
چکیده آموزش پکیج سازه و آنالیزات

آموزش مقدماتی سازه براي آشنایی با محیط استراکچر نرم افزار رویت : جلسه اول 

آموزش کامل میلگرد گذاري در رویت به صورت پروژه محور و متره برآورد محیط پروژه: جلسه دوم 

بتنی به صورت پروژه محور 2آموزش کامل فاز : جلسه سوم 

فلزي به صورت پروژه محور ساختمان چند طبقه همراه متره برآورد محیط پروژه و ویژگی هاي اضافه شده به رویت سازه2آموزش کامل فاز : جلسه چهارم 

:آموزش ساخت فامیلی در رویت استراکچر به صورت فرمول نویسی و پارامتریک : جلسه پنجم 

ساخت عناصري همچون 

اي ازهتیر ؛ ستون ؛ فلنج ؛ تقویت کننده ها ؛ شالوده ؛ خرپاها ؛ سازه هاي فضاکار ؛سقف هاي وافل ؛ پیچ و مهره ؛ بادبند ؛ ویدها در عناصر س

.نعل درگاه ؛ بادبندها ؛ پیچ و مهره ؛ پایه دیواره ها 

.ساخت تگ ها ؛ عنوانها ؛ لیبل ؛ و اندازه گذاري در محیط پروژه 

سرفصل  پکیج سازه و آنالیزات در رویت
محمد پاك نظر: مدرس 

به نام خدا



آموزش تحلیل سازه در محیط استراکچر عواملی همچون: جلسه ششم 

معرفی کلی تحلیل سازه در رویت

بارهاي مرده 

بارهاي زنده 

نیرو و باهاي باد ؛ زلزله ؛ نیرو هاي طبیعی 

و نحوه قرار دادن نیرو ها در محیط پروژه

پروژه ها همراه با ابزار داینامو در رویتآموزش مبحث مهم آنالیز نور در رویت براي انجام : جلسه هفتم 

آموزش به دست آوردن تداخالت در محیط پروژه :جلسه هشتم 

سرفصل  پکیج سازه و آنالیزات در رویت
محمد پاك نظر: مدرس 



آموزش تخصصی متره برآورد در رویت:نهم جلسه 

عواملی همچون آمورش مقدماتی متره 

آموزش ساخت کینوت

آموزش وارد کردن عکس به آبجکت هاي مورد نیاز و شرح قیمت

آموزش کامل متره دیوارهها

آموزش کامل عبارات شرطی در محیط پروژه 

.....آموزش کامل مدیریت کردن تب ها در مباحث متره عواملی همچون رنگ آمیزي ؛ جداکردن ؛ دسته بندي ؛ مرتب کردن ؛ لینک کردن و 

آموزش کاربردي بدست آوردن قیمت کل دیواره ها همراه الیه بندي

در محیط رویتMaterialtakeoffآموزش کامل 

انتقال متره از نرم افزار رویت به اکسل 

......ادیت کردن عناصر متره در رویت و

قسمتی از آموزشهاي انجام شده در پکیج سازه و آنالیز رویت 

ساعت20مدت زمان تقریبی آموزش بیش از 

سرفصل  پکیج سازه و آنالیزات در رویت
محمد پاك نظر: مدرس 



سرفصل  پکیج سازه و آنالیزات در رویت
محمد پاك نظر: مدرس 

زمان آموزشمدت جلسه
دقیقه90 جلسه اول 

دقیقه85 جلسه دوم
دقیقه120 جلسه سوم
دقیقه206 جلسه چهارم
دقیقه336 جلسه پنجم
دقیقه44 جلسه ششم
دقیقه90 جلسه هفتم

دقیقه230 جلسه هشتم
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