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ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﻧﺎرﻣﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ،ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن و در ﻫﺮ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺎم آن را
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻧﻮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪا رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ وﺟﻮد دارد؟ ﭼﺮا ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ ) ( Hi techﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد؟ در
اﯾﺮان ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺎی رﺷﺪ دارد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻫﺎی ﺳﻮد ده و ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ای دارﯾﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺪام دوره از  5دوره ﺑﺎﻻ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻟﻮﮐﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮم ﻫﻮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ .در واﻗﻊ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ،ﮔﺮان ﺑﻮدن ،ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره آﺷﻨﺎﯾﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎی ﺑﻮم ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دوره ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ) ،ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻊ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ی
ﺳﺎﯾﺖ  www.sciboom.irﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ِ
ِ
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دوره ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  5دوره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻬﺎرت ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ دارد
ﺑﯿﺎﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رزﯾﻦ و
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﯾﻦ ،ﺟﺬاب و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
اول اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺤﺖ
ﺑﯿﺸﻤﺎری از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﺪ .در دوره ِ
ﻋﻨﻮان دوره ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و رزﯾﻦ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ای زﯾﺒﺎﯾﯽ رزﯾﻨﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ روش
در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی و ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻫﺮات ﺳﺎزی( و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و  (...ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻫﻨﺮ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و  ...ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در  4دورهی ﺑﻌﺪی روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در دوره دوم ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎده آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ و ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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)ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ  /http://sciboom.ir/scinews/2018/03/19/1137ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(
در دوره ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ از ﻗﺒﯿﻞ وﮐﯿﻮم  ،اﯾﻨﻔﯿﻮژن ،ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ و  ...آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﯿـــــــﺪ داد) .ﺟﻬـــــــﺖ آﺷﻨـــــــﺎﯾﯽ اوﻟﯿـــــــﻪ ﺑـــــــﺎ ﭼﯿﺴـــــــﺘﯽ روش وﮐﯿـــــــﻮم ﺑـــــــﮓ ،ﺑـــــــﻪ ﻟﯿﻨـــــــﮏ "
/https://www.aparat.com/v/yfUEGآﺷﻨﺎﯾﯽ_ﺑﺎ_روش_وﮐﯿﻮم_ﺑﮓ_در_ﺳﺎﺧﺖ_ﻗﻄﻌﺎت_ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ

"

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(

ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن  3دوره ﻓﻮق ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ و روﻧﺪ دوره از
ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺑﺎ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌﯽ و
ِ
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺷﻤﺎ در دو دوره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺨﺼﺺ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮازم
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ را در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺧﯿﻠﯽ ذوق زده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺗﺴﺖ و ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺎدی در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺮواز ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ دوره ی  4و  ،5ﮔﺬراﻧﺪن  3دوره اول ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ دوره ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ دوره ی ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻬﭙﺎد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻬﭙﺎد و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯽ:
ﻫﻤﻮاره آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ در
ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪام ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺗﺴﻠﻂ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ دوره ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ

ﭘﻮﺳﺘﺮ دوره اول  :دوره ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزی

اﯾﻦ دوره )دوره ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزی( ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺣﯿﻄﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭘﻮﺳﺘﺮ دوره ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ زودی در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ...
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  09106802643در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ...

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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