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 مقدمه:  

های ارائه شده در دانشگاه همیشه به عنوان چالشی بزرگ فرا  فاصله بین نیازهای صنعت و آموزش

این فاصله یادگیری  به منظور کم کردن .کند می خودنماییها  فارغ التحصیالن جوان دانشگاهروی 

تواند به افزایش مهارت و اعتماد به نفس  می راه بسیار مناسبی است کهافزار  عمیق و اصولی نرم

فارغ التحصیالن و شاغالن درصنعت کمک شایانی بنماید. این امر تا  ،دانشجویان،جویندگان کار

آنان بر میزان تسلط  ،انتخاب افراد برای مشاغلهای  بدانجا اهمیت دارد که یکی از معیار

باشد. از آنجا که دسترسی به اساتید مسلط و با تجربه در  می ن رشتهمربوط به آهای  افزار نرم

بر آن شدیم تا آنچه را حاصل ترکیب تجربه عملی روی  ،کار آسانی نیستها  افزار برخی نرم

 تجربیاتمجموعه کتب "تحت عنوان  باشد را می تدریس دانشگاهی ها صنعتی با سالهای  پروژه

مهندسی  ،ان مهندسی مکانیکآموختگ یار عالقمندان اعم از دانشدر اخت "ها افزار نرم کاربردی در

  قرار دهیم.ها  مهندسی صنایع و سایر رشتهکشی صنعتی،  تکنولوژی نقشه

عدم وجود رابطه مناسب معلم و  ،کند می مشکل ران حضور استاد بدوافزار  آنچه یادگیری نرم

در کالس اساتید با استفاده از تجارب آموزشی خود روی برخی نکات تامل  معموالً است. شاگردی

اما اعمال این شیوه در کتاب  .گذرند می تر کنند و از روی بعضی از موضوعات سریع می بیشتری

خودآموز هیچگونه ارتباطی های  با استفاده از کتب یا نرم افزار عبارت دیگره ب. کار آسانی نیست

 مواجه هاخواننده کتاب با تعداد زیادی از ابزار .شود برقرار نمی و خواننده کتاب بین تجربه استاد

ارائه شده است و اگر فرد بخواهد با سرعت  شود که به صورت بسیار خشک و غیرتعاملی به وی می

کمی از  لذا عده ،نگران از دست دادن مطالب مهم است ،اضافه عبور کند بیشتری از روی مطالب

  .برقرار کنند رؤثم و با آن ارتباط آموزشی را تا انتها مرور کنندافزار  توانند یک کتاب یا نرم می افراد

افزار  مختلف نرمهای  خوانندگان در پی نسخه "دویدن "زاراف یکی دیگر از مشکالت آموزش نرم

دهد که چنانچه آموزش به  می نشان مؤلفین این کتاب ها تجربه تدریس چندین سالاست. ام

فراگیران با استفاده از تجارب قبلی خود به راحتی از عهده کار  ؛صورت صحیح و عمقی انجام شود

ن اثر از آن برخوردار است ای هلذا ویژگی بارزی ک .بر خواهند آمدافزار  جدید نرمهای  با نسخه

 باشد.  افزار می و تکیه بر اصول اساسی در یادگیری نرم (version)نسخه ن از مستقل بود

 «فزارهاا تجربیات کاربردی در نرم» کتبآنچه در اختیار دارید اولین کتاب از مجموعه 

تجربه  تکیه بر تا با استبر آن نویسندگان و سعی  شده کاربردی نگاشته کامالًبا نگرش  است که



 

دوطرفه و تا حد امکان تعاملی با خوانندگان برقرار  ارتباطی ،آزادهای  آموزش های دانشگاه و کالس

 . گردد

برآنند تا دانشجویان، فارغ التحصیالن و  ،نویسندگان این کتاب و سایر کتب در دست تولید

 عالقمندان به نرم افزارهای مهندسی مکانیک را برای ورود به بازار کار آماده سازند. 

م شد یداشت بسیار خرسند خواهرا توان ادعای کامل بودن اثری  گاه نمی هیچ کهاز آنجا

ی از آنها گیر تا با بهره ارائه فرمایند رات انتقادی و پیشنهادی خود راچنانچه خوانندگان کتاب نظ

 . پیموده شود مسیر بهبود

 امیدواریم که به اندازه کافی مفید واقع شود. 

              Mohajerani @ biisco.ir 
            mk.gerami @ biisco.ir 

 1390بهار  -تهران                       

 



 

 این کتابهای  ویژگی

به روند  ای هنکاتی که دانستن آنها برای خوانندگان ضروری نیست و حذف آنها نیز خدش از برخی

  .اند معرفی شده "یمبیشتر بدان"اند و با عنوان  سازد در داخل کادر قرار گرفته آموزش وارد نمی

  .اند معرفی شده "نکته"بعضی مطالب که حاوی نکته داخل کادر قرار گرفته اند و با عنوان 

آنچه پیش رو  .اند شدههایی در داخل متن درس ارائه  به منظور تسهیل امر یادگیری مثال

 دارید شامل:

 های محیط 

  Sketcher 

  Part Design 

  Drafting 

 Assembly  

 عکس و فیلم  نحوه تهیه 

 افزار گر نرم از محیط تحلیل ای هخالص 

  Solid works-catiaافزارهای  منظور ارتباط با سایر نرم بندی متنوع به تهیه خروجی با قالب 

 از هریک از فصول  ای هگزینتئوری چهارهای  از تمرین ای همجموع 

 عملی حل شده به همراه درختچه طراحی های  تمرین 
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