
על הקורס
קורס זה עוסק במגוון רחב של נושאים מתקדמים בתוכנת Revit Architecture, וממשיך את קונספט קורס

Revit Architecture הבסיסי. הסטודנטים בקורס למתקדמים לומדים תכנון אתר, טכניקות עיבוד מתקדמות, 
אפשרויות תכנון ותכנון בשלבים, יצירת משפחות של רכיבים מותאמים ושיתוף פעולה בתכנון פרויקט.

הקורס כולל התנסות מעשית ותרגילים הממחישים תרחישים בעולם התכנון האמיתי. במהלכו נחשפים הסטודנטים 
לכלים רבי עוצמה וטכניקות מתקדמות ליצירת תכנונים מורכבים ומקצועיים ואובייקטים מותאמים אישית, ולומדים 

.Revit Architecture לשתף פעולה עם חברי צוות אחרים באמצעות תוכנת

נושאים	עיקריים	
• Project / Global Parameters - הוספת פרמטרים
• Browser Organization - יצירת סידורים ופילטרים 

• Model In-place - בניית צורות חופשיות וייחודיות 
• Families - בניית משפחות פרמטריות )דו ותלת ממד( 

• Schedules & Legends - כתבי כמויות מפורטים ומקראות
• Phases - יצירת מודל עם שלבי עבודה )קיים - מוצע - עתידי( 

• Filters - עבודה עם פילטרים מתקדמים בתצוגת המבט
• Link Revit - עבודה עם לינקים, ניהול והגדרות הסתכלות  

• Site - פיתוח הסביבה עם טופוגרפיה וכלים נוספים 
• Design Option - יצירת חלופות/אלטרנטיבות תכנון בקובץ אחד 

• רינדור פנים + Render In Cloud - הגדרות מתקדמות של חומרים ותאורה 
• Wall - פרופילים ומגרעות וקירות משולבים

• Views - עבודה עם keynote ופריסות
• Sheets - טבלת שינויים ומהדורות, רשת עזר למיקום מבטים 

• Scope Box - יצירת אזורי עבודה   
• Assembly - תכניות לייצור פריטים במודל 

• Keyboard Shortcuts - הגדרת קיצורי מקלדת
• Autodesk App Store - חנות האפליקציות 

קהל יעד
אדריכלים, אדריכלי פנים, הנדסאים, שרטטים, ואנשי מקצוע העוסקים בתחום הבנייה בעלי ניסיון בעבודה 

.Revit Architecture עם תוכנת

היקף	הקורס
•  32 שעות מלאות, במשך 8 מפגשים שבועיים של 4 שעות כל מפגש.

•  המפגשים כוללים תרגול מעשי, מתקיימים בקבוצות קטנות ומאופיינים ביחס אישי וליווי פרטני לכל תלמיד.

דרישות	סף
•  בוגרי קורס Revit Architecture הבסיסי או בעלי ניסיון דומה של שימוש בתוכנה.

•  רצוי ידע בתכנון ארכיטקטוני ו/ או ניסיון בתחום ההנדסה.
•  הכרות עם מערכת ההפעלה Microsoft Windows XP או חדשה יותר.
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