
سرفصل  صفر تا صد پکیج رویت 
محمد پاك نظر: مدرس 

به نام خدا

:توضیحاتی در مورد پکیج فوق پیشرفته رویت معماري 

صورت هدر این پکیج از ابتدا به توضیح تمام ابزارهاي رویت به صورت تخصصی پرداخته ایم پس از به اتمام رسیدن مباحث و ابزارهاي رویت ب

.پیشرفته به انجام پروژه هاي تکمیلی براي درك بهتر نرم افزار پرداخته ایم 

.زیادي می باشد که براي حرفه اي شدن به آن پرداخته ایم تعداد پروژه هاي ویژگی پک 

و متره می توانید 2به صورت مقدماتی گفته شده است و براي حرفه اي شدن مباحث فاز 2در این پکیج آموزشهایی از قبیل متره برآورد و فاز 

.در رویت را تهیه نمیاید2پکیج فوق تخصصی فاز 

.پس از خرید پکیچ در گروههاي شبکه هاي اجتماعی عضو می شوید و به صورت کامل براي آموزش هاي تکمیلی پشتیبانی خواهید شد 

.در قسمت زیر سرفصل پکیج را برایتان قرار داده ایم 

.موفق باشید 

ساعت56مدت زمان تقریبی بیش از 



آموزشزمان موضوع جلسه

دقیقه 16 آموزش نصب تمپلیت جلسه اول

دقیقه56 رویت و آموزش کامل لول بنديمعرفی جلسه دوم

دقیقه77 آموزش کامل دیواره ها جلسه سوم

دقیقه35 فايآموزش کامل ابزار مودي چهارم جلسه

دقیقه80 آموزش کامل ابزار کامپوننت جلسه پنجم

دقیقه77 کامل سقف و ستونآموزش جلسه ششم 

دقیقه81 رمپآموزش کامل نرده ؛ کف و سقف ، جلسه هفتم

دقیقه74 ؛ سایه ها و سیرکوالسیونآموزش کامل نورپردازي جلسه هشتم

دقیقه205 و رندرینگآموزش کامل متریال دهی جلسه نهم

دقیقه52 کامل پله ، تکست ؛ گروپ ، الینآموزش جلسه دهم

دقیقه 175 مساحت بندي و اندازه گذاري آموزش جلسه یازدهم
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آموزشزمان موضوع جلسه

دقیقه 20 آموزش توپوگرافی جلسه دوازدهم

دقیقه120 آموزش محیط مس جلسه سیزدهم

دقیقه77 آموزش کامل دیواره ها جلسه چهاردهم

پروژه هاي مربوط به محیط مس انجام

دقیقه25 طراحی و مدلینگ برج الدار ابوظبی 

دقیقه20 طراحی و مدلینگ برج کایان

دقیقه20 طراحی برج مارپیچ

دقیقه15 طراحی برج ماه

دقیقه25 طراحی برج مارپیچ با استفاده از فرمول

دقیقه25 طراحی داخلی به صورت پارامتریک

دقیقه20 طراحی ساختمان رین
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دقیقه35 طراحی دیوار درمحیط ادپتیو

دقیقه10 وطراحی سقف  Helix طراحی فرم
دقیقه30 ساخت گنبد و سازه تخم مرغی
دقیقه10 Félix Candela طراحی

دقیقه25 طراحی برج مارپیچ با استفاده از فرمول

دقیقه25 طراحی داخلی به صورت پارامتریک

دقیقه20 طراحی ساختمان رین

دقیقه40 طراحی برج سنت ماري

دقیقه35 طراحی علوم و فنون اسپانیا

دقیقه20 طراحی المان

دقیقه10 طراحی پارامتریک در محیط مس
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دقیقه10 طراحی در محیط پترن

دقیقه15 طراحی پاویون

دقیقه  10 طراحی سنگ فرش به صورت پارامتریک در مس

دقیقه10 ساخت سایبان در رویت 

دقیقه12 ساخت پترن در محیط پترن بیس

دقیقه19 طراحی سقف به صورت پارامتریک در مس

دقیقه12 طراحی دیوار به صورت پارامتریک در مس

دقیقه12 ضلعی به صورت پارامتریک 6ساخت دیوار 

دقیقه7 کردن دیوار منحنی در رویتادیت
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دقیقه52 و شیت بندي متره و برآورد جلسه پانزدهم

دقیقه50 نحوه خروجی گرفتن در رویت و ایجاده سازه فضاکار جلسه شانزدهم

دقیقه165 آموزش ساخت فامیلی درب به صورت اجرایی در فامیلی رویت جلسه هفدهم

فرمول نویسی در رویتآموزش جلسه هجدهم

دقیقه82 مقدماتی فرمول نویسی

دقیقه72 پیشرفته فرمول نویسی

فوق پیشرفته شامل پروژه هاي زیر

دقیقه10 مقدماتی قسمت اول آموزش

دقیقه20 پروژه فوق پیشرفته در محیط مسانجام

دقیقه20 آموزش فرمول نویسی فوق پیشرفته در مس

دقیقه26 پروژه مارپیچ به وسیله فرمول نویسی درمسساخت
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دقیقه22 مس رویت آموزش عبارات شرطی در

دقیقه14 ساخت لوگو به صورت پارامتریک در رویت

دقیقه54 طراحی برج دوقلو در رویت

دقیقه12 به صورت پارامتریکطراحی سقف

دقیقه20 رویتطراحی پترن به صورت پارامتریک در

دقیقه94 رویتآموزش کامل مختصات در جلسه نوزدهم

دقیقه127 پست پروداکشن+ آموزش ویال  جلسه بیستم 

دقیقه41 طراحی درب قدیمی در رویت  جلسه بیست و یکم

دقیقه9 آنالیز انرژي در رویت جلسه بیست و دوم

دقیقه6 آموزش رندر گیري آنالین  جلسه بیست و سوم

دقیقه258 داینامو در رویت آموزش جلسه بیست وچهارم

سرفصل  صفر تا صد پکیج رویت 
محمد پاك نظر: مدرس 



آموزشزمان موضوع جلسه

دقیقه342 ساختمان100تا 0پروژه آموزش جلسه بیست و پنجم

دقیقه83 2018اضافه شده به رویت آموزش ویژگی جلسه بیست و ششم

دقیقه54 2019اضافه شده به رویت آموزش ویژگی جلسه بیست و هفتم
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