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 :معرفی بسته آموزش مقدماتی تا پیشرفته رویت معماری

مورد   (Structure)و سازه , (MEP) تاسیسات , (Architecture) معماری در سه گرایش Autodesk Revit نرم افزارهمان طور که میدانید 

و این نرم افزار ابزارهای کامل برای مدلسازی اطالعاتی ساختمان در خصوص  .استفاده مهندسین سازه , تاسیسات و معماری قرار میگیرد

 معماری , سازه و تاسیسات را در اختیار دارد.

پکیج جامع رویت آرکیتکچر برای مهندسین معماری گردآوری شده است که از بیس این نرم 

صورت کامل در سرفصل های معماری تدریس می شود. اما اگر رشته شما تاسیسات و یا  افزار به

سازه است و هیچ آشنایی با رویت ندارید و تازه میخواهید این نرم افزار را یاد بگیرید. باید در 

ابتدا همین پکیج را دوره کنید و پس از آن به سراغ پکیج های تخصصی ما در خصوص سازه و 

محسوب  Revitزیرا این پکیج , اصلی ترین پکیج در خصوص نرم افزار  بروید.یت تاسیسات رو

درصد ابزارهای بیسیک رویت در آن تدریس می شود و پیشنیاز حتمی برای  20می شود که 

 پکیج های تخصصی سازه و تاسیسات می باشد.

این بسته آموزشی جز اولین رفرنس های آموزش رویت در کشور محسوب می شود که برای 

اراییه شده و تا به امروز در حال ویرایش و آپدیت می باشد و تا کنون  7037اولین بار در سال 

نفر از این بسته آموزشی جهت یادگیری نرم افزار رویت و یا حتی تدریس این  3000بیش از 

فاده کرده اند و به جرات میتوان گفت این بسته آموزشی از بسیاری از دورهای کالس آموزش حضوری کامل تر بوده زیرا مدرس نرم افزار است

ین این پکیج طی چندین سال تجربه کار با این نرم افزار , خالصانه تمامی تکنیک ها و ترفند های آموزشی و نکات ریز این نرم افزار را در ا

ساعت اموزش  33 طی پرهیز شده و جهت باالبردن تایم آموزش ری کرده است و از بیهودگی ها در تدریس در این پکیجبسته آموزشی گرداو

 .تدریس می شود همراه با پروژه های تمرینی مفید شامل تمامی سرفصل های رویت معماری از مقدماتی تا پیشرفته

, در دوره های کالس های حضوری رویت شرکت کرده اند, و بعد از آن این پکیج طبق اعالم نظرسنجی از کاربرانی که قبل از دوره این پکیج 

ار آموزشی را دوره کرده اند , بسیاری از مطالب برای آن ها جدید بوده , زیرا در این بسته آموزشی به صورت کامال اصولی از صفر , نرم افز

 , این نرم افزار را تدریس میکنند. پکیجی از کاربران پس از دوره این و حتی بسیار رویت همراه با کوچکترین نکات آموزش داده می شود.

 اما به چه دالیلی این بسته آموزشی بهتر از کالس های حضوری است؟

 قیمت این بسته آموزشی نسبت به شهریه ی باالی روز افزون آموزشگاه ها بسیار مقرون به صرفه است*

 صرفه جویی کنید نسبت به کالس مکان دوره کنید و در هزینه رفت و آمد و وقت خودلپتاپ خود در هرجاو توانید با این بسته آموزش را می*

 با خرید این بسته آموزشی در سوپر گروه پشتیبانی و رفع اشکال در تلگرام عضو می شود و همیشه می توانید سواالت و مشکالت*

 از تجربیات دیگر اعضای گروه بهره مند شوید. به طوری که در یا رتباط باشید وخود را در سوپر گروه مطرح کنید و با مدرس پکیج در ا

 کالس های آموزشی شما دیگر با مدرس پکیج در ارتباط نخواهید بود و در آینده سواالت و مشکالت شما بی پاسخ می ماند

 فراموش کردید می توانید مجدد فیلم آموزشی باتوجه به فیلم های آموزشی پکیج , شما اگر مطلبی را یاد نگرفتید و یا در آینده*

 را دوره کنید , که نسبت به کالس آموزشی امتیاز خیلی خوبی محسوب می شود.
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ساعت توسط مهندس الیاس بستگانی , تنظیم و  33 دقیقه( 7350) جلسه , درمدت زمان 331فصل ,  5پکیج جامع رویت آرکیتکچر در 

 معرفی کامل سرفصل های پکیج می پردازیم.در ادامه به  گردآوری شده است.

 زار(در هر اب تمرینات و مثال های کاربردی)همراه با  ای رویتدقیقه( آموزش مقدماتی تا پیشرفته ابزار ه 3093جلسه ) 12: فصل اول

 

 آشنایی کامل با محیط نرم افزار

 

 مدلسازی ساختمان( معماری )ابزار های بیسیک Architectureآموزش کامل زبانه 

 

 )ابزار های ترسیمی سازه ساختمان( در سرفصل های معماری Structureآموزش زبانه 

 

 (مخصوص ورودی و خروجی پروژه)ابزار های  Insertآموزش زبانه 
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 )ابزار های اندازه گذاری و دتایل و مستندات نویسی( Annotateآموزش زبانه 

 

 )آموزش کامل و جامع آنالیز انرژی ساختمان همراه با آموزش پالگین های مربوطه( Analysisآموزش زبانه 

 

 )آموزش کامل ابزارهای محیط مسینگ و توپوگرافی( Massing & Siteآموزش زبانه 

 

 )پالگین کاربردی جهت طراحی و ویرایش سایت و توپوگرافی( Site Designerآموزش پالگین 

 

 )ابزارهای مربوط به تنظیمات محیط پروژه( Viewآموزش زبانه 

 

 )ابزارهای مربوط به تنظیمات محیط پروژه, آموزش کامل متریال دهی و رندرگیری( Manageآموزش زبانه 

 

 )آموزش کامل ابزار های ویرایش( Modifyآموزش زبانه 
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 ای کاربردی : انجام پروژهفصل دوم

 دقیقه( 375جلسه ) bim  77انجام پروژه فازدو طبق سیستم 

 

 

 تدریس می شود bimاین پروژه از صفر روند مدلسازی و خروجی مستندات اجرایی آن طبق سیستم 
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 دقیقه( 387جلسه ) 30انجام پروژه عمارت عالی قاپو اصفهان 

 

 

 

 دقیقه( 20جلسه ) 1انجام پروژه محوطه سازی 
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 دقیقه( 31جلسه ) 3انجام پروژه طراحی داخلی 

 

 دقیقه( 312جلسه ) 5  آموزش جامع و کاربردی متره و برآورد مصالحفصل سوم: 
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 دقیقه( 388جلسه ) 37آموزش آنالیز انرژی ساختمان  فصل چهارم:

 

 

 

 دقیقه( 130جلسه ) 73 و نکات کلیدی مجموعه تکنیک های پیشرفته :پنجمفصل 

 

 

و یا وب سایت  RevitBST@رایگان در کانال تلگرام فیلم های آموزشی  مدرس می توانید جهت اطالع از نوع تدریس و شیوه بیان

www.bimcity.ir .دانلود کرده و مشاهده کنید 

 مراجعه کنید revitgallery@جهت دیدن نمونه کارهای کاربران پس از اتمام دوره این پکیج آموزشی به صفحه اینستاگرام 

 

http://www.bimcity.ir/
http://www.bimcity.ir/
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 (Revitو فمیلی های نرم افزار  هزاران آبجکت ها زمجموعه ای کامل ا ,هدیه  به همراه یک لوح فشرده)

 

 

 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 ارتباط باشیدتلگرام در  09312973190با شماره تماس 

 

 معرفی الیاس بستگانی مدرس پکیج:

 bimو نرم افزار های برپایه   Revitمحقق و مدرس بین المللی نرم افزار _ فارغ التحصیل رشته معماری و طراحی داخلی 

 کتاب آموزش طراحی داخلی و محوطه سازی نویسنده_  نویسنده اولین کتاب آموزش طراحی نمای ساختمان_  تاکنون 7037در سال  Revitنویسنده کتاب آموزش 

 در کشور Revitهزار نفرکارآموز و مدرس  2000تربیت تدریس بیش از _  در کشور  Revitلفین پکیج آموزشیجزء اولین مو

 سخنران همایش های کشوری و بین الملی معماری_مدرس دانشگاه های معماری و آموزشگاه های معتبر کشور

 برخی از سوابق علمی ایشان می باشد


