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 بسته آموزیش اسکچاپ 

 

 برنامهی درسی

 آشنایی بای مبانی هندسهی اسکچآپی

 تنظیماتی اولیهی وی مدیریتی منوی های

 آشناییی بای محیطی وی دستورهایی پایهی ایی مدلسازیی بای نگاهی جزیی نگری

 ( طراحی یکی آشزپخانهی مدرنی)   مدلسازیی داخلی

 مدلسازیی نیمکتی شهریی واشیای دکوراتیوی

 مدلسازیی نمایی یکی ویالیی مدرنی

 

 آشنایی با ابزارهای حجم پردازی
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 لز خالقیت در استفاده از ابزارهای حجم  پردازی با استفاده از توابع سالید تو

Solid tools 
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 تبدیل اسکیس به معماری6

 تبدیل اسکیس به فاز 72

 چگونه در اسکچاپ به آساین مرته کنیم؟ 8

 ساخت طاق چهارطرفه نگایه به هندسه معماری ایراین و  فهم هندسه ی بخش بندی 9
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 ساخت یک دیوارپارامرتیک و آشنایی با مفهوم کامپوننت 10
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 آشنایی با ابزار سندباکس و ساخت توپوگرایف11

 

 

 طرایح نقوش گنبد با سندباکس 12

 دیگر کاربردهای سندباکس 13

 نموته های پیشرفته تر از کاربرد سالید تول 14
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 وارد کردن یک پالن واقیع از کد و سریعرتین روش سه بعدی سازی آن
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 فاز دو کردن همین پالن

 ابزار یب نظری جئولوکیشن 

 پالگین چیست و ساده ترین راه برای دریافت ش کجاست 

 !در دریای پالگین ها زنده بمانیم

 معریف ابزارهای قدرتمند ساخت و مدیریت سطوح

 !چگونه از پس هر رویه ی اورگانیک بر بیاییم؟
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 ابزارهای ساخت منحین ها 

 پنج روش کاربردی برای ساخت منحین

 

 

 

 رویه سازی بصورت مستقل از منحین

 استخراج منحین از رویه 
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 پوسته سازی پیشرفته و ترکیب 
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 ابزارهای خمش 
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 ساخت انواع پله گرد و رمپ

 ساخت الگوهای پیچیده هندیس با کمک خمش 

 

 رویش منحصربفرد برای ساخت رمپ های پیچیده 

 

 

 ابزارهای مدیریت ورتکس 

vertex tool 
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 پروفایل بیلدر

 

 استایل 

 انیمیشن 

 سکشن انیمیشن 

 مدلسازی ساب دی

sub d 
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 سازه های غشایی

 

 ابزارهای مدیریت کامپوننت
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 طرایح پارامرتیک 

 طرح افکین یا 

flowify 
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 آنالزی سطوح 
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 ابزارهای مدیریت ادج ها 
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 گردکردن لبه ها 



 SoftSchool.ac –نرم افزار مدرسه  –بهرام رضاوندی   –بسته آموزشی اسکچاپ 

 

 

 ...و ده ها پروژه از آرک دییل و دفاتر برتر معماری ایران
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 به همراه کارگاه مدلسازی نمای نئوکالسیک 

 

 

 

 


