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مقدمه
نرم افزار CATIA یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه طراحی و مدل سازی سه بعدی به صورت 
پارامتریک است که به دلیل جذابیت، توانایی باال در زمینه های مختلف به یکی از بهترین نرم افزارهای 
طراحی سه بعدی در دنیا تبدیل شده است� بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی از این نرم افزار 
برای اهداف طراحی و تولید خود استفاده می کنند� با توجه به گستردگی محیط های این نرم افزار 
استانداردهای  رعایت  برای  هم چنین  و  قیمت  افزایش  و  کتاب   از حجیم شدن  برای جلوگیری  و 
بتوانند  گرامی  خوانندگان  تا  کردیم  قسمت بندی  جلد  ده  در  را  نرم افزار  این  آموزش  آموزشی، 

بخش های مورد نیاز خود را خریداری و مطالعه کنند� این ده جلد عبارتند از: 
 CATIA جلد اول: اصول طراحی مهندسی با
CATIA جلد دوم: طراحی سطوح پیچیده با

CATIA & SolidWorks جلد سوم: تمرین های پیشرفته
جلد چهارم: کاربرد CATIA در نقشه کشی صنعتی

CATIA جلد پنجم: اصول ابر نقاط در
CATIA جلد ششم: اصول ماشین کاری با

CATIA جلد هفتم: اصول طراحی مکانیزم با
CATIA جلد هشتم: اصول ورق کاری با
CATIA جلد نهم: طراحی بدنه خودرو با

CATIA جلد دهم: اصول ارگونومی با
در جلد اول، چهار محیط Sketcher ،و Part ،و Assembly و Drafting و بخشی از محیط 
پیش نیاز جلدهای  این جلد،  و  می شود  داده  آموزش   Wireframe and Surface Design
و  قطعات  انواع  ومدل سازی  طراحی  با   )Sketcher با  )همراه   Part محیط  در  می باشد�  بعدی 
که  گرفت  خواهید  یاد   Assembly محیط  در  می شوید.  آشنا  بعدی  سه  و  دوبعدی  مدل های 
توسط  انتها  در  بگیرد�  شکل  مربوطه  دستگاه  تا  کنید  مونتاژ  و  سوار  هم  روی  را  قطعات  چگونه 
محیط Drafting یاد خواهید گرفت که از قطعات و دستگاه های مدل سازی شده، نقشه صنعتی 
تهیه کنید� با مطالعه جلد اول حدود ۸۰% نیازهای خوانندگان برای برآورده ساختن خواسته های 
صنعت و طراحی برطرف می شود� از طرفی با مطالعه سایر جلدها، سایر محیط های این نرم افزار و 
 DVD نکات تکمیلی و حرفه ای تر مربوط به این نرم افزار را خواهید آموخت� همراه این کتاب یک
قرار دارد که در آن فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با کتاب گنجانده شده است� شیوه مطالعه 
این کتاب به این صورت است که بعد از مطالعه هر قسمت، فیلم مربوط به آن قسمت را مشاهده 
و  فیلم ها  از  بعضی  طرفی  از  شود�  انجام  کیفیت  باالترین  با  و  زمان  کم ترین  در  آموزش  تا  کنید 
مطالب فنی و مهندسی تکمیلی کتاب به صورت QR Code در کتاب گذاشته شده است که از 
طریق اپلیکیشن  QR Code Reader می توانید به کمک تلفن همراه خود آن ها را مشاهده و یا 



مطالعه نمایید� با توجه به این که این کتاب بر اساس هزاران ساعت تجربه آموزشی و صنعتی استاد 
متقی پور عضو هیأت علمی دانشگاه شریف جمع آوری شده است لذا آموزش نرم افزار به صورت 
اصولی و بر اساس مالحظات فنی و مهندسی می باشد و سواالت خوانندگان در حین مطالعه کتاب 
و مشاهده فیلم ها برطرف می گردد� در انتهای هر فصل، تمرین های تکمیلی گذاشته شده است تا 
خوانندگان بتوانند با انجام آن ها مهارت های خود را کامل تر کنند� در صورتی که به هر نحوی برای 
شما خوانندگان عزیز سوالی پیش آمد می توانید سؤاالت خود را از استاد بپرسید� به این صورت 
است که ابتدا وارد وبگاه www�sharifcadcam�ir شوید و بعد از عضویت در سایت، مطابق 
شکل ۱ روی کتاب اصول طراحی مهندسی CATIA کلیک کنید� سپس مطابق شکل 2 روی آیکن 

پرسش و پاسخ کلیک نمایید و وارد فصل مربوطه گردید� در آنجا سؤال خود را از استاد بپرسید�

با کتاب مانند تمرین های اضافه،  به مطالب مفید و مرتبط  در بخش فایل های مربوطه می توانید 
نکات حرفه ای و غیره دسترسی پیدا  کنید� امید است این مجموعه همچون مجموعه های قبلی مورد 
توجه شما خوانندگان عزیز قرار بگیرد� باعث خوشحالی و مسرت است که نظرات و پیشنهادات 

خود را از طریق ایمیل sharifcadcam@gmail.com به اطالع ما برسانید�

 با آرزوی موفقیت برای همه شما خوانندگان گرامی     
در پناه حق

متقی پور  

شکل ۱

شکل 2



 چند صفحه از این کتاب را مالحظه خواهید کرد ،در ادامه
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حال از این Groove به تعداد چهار عدد الگوبرداری دایره ای کنید تا شکل 
سر پیچ گوشتی کامل گردد. در انتها، متن را روی این سر پیچ گوشتی حک 

کنید. 

 3-28 تغییر رنگ قطعه
تحقیقات نشان می دهد که اگر تمام پارامترهای مؤثر برای جذب مشتری جهت خرید محصول را 100% در نظر 
بگیریم، حدود  93% آن به ظاهر محصول اختصاص می یابد. از طرفی از بین تمام پارامترهایی که در ظاهر محصول 
مؤثر هستند، پارامتر رنگ، حدود 85% از سهم کل را به خود اختصاص داده است. در محیط Part می توان وجه، نما، 
Body و یا کل Part را  تغییر رنگ داد. برای تغییر رنگ یکی از وجه های قطعه کافی است روی آن وجه کلیک 
راست کنید تا منویی مطابق شکل 266-3 باز شود. روی گزینه Properties کلیک کنید تا پنجره ای مطابق شکل 
267-3 باز شود. در این پنجره روی قسمت نشان داده شده کلیک کنید و از منوی رنگ ها، رنگ مورد نظر خود 

را انتخاب کنید. در انتها روی OK کلیک کنید. 

شکل 265-3شکل 3-264

برای آشنایی با نحوه ترسیم شکل  3-258، 
فیلم  258-3 از فصل 3 از DVD همراه 

کتاب را مشاهده کنید. 

شکل 3-267 شکل 3-266
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 Assembly5 مثال 5-4: ابتدا وارد پوشه
از پوشه Files واقع در DVD همراه کتاب 
شکل  مطابق  را  انبردست  قطعات  و  شوید 
30-4 روی هم سوار کنید  و سپس از آن 
یک نمای انفجاری مطابق شکل 31-4 تهیه 

کنید. 
.

شکل 31-4شکل 4-30

شکل 4-28

شکل 4-29






