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 : تقدیر و تشکر
 

از تمامی هنرجویانم که در کنار من بودند و با صبر و شکیبایی که داشتند من را در تهیه و    کنممیتشکر و قدردانی  
 این کتاب تنها نگذاشتند.  فیتأل

امیدوارم    طورنیهممهربانانه خود من را در هر هدفی یاری نمود و    یهاحتینصتشکر ویژه دارم از پدر عزیزم که با  
 که در ذهن دارم برسم.  ییهاهدفمن باشد تا بتوانم به  وپناهپشتدعای خیرش همیشه 

زیادی که از من    یهایدور که هیچ زمان من را فراموش نکرد و با وجود    قلبمخوشتشکر ویژه دارم از مادر زیبا و  
ابرو نیاورد و من را با دعای خیرش بدرقه نمود. همیشه پیگیر بود که پسرم این کتابت کی تمام    حقیر دید خم به

 که به من دادی تا آن را به اتمام برسانم. یازهیانگ. تمام شد! تقدیم به مهرت، تقدیم به صبرت و تقدیم به شودمی

 زیادی از او گرفتم.  یهادرسه و همچنین تشکر از برادر بزرگم که آرامش و صبر او همیشه زبانزد بود

.  کمک شایانی در این مدت کرد ی سینومقالهو در آخر تشکر از خواهرم که با دانش خود در زمینه 
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 پیشگفتار: 
 

 یها ورژنیا منسوخ شدن    Archicadو قدرتمند آرشیکد    یا حرفه  افزارنرمدلیل نوشتن این کتاب کمبود منابع آموزشی  
قدیم توسط اساتید دیگر که جا دارد از آنها تشکر کنم که در این عرصه مطالبی نوشتند است. این کتاب مرجع کامل  

 . کندیم جلد آغاز به کار  2آرشیکد است و برای شروع با 

  توانید میآرشیکد مسلط خواهید شد و    افزارنرمشما هنرجوی عزیز پس از اتمام این کتاب و جلد دوم به طور کامل بر  
اتمام کار شما با آرشیکد نیست و آرشیکد بسیار   2و    1مختلف آرشیکد کار کنید. همچنین جلد    یابزارهابا    یراحتبه

 گسترده است. 

قصا نقاط  هنرجویان بسیار فرهیخته من در ا  قطعًا دلیل اصلی که این انگیزه را به من داد تا این کتاب را بنویسم 
ه.ش تا به امروز منتظر بودند تا من این کتاب را به اتمام برسانم و در اختیارشان   1395ایران و جهان بودند که از سال  

 مرجعی در ایران ندارد. گونه چیه قرار دهم و اینکه آرشیکد به زبان فارسی  

آرشیکد بود. آرشیکد    افزارنرم  یها تی آپد  سداز جمله مشکالتی که بر سر راه من به وجود آمد تا این کتاب به اتمام بر 
 به بعد محیط آرشیکد تغییر کرد و مجبور بودم تمامی تصاویر را بروز رسانی کنم.  20

نبود منابع فارسی بود آن هم به طور صحیح و جامع! تصمیم    . دلیل دیگر فرساطاقتاین کار هم فرسایشی بود و هم  
 ی ساز آمادهاز جمله زبان انگلیسی، آلمانی، روسی، فرانسوی استفاده کنم تا بهترین محصول را    یرفارسیغگرفتم از منابع  

کرده و خدمت شما عزیزان تقدیم نمایم. دلیل دیگر این تأخیر در تألیف این کتاب گران بودن چاپ و نشر بود که نیاز 
 به سرمایه بسیار زیاد داشت. 

ه.ش که تا به امروز هر لحظه در کنار من بودند و من را در این    1394سال    و قدردانی از تمامی هنرجویانم از  تشکر
شایان نامور که در ویراستاری این کتاب بسیار زحمت کشید و در   امپسرخوانده امر یاری نمودند و همچنین تشکر از

 . مهم دست یابیم هدف به این ترعی سر کنار من بود تا 

ی در تألیف و ترجمه این کتاب وجود دارد. از شما عزیزان خواهشمندیم این نواقص را به ما اعالم  نواقص  قطعاً 
1راه ارتباطی با ما آنها را برطرف نماییم.  تر عیسر  تا هرچهد  نفرمای

 
 rammehraz.comوبسایت هوش معماری:  1
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 (رامتین چرغنده ) راهنمای مرجع آرشیکد 

 اول: مقدمه  بخش
 سخن نویسنده با هنرجویان

آرشیکد    طورن یهم   م یخواهی م هم    در این کتابمن همه باید با شادی و نشاط آرشیکد بیاموزند    یهاکالس که در    طورهمان 
 . بیاموزیم

 به شما هنرجویان عزیز بگویم:  ا موضوعاتی ر است  قبل از شروع آموزش بهتر

 بار!!! 5تکرار کنید )تمرین مضاعف( بیش از  آن را را چندین بار ببینید و  هاآموزش تمام  حتماً  .1

 .؛ باید هرچند وقت یکبار با آرشیکد کار کنید باشدی م مانند یادگیری زبان خارجه فرار ذهنی   افزار نرم یادگیری  . 2

 و دست راستش روی موس )چپ دستان بلعکس!!!( دباش  بوردیک باید تمام انگشتان دست چپش روی یک آرشیکد کار  .3

 اهمیت بدهید و طرز نشستن و فاصله از مانیتور را رعایت کنید.  کامپیوترپشت ان  جسم و چشمت سالمتبه  .4

 مراحل زیر را انجام دهید:  حتما  ارتباط برقرار کنید  ی درستبه برای اینکه با کتاب و یا فیلم آموزش بتوانید  

روزنامه وار(   اصطالح)به   یک دور کامل بدون معطلی ببینید.  دی خوانی م و یا کتاب را    کنیدمی اجرا    لم یفاول: ابتدا که    یمرحله           
 درک کنید.  آموزش فقط مرور کنید الزم نیست 

 کنید(. تیالی)هامهم خط بکشید  مطالب  ریز اجرا کنید یا در کتاب  لم یفدوم: یک کاغذ و قلم بردارید و          

 آموزش به انجام آن تمرین بپردازید. همانسوم: هر فصل از کتاب که به اتمام رسید دست نگه دارید و طبق          

 . کار شما خواهد آمدنت برداری و یادداشت خالصه داشته باشید چون در پایان دوره آموزشی به  حتماً در خالل آموزش  : 1نکته 

و اشتباهات خود را در کاغذی دیگر با    د یاکرده و کجا اشتباه    د یاکرده  یی کارهاچه مرور کنید    ، چهارم: پس از اتمام فیلم اول           
 سرفصل اشکاالت من در آرشیکد، یادداشت نمایید )در کتاب هم به همین صورت است(. 

درصد مشکالتتان با آرشیکد با این روش حل    ۹۰)  پنجم: فیلم را دوباره پلی کنید و مشکالت خود را خودتان اصالح کنید           
 . نماییدد به قبل و از ابتدا بازبینی گردیباز خواهد شد( یا در کتاب از ابتدا 

 باال اجرا کنید. یهاروش )مقاله یا کتاب آموزشی( را به   هالم یفششم: تمام          

دیگر در    یاصفحه را در    هامانده یباق هفتم: مشکالت خود را در دفترچه که حل شده هر شب با خودکار قرمز خط بزنید و            
 ان روش آنها را هم حذف کنید. همان دفترچه بنویسید و سعی کنید که باهم

 ی هاپروژه پروژه دوستان دانشجو خود و یا    یهی)ترج  خود طراحی کنید   دلخواهبه یک پروژه را    هالمیف  کردننگاهدر انتها بدون            
 خواهد شد( یی هایدلسرد اجرایی رو نیاورید که باعث  یپروژه دانشجویی خود. به 

 

 دارم.  و سربلندی آرزوی موفقیت  شما عزیزان یهمه برای  

 2با تشکر رامتین چرغنده 

 ( 2021) 1400تابستان 

 
 Ramtinmehraz@ شبکه های مجازیصفحه شخصی  2
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 معرفی()  داستان آرشیکد

و    میکنی م طراحی    ن یادر زمینی طراحی کنید. ابتدا پالن برای    خواهد ی م و از شما    کندی م تصور کنید کارفرمایی به شما مراجعه  
از ما    میده ی مچندین آلترناتیو به او تحویل   مختلف را داشته باشم؟ در جواب    یهابرش ارتفاع    شودمی آیا    پرسدی مسپس 

ترکیب پالن طراحی شده با    خواهد ی م سپس از ما    میدهی م ؛ نما و مقطع برای همین است، به او تحویل  خواهیم گفت بله
طرح و ساخت را در کنار هم ببیند. از ما    خواهدی م بدهیم. حال    یبعدسه د به او  مقاطع را ببینیم؛ بله، درست حدس زدی! بای

،  می ده ی مو برآورد    متره، به او  خواهد ی م و برآورد هزینه مصالح را    متره ، از ما  می دهی م ؛ به او دیتیل اجرایی  خوان  یم جزئیات  
تا به    قطعاً .  میدهی م  یی نمابزرگ   یهانقشه داشته باشد. درسته به او    یی نمابزرگمختلف ساختمان خود  یهابرش از    خواهد ی م

اینجای کار این داستان در ذهن شما مخاطبین عزیز مرور شد که چه زیباست روند و چرخه تهیه مستندات پروژه اما خب در  
 ! دیدادی م   و همچنین متخصص انجام افزار نرم را با استفاده از چندین  هاروش قدیم شما این  یهازمان 

تمامی این مراحل را به صورت    زمانهم زیرا آرشیکد به طور    دیابوده در اینجا باید بگویم که راه بسیار سختی را در پیش گرفته  
 ...  داریم؟! بله داریم. در ادامه با من همراه باشید مگر؟!  شودمی  مگر ! چطور؟! دهدی مخودکار انجام   کامالً 

، جداول تیپ بندی، تنظیم  ساتیتأس، تداخل سازه و  یبعدسهمدارک موضوعی، انیمیشن، برش  عالوه بر مواردی که ذکر شد  
آرشیکد    افزار نرم   یهات ی قابلاز    توانی م و... را    TeamWork  اصطالحبه شرایط محیطی و انرژی در ساختمان، ساختار گروهی و یا  

 .شودمی انجام   افزارنرم در قالب فقط یک  وهمه همه دانست که  

 .مینیبی م در تصویر زیر چرخه روند ایجاد مستندات یک پروژه ساختمانی را  

 
با    تم یهر آ  ی فعل  ی هاروش در    کهی درحال   .شودمی   جاد یا  کد یآرش  افزار نرم در    زمانهم مستندات فوق به صورت    ه یکلنکته مهم:  

 . شودمی انجام   افزارنرم  نیصرف زمان و چند

 م: وییبگ یافزار نرم حاال بیایم کمی از دنیای  

 ؟کنندمی در صنعت معماری چه کمکی  افزارهانرم به نظر شما 

 همچون آرشیکد رفع کنیم؟   ی افزار نرم با  را  دیآی م امروزی به وجود  یهاساختمانمشکالتی که در صنعت   میتوپی مآیا ما  

 به وجود آمدند:   افزارها نرم ابتدا ببینیم چرا  بهتر

 به کار  دنیبخشبرای سرعت  -1

 دقت در انجام کار -2

 ایجاد ترسیمات پیچیده هندسی  -3

 اتوکد با همین دلیل وارد بازار جهانی شد و توانست صنعت معماری را متحول کند. افزار نرم د یبدان  جالب

 !! دانستندی نم اساتید دانشگاهی من هم   یدنگران نباش ؟شود می  ه ( چCADمعنی کد )  د ی دانی ماما آیا  

پلن

مقاطع سه بعدی

جزئیات متره و 
برآورد

بزرگنمایی مدارک 
موضوعی

انیمیشن برش سه 
بعدی

تداخل 
سازه

تداخل 
تاسیسات

جداول 
تیپ بندی
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CAD    مختصر کلمهCamputer Aided Design    وارد صنعت    1982در سال    بارنیاولبرای    ت که ساکامپیوتر    لهیوسبه یعنی طراحی
 دقت کنید(  هاخ یتار به ) معماری شد. 

 هست.    BIM افزارنرم هست یعنی  CAD  فرا اما آرشیکد 

BIM ؟ستچی 

برنشتاین نام فیل  به  اطالعات    یساز مدل "  عنوانبه سری مطالب  کی  3در همان سال معماری آمریکایی 
به صورت استاندارد    ا" این مطالب ر 4شخصی به نام "جری لیزرینآن  بعد از    د و کنی م ساختمان" ارائه  

 .آوردی درم 

اما آیا فقط به    اطالعات ساختمان است.  یساز مدل به معنای    Building Information Modelingمختصر کلمه    BIM  است درست  
  این معنی است؟

 
به معنی    تواند ی م   Building Information Managementیا    Building Information Managerنیست!    یساز مدل خیر فقط به معنی  

 .دیآی م ( به کار TeamWorkدر کار گروهی ) د که مدیریت اطالعات ساختمان هم باش

 
 

3 Phil Bernstein 

4 Jerry Laserin 

 بیم چیست 1ویدئو 
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 .ردیپذی م فعال بین تمامی مهندسین ساختمانی صورت   کامالً یک چرخه   BIM ند یفرابهتر است بگوییم در تهیه و ایجاد یک  

 
( راه حلی برای انواع مختلف BIMبیم )

 ساختمان:

مختلف    BIMگفت    توانی م انواع  برای  حلی  راه 
مسکونی،   درمانی،  بهداشتی  از  اعم  ساختمانی 
تجاری،   اداری،  آموزشی،  صنعتی،  هتل،  تفریحی، 

و در    ی در هر نوع کاربر   BIM  .باشدی مو...    هابرج 
فاز  برا  ی هر  و  کار  با    کیهر    ی از  مرتبط  عوامل  از 

 پروژه کاربرد دارد.

 کنممی بسیار گسترده است و پیشنهاد    BIMمبحث  
تهیه    ی هاکتاب   حتماً  را  تکنولوژی  این  به  مربوط 

 فرمایید و بیشتر مطالعه کنید. 

این کتاب یک کتاب مرجع است ما به    ازآنجاکه اما  
را برای شما آماده    BIMاز    یی هابرش طور مختصر  

این مباحث خواهیم    یتمام به در ادامه  که    میاکرده
 پرداخت.

  یساز کپارچه یپروژهمستندات    یتمام   BIM  ندیفرادر  
پروژه    یخام به مدارک فن  ی هاداده   لیمحاسبات، ارتباطات شبکه و تبد  یحداکثر   تیتا بتواند قابل   شودمی 

  پروژه و کاهش خطرات خواهد شد. تی ر یباعث بهبود مد ت یرا فراهم آورد که در نها

  
 BIMچرا  2ویدئو 
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 بهره برد.   BIMاز   توان ی م در هر فازی از پروژه 

 

 

     As Built  –   مطالعات - فاز صفر   طراحی  –   1فاز   جزئیات  –   2فاز    اجرا   –  3فاز   نگهداری 

 

 BIMُبعدهای مختلف 

BIM  ثبت کرد.  توانی مابر داده   ک یو هشت ُبعد از پروژه را به صورت  ستین  ی ساز  یبعدسه  ک یصرفًا 

 
 با اطالعات  یساز مدل   مدیریت زمان  مدیریت مالی           پایداری و انرژی        مدیریت امکانات              ایمنی         
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 BIMمزایای 
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 BIMتوسعه  ی بندسطح

LOD (Level Of Development)  طرح و ساخت را    یر یگشکل   یاجزا  ن یب  ی بندسطح   که   باشد ی ماز توسعه    ی سطح  ی به معنا
 .دهد ی م  ش ینما

 سطح شماتیک   سطح تقریبی   سطح هندسی    سطح کامل ساخت سطح مدل   مدل پس از ساخت
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 BIMکاربردی  یافزارهانرم

  افزار نرم تنها    عنوانبه فقط آرشیکد    و بسیار گسترده شده است    BIMتوسعه تکنولوژی بیم    بینید می که در تصویر زیر    طورهمان 
BIM    افزار نرمبه بعد پا به این عرصه گذاشتند. به طور مثال    1984دیگر از سال    ی افزارهانرمنیست و  Revit  

امروزه با تبلیغات فراوان توانسته در کشورهای  کرد و    ی بردار ی کپ شیکد  این تکنولوژی را از آر  2000از سال  
بسیار زیادی که برای کاربران خود دارد هرساله    یهاباگ بگذارد. با وجود    یالمللن یبجهان سوم قدم در عرصه  

  ها سرزبانبیم اسمی از خود بر   ی افزارهانرم دیگر   مانند به در حال رفع موانع و مشکالت خود بوده و توانسته 
   هم خواهیم پرداخت.  افزار نرمآرشیکد به مقایسه این دو  یهات ی قابلبیندازد. حال پس از بررسی تمامی 

 افزارها خصوصیات نرم 3ویدئو  
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  سافت   یگراف " در کشور مجارستان شرکتی را تحت عنوان  5بوجار   گبرشخصی به نام "  1982در سال  
جهان را   BIM افزارنرم اولین  1984 در سال  رونیازا. وندیپ  یم   BIMو به جریان  کنه  ی م  سیتأس

نام    کنه  یم عرضه   به آرشیکد    افزارنرم این    زبانانی پارس و    های رانیااما ما    ARCHICADبه  را 
و آلمانی    . به دو دلیل: زبان مجارستانی شودمی خوانده    یا آرچیکد  یکدکآر   نکهیباوجودا  میشناسی م

سیفی در ایران برای آموزش    نیرحسیام اولین کتابی که توسط    د و خواننی م آرچیکد را آرشیکد  
ترجمه و منتشر شد آرشی کد نامید و به طبع آن تمام معماران   1379در سال    6ورژن  آرشیکد  

  .شناسندی م قدرتمند را   افزارنرمبا این نام این   کنند می ایرانی که با آرشیکد کار  

خانگی توسط آقای    ی وترهایکامپ یا    6زمانی که اولین مکینتاش   1984در سال  
به    Virtual Building Archicadا نام  ب  افزارنرم عرضه شدند این    7استیو جابز 

این   درون  آرشیکد  مجازی  ساختمان  گرف  هاستم یسمعنای  وجای    ت 
 ( شدند. Paint & Archicad)   مک مجهز به آرشیکد و نقاشی  یهاستمیس

هم   هم    معمارانحاال  آوردن   هاستی گرافو  روی  مک  به  طراحان  و و    د 
کامپیوت  اصطالح به یک  داشتند  آرزو  معمارها  اپلهمه  خانگی  داشته    8ر 

 باشند!!

در بوداپست مجارستان    سافت  ی گراف ساختمان اصلی شرکت    حاضر در حال  
به    1998بنا نهاده شده که البته از سال    9پارک  سافت   ی گراف در پارکی به نام  

برید و از نزدیک تماشا کنید    نجایا آرزو دارم به    همه شماشده که برای    BIMهوشمند و    کامالً کردند. ساختمانی    مکاننقل آنجا  
 آلمان یکی شدند.  10این شرکت با شرکت قدرتمند و ثروتمند نمتچک 2007. در سال  بارویز این ساختمان هوشمند و 

 
5 Gabor Bojar 
6 Macintoch 
7 Steve Jobs 
8 Apple Computer 
9 Graphisoft Park 
10 Nemetschek 

 تاریخچه و خصوصیات 4ویدئو 
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  سافت  ی گراف در زیر تصاویری از خط زمان شرکت  
 .می نیبی م را با هم 

 

سال است    37بیش از  تا به امروز    افزار نرم عمر این  
این   هنوز  بسیاری  را    عظمت با  افزارنرم و 

و  شناسندی نم  که    شناسندی م را    11مکس   مثالً ! 
معماری   به  طراحان   باشدی نم مربوط  برای  و 

ویژه سینمایی ساخته شده؛    ی هاجلوه گرافیکی و  
  BIM  ی افزارهانرمبه جمع    یتازگبه که    12یا رویت 

آرشیک تجربه  به  تا  و  است  باید  پیوسته  برسد  د 
 . را بگذراند وخطاآزمون هاسال

را با هم    افزارنرم در تصویر روبرو مقایسه این دو  
خودتان مقایسه کنید که کدام    توانیدمی .  مینیبی م

 بهتر است!! افزارنرم

امروز کمتر    یهاجوانبه نظر شما چرا آرشیکد را  
معماری    معموالً و    شناسندی م بازنشستگان 
 ؟شناسندی م

 به دالیل زیر: 

 .است مت یقگران بسیار  افزار نرم این  -1

بسیار کمتر از    سافت  ی گرافتبلیغات شرکت   -2
 آمریکایی اتودسک است شرکت

آمریکایی مانند اتودسک بیشتر    یهاشرکت -3
جهان سوم    یکشورها روی    اند گذاشته دست  

و آسیایی به دلیل رشد باالی جمعیت در این  
آلمانی    یهاشرکت   کهی درصورتکشورها  

 .بندند ی م با کشورهای اروپایی و استرالیایی و همچنین کشورهای پیشرفته قرارداد   سافت  ی گرافمجاری مانند 

  ی همه   توانم ی مدیم که چرا وقتی من  چون کمی حسود بو   م یآموختی نم داریم که آرشیکد را به دیگران    خاطربه ما مدرسین   -4
شاید    نکهیکماا  ؟!!را به دیگری معرفی کنم  افزارنرم این  دنیا ببندم    یافزارهانرمبا آرشیکد با سرعت باالتر از تمامی    را  هاپروژه

ختیار شما  لبته که امروزه عصر اطالعات است و خالصانه این کتاب را در اد! ااین کتاب هم همین باش  رهنگامیددلیل چاپ  
 هنرجویان عزیز قرار دادیم. 

  عنوان به و چه    BIM Modeler  عنوان به چه    BIMفعالین حوزه    عنوان به و آخرین دلیل به دلیل درآمد باالی آرشیکد کاران   -5
BIM Manager    مهاجرت کنند و بیشتر دانشجویان من یا مهاجرت    دهند ی مهمچون آلمان ترجیح    یاشرفته ی پدر کشورهای

در    یر یگچشماخیر رشد    یهاسال . البته که در  دهندی نمرا آموزش    افزار نرمکردند یا کسب و کار خودشان را دارند و این  
 توسط دانشجویان وه هنرجویان من در شبکه اجتماعی شده است. افزار نرم معرفی این  ینه یزم

 
11 3D Studio Max 
12 Revit 
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 هاورژن تاریخچه
➢ 1۹۸4  – Radar CH-  1.۰آرشیکد 

 2.۰رشیکد  آ  - 1۹۸۶ ➢

 3.۰رشیکد  آ - 1۹۸۷ ➢

 3.1رشیکد  آ -  1۹۸۸ ➢

 4.۰رشیکد آ - 1۹۹1 ➢

 4.1رشیکد  آ -  1۹۹2 ➢

 4.1۶رشیکد  آ -  1۹۹3 ➢

 4.۵رشیکد  آ -  1۹۹4 ➢

 4.۵۵رشیکد  آ - 1۹۹۵ ➢

 ۵.۰رشیکد  آ -  1۹۹۶ ➢

 ۵.1رشیکد  آ  - 1۹۹۷ ➢

 ۶.۰رشیکد  آ - 1۹۹۸ ➢

 ۶.۵رشیکد  آ  - 1۹۹۹ ➢

 ۷.۰رشیکد  آ  - 2۰۰1 ➢

 ۸رشیکد  آ -  2۰۰2 ➢

 ۸.1رشیکد  آ -  2۰۰3 ➢

 ۹رشیکد  آ - 2۰۰4 ➢

 1۰رشیکد آ - 2۰۰۶ ➢

 11رشیکد  آ -  2۰۰۷ ➢

 12رشیکد  آ  - 2۰۰۸ ➢

 13رشیکد آ -  2۰۰۹ ➢

 14رشیکد آ  - 2۰1۰ ➢

 1۵رشیکد  آ - 2۰11 ➢

 1۶رشیکد آ -  2۰12 ➢

 1۷رشیکد آ -  2۰13 ➢

 1۸رشیکد آ -  2۰14 ➢

 1۹رشیکد آ - 2۰1۵ ➢

 2۰رشیکد  آ -  2۰1۶ ➢

 21رشیکد  آ  - 2۰1۷ ➢

 22آرشیکد  –  2018 ➢

 23آرشیکد   –  2019 ➢

  24 کد یآرش –   2۰2۰ ➢

  2۵آرشیکد   –  2۰21 ➢

 ...  و همچنان ادامه دارد ➢
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 آرشیکد افزارنرمامکانات 
 دانشجویی به دلیل سرعت باالی ارائه ی هاپروژهمعماری و انجام   یرشته است مختص  ی افزار نرم ✓
 . دهدی مهوشمند است و اگر از نظر اجرایی با مشکلی مواجه شود مشکل را به صورت پیام اطالع    ی افزار نرم ✓
 .دهدی مو برآورد پروژه را انجام   مترهدر داخل خودش به صورت تعریف شده   ✓
 را دارد.   2و  1به صورت تعریف شده تمام امکانات فاز  ✓
 کند.ا هم در همان حالت طراحی می ر ی بعد 3، ی بعد 2که در زمان ترسیم به صورت   ی افزار نرم ✓
 مدل )پنجره، درب و…( و قابلیت تغییر و تعریف آن  یسازه پروفایل و  ی بنددسته ✓
 ساختن آبجکت برای هر پروژه ✓
 تنظیم شده است. فرت ی نومختلف که با استانداردهای واقعی   یهاآبجکت داشتن  ✓
 موردنظرآماده و نیز تغییر متریال با استفاده از پارامترهای آن همچنین عکس گرفتن از طرح   یهاال یمتر داشتن   ✓
 پرسپکتیو   - ش بر - ا قابلیت تغییر و تنظیم و طراحی در نم ✓
 قابلیت مقطع دهی و نما دهی فقط با یک کلیک ✓
نمایان است: )یک بنا برای ترسیم دیوار و نوع ریسمان کشی آن( ترسیم   وضوح به   Archicadخلق یک معمار و عوامل آن در   ✓

را به صورت اجرایی با ذکر   شودمی واقعی دیوار نه یک مکعب شبیه به دیوار و تمام مصالحی که در یک ساختمان استفاده  
 . دهدی م منطق معماری به طراح نشان  

 رش و…(ب - ا نم - ی خارج - ی از فضا )داخل خروجی نهایی قابلیت  ✓
 مورداستفاده مربوط به پارامترهای عکس و فیلم نسبت به سیستم   Resolationتنظیم  ✓
 قابلیت انیمیشن گیری از فضا و دوربین گذاری ✓
 مکس و یا رویتدیگر همچون  یافزارهانرم حجم بسیار کم بر روی هارد نسبت به   ✓
 در شب و روز   یاحرفهقابلیت نورپردازی به صورت  ✓
 شمال، خورشید، ماه، کشور، شهر و موقعیت جغرافیایی و…جهت  UTMتنظیم  ✓
 با سرعت باال تا چندطرفه، گرد، اسپیرال و دکوراتیو( به صورت تخصصی و   طرفهک یطراحی پله )کالسیک،  ✓
 یاحرفه  کامالً به صورت  هاسوله ساختن استراکچر خرپای  ✓
 و…(  دار بیش یروانی، گرد چینی، صاف، نمای پنجم بسته به اقلیم )ش عنوان به یا سقف یا بام  Roofطراحی  ✓
 پیچیده و همچنین طراحی پارامتریکو  خاص  یهاسازه طراحی  ✓
 پایان ترم دانشجویان و همچنین تحویل به کارفرما به صورت خودکار یهات یشبرای  Layotشیت بندی و ایجاد  ✓
 قابلیت تغییر مقیاس با یک کلیک و پرینت نسبت به تغییر مقیاس  ✓
 BIM Cloudیا کار گروهی در بستر  TeamWork دارابودن  ✓

 MEP  یکشلوله و  ، الکتریکییراحی مکانیکدارای ط ✓

 Structuralسازه برای تحلیل اتصاالت و بررسی  برش دارای  ✓
 ی بعدسه و  ی دوبعدبا سرعت باال و خروجی دادن از آن طی مدت کوتاهی به صورت   چندطبقهطراحی  ✓
 . باشدی ماستاندارد   کامالً ، مصالح ساختمانی دارای برش مخصوص به خود است که هاال یمتر ، هاآبجکت تمام  ✓
 و…  Cad- Max- Mayaروز دنیا مثل   یافزارهانرم به تمام  Archicadقابلیت تبدیل فایل  ✓
 مانند او نبوده است.  یافزار نرم بسیار باال و کامل که هیچ  Save asقابلیت   ✓
 اشتباهات ترسیمی  رساندن حداقل به زیرین یا باالیی در هنگام ترسیم طبقات برای  یطبقه دیدن  ✓
 ارائهو تعیین الیه  و مخصوص برای جلوگیری از سنگینی پروژه   یاحرفه  کامالً  ی بنده یالتعیین  ✓
 برش خوردن سقف در پالن )در چه ارتفاعی و به چه صورت( تعیین چگونگی  ✓
 Google Earthمجازی به دنیای واقعی با  یهاطرح امکان بردن  ✓
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 آرشیکد بررسی امکانات 
 آرشیکد  افزارنرمایجاد احجام پارامتریک در 

به آرشیکد اضافه شد و همچنین پالگین ارتباط   24که از آرشیکد   ParamOآرشیکد با استفاده از ابزارهایی همچون  افزارنرم ر  د
 پیچیده هندسی و طراحی پارامتریک انجام دهید.  احجام توانید می   یراحت بهآرشیکد با راینو گرسهاپر 
 .باشدی م  افزارها نرم ارتباط مؤثر آن با سایر   BIMغیر   یافزارهانرم آرشیکد نسبت به سایر  افزارنرم یکی دیگر از خصوصیات 

 
 آرشیکد:  افزارنرمکار گروهی در  

شبکه داخلی و یا جهانی ایجاد نمایید و تمامی مهندسی پروژه خود را در قالب یک   توانیدمی   یخوببه آرشیکد شما    افزارنرم ر  د
با تداخل   را  این کار قادر خواهید بود اشکاالت پروژه خود  با  مختلف ساختمانی به صورت    یهارشته پروژه مدیریت نمایید. 

 رفع آن اقدام نمایید. ی برابررسی کنید و  زمانهم 
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 : BIMXآرشیکد دارای اپلیکیشن کاربردی 

  ی افزارهانرم ورد دیگری که آرشیکد را نسبت به سایر  م
BIM    اپلیکیشن برای اندروید    دارابودن  کندی م متمایز

 .باشدمی و آیفون 

یا سیستم شما در محل باشد    تاپلپدیگر نیاز نیست  
شما    BIMXتا به بررسی پروژه بپردازید. با اپلیکیشن  

با تیم طراحی خود در دفتر   ی راحت به هید بود قادر خوا
اجرای   حین  در  ساختمانی  مشکالت  رفع  برای  کاری 

 پروژه بپردازید 

اجرای    مسئله در  کاغذ  حذف    یهاپروژهبعدی 
هدف آرشیکد حمایت از انرژی پایدار    ساختمانی است.

اثبات نموده    ی خوببه بوده و این را    هاعرصه در تمام  
 بزرگی برداشته است.  یهاقدم است و  

  ی هانتیپر شما با این امکان دیگر نیازی به کاغذ و  
از   و    هانقشهمتعدد  داشت    ی راحت بهنخواهید 

ساده    یی هااس یمق با    توانیدمی  تاچ  یک  با  فقط  که 
 تغییر مقیاس دهید!  شودمی انجام  

 

 آرشیکد:  افزارنرمطراحی احجام پیشرفته با 

نمونه    افزار نرم رشیکد  آ پیشرفته و خاص است.  احجام  دنیا    ییهاطرح بسیار ساده در ساخت  برتر  یک   عنوانبه که معماران 
 این امکان را دارد. راحتی به . آرشیکد کنندمی شاخص معماری از آن ها استفاده  
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 کشی لولهالکتریکی، مکانیکی و  تأسیساتطراحی 

را در    شوندمی نامیده    MEP  اختصاربه که    Mechanical, Electrical, Pipe  تأسیساتی  هاینقشه ر آرشیکد شما قادر خواهید بود  د
  افزار نرم از به  با آن ارتباط برقرار کنید بدون نی  توانیدمی   راحتی به کنار معماری و سازه داشته باشید. ابزاری بسیار ساده و جذاب که  

 جانبی دیگر در کنار آرشیکد! 

 
 اولیه سازه در آرشیکد و محاسباتطراحی سازه 

  راحتیبه به بعد شما    24اما از آرشیکد    گرفتمی و عمران انجام  سازه    هایرشته توسط    برش یش از اینکه آرشیکد را بشناسید این  پ
 آرشیکد انجام دهید. افزار نرم را توسط یک معمار در  ایسازه و سازه و محاسبات  2فاز   های نقشهقادر خواهید بود 
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 شاپ  هاینقشهجزئیات اجرایی و تهیه 

 شاپ ایجاد فرمایید و آن را توسعه دهید. هاینقشه  راحتیبه ر آرشیکد شما قادر خواهید بود د

 
 پارامتریک آرشیکد دارای ده ها هزار مبلمان تخصصی به صورت 

، به همین دلیل بسیار سبک و همچنین پارامتریک هستند. یعنی  کنندمی پایتون پشتیبانی    نویسیبرنامه آرشیکد از   هایبلمان م
 کنید و آن را تغییر دهید. کاربخش و خصوصیات هر  پارامترها قادر خواهید بود با   راحتیبه شما 

، عرض و طول آن را تغییر دهید، برای آن پشتی  هاپایه ارتفاع    توانیدمی   یراحتبه مثال: یک صندلی را تصور کنید؛    عنوانبه
 و... تغییر حالت دهید. بگذارید و یا آن را از حالت مربعی به گرد 
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 : بینیدمی در زیر پروژه کاملی از نقشه شاپ نهایی آرشیکد را  
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 ترسیم ویل در آرشیکد 

شما زمانی که احساس    مثالً به نظر من هر شخصی برای اینکه بتواند آموزشی را درک کند نیاز دارد تا به چالش کشیده شود.  
که    کنیدمی ! اما شما که بلد نیستید غذا درست کنید پس احساس نیاز  خوردیدمی و    کنید می گرسنه هستید غذا درست    کنید می 

 . بپزیدپخت غذا را بیاموزید تا برای خود غذا 

  او نو هم    درستیبه  توانیدنمی بیاموزید    خواهیدمی پس تا زمانی که احساس نیاز نکرده باشید آرشیکد را برای چه مقصودی  
 بیاموزید. 

  پرسیدمی پیش رویتان است و از خود    سؤاالتکه    و اینجاستطراحی یک ویال را انجام دهیم  با هم قرار است    برش پس در این  
 ؟ اینجا کجاست و... کجا هستمشد؟! من  جوریاینرا د؟ چش چه

  بینید می بسیاری برای شما پیش آمد به فهرست مراجعه کنید و همان ابزار را ببینید و بررسی نمایید. حال    سؤاالت پس از اینکه  
 و از آن لذت ببرید.با آرشیکد ارتباط برقرار کنید    توانیدمی   احتیربه

 ". رام بینیدنمی سخن بزرگان: "تا زمانی که احساس نیاز نکرده باشید برای رفع آن نیاز آموزش  

 ( Tool Box)  خب بیایم شروع کنیم؛ ابتدا بریم سراغ جعبه ابزار

 دیوار و... هستند که با شروع یک پروژه ویالیی بهتون کامل یاد میدم. ابزارهای طراحی که شامل درب و پنجره و ستون و 

 کنممی طراحی و ترسیم را از خط آموختید منم از ابزارهای دوبعدی شروع  کهازآنجایی 

 آموزش ابزار خط:

 تصویر زیر() .بینیدمی با نام تنظیمات عمومی را   ایصفحهکلیک کنید  دو بارمانی که روی ابزار خط  ز

 

های دیگر است. می تونید امتحان کنید. چون درگه قرار  افزارنرماز    ترجذاب بسیار ساده است حتی کار با ابزار خط در آرشیکد  
 نیست با محاسبات ریاضی ترسیمات خط کنید. 

 استفاده نمایید.   دیکلصفحهدر   Shift: برای ترسیم خط صاف در هنگام ترسیم از 1نکته 

د2نکته   اندازه  برای  ادن  : 
تایپ    است  کافی را  عدد 

یا در    Enterنمایید و   کنید 
کلید   که  را    Shiftهنگامی 

داشتید   نگه  را    Rپایین 
 بزنید. 

تمرین: با ابزار خط و انواع  
کنید.   کار  آن  ترسیمات 

 !! ... همین

بریم   میخوایم  حاال  خب 
و   ویالیی  پروژه  یک  سراغ 
پس   موافقید؟  آن.  ترسیم 

 بزن بریم.
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 نقشه اتوکد به آرشیکد: واردکردن

 و روش برای این کار داریم.د

 کردن فایل اتوکد به آرشیکد  Mergeروش اول: 

 کردن و یا همان اتصال اتوکد با آرشیکد  Xrefروش دوم: 

 طبق تصاویر عمل کنید:   هذای عل   میپرداز ی م ابتدا به روش اول  

 

     
 

 
  

Ram
meh

raz
.co

m

کپی بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد

Rammehraz.com :سفارش کتاب



 یادگیری آرشیکد با رام لذت 

 

 چالش ترسیم ویال در آرشیکد 

 راهنمای مرجع آرشیکد  35

 

   

تغییر سایز  یطریقه  این صورتاتوکد را وارد کردید اگر مقیاس و سایز آن درست بود به مراحل بعد بروید. در غیر فایل حال که  
 در آرشیکد را ببینید.

 

 را بزنید. (Resize)باال تغییر سایز نوارابزاریا از  

 Alt+Gاز حالت گروهی خارج شود.  حتماً نکته: 
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 : Xrefفایل اتوکد به آرشیکد با گزینه  واردکردنروش دوم 

 چه تفاوتی میان روش اول با روش دوم دارد؟ 

در روش اول ما فایل اتوکدی را به صورت کامل با تمامی  
امکانات ویرایشی خواهیم داشت ولی در روش دوم فایل  

قفل هستند    کامالً   هافایلاتوکدی به آرشیکد وصل است و  
و قابل ویرایش در آرشیکد نیست ولی در اتوکد است؛ فقط  

را بزنید. پس به    Reloadطبق تصویر زیر گزینه    است  کافی
  کنیم.  می رفته و طبق تصویر عمل    Xrefتنظیمات   برش 
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 در آرشیکد:  هاالیهتنظیم طبقات و 

 تنظیمات طبقات بر چند اصل استوار است:   عموالً م •

 Ground floor. شروع طبقه از کف زمین  1

 یک(  هایمن )طبقه  نی رزم یز . طبقه 2
را   • زیر  برای رسیدن به پنجره تنظیم طبقات مسیر 

 کنیم: می طی  

Design > story setting 

دکمه   از  استفاده  با     Ctrl +7  برمیان همچنین 
 دسترسی پیدا کنیم.  برش به این  توانیم می 

 در آرشیکد:  بندیالیه 

آرشیکد   به  را  اتوکدی  پروژه  که   م یآور ی مزمانی 
پس بهتر است قبل   شود می یی برای ما در آرشیکد ساخته  هاالیه

 توضیحاتی بدهم. بندیالیه در مورد ساختار  چه از همه 

خوبی    شدهبندی دسته  هایفایل تا    کندمی به شما کمک    بندی الیه.1
 داشته باشید.  

در    بندیالیه .2 پروژه شما  کردن  به    هایپروژهبرای سبک  عظیم 
 کمک شما خواهد آمد. 

تنظیمات  برای   • پنجره  به  رجوع    هاالیه رسیدن  زیر  مسیر  به 
 (Ctrl+L بندی: الیه  برمیان)کلید   کنیممی 

 هاالیه .ساختار 1

A. ًروی این گزینه فعال شود  حتما 

، حذف ساختار الیه =  Newساختار جدید الیه =  
Delete ،بروز رسانی کن =   را  هاه یالUpdate 

 : هاالیه .مشاهده 2

بسته یا   هاالیه چشم: الیه خاموش یا روشن، قفل:  
  بعدی سه باز خواهند شد، عالمت مکعب: ساختار  

 .کندمی آن را مشخص  

 .تنظیمات منتخب: 3

Newی جدید،  : ساخت الیهDelete  حذف کردن :
 ها: انتخاب همه الیهSelect allالیه،  
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Deselect all از حالت انتخاب در آوردن همه : 
ی فراخوانی شده از اتوکد خود را  هاالیه ن: تمام  الزامات تمری •

 بیاورید.  01cadجدید به نام  الیهیک در 

الیه ساخته    ، به الیه ساخته شده  ها الیه نکته: برای اعمال تمامی  
تمامی   و  کرده  را خاموش  آن الیه    هایفایل شده  به  را  اتوکد 

 .میبر ی م

ببریم. چطوری؟ با من  خب حاال باید هر پالن را در همان طبقه  
 ...  همراه باشید

ابتدا باید شبح را فعال کنید: منظورم این گزینه هست که در  
زیر   کمک  بینیدمی تصویر  شما  به  شبح  کنه.  را    می  طبقات 

 ببینید.  خوبیبه

 ابزار دیوار در آرشیکد: 

 یوار ما به کدام طبقه برود.د -1

 آیا از اتمام دیوار به آن اضافه یا کم شود.  -2

 ( ین ی)آجرچ شروع دیوار کجا باشد  -3

 ضخامت دیوار   -4

A.  کارینازک دیوار صلب و بدون 

B.   و    کارینازک دیوار داخلی  طرف  دو 
 خارجی 

C. ساختاری یوارهاید 

با چه    باشدنوع ساختار دیوار چند سانتی   -5
 نوع ساختاری 

 ضخامت را تعیین کنید.  -6

 میزان زاویه دیوار را تعیین کنید. -7

 ریسمان بنا چه باشد. -8

9- Floor Plan and Section    تنظیمات برش :
 عرضی و طولی در نما و پالن

10- Model   تعیین متریال )ماده( برای دیوار : 

11- Categories and Propertes   و برآورد مصالح پروژه  متره: تعیین 
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 در آرشیکد:  ترسیم دیوار

 ترسیم درب در آرشیکد: 

   ای کتابخانه متنوع در آرشیو  هایدرب نتخاب  ا -1

 شده بندی دسته به صورت  هادرب اطالعات نمایی   -2

 دیگر از آرشیو خود  هایدرب فراخوانی  -3

4- Preview and Positioning    اطالعاتی از قبیل عرض درب، ارتفاع :
 داشته باشد. ایفاصلهدرب، آستانه درب و از ضخامت دیوار چه  

5- Hinged Door Settings  :    چارچوب درب  ساختار  بادررابطه اطالعاتی  
درب خود  شیشه  ،و  درب  ،نوع  در    ،دستگیره  درب  بازشو  میزان 
تعیین    بعدی، سه و    دوبعدی ساختار درب در    بعدی، سه دوبعدی و  

میزان وضوح درب و مواردی    ،یبند دسته نوع متریال به صورت  
 تغییر دهیم. توانیممی را    لیقبن یازا

 ترسیم پنجره در آرشیکد: 

 .باشدمی مام پارامترهای پنجره شبیه درب ت
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 ابزار سطح و کف در آرشیکد: 

 سته. کوسته و شی م به صورت پیابزار ترس بهباتوجه د ی نکا سقف یف ک رسمبهمات، شروع یبعد از اعمال تنظ

  :  طریقه مبلمان گزاری در آرشیکد
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 ویلی ساختمانی  ی پروژهمطالب گفته شده انجام  ی خلصه

 ه ترتیب گفته شده تمامی مراحل زیر را پیش بروید تا ویالی خود را تکمیل کنید.ب

 اتوکد را به آرشیکد بیاورید. .1

 در نظر بگیرید. متر  3کنید و هر طبقه  گذارینام طبقات خود  .2

 تمامی دیوارها را بکشید از داخلی و خارجی  .3

 نمایید.  گذاریجای را   هادرب تمامی   .4

 را جانمایی کنید.  هاپنجره تمامی  .5

 خود را زیبا کنید. یپروژه حال به سراغ پارامترهای آن رفته و  .6

خود    یپروژه  بعدیسهمعمولی به    برمیان   F3  برمیانو یا کلید    rammehraz  برهایمیان برای    Ctrl+3  برمیانبا زدن کلید   .7

 کار خود را ببینید و از آن لذت ببرید.  ینتیجه بروید و  

 کار شما نقص داشت آن را برطرف کنید و متریال آن را تغییر دهید. کهدرصورتی  .8

 کف طبقه را ترسیم کنید.  .9

 را بزنید(   Ctrl+Cرا بزنید و سپس   Ctrl+Aبرای این منظور )  حال کل طبقه را کپی کنید .10

  Marquee  ی مارکرا بزنید و در فضای خالی از    Ctrl+Vرا بزنید و    Ctrl+6  ا ی  و بروید    Navigator  نوارابزاردوم در    یطبقه به   .11

 کلیک چپ نمایید. 

بروید و کار خود را مشاهده نمایید و از آن    بعدیسهتیپ در خواهد آمد پس به فضای    عنوانبه دوم شما    یطبقه حال   .12

 بیشتر لذت ببرید.

 بروید.  هادرب به سراغ   وارهاید پس از ترسیم  .13

 را ترسیم کنید.   هاجره پنسپس  .14

 چک کنید. بعدیسههمکف رفته و مبلمان گذاری کنید و کار خود را در   یطبقه به  .15

 کند(می سقف عمل  عنوان )به بام کپی کنید   یطبقه دوم را به  یطبقه کف  .16

خود دستگیره و متریال در    هایدرب خود بپردازید و آن را زیبا و جذاب کنید. به این معنی که برای    یپروژه  ات یجزئبه   .17

 نظر بگیرید و در تنظیمات آن را زیبا کنید. 

 عکس خود را ذخیره کنید.  توانیدمی   Ctrl+Sزدن  خود رندر و یا خروجی بگیرید و با یپروژه از  F9با زدن کلید   .18

 

ریز به ریز به معرفی کل    میخواهی محال اگر این چالش برای شما جذاب بود  امیدوارم تا این جلسه از آموزش لذت برده باشید.  

ویال ساختیم    راحتیبه ساده و جذاب.    طورهمان بسیار گسترده است ولی  نید که آرشیکد  اباید بدآن بپردازیم.    ابزارهایآرشیکد و  

!  شویم! ایحرفه  BIM Modelerپس برویم یک  
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