
ه  

   پيشگفتار
كمـك   سـازي قطعـات صـنعتي بـه        طراحي و مـدل    ةها در زمين   افزار ترين نرم   يكي از قوي   SolidWorksافزار   نرم

هـاي    صنعتي، قابليت ويرايش آسان قطعات و مونتاژ مجموعـه         ةسازي قطعات پيچيد    قدرت مدل  .باشد كامپيوتر مي 
هـاي ديگـر    ي، و بسياري از مشخصهبزرگ و پيچيده و همچنين ايجاد قطعات پيچيده به روش جوشكاري، خمكار      

 ةسازي در زمينـ  افزاهاي مدل  عنوان يكي از برترين نرم      به SolidWorksافزار    است كه نرم   شدهافزار، سبب    اين نرم 
 در اكثر مراكز صنعتي بسيار      SolidWorksافزار   اي كه با گذشت چند سال، اكنون نرم        گونه طراحي شناخته شود؛ به   

  .شده استها و كاهش زمان توليد  و دستگاه كيفيت توليد قطعات زايش باعث اف گرفته ومورد استفاده قرار
 بـه آمـوزش     ، صنعتي ساده تا پيچيده    هاي  مدل موارد متنوعي از   گام به گامل  در اين كتاب سعي شده است با ح       

انـد بـا     سعي نموده مؤلفين  . پرداخته شود ها در هر فصل       خلق مدل  برايو چگونگي تركيب آنها      دستورات   يكاربرد
هـاي معتبـر كـشور، مراكـز صـنعتي، و انجـام              گيري از منابع موجود و تجربيات حاصل از تدريس در دانشگاه           بهره
هاي كتـاب تمرينـات متنـوعي ارائـه شـده       الي فصل همچنين در البه. ها در بيان روان مطالب همت گمارند  پروژه

  . اين تمرينات مبادرت ورزندشود دانشجويان، خود به انجام است كه پيشنهاد مي
افـزار    نـرم  ةدر فـصل اول، مفـاهيم و اصـول اوليـ          .  اسـت  فـصل ارائـه شـده     سـيزده   مطالب كتاب حاضـر در      

SolidWorks بعدي قطعات از ساده تـا پيچيـده همـراه بـا توضـيح               سازي سه   ترسيم طرح دوبعدي، و مدل     ة، شيو  
هـاي   هاي قطعـات، و در فـصل   در فصل دوم، طراحي و مونتاژ مجموعه     . شود  ميافزار بيان    دستورات نرم هر يك از    

ها توضـيح داده      پيكربندي قطعات و طراحي مكانيزم     ةطراحي، و نحو   نويسي، جداول  سوم و چهارم به ترتيب فرمول     
. شود مي بيان PhotoWorks و FeatureWorksترتيب دو ماژول  هاي پنجم و ششم به در ادامه در فصل. شود مي

هاي جوشـكاري و     كاري و خمكاري، طراحي سطوح غيرمسطح، طراحي سازه        ترتيب ورق  در فصول هفتم تا دهم به     
در فصل يـازدهم تحليـل قطعـات      . شوند هاي متعدد توضيح داده مي     طور كامل با مثال    هاي صنعتي به   طراحي قالب 

 ة در فصل دوازدهم تهيـ .گيرد  مورد بررسي قرار ميCOSMOSWorksار  افز قيدها و بارهاي مختلف در نرم      تحت
بـه همـراه   ... گـذاري و    نماي جزئـي، تلـرانس    ة نماهاي مختلف از قطعات، تهي     ةهاي اجرايي و مهندسي، تهي     نقشه
زار افـ  شود و در انتها در فصل سيزدهم كتاب، به يكي ديگر از كاربردهـاي نـرم                هاي گوناگون توضيح داده مي     مثال

SolidWorks در طراحي قطعات مشابه و تكراري با ابعاد مختلف با كمك Visual Basicشود  پرداخته مي.   
طراحي است،  تر ساختن مفاهيم     در پايان اميدواريم كتاب حاضر، بتواند به هدف اصلي خود، كه همانا كاربردي            

  .بگيرد مخاطب آن قرار ةنائل آمده و مورد قبول جامع
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