
 

 

 دیجی آموزش برگزار می نماید:

 

 

 

 

 بسازید هرآنچه در ذهن دارید...                                                                       

 ...با کمترین هزینه، کوتاهترین زمان و بیشترین دقت                                                               

 

                                                                                        

 

    

 :دستاورد های پس از دوره                                                           

 طراحی و ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی 

 توانایی طراحی با نرم افزار های سه بعدی 

 امکان استفاده از تسهیالت ساخت دستگاه تا سقف ده میلیون ریال 

 کسب درآمد ناشی از فروش دستگاه 

  از سفارش ساخت قطعاتکسب درآمد ناشی 

 امکان همکاری مشترک با دیجی آموزش 

  ساخت تمام آنچه در ذهن دارید ،شامل: ماکت سازی ، قطعه سازی صنعتی ،غالب

سازی و ساخت تمام قطعاتی که با هیچ دستگاه دیگری قابل تولید نمی باشند ،با 

 .باالترین دقت توسط دستگاهی که خودتان آن را ساخته اید

  

 

 

 

 



 

 سرفصل مطالب بخش اول) آموزش ساخت دستگاه(:

 سرفصل مطالب  بخش دوم )آموزش نرم افزار( :

 

 

 

 

 

 

   3031اردیبهشت  03و  03زمان:  پنج شنبه و جمعه  

  :)3330 - 0300333شماره تماس ویژه)تماس تلفنی و تلگرام 

   :ایمیلinfo@digiamoozesh.com   :وب سایتwww.digiamoozesh.com 

 ریال 4،033،333:   روز مرد با تخفیف ویژه هزینه ثبت نام در دوره 

  درصدی برخوردار شوید 33نفر از تخفیف  0در صورت ثبت نام همزمان  

  ،303خیابان مالصدرا، روبروی بیمارستان بقیه ا... پالک آدرس: تهران، میدان ونک 

 

 توضیحات ردیف توضیحات ردیف

  Zطراحی و ساخت محور  3 مقدمه  3
 بازارکار پرینترسه بعدی )صنعتی،نیمه 0

 صنعتی،تجاری،دانشگاهی،خانگی(

  Extruderطراحی و ساخت  33

  Hot Plateطراحی و ساخت  33 انواع تکنولوژی ساخت پرینتر سه بعدی  0
)مشخصات فنی،مزایا و معایب، انواع مواد مصرفی پرینتر  4

 قیمت(

 طراحی الکترونیک 30

 )تجهیزات الکترونیکی وکیت های الکترونیکی(
و  Firmware ،Slicerنرم افزار شامل راه اندازی  30 نرم افزار ها و زبان پرینتر های سه بعدی 1

Feeder 
تجهیزات و قطعات پرینتر سه بعدی شامل تجهیزات مکانیکال  3

 الکتریکالو 

 نکات اجرایی و عملیاتی ساخت 34

 کار عملی و اجرای ساخت پرینتر سه بعدی  Y  31طراحی و ساخت محور  7
 اولین پرینت  X  33طراحی و ساخت محور  0

 توضیحات ردیف توضیحات ردیف

 طراحی بهینه قطعات 1 مقدمه  3
  Firmware 3 اصول طراحی با نرم افزار سه بعدی 0
  Slicer 7 معرفی منوهای نرم افزار 0
 Feeder 0 نحوه کار با محیط نرم افزار 4

http://www.digiamoozesh.com/

