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 به نام خداوند بزرگ

اضافه شده  Assembliesو  Partsدو ابزار به عنوان  Revitبه باال در نرم افزار  1122از ورژن 

است که در پروژه های اجرایی بسیار دارای اهمیت می باشد. این ابزارهای  به شما کمک می کنند 

 .شما را باز تر می کند... تا خروجی بسیار دقیق تر داشته باشید و همچنین برای طراحی نیز دست

در این آموزش من تمامی امکانات این دو ابزار فوق العاده قوی وکاربردی را برای شما توضیح میدهم 

 که امیدوارم مفید واقع شود.

به صورت کاربردی و اجرایی می توانید به سایت  BIMبرای آموزش تخصصی نرم افزارهای 

www.aryaahora.com .مراجعه کنید 

هشدار: اخیرا عینا به چشم خودم دیدم که برخی از اشخاص مطالب بنده را با حذف نام 

قرار می دهند و حتی تمام خود  یو مشخصات من، آن را با نام خود در سایت ها

PDF هایی که برایRevit 2011 ده رنوشته بودم و به صورت رایگان در اینترنت انتشارک

ز اجازه کتبی ابودم را کتاب چاپ کرده اند. بنابراین قرار دادن این مطلب بدون دریافت 

 بنده در هر سایتی حتی با ذکر منبع ممنوع بوده و مطمئنا پیگیری خواهد شد.

تنها سایت هایی که بدون اجازه کتبی می توانند این مطلب را انتشار کنند به شرح زیر 

 می باشد:

http://ketabesabz.com/ )کتاب سبز( 

http://www.softgozar.com/ 
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Construction Modeling*)مدلسازی ساختمانی و بنایی( 

-Construction Modeling Overview)بررسی اجمالی مدلسازی ساختمانی و بنایی( 

 دسته های زیر برای گردش کاری ،مدلسازی ساختاری طراحی و پشتیبانی می کند: Revitافزار  در نرم

-Parts : )شما می توانید یک مدل را به بخش های مجزا و جداگانه ای که هر )قطعه بندیPart  می تواند به طور

(، صادر filtered(، فیلتر شدن)tagged(، برچسب گذاری)scheduledمستقل متره و برنامه ریزی)

 و همچنین می توانید یک بخش را به بخش های کوچک تر تقسیم بندی کنید. استفاده شود. (exported)کردن

ها به صورت خودکاربر اساس هر گونه تغییرات  به روز می  Partهنگامی که عنصر اصلی را ویرایش می کنید، 

 تاثیری بروی عنصر اصلی ندارد. Partشوند. ویرایش یک 

- Assemblies : )شما می توانید هر تعداد از عناصر را برای ایجاد )مونتاژ یا سرهم کردنassembly  انتخاب

 assemblyاستفاده کردید، می تواند به صورت تکی نیز دستکاری شوند. هر  assemblyکنید. عناصری که در 

را در هر مدلی از پروژه که نیاز و شما می توانید این نمونه جداگانه،  assemblyمنحصرا، نشان دهنده یک نوع 

پیرو تغییرات در مدل هستند، و تیپ های مختلف ساخته شده و بروز  Assembliesدارید قرار دهید.تغییرات در 

 رسانی می شوند.

Assemblies ( می توانند ویرایش شوندedited (برچسب گذاری ،)tagged ( متره و زمانبندی ،)scheduled )

 شوند.( filteredو فیلتر)

لیست می شوند و می توانید در صورت نیاز  Project Browserدیدهای مونتاژی به عنوان تیپ های مونتاژ در 

 آنها را در شیت قرار دهید.

Parts-- )قطعه بندی( 

--- Parts Overview بررسی اجمالی(Part:) 

اند به طور مستقل متره و برنامه می تو Partشما می توانید یک مدل را به بخش های مجزا و جداگانه ای که هر 

( استفاده شود. exported(، صادر کردن)filtered(، فیلتر شدن)tagged(، برچسب گذاری)scheduledریزی)

ها به عنوان مدلسازی ساخت Partو همچنین می توانید یک بخش را به بخش های کوچک تر تقسیم بندی کنید.

ما می توانید یک طرح مدل را با جزئیات پیچیده تر قطعه بندی و و ساز مورد استفاده قرار گرفته می شود و ش

 بسازید.
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Part:ها می توانند با الیه های عناصر سازه ای زیر ایجاد شوند 

- Walls به استثنای(stacked walls  وcurtain walls) 

- Foundation Walls 

-Roofs 

-Ceilings 

- Structural slab foundations 

- Slab Edges 

- Fascias 

- Gutters 

 زیر تولید و ایجاد شوند: In-Placeو  Loadedها می توانند بروی فامیلی هایی از نوع Partهمچنین 

-Structural Framing 

-Columns 

-Structural Columns 

 ، می تواند توسط پروژه جاری و یا پروژه لینک شده انجام شود.Partعناصر برای ساختن و ایجاد کردن 

Partبه صورت خودکار، هنگامی که عنصر اصلی آنها تغییر می کند، بروز رسانی می شوند. از جمله ویرایش ها  ها

ممکن است شامل اضافه/حذف الیه ها، و یا تغییر نوع دیوار، ضخامت الیه، جهت دیوار، هندسه دیوار، متریال و یا 

 می شود. Deleteز به وجود آمده نی Partبازشوها باشد. با حذف عنصر اصلی هر گونه 

 های مرتبط به دیوار نیز کپی می شوند.Partهنگامی که عنصر اصلی را کپی می کنید، هر گونه 

Creating Parts ساختن(Part) 

از یک عنصر هم می توانید ابتدا عنصر را انتخاب کنید و بعد ابزار را و یا ابتدا ابزار را انتخاب کنید  Partبرای ایجاد 

 ر دو روش را برای شما شرح می دهمدر زیر ه بعد عنصر را، که
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Select elements first)ابتدا انتخاب عناصر( 

 ایجاد شوند را انتخاب کنید. Partدر صفحه ترسیمی هر یک از عناصری که می تواند -2

 

1-  Click Modify | <element type> tab  Create panel   (Create Parts). 

 

 

Select tool first()ابتدا انتخاب ابزار 

-2 Click Modify tab  Create panel   (Create Parts). 

 
ایجاد شوند را انتخاب کنید.در این حالت تنها عناصری  Partدر صفحه ترسیمی هر یک از عناصری که می تواند -1

 .رنگ نمایان می شوند ایجاد شوند به صورت فعال باقی می مانند و مابقی عناصر به صورت کم Partکه می توانند 
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 بفشارید. Spacebarو یا  Enterپس از انتخاب عنصر ، در کیبرد بروی کلید  -3

Deleting Parts حذف کردن(Part)ها 

 هایی که از آن ایجاد شده اند تیز حذف می شوند.Partرا حذف می کنید، تمام  Partهنگامی که شما یک 

 :Partکردن یک  Deleteجهت 

 را انتخاب کنید. Partیمی در صفحه ترس-2

 

Press Delete, or click Modify | Parts tab  Modify panel   (Delete).-1 

 

ها می Partاخطا زیر نمایان می شود که به معنی)تغییرات در مدل بعث حذف برخی از  Deleteپس از انتخاب 

 شود(
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 کلیک کنید. Delete Element(s)ه ها بروی دکمPartدر پنجره اخطار نمایان شده برای حذف -3

 

Controlling Part Visibility and Appearance کنترل ظاهر سازی و نمایش(Part) 

هایی که بروی عناصری اعمال کردید را در دیدهای مورد نظر مشخص و Partبا استفاده از روش زیر می توانید 

 ظاهر سازید.

فضای خالی کلیک کنید تا مطمئن شوید عنصری انتخاب نمی  ابتدا به دید مورد نظر بروید و سپس در یک-2

 نمایش داده شود. Propertiesباشد تا مشخصات دید جاری در پالت 
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قرار دارد که با استفاده از  Parts Visibility ، فیلدی با عنوان Graphics، زیر Propertiesبروی پالت -1

 نمایشی و ظاهری کنترل کنید. ها را از نظرPartگزینه های این لیست می توانید 

 

Show Parts ،با انتخاب این گزینه ها:Part ها به صورت مستقل در دید جاری نمایش و ظاهر می شوند و

در این حالت عنصر نمایش داده می شود. highlight هنگامی که موس را بروی آنها جابجا می کنید به صورت 

 شود. highlight لی  انتخاب و یا اصلی قابل نمایش نیست و نمی تواند عنصر اص

 

Show Original در این حالت:Part ها به صورت مستقل قابل مشاهده نیستند، اما عناصر اصلی که از انها برای

را  .(Create Parts) استفاده شده قایل نمایش و انتخاب می باشند.در این حالت اگر ابزار  Partساختن 

تبدیل شده  Partبلیت انتخاب شدن را ندارند، چون قبال آن عنصر اصلی به انتخاب کنید دیگر عنصر اصلی قا

برای  Edit Divisionرا انتخاب کنید و با ابزار  Part، شما می توانید  Partبرای تقسیم بندی بیشتر یک است.

 ویرایش استفاده کنید.
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Show Both : ، در این حالتPartند و می تواند هر یک به صورت ها و عناصر اصلی هر دو قابل مشاهده هست

 شوند. highlightedمستقل انتخاب و یا 

 

Controlling Part Appearance کنترل نمایش ظاهری(Part) 

Part ها در نرم افزارRevit  دارای یکCategory  جداگانه ای در پنجرهObject Style هستند که به شما این

تغییر دهید وط برش خورده، رنگ خطوط، هاشورها و متریال و ... امکان را می دهد تا آنها را از نظر ضخامت خط

و یا بخشی  Partشما می توانید تغییرات را روی همه قسمت های آنها را ظاهر سازید. display partsو در حالت 

 اعمال کنید.

 

  ، در پالترا غیرفعال کنید Partsگزینه  Visibility/Graphic Overridesاگر شما در پنجره نکته مهم : 

Properteis  به صورت خودکار گزینهShow Orginal  تنظیم می شود، و به همین ترتیب اگر شما در پنجره

Visibility/Graphic Overrides  گزینهPart  را که غیر فعال باشد را به فعال تغییر دهید در پالت

Properteis   نمایش ،Part ها به صورت خودکار برویShow Part  می کند.تغییر 
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Dividing Parts تقسیم بندی(Part)ها 

و  sketching divisionتعیین شد، شما می توانید با استفاده از خطوط  Partپس از اینکه عنصری به عنوان 

 یا انتخاب کردن عناصر مرجع که یکدیگر را قطع کردند، بخش های کوچک تری بسازید.

Dividing Parts by Sketching تقسیم بندی(Part ها توسطSketch) 

 که تقسیم شده را انتخاب کنید. Partو یا  Partیک -2

 

 

Click Modify | Parts tab  Part panel   (Divide Parts)-1 

 

در زیر  Propertiesایجاد شود، در پالت  Gapاگر می خواهید بین قطعات ناشی از تقسیم بندی یک فاصله یا -3

Didision Geometry و در فیلد Gap  وارد کنید.به عنوان محدود کننده یک مقدار عدد مثبت  
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 انتخاب کنید. Division Profileاز فیلد  Gapهمچنین شما می توانید یک پروفایل بروی لبه های 

 

اضافه شده است و برای این بخش پروفایل   Revitبه  1121از ورژن  Create Partامکان نکته بسیار بسیار مهم: 

قرار داده شده است که در حالت پیش فرض در  Metric Division Profile.rftپلیت جدید با نام نیز یک تم

 دانلود کنید. www.aryaahora.comنرم افزار وجود ندارد شما می توانید این تمپلیت را از سایت 

 را می توانید مشاهده کنید: Metric Division Profile.rftدر تصویر زیر محیط فامیلی 
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Click Draw panel   (Edit Sketch)-4 

 

 با انتخاب این ابزار، پانل ابزارهای ترسیمی خط نمایش داده می شود.

 

، صفحه کاری مورد نظر را بروی عنصری که می خواهید بروی آن شکل Work Planeبا استفاده از پانل -5

 یم کنید.ترسیم کنید فعال و تنظ

 

 با استفاده از ابزارهای ترسیمی خط ، شکل هندسی مورد نظر را برای تقسیم شدن ترسیم کنید.-6

مرز از  1نکته : خطوط مستقیم و یا منحنی ها نیازی نیست که حتما یک محیط بسته باشد، اما هر کدام باید 

Part ر را ات بسته نیز نیازی نیست که یکدیگرا قطع کنند تا یک منطقه هندسی جداگانه ای تعریف شود. ترسیم

 قطع کنند و مرز های جدیدی بسازند، چون وقتی محیط بسته باشد به خودی خود منطقه جدید ایجاد می شود.
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برای خارج شدن از حالت ترسیمی کلیک (Finish Sketch Mode)  پس از اتمام ترسیم، بروی دکمه -7

 کنید.

 

 کلیک کنید.(Finish Sketch Mode)  یش نتیجه کار، بروی دکمه برای ادامه ویرایش و نما-8

 

 در انتها اگر کارتان را به درستی انجام داده باشید تقسیم بندی بروی عنصر مانند تصویر زیر نمایان می شود.

 

 شود: که در باال اشاره کردیم مقدار عددی مثبت وارد کنید نتیجه کار مانند تصویر زیر می Gapاگر در فیلد 
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Dividing Parts by Reference تقسیم بندی(Part)ها بوسیله مرجع 

 که تقسیم شده را انتخاب کنید. Partو یا  Partیک -2

 

Click Modify | Parts tab  Part panel   (Divide Parts)-1 

5 

در زیر  Propertiesپالت ایجاد شود، در  Gapاگر می خواهید بین قطعات ناشی از تقسیم بندی یک فاصله یا -3

Didision Geometry  و در فیلدGap  یک مقدار عدد مثبت به عنوان محدود کننده وارد کنید. همچنین شما

 انتخاب کنید. Division Profileاز فیلد  Gapمی توانید یک پروفایل بروی لبه های 
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4-Click Modify | Division tab  References panel   (Intersecting 

References). 

 

 

می توانید هر یک از دید های  Filterباز شده، با استفاده از لیست کشویی  Named Referencesدر پنجره -5

Levels ،Grids ،Refrence Plans  را کنترل کنید و از انها برای تقسیم بندیPart .انتخاب و استفاده کنید 

 

این لیست استفاده کنید می بایست ابتدا آنها را در پروژه در موقعیت  نکته : در صورتی که بخواهید از گزینه های

های مورد نیاز ترسیم کنید تا در این لیست اضافه شوند، در غیر اینصورت این لیست خالی می باشد و فقط دو 

Levels .پیش فرض را دارد 
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 مورد نیاز را وارد کنید.مقدار عدد مثبت یا منفی  Offsetپس از انتخاب مراجع مورد نظر، در فیلد -6

 

 

 کلیک کنید. Okبروی -7

 کلیک کنید.(Finish Sketch Mode)  برای ادامه ویرایش و نمایش نتیجه کار، بروی دکمه -8
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Editing Part Divisions ویرایش بخش های تقسیم شده(Part) 

( که Refrence Planesیا  Levels، Gridsبا استفاده از روش زیر می توانید شکل هندسی عناصر و یا مراجع)

 ها به بخش های کوچک تر تعریف شده اند را ویرایش کنید.Partبرای تقسیم شدن 

 بزرگتر می باشد را انتخاب کنید. Partی که حاصل از تقسیم شدن Partیک -2

 

Click Modify | Parts tab  Part panel   (Edit Division).-1 

به صورت رنگ آبی روشن و خطوط تقسیم کننده با رنگ سبز نمایش  Partهای اصلی با انتخاب این ابزارقسمت 

 داده می شود.

 

 در حالت ویرایش شما می توانید موارد زیر را انجام دهید:-3

 ( مختلف را به عنوان بخش های تقسیم کننده  انتخاب کنید. reference* مراجع)

پانل ترسیمی، تقسیم بندی های هندسی بیشتری اضافه  ،  و ابزارهای(Edit Sketch) *با کلیک بروی 

 از حالت ویرایش خارج شوید. (Finish)  کنید، و سپس با کلیک بروی 
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 و دراگ کردن آن به یک موقعیت جدید و یا حذف کردن آن. division lineانتخاب یک *

از پانل  Divider Gapبین قطعه های تقسیم شده بوسیله پارامتر  Gapتعیین یک مقدار شکاف یا *

Properties. 

ار  Edge Matchاعمال کردن یک پروفایل در امتداد لبه قطعه ها بوسیله یک از حالت های نمایشی در فیلد *

 پانل مشخصات.

 دیگر با استفاده از: Partبه  Part*اضافه کردن یک 

 Modify | Division tab  Divided Parts panel   (Add) 

 دیگر با استفاده از: Partاز  Part*کم کردن یک 

Modify | Division tab  Divided Parts panel   (Remove) 

 ( در قطعه، mergedادغام شده) Part*انتخاب یک 

click  (Edit Merged), then use the  (Add) and  (Remove)  

 که می توانید آنها را به قطعه ادغام شده، اضافه و یا کم کنید.

 کلیک کنید. (Finish) ی خارج شدن از حالت ویرایشی بروی برا-4

Merging Parts)ادغام کردن قطعه ها( 

را با دو یا چند شکل هندسی که با هم تداخل دارند و متریال مشابه دارند، ادغام  Partشما می توانید یک 

حالت ویرایش برای بخش های کنید.بخش ادغام شده را می توان برای اضافه کردن و یا کم کردن ویرایش نمود.

قرار می گیرید و بخش های انتخاب شده،  Edit Divisionادغام شده نیزموجود است، هنگامی که شما در حالت 

 شامل بخش های ادغام شده نیز می باشند. 

To create a merged part)جهت ادغام کردن یک قطعه( 

2- Part غام انتخاب کنید.ها را برای اد 
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-1 Click Modify | Parts tab  Part panel   (Merge Parts). 

 

 

کردن انتخاب  نموده اید متریال مشابه نداشته باشد اخطار زیر  Mergeهایی را که برای Partاگر نکته مهم : 

هایی انجام می شود که متریال Partفقط بروی  Mergeنمایان می شود و به شما یادآوردی می کند که عمل 

 باشد.آنها مشابه 
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To edit a merged part)جهت ویرایش بخش ادغام شده( 

2-Part .ادغام شده را انتخاب کنید 

 

-1 Click Modify | Parts tab (or Modify | Division if you are already editing a division that 

contains a merged part)  Part panel   (Edit Merged). 

 

3-Click Modify | Merged Part tab  Merged Parts panel   (Add) or  (Remove) 

 

 هایی که مایلید اضافه و یا کم شوند را انتخاب کنید.Partو سپس 
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کلیک  (Finish Edit Mode)  ا تمام شد، بروی آیکن Partiهنگامی که اضافه کردن یا کم کردن -4

 ید.خارج شو Edit Mergedکنید تا از حالت 

Excluding and Restoring Parts( مستثنی و بازگرداندنPart)ها 

، material takeoffsها را در پروژه مستثنی کنید، به این صورت که آنها دیگر در Partشما می توانید 

Schedules.بخشی از  ، و دیگر لیست ها محاسبه نمی شوندExcluding  هنگامی که موس را بروی آن عناصر

 ( را می توانید به عنوانExcludingنمایان می شوند. بخش هایمستثنی شده ) highlightedصورت ببرید به 

 به پروژه برگردانید. (Restored)باز سازی 

To exclude a part from the model( جهت مستثنی کردن کردنPart)ی از مدل 

2-Part .را انتخاب کنید 

 

Click Modify | Parts tab  Exclude panel  (Exclude Parts). 

 

 انتخاب شده از لیست محاسبانی پاک می شود. Partپس از انتخاب این ابزار ، 
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To restore an excluded part جهت برگرداندن یک(Part )مستثنی شده 

 انتخاب کنید،  سپس با کلیک کردنشود و  highlightمورد نظر ببرید تا  Partمکان نمای موس را بروی -2

Click Modify | Parts tab  Exclude panel  (Restore Parts)-1 

 

 نمایش داده شده بروی عنصر در صفحه ترسیمی کلیک کنید.(Restore Parts) و یا بروی آیکن 

 

 Editing Part Geometry)ویرایش قسمت هندسی( 

هنگامی ویرایش کنید.یک سطح ها را بروی Partشما می توانید با کلیک و دراگ کردن گریپ ها، شکل هندسی 

را بروی عناصری که به صورت الیه ای می باشد، مانند دیوار و یا دیگر عناصر میزبان، ایجاد می  Partکه شما 

 کنید، شما می توانید از این روش ترکیب الیه ها را برای نمایش آماده کنید.
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ود. با استفاده از روش زیر آن را ( در حالت پیش فرض نمایش داده نمی شShape handlesشکل دستگیره)

 نمایش و الیه ها را ویرایش کنید:

 ی را ه می خواهید از نظر هندسی ویرایش کنید، انتخاب کنید.Partدر صفحه ترسیمی ، -2

 

را فعال کنید.)انتخاب  Show Shape Handles، گزینه Identity Data، زیر Propertiesدر پالت -1

 کنید(.

 

بروی قسمت انتخاب شده نمایش داده می شود و می توانید با کلیک و دراگ  shape handlesاکنون -3

 را به شکل مورد نیاز ویرایش کنید. Partکردن این دستیگره، 
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Part Instance Properties)مشخصات نمونه بخش( 

 

Base Level : ،به طور پیش فرضLevel  عنصر اصلی به عنوان سطح مبنا برایPart می شود. شما  استفاده

 )بدون وابستگی( را انتخاب کنید.Non Associatedدیگر و یا مقدار  Levelمی توانید یک 

Volume حجم :Part .انتخاب شده را نمایش می دهد. این فیلد فقط برای خواندن می باشد 

Area مساحت :Part .این فیلد فقط برای خواندن می باشد. انتخاب شده را نمایش می دهد 

Length طول :Part .این فیلد فقط برای خواندن می باشد. انتخاب شده را نمایش می دهد 

Height:  ارتفاعPart .این فیلد فقط برای خواندن می باشد. انتخاب شده را نمایش می دهد 

Thickness ضخامت :Part .این فیلد فقط برای خواندن می باشد. انتخاب شده را نمایش می دهد 

Excluded ،با تیکدار کردن این گزینه :Part  انتخاب شده به عنوانPart  مستثنی شناخته می شود.)در بخش

 های قبلی توضیح داده شد(

Shape is modified این گزینه اگر تیکدار باشد یعنی :Part  بوسیلهshape handles  ویرایش شده است و

 قرار نگرفته است. shape handlesاگر تیکدار نباشد یعنی مورد ویرایش با استفاده از 
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Commentیک توضیحی که شما وارد کرده اید و یا قبل ایجاد کرده اید را از لیست کشویی، نمایش می دهد :. 

 می تواند انتخاب شود برای دیگر نمونه از عناصر در یک مجموعه،  صرفنظر از فامیلی یا تیپ. Commentیک 

Markبطوری که توسط دیگر کاربران نیز مشخص شده اند. : هویت یا محسوب کردن یک نمونه خاص 

Show Shape Handles با فعال کردن این گزینه، بروی :Part  دستگیره هایی نمایان می شود و به شما امکان

 را بروی یک سطح می دهد. Partویرایش شکل هندسی 

Original Category هویت اصلی :Part .را نمایش می دهد 

Original Familyویت اصلی فامیلی جسم ایجاد شده به : هPart .را نمایش می دهد 

Original Type هویت اصلی نوع عنصر ساخته شده :Part .را نمایش می دهد 

Material By original : مشخص می کند که متریال اختصاص داده شده بهPart  از عنصر اصلی می باشد یا

اشد یعنی از جسم اصلی باید متریال ویرایش شود، اما اگر این ایجاد شده. اگر این گزینه تیکدار ب Partتوسط 

 انتخاب شده متریال جداگانه ای انتخای کنید. Partگزینه را غیرفعال کنید می توانید در پایین همین فیلد برای 

Material متریال اختصاص داده شده به :Part .را نمایش می دهد 

Constructoin نشان می دهد که :Part اب شده به عنوان انتخCore هسته( می باشد و یا(Finish سطح(

 نهایی کاری(. این گزینه نیز فقط برای خواندن می باشد.

Division Instance Properties( مشخصات نمونه قسمت یا(Division)) 

 

Divider gap می توانید شکاف بین :Divide  در حال ترسیم و یا در هنگام ویرایشDivide  تنظیم موجود را

 دارد و نتیجه ان بدون شکاف می باشد. 1.1کنید. در حالت پیش فرض مقدار 
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Split Profile Type شما می توانید لیست این فیلد را باز کنید و یکی از پروفایل های از قبل بارگذاری شده :

بستگی  می باشد. Noneایجاد شوند. در حالت پیش فرض بروی ها Divideرا انتخاب کنید تا در امتداد لبه های 

 پارامتر زیر برای چگونگی نمایش آن ظاهر شود: 4به نوع پروفایل انتخاب شده، ممکن است 

Edge Match با استفاده گزینه های این فیلد می توانید یکی از حالت های زیر را برای مطابقت دادن لبه ها :

 انتخاب کنید.

 

مشخص شده است که این پروفایل به صورت  Angled Step division: تصویر فوق برا اساس پروفایل نکته 

 پیش فرض در نرم افزار موجود می باشد.

Profile Along Flip این گزینه بروی هر سه گزینه های فیلد :Edge Match با تیکدار قایل اجرا می باشد ،

اهیم بگوییم قرینه می درجه به صورت افقی می چرخد یا به شکل سادتر بخو 281کردن این پارامتر، پروفایل ها 

 کند.

 مانند تصویر زیر نمایش داده می شود: Complementaryبرای مثال، با فعال کردن این پارامتر، پروفایل 

 

Profile Across Flip این پارامتر بروی گزینه :complementary  از لیست انتخاب های فیلدEdge 

Match درجه می شود. 281ی عمودی به صورت اعمال می شود و باعث چرخش پروفایل در راستا 

 مانند تصویر زیر نمایش داده می شود: Complementaryبرای مثال، با فعال کردن این پارامتر، پروفایل 
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Profile Offset فاصله پروفایل نسبت به موقعیت :Divide .را در این فیلد می توانید وارد کنید 

Creating a Division Profile Familyایجا( د یک پروفایلDivision :)در محیط فامیلی 

بسازید و از ان برای لبه های  Divisionبا استفاده از روش زیر شما می توانید یک فامیلی پروفایل برای بخش 

part  در حال ساخت و یاPart  .موجود استفاده کنید 

-2 Click  New Family. 

 را بیابید. Division Profile.rft Metric، تمپلیت  Select Templateدر پنجره -1

آن را دانلود  www.aryaahora.com: این تمپلیت در نرم افزار وجود ندارد بنابراین با مراجعه به سایت نکته

 ارسال کنید تا برای شما ایمیل شود. @gmail.comghasem.ariyaniکنید و یا ایمیلی به آدرس 

 

کلیک کنید تا وارد محیط فامیلی  Openبا دابل کلیک بروی این تمپلیت، و یا پس از انتخاب بروی دکمه -3

Division Profile.rft Metric .شوید 
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Click Create tab  Detail panel  Line, and sketch the desired profile-4 

 مورد نظر را ترسیم کنید()طرح 

 

نید را انتخاب ک تمام خطوط ترسیم شدهبرای مشخص کردن سطح جزئیات پروفایل ترسیم شده می توانید،  -5

 کلیک کنید . Visibility Settings، بروی  ابزار  Visibilityو پانل  Modify Line در تب و سپس

 

 (Fine, Medium, or Coarse)چه سطحی از جزئیات  با مشاهده این پنجره می توانید مشخص کنید که در-6

 کلیک کنید. Ok، پروفایل قابل مشاهده باشد. در انتها بروی 

 

 فامیلی را ذخیره کرده و سپس وارد پروژه کنید و استفاده نمائید.-7
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 هم:ن می ددر تصویر زیر فامیلی تصویر باال را که ساختم را در محیط پروژه در حالت های مختلف برای شما نشا
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Assemblies Overview بررسی اجمالی(Assemblies:) 

Assemblies  دسته از عناصرRevit  را در گردش کاری ساختار پشتیبانی می کند که اجازه شناسایی یا تعیین

عدا ت هویت، طبقه بندی، تعیین کمیت، و مستند سازی هر عنصر با ترکیب عناصر دیکر در مدل را بدهد. شما هر

استفاده کنید و سپس آنها را ویرایش، برچسب گذاری،  assemblyاز عناصر که نیاز دارید را می توانید برای ایجاد 

 برنامه زمانبندی و یا فیلتر کنید.

اضافه می شود، چرا که این نوع نمونه ها را کی توانید در  Project Browserهر اسمبلی که ایجاد می کنید در 

 و یا نمونه های دیگر از همان بسازید. شیت قرار دهید

How are assembly types differentiated متمایز دانستن انواع تیپ های مونتاژی(:؟)چگونگی 

 یک نوع جدید اضافه می شود. Project Browserهرزمان شما یک اسمبلی بسازید در 

ن مجموعه مطابقت دارند، باید دارای هایی که به رسمیت شناخته می شوند و به عنواRevit  ،assembliesدر 

 شرایط زیر باشند:

 ، دارای یک اسم مشابه باشند.Naming Category*آنها باید در پالت مشخصات اسمبلی در فیلد 

*آنها باید دارای تعداد مشابه از عناصر برای دسته های مشابه و تیپ های مشابه با مقادیر مشابه از مشخصات 

 ارند.اشکال هندسی تاثیر بگذ

 هر یک از اسمبلی را اشغال کنند. *عناصر مربوطه باید در موقعیت های مشابه

Which elements can be included in assemblies)؟)چه عناصری می توانند شامل یک اسمبلی شوند؟ 

بلی شوند و ها و غیره می توانند شامل اسمPartاکثر عناصر مانند دیوارها، کف ها، سقف ها، نمونه های فامیلی و 

 عناصر زیر نمی توانند در اسمبلی اضافه شوند:

Annotations and detail items- 

Assemblies and elements that are already part of another assembly- 

-Complex structures (trusses, beam systems, curtain systems, curtain walls, 

stacked walls) 

Elements in different design options- 
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Groups- 

Imports- 

Images- 

Links or elements in a link- 

Masses- 

-MEP-specific elements (ducts, pipes, conduits, cable trays and fittings, HVAC 

zones) 

Model lines 

-Railings that have a continuous top rail or handrail defined in the railing type 

properties 

Rooms- 

-Stairs created by components (stairs created by sketch can be included) 

-Structural loads, load cases, and internal loads 

 )ایجاد اسمبلی( *

 ید:شما با هر یک از روش های زیر می توانید با انتخاب عناصر در صفحه ترسیمی، اسمبلی را ایجاد کن

Select elements first:)ابتدا انتخاب عناصر( 

 در صفحه ترسیمی عناصری را که می خواهید شامل اسمبلی شوند را انتخاب کنید.-2
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Click Modify | <element type> tab  Create panel   Create Assembly-1 

 

وانید مقدار نام پیش فرض را ویرایش ، اگر اسمبلی منحصر به فر است، شما می تNew Assemblyدر پنجره -3

کنید، که بطور پیش فرض یک مقدار عدد ترکیبی به انتهای نام نوع اسمبلی اضافه و اختصاص داده می شود. اگر 

اسمبلی شامل دسته ای از عناصر مختلف می باشد، شما می توانید یک مقدار متفاوت برا نامگذاری دسته بندی 

منحصر به فرد است شما می توانید نوع نام آن را ویرایش کنید. برای اتمام کار در  انتخاب کنید ولی اگر همچنان

به عنوان یک نوع جدید اضافه  Project Browserکلیک کنید تا اسمبلی ایجاد شود ودر  Okاین پنجره بروی 

 شود.

 

-readورت فقط به ص Name Typeاگر یک جفت از اسمبلی که در حال ساخت هستید وجود داشته باشد، 

only  می باشد، و برای ایجاد یک نوع دیگراز آن اسمبلی برویOk .کلیک کنید 
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با این حال، اگر اسمبلی جدید شامل عناصر از دسته های مختلف باشد، شما می توانید یک مقدار متفاوت برای 

Naming Category  .انتخاب کنید 

 

* Select tool first)ابتدا انتخاب ابزار( 

Click Modify tab  Create panel   Create Assembly.-2 

 

انتخاب می  Addنمایش داده می شود که به طور پیش فرض ابزار  Add/Removeنوار ابزار با انتخاب این ابزار 

 باشد.

 

 در صفحه ترسیمی ، بروی عناصری که می خواهید شامل اسمبلی شود کلیک کنید.-1

 کلیک کنید تا از این حالت خارج شوید. Finishبرای اتمام کار بروی دکمه -3

، اگر اسمبلی منحصر به فر است، شما می توانید مقدار نام پیش فرض را ویرایش New Assemblyدر پنجره -4

کنید، که بطور پیش فرض یک مقدار عدد ترکیبی به انتهای نام نوع اسمبلی اضافه و اختصاص داده می شود. اگر 
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از عناصر مختلف می باشد، شما می توانید یک مقدار متفاوت برا نامگذاری دسته بندی  اسمبلی شامل دسته ای

انتخاب کنید ولی اگر همچنان منحصر به فرد است شما می توانید نوع نام آن را ویرایش کنید. برای اتمام کار در 

ن یک نوع جدید اضافه به عنوا Project Browserکلیک کنید تا اسمبلی ایجاد شود ودر  Okاین پنجره بروی 

فقط به صورت  Name Typeاگر یک جفت از اسمبلی که در حال ساخت هستید وجود داشته باشد،  شود.

read-only  می باشد، و برای ایجاد یک نوع دیگراز آن اسمبلی برویOk .با این حال، اگر اسمبلی  کلیک کنید

 Naming Categoryد یک مقدار متفاوت برای جدید شامل عناصر از دسته های مختلف باشد، شما می توانی

 انتخاب کنید. 

Editing Assemblies)ویرایش اسمبلی( 

شما می توانید عناصری را به اسمبلی اضافه، عناصری را حذف و یا ویرایش های خاصی بروی عناصر انتخاب شده 

 در یک مجموعه مونتاژی انجام دهید.

To add or remove assembly elementsی اضافه یا کم کردن عناصر اسمبلی()برا 

 در پروژه و در یک دید، اسمبلی را انتخاب کنید.-2

 

 

2-Click Modify | Assemblies tab  Assembly panel   (Edit Assembly). 
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نیز می توانید، با دابل کلیک بروی عناصر  Optionsبسته به نوع تنظیم دابل کلیک شما در پنجره نکته مهم : 

 www.aryaahora.comمبلی وارد محیط ویرایشی آنها شوید. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به سایت اس

 شوید و در بخش انجمن توضیحات را درخواست کنید.

 

د، و سپس کلیک کنیor  (Remove) ( Add)  ، برای Edit Assemblyبروی نوار ابزار شناور  -3

 عناصری را که می خواهید اضافه یا کم کنید را انتخاب کنید

 

-4 Click  (Finish). 
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To edit the assembly origin)جهت ویرایش منشاء اسمبلی( 

 صفحات منشاء تعیین می نقطه منشاء اسمبلی تعیین کننده، جهت اسمبلی در رابطه با جهت پروژه می باشد.

 create assemblyسمبلی در ارتفاعات مربوطه در زمان ایجاد نقشه های اسمبلی)کنند که چگونه جهت ا

views.هنگامی یک تیپ از یک نمونه اسمبلی را تغییر می دهید، منشاء تیپ جدید برای نمونه اعمال  ( قرار گیرد

 و استفاده می شود.

 یک اسمبلی را در پروژه انتخاب کنید.-2

 

Click Modify | Assemblies tab  Assembly panel   (Edit Assembly).-1 
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 در تصویر زیر شکل منشاء اسمبلی در دید ها دو و سه بعدی نشان داده شده است.

 

در صفحه ترسیمی، نشانگر منشاء اسمبلی را انتخاب کنید و سپس با دراگ کردن آن را به موقعیتی که نیاز -3

 دارید برای ویرایش جابجا کنید.

 

 

Click  (Finish).-4 

 

To change the type of an assembly)برای تغییر تیپ یک اسمبلی( 

 در پروژه یک اسمبلی را انتخاب کنید.-2
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را با کلیک کردن بروی فلش باز کنید، و یک تیپ  Type Selector، لیست Propertiesدر باالی پالت -1

 جدید اسمبلی را انتخاب کنید.

 

 به تیپ نمونه انتخاب شده تبدیل می شود. این نمونه انتخاب شده

To edit an element in the assembly)برای ویرایش یک عنصر در اسمبلی( 

نمایش داده  highlightمکان نمای موس را در صفحه ترسیمی بروی اسمبلی ببرید تا اسمبلی به شکل -2

 .)کلیک نکنید بلکه فقط موس بروی عنصر اسمبلی قرار بگیرد.(شود

 

 شود. highlightرا فشار دهید تا زمانی که فقط عنصر مورد نظر به صورت تکی  Tabبروی کیبرد کلید -1

 

شد، کلیک کنید تا انتخاب شود. حاال شما می توانید عنصر را جابجا  highlightپس از اینکه عنصر مورد نظر -3

 کنید، مشخصات را تغییر دهید، و یا دیگر ویرایشات مورد نیاز .
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Disassembling Assemblies)دمونتاژ کردن اسمبلی( 

شما می توانید اسمبلی ساخته شده را در هر زمان که خواستید دمونتاژ کنید و از حالت اسمبلی خارج کنید. برای 

 انجام این کار می توانید از روش زیر استفاده کنید:

 در صفحه ترسیمی اسمبلی را انتخاب کنید.-2

Click Modify | Assemblies tab  Assembly panel   (Disassemble).-1 

 

د ، یادآوری می کنبا کلیک بروی این آیکن اگر از اسمبلی نما گیری نگرده باشید اخطاری نمایان می شود که 

 نیز حذف شده است.  Project Browserاسمبلی از 

 

شما از اسمبلی نماگیری کرده باشید و  اگرپس از عمل دمونتاژ عناصر به صورت جداگانه در مدل باقی می مانند.

بعد بخواهید آن اسمبلی را دمونتاژ کنید تمام عناصر وابسته به اسمبلی از پروژه حذف خواهند شد که با نمایش 

 اخطار به شما گوشزد می کند.

 

Deleting Assemblies:)حذف اسمبلی( 

اگر شما  اخل اسمبلی ها حذف خواهند شد.هنگامی که شما یک نمونه اسمبلی را حذف می کنید، همه عناصر د

هنگامی که شما یک نمونه ای که از  آخرین نمونه از یک تیپ اسمبلی را حذف کنید، تیپ نیز حذف خواهد شد.

http://www.aryaahora.com/
http://www.aryaahora.com/


52304304420-24521112040بگیرید.  سبرای شرکت در کالس های آموزشی تما                      قاسم آریانینویسنده :   

                                  www.aryaahora.com                                                   39 | P a g e  

 

( ایجاد شده است را حذف کنید، نماها نیز از پروژه حذف می شود، مگر assembly viewsآن نماهای اسمبلی)

 ونه دیگر از تیپ اسمبلی مشابه انتقال دهید که در زیر کامال توضیح داده شده است:به نماینکه آنها را به ابتدا 

To associate assembly views with a different assembly instance ارتباط نمای اسمبلی با(

 یک نمونه اسمبلی دیگر(

توجه داشته باشید  تخاب کنید.که می خواهید نماهای آن را بدست آورید را اندر محیط پروژه، نمونه اسمبلی -2

 از تیپ مشابه با نماها جاری ارتباط داشته باشد. که نمونه می بایست

 

Click Modify | Assemblies tab Assembly panel (Acquire Views).-1 

 

Create Views)ایجاد دیدها( 

 ی مختلفی آن مانند، نماها، برش، سهدیدهاهنگامی که شما در پروژه اسمبلی ساخته باشید، به سادگی می توانید 

 بعدی، برنامه زمانبندی و متره و همینطور قرار گرفتن اتوماتیک در شیت را بسازید.

 در محیط پروژه بروی عنصر اسمبلی کلیک کنید تا انتخاب شود.-2

Click Modify | Assemblies tab Assembly panel (Create Views).-1 
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نمایان می  Create Assembly Views، پنجره ای با نام Create Viewsآیکن  پس از انتخاب بروی-3

 شود.

 

 در این پنجره می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:-4

 مقیاس دیدهایی که می خواهند ایجاد شوند را مشخص کنید.-

 

 دیدهایی را که مایلید ساخته شود را انتخاب کنید.

 

را باز کنید و گزینه هایی را که مایلید به صورت متره ایجاد کند را انتخاب  Scheduleمی توانید لیست کشویی -

 کنید.

www.SoftGozar.Com
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نیز، می توانید تعیین کنید که دیدهای انتخاب شده در شیت قرار گیرند. در لیست  Sheetبا فعال کردن گزینه -

، شیت مورد نظر را  Loadبروی شیت می توانید نوع شیت را انتخاب کنید و یا اگر در این لیست نیست با کلیک 

 بارگذاری کنید.

 

کلیک کنید تا دیدهای اسمبلی در زیر تیپ انتخاب شده در پنجره  Okپس از انجام تنظیمات فوق بروی دکمه -5

Project Browser .اضافه و ایجاد شوند. با دابل کلیک کردن بروی هر یک می توانید وارد آن محیط شوید 

 

Assembly Instance Properties)مشخصات اسمبلی نمونه( 

می توانید برخی از مشخصات نمونه اسمبلی را  Propertiesوقتی که شما اسمبلی را انتخاب می کنید در پالت 

 ویرایش کنید.
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Naming Category: دسته ای کهRevit  بطور پیش فرض برای نام اسمبلی در نظر گرفته است را نمایش می

د عنصر را برای ایجاد یک اسمبلی انتخاب می کنید، این لیست شما را وادار می کند تا دهد. هنگامی که شما چن

 یکی را به عنوان نام دسته اسمبلی انتخاب کنید.

Image با کلیک کردن بروی فیلد سمت راست این گزینه پنجره ای باز می شود که می توانید یک عکس انتخاب :

نبندی به عنوان مدل واقعی به کارفرما و یا پیمان کار ارائه داده شود. این کنید که این تصویر در لیست برنامه زما

می باشد، برای اطالعات بیشتر و گسترده  Revitنرم افزارهای  1125یکی از ویژ گی های اضافه شده در ورژن 

 اجعه کنید(در ایران مر BIMتر در این زمینه به سایت تخصصی 

Comment .یک توضیحی که شما وارد کرده اید و یا قبل ایجاد کرده اید را از لیست کشویی، نمایش می دهد :

 می تواند انتخاب شود برای دیگر نمونه از عناصر در یک مجموعه،  صرفنظر از فامیلی یا تیپ. Commentیک 

Markیگر کاربران نیز مشخص شده اند.: هویت یا محسوب کردن یک نمونه خاص بطوری که توسط د 

در صورتی که در هر قسمت از توضیحات فوق به مشکل برخوردید، با مراجعه به 

آن را مطرح کنید، مطمئن   www.aryaahora.comبخش انجمن سایت 

 باشید در سریع ترین زمان پاسخ را دریافت خواهید کرد.

 انیقاسم آری

14222451541-14371351147 
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 به صورت کاربردی و اجرایی: Revit  Architecture 2015پکیچ آموزش نرم افزار 

صورت کاربردی بیش می باشد که به  Revit Architecture 2015این پک آموزشی از آخرین نسخه نرم افزار 

 Revitفیلم های از نحوه نصب نرم افزار این  به فروش می رسد. 18DVDدر قالب کاربردی ساعت آموزش  71از 

Architecture 2015  از آموزش در  شروع می شود و بخش هایDVD:ها به شرح زیر می باشد 

همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های  Architecture  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

 کاربردی.

 همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های کاربردی. Structure  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

 همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های کاربردی. Insert  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

 همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های کاربردی. Annotate  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های  Massing&Site  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

 کاربردی.

همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های  Collaborate  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

 کاربردی.

 همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های کاربردی. View  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

 همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های کاربردی. Manage  تب مهم ترین ابزارهایآموزش -

 همراه با مثال های اجرایی هر ابزار و تکنیک های کاربردی. Modeify  تبتمام ابزارهای نکته به نکته آموزش -

 لیآموزش کاربردی ترین محیط های فامی-

 انجام تمرینات بروی احجام پیچیده Massآموزش محیط -

 Vrayمکس و نحوه رندر گرفتن با آموزش انتقال به تری دی -

 اه با مثال برای درک بهترهمر از مقدماتی تا پیشرفته Revitآموزش فرمول نویسی در -

 دو پروژه ویالیی برای آشنایی با ابزارها در سطح مقدماتی و متوسطهانجام -

 شده از ابتدا تا انتها برای سطح پیشرفته اجراء 1انجام یک پروژه فاز -
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 دیگر..... نکات بسیارو 

مراجعه کنید و یا با شماره های  www.aryaahora.comاطالعات بیشتر و خرید به سایت برای 

 تماس حاصل فرمائید. 14222451541-14371351147

 های کاربردی دیگر:پک 

 به صورت کاربردی و اجرایی 4.1.1لومیون ورژن پک آموزش نرم افزار -

 به صورت کاربردی و اجرایی ری-ری دی مکس و ویتپک آموزش نرم افزار -

 به صورت کاربردی و اجرایی Revit Architectureطراحی داخلی کالسیک و مدرن با نرم افزار وزش پک آم-

 برای سطوح پیشرفته

مراجعه کنید و یا با شماره های  www.aryaahora.comاطالعات بیشتر و خرید به سایت برای 

 تماس حاصل فرمائید. 14222451541-14371351147
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