
 

 PDMSسیالبس دوره 

 (  Isodraftو  Design ماژول های)  

 
 

 جلسه اول: 

 Pdmsمقدمه اي بر آموزش نرم افزار  ➢

➢ Pdms مخفف چه عبارتي است؟ 

 Pdmsبررسي قابليت هاي مختلف نرم افزار  ➢

 چند كاربره بودن نرم افزار ➢

 از طريق نرم افزار MTOقابليت تهيه  ➢

 هاي آيزومتريكقابيلت تهيه نقشه  ➢

 Piping Planقابليت تهيه نقشه هاي  ➢

 Plot Planتهيه نقشه هاي  ➢

 Tie in Diagramو  Nozzle Orientationقابليت تهيه  ➢

 قابليت توليد فايل هاي خروجي با حجم در بسيار پايين ➢

 گيري Clashو  Model reviewقابليت  ➢

 PDMSبررسي رقباي نرم افزار  ➢

 PDMSمعرفي ورژن هاي نرم افزار  ➢

 Pdmsبررسي ماژول هاي نرم افزار  ➢

 Designمعرفي ماژول  ➢

 Draft معرفي ماژول  ➢

 Iso Draftمعرفي ماژول  ➢

 Adminمعرفي ماژول  ➢

 Paragon, Speconمعرفي ماژول  ➢
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 Spoolerمعرفي ماژول  ➢

 Monitorمعرفي ماژول  ➢

 Propconمعرفي ماژول  ➢

 Lexiconمعرفي ماژول  ➢

 جلسه دوم: 

 با ورژن هاي مختلف نرم افزارتاكيد بر لزوم كار كردن  ➢

 نحوه ورود به نرم افزار  ➢

 با ورژن هاي قديمي تر 12.1تفاوت انتخاب ماژول ها در ورژن  ➢

 Design Loginمعرفي قسمت هاي مختلف پنجره  ➢

 جهت استفاده از سوال و جواب هاي موجود   Aveva World Forumمعرفي سايت  ➢

 پروژه هاي پيش فرض تعريف شده در نرم افزار ➢

 Project Creation Wizardمعرفي قسمت  ➢

 از طريق وارد كردن نام يوزر و پسورد Designنحوه ورود به ماژول  ➢

 Sampleآشنايي با يوزرهاي پروژه  ➢

 تفاوت يوزر هاي مختلف در يك پروژه با يكديگر ➢

 Sampleپسورد يوزرها در پروژه   ➢

 لزوم نگهداري از يوزر و پسورد ادمين  ➢

 تعريف يوزر ادمين  ➢

 Generalبا   Freeتفاوت يوزر از نوع   ➢

 MDBمعرفي   ➢

 Log inدر پنجره  Open Read Onlyمعرفي گزينه   ➢
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 Log Inدر پنجره   Restore Viewمعرفي گزينه   ➢

 شدن ماژول هاي مختلف با يكديگر Loadبررسي سرعت   ➢

 Designدر ماژول  PDMSآشنايي با محيط نرم افزار  ➢

 (title bar)معرفي نوار عنوان  ➢

 Designهاي ماژول  Applicationمعرفي  ➢

 و باز كردن مجدد آن 3D Viewنحوه بستن  ➢

 آشنايي با منو بار ➢

 از آن pdfنرم افزار و گرفتن خروجي  Helpآشنايي با  ➢

 جلسه سوم: 

 General Applicationآشنايي با تولبارهاي  ➢

 نحوه حركت دادن تولبار ها در صفحه گرافيكي  ➢

 باز كردن مجدد تولباري كه بسته شده است.  ➢

 Utilities Toolbar  معرفي  ➢

 Model Editor Toolbarمعرفي   ➢

 History Toolbarمعرفي   ➢

 Default Toolbarمعرفي  ➢

 3D View toolbarمعرفي  ➢

 3D Viewدر قسمت  Navigateمعرفي قسمت  ➢

 Pdmsيا نوار وضعيت در  Status Barمعرفي  ➢

 Designيا همان ساختار درختي در ماژول  Design Explorerمعرفي    ➢

 به همراه مثال Designآشنايي با سلسله مراتب مدلسازي در ماژول  ➢
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 لزوم رعايت سلسله مراتب در حين مدلسازي ➢

 Designنرم افزار جهت آشنايي بيشتر با سلسله مراتب مدلسازي در ماژول  Helpاستفاده از  ➢

 در سلسله مراتب  Optionalمعرفي سطوح  ➢

 Design Explorerنحوه جابجا كردن پنجره  ➢

 در صورت بستن آن Design Explorerنحوه باز كردن مجدد پنجره  ➢

 Pdmsدر  CEآشنايي با اصطالح   ➢

 3D Viewدر  CEكردن  Addنحوه  ➢

 3D Viewاز داخل  CEكردن  Remoeنحوه  ➢

 Default Toolberاز   Add CE to Drawlistمعرفي دكمه  ➢

 Default Toolberاز   Remove CE from Drawlistمعرفي دكمه  ➢

 Tool Tipمعرفي  ➢

 Can not add the Worldبا مضمون :  Errorآشنايي با  ➢

 Default Toolbarدر  Delete CEنحوه كار دكمه  ➢

 Walk to Draw listنحوه كار با دكمه  ➢

 3D viewنحوه نمايش آيزومتريك از مدل در  ➢

 كردن يك تجهيز به همراه پايپينگ هاي متصل به آن به صورت اتوماتيك Addنحوه  ➢

 Remove All From Draw listنحوه كار دكمه  ➢

 آشنايي با نحوه زوم كردن با استفاده از كيبورد و موس ➢

 آشنايي با اهميت استفاده از دكمه وسط موس جهت قرار دادن مدل در مركز صفحه به همراه مثال هاي متعدد ➢

 Zoom In/Zoom Outآشنايي با اصطالحات  ➢

  كردن مدل با استفاده از دكمه وسط موس Panنحوه  ➢

 Panكردن مدل با استفاده از دكمه  Panنحوه  ➢
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 Rotatكردن مدل با استفاده از دكمه  Rotateنحوه  ➢

 Wire Frameجهت مشاهده مدل به صورت  F8معرفي دكمه  ➢

 جلسه چهارم: 

 Zoom Rectangleآشنايي با  ➢

➢  Zoom  كردن با استفاده از دكمه هايPage up  وPage Down 

 Arrow Keysچرخاندن مدل با استفاده از  ➢

 با دكمه هاي جهتي جهت چرخش سريع و آهسته Ctrlو  Shiftاستفاده از   ➢

 Center On Selectionنحوه كار با  دكمه  ➢

 Zoom to Selectionنحوه كار با  دكمه  ➢

 كردن المان ها  Selectنحوه  ➢

 خارج كردن يك المان  Selectنحوه از   ➢

 Memberنحوه سرچ كردن المان ها از روي نام آنها در پنجره  ➢

 Limits CE and Optionsمعرفي دكمه  ➢

 جهت رفرش كردن كارت گرافيك Walk to draw listاستفاده از دكمه  ➢

 World Axesاز طريق دكمه  3D Viewنحوه نمايش محورهاي مختصات در صفحه   ➢

 Stabilizerسايت  Pipe Rackمعرفي  ➢

 جهت نمايش انواع پالن هاي مدل Planاستفاده از  ➢

 Modelو   eyeو گزينه هاي آن شامل:  F7معرفي دكمه  ➢

 جهت مشاهده به مدل از سمت جهت دلخواه Lookفاده از دستور است ➢
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 جلسه پنجم: 

 مروري بر جلسات قبلي ➢

 Designهاي ماژول  Applicationمعرفي  ➢

 هاي مختلف از نظر تغييرات در منوهاي نرم افزار Applicationآشنايي با  ➢

 Structures Applicationهاي زير مجموعه  Applicationمعرفي  ➢

  Platformپلكان و  -جهت مدلسازي نردبان ASL Applicationمعرفي  ➢

 MDS Applicationمعرفي  ➢

 Applicationبررسي نمونه اي تولبار هاي اختصاصي هر  ➢

 General Applicationدر قسمت  Designهاي ماژول  Tool barبررسي  ➢

 History Tool barآشنايي با قابليت ها و نحوه كار با   ➢

آشنايي با قابليت ها و نحوه كار با History Tool barنحوه سرچ كردن المان ها از روي نام آنها با استفاده از  ➢

Model Editor Tool bar 

 Model Editorو  Undoمه آشنايي اوليه جهت كار كردن با دك ➢

 Utilities Tool barآشنايي با قابليت ها و نحوه كار با  ➢

 Measure Distanceآشنايي اوليه با دكمه  ➢

 Define Axesنحوه كار با دكمه   ➢

 Default Tool barآشنايي با قابليت ها و نحوه كار با  ➢

 Save Workمعرفي دكمه   ➢

 Listمعرفي دستور  ➢

 كردن المان ها  Deleteنحوه  ➢

 Get workكاربردهاي دكمه  ➢
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 Get workنحوه برقرار كردن ارتباط بين دو ماژول باز شده از طريق  ➢

 Get workكردن المان ها و نقش   Un claimكردن  و   Claimو نحوه   Claim Listآشنايي با مفهم  ➢

 Expungeآشنايي با مفهوم  ➢

 جلسه ششم: 

 مقدمه اي بر مدلسازي تجهيزات ➢

 جهت شروع مدلسازي Equipment Applicationوارد شدن به  ➢

 Site سطح طريقه ساختن ➢

 Name must not contain spacesبررسي پيغام خطاي  ➢

 PDMSبررسي ساختاري اسمي در  ➢

 Zoneسطح   طريقه ساختن ➢

 Equipmentطريقه ساختن سطح  ➢

 و نحوه تععين آن WRTمعرفي مفهوم  ➢

 Pdmsدر محيط  (0,0,0)نحوه تشخيص نقطه  ➢

 Sub equipmentتوضيحات درباره ساخت سطح  ➢

 Equipmentو آشنايي اوليه با آنها و نقششان در ساخت  Primitiveنحوه ساخت  ➢

 هاي زير مجموعه آن Primitiveو  Equipmentنرم افزار درباره مدلسازي  Helpبررسي  ➢

 هاي آن Attributeو آشنايي با  Cylinderنحوه ساخت  ➢

 مدلسازي يك نمونه تجهيز به عنوان مثال  ➢

 ها Primitiveدر حين مدلسازي  rotateنحوه كار با قسمت  ➢

 هاي آن Attributeو آشنايي با  Dishنحوه ساخت  ➢

 هاي آن Attributeو آشنايي با  Boxنحوه ساخت   ➢
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 Primitiveهاي هر  P-Pointآشنايي با  ➢

 ها primitiveهاي  P-Pointو نحوه نمايش تمامي  Settingآشنايي با قسمت   ➢

 origin Pointمعرفي   ➢

 و طريقه تغيير رنگ  آنها Activeو المان  CEتوضيح درباره رنگ   ➢

 Connect -> Primitive -> ID Pointآشنايي با نحوه كار با دستور   ➢

 Pdmsشدن پنجره  Lockطريقه خارج شدن از حالت   ➢

 هاي آن Attributeو آشنايي با  Boxنحوه ساخت   ➢

 position -> Moveنحوه كار كردن با دستور  ➢

 Create -> Copy -> Offsetنحوه كپي گرفتن از طريق دستور  ➢

 Create -> Nozzleنحوه مدل سازي نازل از طريق دستور  ➢

 با ذكر مثال لزوم اسم دادن به نازل ها در حين مدلسازي ➢

 Specificationو  Heightهاي اصلي نازل شامل  Attributeآشنايي با  ➢

 انجام مثال از ابتدا تا انتهاي  مدلسازي يك تجهيز نمونه ➢

 جلسه هفتم: 

 Dishدر حين مدلسازي  Knuckle Radiusبررسي دقيق تر  ➢

 جهت انتخاب المان هاي جز يك تجهيز Navigate to Elementبررسي دكمه  ➢

 جهت اندازه گيري  Measure Distanceبررسي دستور  ➢

 و تنظيمات بهينه آن جهت اندازه گيري هاي متنوع Positioning Controlمعرفي تولبار  ➢

 آموزش اندازه زدن فاصله بين دو لوله از يكديگر ➢

 آموزش اندازه زدن روي سطوح، گوشه ها و لبه ها ➢

 تمرين جابجا كردن نازل مورد نظر روي تجهيز در جهات دلخواه  ➢
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 به همراه مثال هاي متعدد Orientate -> Rotateآموزش دستور  ➢

 Rotateدر دستور  Cursor -> Design Pointاستفاده از گزينه  ➢

 Model Editorمعرفي دستور بسيار كاربردي  ➢

جهت جابجايي المان ها در راستاهاي سه گانه و چرخاندن المان ها حول محور  Model Editorاستفاده از  ➢

 هاي سه گانه به همراه انجام مثال

 CP Syntax Errorبررسي پيغام  ➢

 با روش هاي مختلف Model Editorنحوه تغيير محل استقرار محورهاي  ➢

 با انجام مثال هاي متعدد Model Editorدر  Align with featureبررسي گزينه  ➢

 با انجام مثال هاي متعدد Model Editorدر  Offset from featureبررسي گزينه  ➢

 با انجام مثال هاي متعدد Model Editorدر  Snap to pointبررسي گزينه  ➢

 با انجام مثال هاي متعدد Model Editorدر  Enter valueبررسي گزينه  ➢

 به همراه انجام مثال Model Editorدر  Edit members of Equipmentبررسي گزينه  ➢

 Exit Equipment Editorبررسي گزينه  ➢

 انجام مثال تكميلي و كاربردي ➢

 جلسه هشتم: 

 شروع انجام عملي پروژه پاياني ➢

 آشنايي با نقشه تجهيزات  ➢

 Area 1مربوط به  E-101-01تجهيز  100تا  0مدلسازي  ➢

 Modify Primitiveها جهت جا نمايي آنها از طريق پنجره  Primitiveهاي  P-Pointاستفاده از  ➢

 هاي آن Attributeو معرفي   Snoutمدلسازي  ➢

 هاي آن Attributeو معرفي   Cone مدلسازي  ➢



 

 PDMSسیالبس دوره 

 (  Isodraftو  Design ماژول های)  

 
 Copy Mirrorنحوه كپي گرفتن از المان ها با استفاده از دستور  ➢

 Delete -> Identifiedمعرفي دستور  ➢

 و اجراي دستور روي ليست Listمعرفي دستور  ➢

 Modify -> Nozzle Attributeمعرفي دستور  ➢

 Create -> Copy -> Rotateمعرفي دستور  ➢

 جلسه نهم: 

 و فونداسيون  Pavingمقدمه اي بر مدلسازي  ➢

 مربوط به پروژه  Equipment Layout Drawingبررسي مدرک  ➢

 مربوط به پروژه Foundation Location Drawingبررسي مدرک  ➢

 پروژه   Plot Planبررسي  ➢

 E-101-01بررسي نقشه مربوط به فونداسيون تجهيز  ➢

 و فونداسيون Pavingبيان تفاوت هاي  ➢

 وقتي زير مجموعه تجهيز باشد يا زير مجموعه استراكچر Boxبيان تفاوت مدلسازي   ➢

 پروژه  Pavingمدلسازي  ➢

 E-101-01مدلسازي فونداسيون هاي تجهيز  ➢

 جلسه دهم : 

 انجام ادامه پروژه كالسي ➢

در جلسه قبلي در موقعيتش طبق نقشه فونداسيون   E-101-01قرار دادن فونداسيون مربوط به تجهيز   ➢

 Explicitly atتجهيزات با استفاده از دستور 

 بر روي فونداسيون ساخته شده E-101-01قرار دادن تجهيز شماره  ➢
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 Relatively byجابجا كردن المان ها با استفاده از دستور  ➢

 جلسه یازدهم:

 PDMSهاي متفاوت در  Directionنحوه تعريف  ➢

 انجام مثال: ساختن نمونه اي پلكان هاي گرد اطراف يك مخزن ذخيره ➢

 در حين انجام مثال كاربردي Copy Rotateمعرفي دستور   ➢

 و قابليت هاي آن Copy Mirrorمعرفي دستور  ➢

 جهت ويرايش ساختار درختي به صورت دلخواه Modify -> Hierarchy -> Includeمعرفي دستور  ➢

 جهت ويرايش ساختار درختي به صورت دلخواه Modify -> Hierarchy -> Reorderمعرفي دستور  ➢

 E-101-01مدلسازي نازل هاي تجهيز شماره  ➢

 Modify -> Attributeآشنايي با دستور  ➢

 نازل هاي ساخته شده قبلي  Heightنحوه تغيير  ➢

 Command Windowمعرفي پنجره  ➢

 معرفي دستور ➢

➢  Q Att 

 دستور نوار فرماننحوه تغيير ارتفاع نازل از طريق  ➢

 Modify -> Attributeمعرفي دستور  ➢

 Modify->Equipmentتجهيز مورد نظرمان با استفاده از دستور   Originنحوه تغيير دادن محل  ➢

Origin->Id Point 

 Modift -> Like -> Current Elementمعرفي دستور  ➢
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 جلسه دوازدهم:

 هاي موجود در نرم افزار  Templateمدلسازي تجهيزات با استفاده از  ➢

 Standard Equipmentدر دستور  Specificationو  Selection Tableمعرفي روش هاي  ➢

جهت ويرايش ابعاد و اندازه تجهيزات ساخته شده از طريق  Modify -> Propertiesمعرفي دستور  ➢

Template هاي موجود در نرم افزار 

 هاي موجور در نرم افزار Template تجهيزات مختلف از طريقانجام مثال هاي متعدد در زمينه ساخت  ➢

 Model Editorنحوه ويرايش تجهيز استاندارد از طريق  ➢

 مربوط به پروژه پاياني P-101Bو  P-101Aمدلسازي پمپ هاي شماره  ➢

 P-101Bو  P-101Aمدلسازي فونداسيون مربوط به پمپ خاي شماره  ➢

 Utilities -> DB Listingگرفتن از مسير   Back Upطريقه  ➢

 pdmsبررسي يك نمونه ماكروي خروجي گرفته شده از نرم افزار  ➢

 نحوه فراخواني ماكروهاي ساخته شده از طريق نوار فرمان و منو و بررسي خطاهاي احتمالي  ➢

 و تجهيزات از طريق نوار فرمان Zoneساختن سايت،  طريقه  ➢

 جلسه سیزدهم:

 Utilitiesساختن تجهيز با روش  ➢

 ها در ساختن تجهيزات  Primitiveو روش  Utilities  ،Standradمقايسه روش هاي  ➢

 مربوط به پروژه  V-101-01ساختن تجهيز شماره  ➢

 Negativeمدلسازي احجام  ➢

 Negativeبا استفاده از احجام   P-101Aپمپ شماره تكميل كردن مدل  ➢

 Circular torusمدلسازي  ➢

 ه پروژه و قرار دادن آن روي موقعيت پروژهضلعي مربوط ب 8مدلسازي فونداسيون  ➢
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 Extrusionمعرفي نحوه ساختن  ➢

 Extrusionنحوه ويرايش  ➢

 جلسه چهاردهم:

 مدلسازي جاده ها ➢

 Rectangular torusمدلسازي  ➢

 Beams & Columns Applicationمدلسازي تيرآهن و ستون در  ➢

 مدلسازي بادبند ➢

 Regularآشنايي با نحوه مدلسازي سازه هاي  ➢

 شروع مدلسازي پايپينگ ➢

 Standard Equipmentتجهيز نمونه از طريق روش  3مدلسازي  ➢

 Tailو   Haedآشنايي با مفاهيم  ➢

 Forwardو   Backwardآشنااي با مفاهيم  ➢

 Piping Componentآشنايي با پنجره  ➢

 Last Memberو  First memberآشنايي با مفاهيم  ➢

 زي پايپينگهاي مرسوم در حين مدلسا Errorآشنايي با  ➢

 جلسه پانزدهم:

 Branchو   Pipeنحوه ساختن  ➢

 Piping Componentها در پنجره  Piping Classآشنايي با  ➢

 Setting -> Choose Optionsمعرفي مسير  ➢

 انجام يك مثال كاربردي ➢



 

 PDMSسیالبس دوره 

 (  Isodraftو  Design ماژول های)  

 
 Piping Componentمعرفي كامل تمامي گزينه هاي موجود در پنجره  ➢

 جلسه شانزدهم:

 مدلسازي لوپ ➢

 Model editorكم و زياد كردن عرض و عمق لوپ از طريق  ➢

 Pipe workمعرفي كردن امكانات تولبار  ➢

 Connect -> Branchمعرفي مسير  ➢

 Pipingبررسي پيغام هاي خطاي پر تكرار در حين مدلسازي  ➢

 انجام مثال هاي كاربردي و متعدد ➢

 Top Flatآشنايي با نحوه مدلسازي رديوسر نا هم مركز  ➢

 Branchنحوه تغيير به يكباره سايز يك  ➢

 Modify -> Branch -> Explicitآشنايي با دستور  ➢

 آشنايي كامل با كليه روش هاي مدلسازي پايپينگ ➢

 جلسه هفدهم:

 با ماژول آيزودرفتآشنايي  ➢

 نحوه خروجي گرفتن با فرمت اتوكد از نقشه هاي ايزومتريك در ماژول آيزودرفت ➢

 شدن نقشه هاي آيزومتريك و راه حل برطرف كردن آنها  Failداليل  ➢

 بررسي خطاهاي احتمالي در ماژول آيزودرفت ➢

 Designدر ماژول  MTOطريقه تهيه  ➢

 جلسه هجدهم:

 Bolt MTOنحوه تهيه  ➢



 

 PDMSسیالبس دوره 

 (  Isodraftو  Design ماژول های)  

 
 ها Oletاز طريق مدلسازي  در سيستم هاي پايپينگ Drainو   Ventآشنايي با مدلسازي  ➢

 در صورت نياز Tailو  Headيك برنچ و تعويض محل قرار گيري  Tailو  Headطريقه تشخيص  ➢

 Pdmsنحوه فراخواني انواع ماكروها در  ➢

 Position -> Branch -> Generalآشنايي با دستور  ➢

 انجام مثال هاي متعدد و كاربردي ➢

 :نوزدهمجلسه 

 متري 6طريقه مدلسازي يك تك لوله  ➢

 No Pipes Have been processed Successfullyبررسي پيغام  ➢

 بررسي ده خطاي متداولي كه در حين مدلسازي اتفاق مي افتد ➢

 Pipe to pipeطريقه مدلسازي انشهابات  ➢

 طريقه مدلسازي لوله هاي شيب دار ➢

 و مدلسازي انواع پلكان، نردبان و پلت فورم ASL Applicationآشنايي كامل با  ➢

 جلسه بیستم:

  Penetrationمدلسازي  ➢

 Hand railمدلسازي انواع پست و  ➢

 Dragنحوه كار با دستور  ➢

 گيري در نرم افزار Clashو نحوه  Clashبررسي انواع  ➢

 Attachmentمدلسازي ساپورت ها در مدل و قرار دادن  ➢

 گرفتن از ساپورت ها  MTOنحوه  ➢
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