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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

مريم ها: خانم و سركار-محسن اميدوارمقدم آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
 وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با "سعيده بدري-شركاءشيروان

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 7  افزار رویت آشنایی با نرم/  1فصل                                             
 

  مولف مقدمه
مختلف ساختمان در سراسر دنیا  هاي حوزهدر  خصوص بهبا پیشرفت تکنولوژي و سرعت در عصر حاضر، 

با دقت و سـرعت وجـود دارد. اسـتفاده از ابزارهـاي ترسـیم       ها پروژهو امکانات براي انجام  رهاابزانیاز به 
ن سـاختمان قـرار   امهندسـ  در اختیاراین امکان را  تواند میساختمانی  هاي پروژهدر  بعدي سهو  دوبعدي
  خود را با دقت و سرعت بیشتر انجام دهند. هاي پروژهدهد تا 

سـاختمانی   هـاي  نقشهامکان ترسیم است که  BIMبا استفاده از یکی از ابزارهاي ترسیم  یتور افزار نرم
مختلـف مهندسـی معمــاري، مهندسـی عمـران، مهندســی سـازه، مهندســی       هــاي در حـوزه  2و  1فـاز  

در هنگام ترسیم بـا هـم    ها نقشهکه تمام صورتیبه گذارد میبرق را در اختیار کاربر ، مهندسی تأسیسات
  در ارتباط هستند.

ن و ارا بـراي اسـتفاده مهندسـ    یـت ور افـزار  نرم هاي قابلیت پرکاربردترینتا  کنیم میکتاب سعی  در این
هنرجویان گرامی با بیانی ساده آموزش دهیم. امید است با استفاده از ایـن کتـاب قـدمی بـراي جامعـه      

  برداشته باشیم.مهندسی 
  




