
 

 

  

 سالیدورک پیشرفته 



 

 

www.namatek.com 
 

1 

 

 2 ................................................................................................................................ فصل اول

 3 ............................................................................................................................... فصل دوم

 7............................................................................................................................... فصل سوم

 10 ............................................................................................................................ فصل چهارم

 12 ............................................................................................................................. فصل پنجم

 13 ............................................................................................................................فصل ششم 

 

  



 

 

www.namatek.com 
 

2 

 فصل اول
 Sketch 3D طیمح  یمعرف •
 Sketch 3D طی خط در مح مینحوه ترس  یمعرف •
 Sketch 3D ط یمکعب در مح مینحوه ترس  یمعرف •
 Sketch 3D  طیفنر در مح مینحوه ترس  یمعرف •
 Sketch 3D طیساده در مح  لیپروف  کی میترس  نی تمر  حیتشر •
 کردن دو پاره خط  یمساو یبرا دی روش جد  کی یمعرف •
 Sketch 3D  طیمانند در مح رهیگ  لیپروف  کی میترس  نی تمر  حیتشر •
 هم صفحه  ریدو خط غ یبعدی براسه لتی ف جادینحوه ا یمعرف •
 Sketch 3D طی در مح  یسازی جا صابون مدل نی تمر  حیتشر •
 Sketch 3D  طیدر مح یجا صابون  ن یقالب تمر سازیمدل •
 Down Topمفهوم   یمعرف •
 Top Down مفهوم یمعرف •
 عکس  یسازی صابون از رومدل  حیتشر •
 عکس   یصابون از رو یرو یسازی لوگو مدل  حیتشر •
 Cavityدستور  یمعرف •
 قطعات مدل شده یبرا الیمتر فینحوه تعر حیتشر •
 قطعات مدل شده یرنگ برا مینحوه تنظ  یمعرف •
 ی ر یرندرگ یهاحالت  یمعرف •
 دورکس یسال  طیدر مح یگذار  نی مرتبط با دورب ماتیتنظ یمعرف •
 Depth of Fieldمفهوم   یمعرف •
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 فصل دوم
 Weldmentsکردن ماژول نحوه فعال  یمعرف •
 Structural Member نهیگز یمعرف •
 زو یاستاندارد ا یهاانواع سازه  یمعرف •
 در بازار سازه   جیرا یهااصطالح  یمعرف •
 ی جوش یهاسازه  طی( در محیشاست  ی)طراح یمثال کاربرد کی  حیتشر •
 بر کردن  یفارس اتیعمل یمعرف •
 یدگ یاصطالح دو یمعرف •
 دورکس یافزار سالبه نرم  لی کردن پروفنحوه اضافه یمعرف •
 م؟ یکن  دایرا پ  ریچطور آن مس  م،یدانی افزار نمرا در نرم   یلیفا کی ری مس اگر •
 دورکس یافزار سال در نرم  لیساخت پروف  یهاروش  •
 چ اسک طیدر مح لیبه روش ساخت فا لی سازی پروفنحوه مدل حیتشر •
 هانحوه کد دادن به اندازه یمعرف •
 دورکس یمدل شده در سال لی کردن پروف وینحوه س یمعرف •
 دورکس یافزار اکسل به سالنرم  کردننکیبه روش ل  لی سازی پروفنحوه مدل حیتشر •
 Excel Design Table نهیگز یمعرف •
 دورکس یدر سال  Configuration فیتعر •
 boschrexroth  یبانک اطالعات یمعرف •
 rexroth تی از سا یم ینیآلوم  لینحوه دانلود پروف حیتشر •
 Configurationنحوه ساخت  یمعرف •
 Drawing  طیدر مح دی جد  Configurationکاربرد ساخت   یمعرف •
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 و کاربرد آن Configurationدر بخش  Display State نهیگز یمعرف •
 End Capدستور   یمعرف •
 Gussetدستور  یمعرف •
 Weldments یدر فضا یدو نوع جوشکار  یمعرف •
 Fillet Beadبه دستور   یروش دسترس یمعرف •
 Weld Beadدستور   یمعرف •
 خط جوش  شی نحوه نما یمعرف •
 دارد؟ یبستگ یعدد ساق جوش به چه عامل مقدار •
 گزاگ یجوش ز  جادینحوه ا یمعرف •
 Fillet Beadدستور   یمعرف •
 Weld Beadو  Fillet Beadتفاوت دستور   یمعرف •
 Trim/Extendدستور  یرفمع •
 یجوشکار  یمبحث نمادگذار  حیتشر •
 فلش  ای کانی پ یمعرف •
 ُدم  یمعرف •
 خط مرجع  یمعرف •
 هانماد انواع جوش  یمعرف •
 HAZ ایحوضچه جوش  یمعرف •
 گام و گپ  یمعرف •
 ست؟ یعالمت پرچم در نماد جوش چ  مفهوم •
 Weldment Cut List نهیگز یمعرف •
 جدول جوش  یمعرف •
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 Drawing طیدر مح  یر یدر خصوص نقشه گ Predefined View نهیگز یمعرف •
 ی مربع ی در خصوص کاربرد قوط یر ی تصاو شینما •
 تسمه  یمعرف •
 آن  یمختلف در کارگاه و کاربردها یهال یپروف ری تصاو شینما •
 ل ی پروف یکاری به رو در خصوص سوراخ یلمیف  شینما •
 و کاربرد آن   یمرغ یتور  یمعرف •
 هاو کاربرد آن  یمین یو آلوم  یک یِکرِنر پالست یمعرف •
 جداول اشتال یمعرف •
 در جداول اشتال  IPE فیرد ک یشکل بار I ییرهایت  یمعرف •
 در جداول اشتال IPE فیشکل پهن رد I ییرهایت  یمعرف •
 در جداول اشتال   یو سپر  یو نبش  یناودان یهال ی پروف یمعرف •
 صورت خالصه موارد ذکر شده در جداول اشتال به ری سا یمعرف •
 سازی نردبان نحوه مدل حیتشر •
 پارت  طیدر مح  یسازی سازه جوش مثال در خصوص مدل نیاول حیتشر •
 خوانی مدل موردنظر نحوه نقشه  حیتشر •
 ها در مدل موردنظر کاری سازی سوراخنحوه مدل حیتشر •
 پارت   طیدر مح یسازه جوش  سازیمثال در خصوص مدل نیدوم  حیتشر •
 خوانی مدل موردنظر نحوه نقشه  حیتشر •
 ها در مدل موردنظر کاری سازی سوراخنحوه مدل حیتشر •
 پارت   طیدر مح یسازی سازه جوش مثال در خصوص مدل  نیسوم  حیتشر •
 خوانی مدل موردنظر نحوه نقشه  حیتشر •
 پارت   طیدر مح یسازی سازه جوش مثال در خصوص مدل  نیچهارم حیتشر •
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 خوانی مدل موردنظر نحوه نقشه  حیتشر •
 دوبل(  یهارآهن یدوبل )ت یهال ی پروف یمعرف •
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 فصل سوم
 Surface یهای ژگی و یمعرف •
 Thickenدستور  لهیوسبه  Solidبه  Surface ل ینحوه تبد یمعرف •
 Revolved Surfaceدستور   یمعرف •
 Cut With Surfaceدستور  یمعرف •
 Planar Surfaceدستور   یمعرف •
 Extend Surfaceدستور   یمعرف •
 Offset Surfaceدستور   یمعرف •
 Trim Surfaceدستور  یمعرف •
 ی نمودار درخت  یهاانواع حالت  یمعرف •
 Delete Faceدستور   یمعرف •
 Zebra Stripesدستور   یمعرف •
 Curvatureدستور  یمعرف •
 Untrim Surfaceدستور   یمعرف •
 Replace Faceدستور   یمعرف •
 Delete Holeدستور   یمعرف •
 Filled Surfaceدستور   یمعرف •
 Knite Surfaceدستور  یمعرف •
 Surface Flattenدستور   یمعرف •
 Swept Surfaceدستور   یمعرف •
 Surfaces طیدر مح یمثال کاربرد کی  حیتشر •
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 Surfaces  طینوشابه در مح یسازی بطر مدل  حیتشر •
 Surfacesبا کمک  الی آوردن حجم سدستنحوه به  یمعرف •
 نوشابه مدل شده یبطر  یبه رو  بلینحوه انداختن ل  یمعرف •
 Boundrary Surfaceدستور   یمعرف •
 Lofted Surfaceدستور  یمعرف •
 Ruled Surfaceدستور   یمعرف •
 Free formدستور   یمعرف •
 Thickened Cutدستور  یمعرف •
 سازیل افزار به جهت مدمختلف به نرم  یکردن عکس از دو نمانحوه اضافه یمعرف •
 سازی موس مدل  حیتشر •
 برقرار شود  ی دیدو خط ق نیب میخواهی که نم  یهنگام Ctrlکاربرد دکمه  یمعرف •
 بعدی و در دو نما سه یرسم شده در فضا یهایمنحن  شیرایو  حیتشر •
 Fit Splineدستور   یمعرف •
 3D یهای بر اساس منحن Surfaceنحوه ساخت   حیتشر •
 نه یسازی بهمدل کیبه  دنیبه جهت رس  ینحوه اصالح سطح ساز  یمعرف •
 غلتک موس  ی سازی جامدل  حیتشر •
 سازی قاشق دو روش جهت مدل یمعرف •
 سه نما  قیسازی قاشق از طرمدل  حیتشر •
 ؟ باشدی سازی مهم مدر اندازه دادن در هنگام مدل بیترت ایآ •
 عکس یطرح منبت از رو  کیسازی مدل  حیتشر •
 عکس  یطرح منبت از رو کیسازی مدل حیتشر ادامه •
 بعدی که باهم تداخل دارند دو بدنه سه Trim یهاک ی تکن یمعرف •
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 دار طرح منبت موردنظر و قوس یانیسازی قسمت منحوه مدل حیتشر •
 دادن به طرح منت مدل شده الینحوه متر یمعرف •
 سازی کوزهنحوه مدل حیتشر •
 Zero Ticknessارور  لی دل یمعرف •
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 فصل چهارم
 یر ی سه روش رندرگ یرفمع •
 ی ر یرندرگ  یموتورها یمعرف •
 Render Tools طی در مح Edit Appearanceدستور   یمعرف •
 Render  طیدر مح Paste Appearanceو   Copy Appearanceدستور  یمعرف •

Tools 
 Render Tools طیدر مح  Edit Sceneدستور   یمعرف •
 Render Tools  طیدر مح  Edit Decalدستور   یمعرف •
 Render Tools  طیدر مح Display States Targetدستور   یمعرف •
 Render Tools  طیدر مح Integrated Previewدستور  یمعرف •
 Render Tools  طیدر مح Final Renderدستور   یمعرف •
 ی ر ی( در مبحث رندرگ د ید دانی)عمق م دید دانیمفهوم م  یمعرف •
 Render Tools ط یدر مح Preview Windowدستور   یمعرف •
 Render Tools طی در مح Render Regionدستور   یمعرف •
 رندر گرفته شده  یساز رهی ذخ یمعرف •
 Render  طیدر مح Scene illumination Proof Sheet Regionدستور   یمعرف •

Tools 
 Render Tools طی در مح Optionsدستور   یمعرف •
 Render Tools طی در مح Schedule Renderدستور   یمعرف •
 Render Tools طی در مح  Recall Last Renderدستور   یمعرف •
 Render Tools طیدر مح  یمربوط به نورپرداز  ماتیتنظ یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 

11 

 Render Tools طی در مح Walk-throughدستور   یمعرف •
 SolidWorks Visualize طیمح  یمعرف •
 SolidWorks Visualize طی موجود در مح یهانهیها و گزآپشن  حیتشر •
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 فصل پنجم 
 ( Blueprint)  نتیبلوپر یمعرف •
 ها در کنار هم آن  میو تنظ دورکسیافزار سالکردن چهار نما به نرم اضافه نحوه •
 ( Blueprint) نتیبلوپر یاز رو ینی پوسته خودرو المبورگ سازیمدل •
 بعدیسه Curve کی جادیا  یبرا Curveدو  ادغام •
 سطح  جادی در هنگام ا یمنحن  کی ینحوه انتخاب چندگانه برا یمعرف •
 کردن سطوح مدل شده کپارچهی •
 ی در سطح ساز  یو تورفتگ یبرجستگ جادینحوه ا حیتشر •
 Offset On surface  نهیدر گز Offsetانواع   یمعرف •
   Geodesic Offsetمفهوم   یمعرف •
   Euclidean Offsetمفهوم   یمعرف •
 سطوح  نیب  Offset جادینحوه ا حیتشر •
 مدل شده ینی به خودرو المبورگ کیالست کردناضافه •
 Solidworks Visualizeمدل شده با استفاده از  ینیاز خودرو المبورگ یر ی رندرگ •

Professional 
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 فصل ششم 
 مرتبط با آن  ماتیتنظ یو تمام Motion Studyموتور در بخش  نهیگز یمعرف •
 Motion طیدر مح روی در خصوص حرکت بادامک و پ شنیمی ان جادینحوه ا حیتشر •

Study مربوط به آن ماتیو تنظ 
 مربوط به آن  ماتیو تنظ   Motion Studyشده در    جادیا شنیمی ان رهینحوه ذخ  یمعرف •
 دورکس یدر سال دی جد  Motion Study ک ی جادینحوه ا یمعرف •
 Motion Study  طیدر مح  Contact دیق یمعرف •
 Motion Study طی جاذبه در مح یروی کاربرد فنر و ن یمعرف •
 Motion Study طیدر مح  نگیبول یباز   زمی مکان یمعرف •
 Motion Study  طیدر مح همی دو ورق بر رو ی حرکت رفت و برگشت  زمی مکان یمعرف •
 Motion Study طی در مح Orientation and Camera View نهیگز یمعرف •
 Motion Study  طیدر مح وتنیآونگ ن  زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study  طیدر مح  لندریبادامک و س زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study  طیومهره در مح حرکت پیچ زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study  طیسازی فنر جهت استفاده از آن در محنحوه مدل حیتشر •
 Motion طیها در محآن  یفنر رو کی ومهره به همراه حرکت پیچ زمیمکان  حیتشر •

Study 
 یدیدنده خورش سازی چرخمدل  یمعرف •
 ی اسمبل طیدر مح Interference Defectionدستور  یمعرف •
 ی اسمبل طی در مح Clear Verificationدستور  یمعرف •
 Motion Study طیدر مح یدی های خورش دندهحرکت چرخ زمیمکان  حیتشر •
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  ریدر سا Toolboxاجزاء مدل شده از قسمت  شینحوه حل مشکل عدم نما حیتشر •
 وترها یکامپ

 ایو شانه یدیدنده خورش چرخسازی مدل  یمعرف •
 Motion Study طیای در محو شانه  یدی های خورش دندهحرکت چرخ زمیمکان  حیتشر •
 هادندهروابط در خصوص چرخ  یبرخ  یمعرف •
 Traceparts تیاز سا Pulley لینحوه سرچ و دانلود فا یمعرف •
زار افبه نرم  Traceparts تیدانلود شده از سا لیکردن فانحوه اضافه یمعرف •

 آن در مرکز مختصات  یو قرار ده  دورکسیسال
 و طناب و وزنه یپول ستمی سازی سمدل  حیتشر •
 Linear/Linear Coupler  دیق یمعرف •
 Motion Study  طیو طناب و وزنه در مح یپول ستمیحرکت س زمیمکان  حیتشر •
 و طناب و وزنه یدو پول یدارا ستمی سازی سمدل  حیتشر •
 ی دو پول  نیب یجهت محاسبه طول تسمه  Omnicalculator.com  تیساوب  یمعرف •
 Motion طی و طناب و وزنه در مح ی دو پول یدارا ستمیحرکت س زمیمکان  حیتشر •

Study 
 Conveyorمدل شده  یهال یجهت دانلود فا Grabcad.com تی سا یمعرف •
  تی از سا کیدانلود شده در خصوص رول لیکردن فانحوه اضافه یمعرف •

Grabcad.com آن  هیاول ماتی و انجام تنظ دورکسیافزار سال به نرم 
 Motion Study  طیآن در مح یو سبد رو کی رول  ستمیحرکت س  حیتشر •
 Motion Study طیدر مح Geneva Drive  ستمیحرکت س  حیتشر •
 دورکس یافزار سالنرم  Studentنسخه  یمعرف •
 مجموعه  کی یبرا هیسرعت اول فینحوه تعر یمعرف •
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 Motion Study طی حرکت خودرو و برخورد آن با موانع در مح زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study طیدر مح یکار خم  زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study  طیدر مح Event-based Motion View نهیگز یمعرف •
 Motion Study طی آن در مح  طی شرا نییو تع  Servo Motorنحوه استفاده از  حیتشر •
 Motion Study  طیدر مح نگیموتور استرل زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study طیبر اثر جاذبه در مح  ریحرکت زنج  زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study  طیدر مح یچرخ ژنوا کرو زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study طیماربل در مح  ن یماش  زمیمکان  حیتشر •
 ی چی جک ق  زمی مکان یمعرف •
 ی چ یجک ق  زمینحوه مونتاژ مکان حیتشر •
 ی چی جک ق زمی ه عملکرد مکان در خصوص نحو دئویو  شینما •
 Motion Study طیدر مح  ی چیجک ق  زمیمکان  حیتشر •
 Motion Study طیدر مح  نیدورب فینحوه تعر یمعرف •
 انتقال کاال کیروبات ستمی س کیمونتاژ  حیتشر •
 Mate Controller نهیگز یمعرف •
 ر یفاصله متغ  دینحوه کار با ق  یمعرف •
 ر یمتغ هیزاو  دینحوه کار با ق  یمعرف •
با استفاده   Motion Study طی انتقال کاال در مح کی روبات ستمیس  کی زمیمکان  حیتشر •

 Mate Controllerاز 
 انتقال کاال ستمیس کی  زمینمونه از مکان  نیدوم  حیتشر •
 Path Mate  یمعرف •
 Motion Study طیسازی پرتاب توپ به داخل سبد در مح نحوه شبیه  حیتشر •
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 Motion Study طی در مح  یحرکت نوسان  ک یسازی شبیه  حیتشر •
   Motion Study طیگراف در مح  جادینحوه ا یمعرف •
 Motion Study طیدر مح  یکرو ریمس  کیسازی حرکت توپ در شبیه  حیتشر •
 Path Mate Motor نهیگز یمعرف •
 ر یچرخ و زنج  زمیسازی مکانشبیه  حیتشر •
 دنده استانداردچرخ  کیمرتبط به  یپارامترها مینحوه تنظ  یمعرف •
 ون ینی و پ یدنده مخروط چرخ  زمیسازی مکانشبیه  حیتشر •
 ون ینیو پ  یدنده مخروط چرخ  کیمرتبط به  یپارامترها مینحوه تنظ  یمعرف •
   Motion Study طیلوال در مح   زمیسازی مکانشبیه  حیتشر •
 Hinge  دیق یمعرف •
 Hinge دیدر هنگام استفاده از ق هیزاو تینحوه اعمال محدود یمعرف •
   Motion Study  طیدر مح Damperنحوه اعمال  یمعرف •
 Sensorدستور   یمعرف •
 آن  ماتی انواع سنسورها و تنظ یمعرف •
 Motion Study طیسنسور در مح  یساز نحوه فعال  یمعرف •
 Component Propertiesدر پنجره  Envelope نهیگز یمعرف •
 Lightweightمد  یمعرف •


