفت که در هیچ آموزشگاه حضوری , تدریس این حجم از آموزش ممکن نیست. زیرا این پکیج عالوه بر تجربه 

 ام به طول انجامیده است.مدرس ,ضبط آن طی یک سال تم

  ارالزم به ذکر است این پکیج  بیشتر برای مدرسین و حرفه ای های نرم افزار رویت تنظیم شده. و پیشنیاز کار با این پکیج تسلط به نرم افز

Revit  هست. پس اگر تازگی با نرم افزار Revit سلط دارید بهتر است قبل از آشنا هستید و یا در سطح مقدماتی یا متوسطه این نرم افزار را ت

 .درا از همین سایت تهیه و دوره کنیدوره این پکیج پارابیم , پکیج جامع نرم افزار رویت 

به غیر از مباحث مدلسازی پیشرفته در نرم افزار رویت , میتوان گفت این پکیج یک باکس کامل آموزش طراحی معماری دیجیتال نکته: 

 انواع پروژه های معماری را همزمان با مدلسازی در نرم افزار, تجربه خواهید کرد.محسوب میشود زیرا روند طراحی 

 نرم افزار و اساتید معماری قرارگرفته است.  مورد استفاده بسیاری از مدرسین, Revitبه عنوان رفرنس آموزش  99این پکیج همواره از سال 

 معرفی سرفصل ها و پروژه های تدریس شده در این پکیج می پردازیمفصل گرداآوری شده است که در ادامه به  2این پکیج طی 
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         (Adv Modeling) فصل اول: مدلسازی پیشرفته

 پروژه تدریس شده در این فصل 21معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Adv Modeling) فصل اول: مدلسازی پیشرفته

 پروژه تدریس شده در این فصل 21معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Adv Surface) پیشرفته فصل دوم: پوسته سازی

 پروژه تدریس شده در این فصل 24معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Adv Surface) پیشرفته فصل دوم: پوسته سازی

 پروژه تدریس شده در این فصل 24معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Adv Structure) فصل سوم: سازه های فضایی و چادری

 پروژه تدریس شده در این فصل 7معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Passage  &Bridges) فصل چهارم: پل ها و گذرگاه ها

 پروژه تدریس شده در این فصل 20معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Passage  &Bridges) فصل چهارم: پل ها و گذرگاه ها

 پروژه تدریس شده در این فصل 20معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Tower Projects) برج و آسمان خراشفصل چهارم: 

 پروژه تدریس شده در این فصل 21معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Tower Projects) فصل چهارم: برج و آسمان خراش

پروژه تدریس شده در این فصل  21معرفی 

................................................................................................................................................... 
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         (Stadium Projects) فصل پنجم: استادیوم های ورزشی

پروژه تدریس شده در این فصل  5معرفی 

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

 

 

 



www.bimcity.ir               [  [ 09312973190/یبستگان اسی/مدرس: مهندس المیپاراب شرفتهیفوق پ جیپکمعرفی  

 
         (Dynamic Projects )فصل ششم: پروژه های داینامیک 

پروژه تدریس شده در این فصل  8معرفی 

................................................................................................................................................... 
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لذا آموزش های این . ی نداردنمونه ی مشابه هیچشده و تالیف , درصد مطالب آموزشی این پکیج آموزشی توسط مدرس پکیج ۰۸بیش از 

پکیج به صورت انحصاری متعلق به استاد بستگانی است که فروش , کپی برداری و جعل و ریکاوری از آموزش ها و شیوه تدریس و قواعد این 

 .و مجازات قانونی دارد , اطالع رسانیپکیج در راستای آموزش در سایر رسانه های مجازی و اینترنت قطعا پیگرد

 

 قدام کنید ا  Archiclassic.ir یا   و Bimcity.irرسمی  های  سایت از   جهت سفارش تنها

 

 جهت مشاوه بهتر می توانید به صورت مستقیم با مدرس پکیج

 در تلگرام در ارتباط باشید 09312973190با شماره تماس 

 

 معرفی الیاس بستگانی مدرس پکیج:

 فارغ التحصیل رشته معماری و طراحی داخلی 

 bimو نرم افزار های برپایه  Revitمدرس بین المللی نرم افزار محقق و  

 تاکنون 2102در سال  Revitنویسنده کتاب آموزش 

 نویسنده اولین کتاب آموزش طراحی نمای ساختمان

 کتاب آموزش طراحی داخلی و محوطه سازی نویسنده

 در کشور  Revitجزء اولین مولفین پکیج آموزشی

 ی و آموزشگاه های معتبر کشورمدرس دانشگاه های معمار

 سخنران همایش های کشوری و بین الملی معماری

 در کشور Revitهزار نفرکارآموز و مدرس  0111تربیت تدریس بیش از 


