
 
 ی سه بعد   های پرینت نرم افزار    ن ی بر بهتر   ی مرور 

 

  ش، یها پ  شود. سال   ی آغاز م  ی سازبرنامه مدل  ک ی  توسعه یافته در   ی مدل سه بعد   کی  با   ی سه بعد   فرایند پرینت   هر

  های نرم افزار. اکنون،  میکن  یازسمدل  هایافزار  نرم   یری ادگیو    د یرا صرف خر  یادیپول و زمان ز  م یما مجبور بود

نرم    نیاز بهتر  ی برخ  . در این مقاله هستند   گانیاز آنها را  ی اریکه بس  در دسترس می باشند   زیادی   ی مدل ساز

جامد استفاده    ی زلساافزار از مد   نرم   کدامکه    دهد   ی فهرست نشان م  نیا  آورده شده اند.  مت یبر اساس قها  افزار

مدل    تولید می کند.  فولد ی منی  ها  مدل  شهیکه هم  ی استبعد   سه   یساز  مدل   یجامد نوع   یز لسامد .  کند   یم

تمام د  یمدل  فولد یمن برا   یمقدار  یمدل دارا   یوارهای است که در آن    ی بعد سه    پرینت  یضخامت هستند که 

با ضخامت    ییوارهایتواند د  یکند، م   یاستفاده م  یچند ضلع  یکه از مدل ساز  یاست. در مقابل، نرم افزار  یضرور

توان    ی را م  فولد ی من  ی. مدل هاممکن نیست  ی سه بعد   ر نتیپرتوسعه آن با استفاده از تکنولوژی  د که  کن  د یصفر تول

 .طلبد  یرا م   یشتریمراحل و تجربه ب  اما کرد جاد یا یچند ضلع یافزار مدل ساز نرمبا 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/پ


 
 Tinkercadنرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 گانی: رامتیق •

 جامد: بله  یساز مدل •

 انی: مبتد یبرامناسب  •

برای همه افراد با دانش متفاوت    ی سه بعد   پرینت قابل    یمدل ها، امکان توسعه  کند   یرا خاص م   آنچه این نرم افزار 

شده است. نرم    ی طراح  انیمبتد   ی بر مرورگر است که برا  ی مبتن  ی سه بعد   ی برنامه طراح  ک ی  نرم افزار   نیااست.  

را از مجموعه    ییدهد مدل ها  ی ساخت بلوک است که به شما امکان م  ی مفهوم بصر   ک ی  ی دارا   Tinkercadفزارا

  ی کار کمک م  تازه د است که به افرا ییها و راهنماها مملو از آموزش  Tinkercad .تولید کنید   ه یاز اشکال اول یا

فراهم می    یها را به راحت   ل یفا  همچنین امکان به اشتراک گذاری .  توسعه دهند مورد نظر خود را    یها  طرح   کند 

و  رده  ک  دایپ  لیفا  هاون یلیمتشکل از م  یا  کتابخانه مورد نظرشان را در    اشکال  توانند یم کاربران این نرم افزار    کند.

قطعه مورد  دکمه    ک یدهد با فشار دادن    یبه شما امکان م   این برنامه   نی. همچنتغییر دهند ها را به دلخواه    آن

   دریافت کنید.درب منزل  آن را و  نظرتان را سفارش داده 
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   Blender نرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 گانی: رامتیق •

 ر یجامد: خ یمدلساز •

 شرفته یو کاربران پ نامبتدی: یبرامناسب  •

  ش یرایحرکت، و و  یابیرندر، رد  ، یساز  ه ی شب  شن،یمیان  ، یمجسمه ساز  ی برا  ییشامل ابزارهامنبع باز،    این نرم افزار 

را پوشش    یساز  ه یو شب  شن،یمیان  ،یساز  از جمله مدل  هازمینه  از    یار یبس  Blender  اصل  در   .باشد   یم   دئویو

کنند آماده    یکه احساس م  یکاربران  یدار است و برا  بیش   ی ریادگ ی  یمنحن   ی نرم افزار منبع باز دارا  نی. ادهد   یم

  م نر  نیجالب ا ی ها ی ژگیاز و ی کی. محسوب می شود یآل  ده یاگزینه هستند   دهیچیپ ی سه بعد  ی مدل ها یطراح

ا  انهیرندر واقع گرا  نه یافزار، گز  از نرم    یدهد که تعداد کم  یم  یانهواقع گرا  حالتیبه مدل ها    ویژگی   نیاست. 

 . این قابلیت را دارا می باشند  رایگان یافزارها

 

 



 
 BRL-CADنرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 گانی: رامتقی •

 جامد: بله  یساز مدل •

 شرفته ی: کاربران پیبرامناسب  •

ساخته    یسیو الکترومغناط  کیبالست  یها  ل یو تحل  هیاز تجز  یبانیپشت  ی متحده برا  االتیتوسط ارتش ا  این نرم افزار

  ی مدل ساز   ستم یس   ک ینرم افزار منبع باز    ن یا  .است  یهندس   ل یو تحل  ه یشامل ابزار تجز که    و استفاده شده است

  مدل  یمتحده برا  االتیتوسط ارتش ا  استفاده از این نرم افزاراست.  ی  هندس   شیرا یوقابلیت  با    شرفتهیجامد پ

به  BRL-CAD .  است  شرفتهیپ  اریبسو البته  که کامالً قابل اعتماد    دهد   ینشان م ،  یحات ی تسل  یها  ستمیس   یساز

نرم افزار    نیا  .دهد   ی از دقت را ارائه م  ییسطح باال  ،یاشکال هندس   دمان یچ  ی استفاده از مختصات خاص برا  ل یدل

  اده یخود پ  یتوانند در طرح ها   یکه کاربران م فراهم کرده است  را    دهیچ یکتابخانه بزرگ از اشکال ساده و پ  کی

 کنند.  

 



 
 DesignSpark Mechanicalنرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 رایگان: قیمت •

 مدل سازی جامد: بله  •

 و کاربران پیشرفته  مبتدیانبرای: مناسب  •

مواد برای    لیستو توانایی تولید    ،مین کنندگان صنعتیأ کتابخانه ای از مدل های سه بعدی از ت این نرم افزار دارای  

رابط کاربری    دسترس هستند.در این نرم افزار قابل    نیز در    PCB CAD. ابزارهای الکتریکی و  می باشد   طرح ها

مورد    مواد  مقدار  از  لیستنسبتاً ساده است و نرم افزار به سرعت اجرا می شود. شما همچنین توانایی تولید یک  

کند.  استفاده می  محاسبه  را  بعدی  سه  طراحی  بالقوه  های  پروژه  چاپ  هزینه  که  دارید   DesignSparkرا 

Mechanical  را فراهم می های خود  طرح  ترکیب با    جهتداخلی  از یک کتابخانه  امکان استفاده  کاربران  رای  ب  

 ند.  ک

 



 
 FreeCADنرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 رایگان: قیمت •

 مدل سازی جامد: بله  •

 و کاربران پیشرفته  مبتدیانبرای: مناسب  •

FreeCAD   سازد اشیاء واقعی را با    شما را قادر میکه  منبع باز است  سازی سه بعدی پارامتریک    یک ابزار مدل

به سادگی به  شما می توانید  بسیار آسان می کند.  هر اندازه طراحی کنید. مولفه پارامتریک ویرایش طرح شما  

گزینه  برای اهداف حرفه ای بهترین    نرم افزار   این.  دهید مدل خود بروید و پارامترها را تغییر    طراحی   تاریخچه 

 ارزش امتحان کردن را دارد.  این نرم افزارنیست، اما یک ابزار آموزشی عالی است. اگر تازه کار هستید 

 

 



 
 OpenSCADنرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 قیمت: رایگان •

 مدل سازی جامد: بله  •

 و کاربران پیشرفته  مبتدیانبرای: مناسب  •

OpenSCAD   یک نرم افزار رایگان با تعداد زیادی ویژگی و روشی منحصر به فرد برای ایجاد مدل است. این نرم

لیست نرم   در منحصر به فرد   گزینه آن را به یک    که افزار یک رویکرد برنامه نویسی به مدل سازی سه بعدی دارد 

کاربران کدی را در یک فایل اسکریپت می نویسند که  در این نرم افزارتبدیل می کند.    بعدیه  پرینت س های  افزار  

ت را  بعدی  سه  شی  کردید،    عریفپارامترهای  وارد  را  خود  کد  که  هنگامی  کند.  دکمه  می  روی  بر  کلیک  با 

کنید."کامپایل" مشاهده  اید  کرده  ایجاد  که  را  اشکالی  توانید  العاده    می  فوق  های  ویژگی  از  دیگر  یکی 

OpenSCAD   آنها به صورت سه بعدی است.  دریافتامکان وارد کردن نقشه های دو بعدی و 
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 Wings3Dنرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 رایگان: قیمت •

 مدل سازی جامد: خیر  •

 و کاربران پیشرفته مبتدیان برای: مناسب  •

Wings3D بیشتری را فراهم می کند. ابزارهای استاندارد   ارگانیکایجاد اشکال مدل سازی چند ضلعی امکان  با

علیرغم اینکه رایگان است، طیف گسترده ای از  این نرم افزار    از طریق منوی کلیک راست قابل دسترسی هستند.

است، بسیار مناسب  برای مبتدیان    نرم افزار. از آنجایی که این  را ارائه می دهد   بیانتخا  گزینه های  ابزارهای مش و 

این است  . ویژگی هایی مانند کلیدهای میانبر قابل تنظیم و رابط کاربری آسان نشان دهنده  می باشد کاربرپسند  

نی می  پشتیبارا    گسترده ای از فرمت هااز طیف  این نرم افزار  همچنین    .می باشد یک ابزار ایده آل  برای شروع  که  

 کند.  

 



 
 SketchUpنرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 دالر در سال  299نسخه حرفه ای  ;قیمت: نسخه وب رایگان •

 مدل سازی جامد: خیر  •

 برای: کاربران مبتدی تا پیشرفته مناسب  •

SketchUp سازی خوب است زیرا تعادل بین قابلیت استفاده و عملکرد را حفظ   افزارهای مدل   یکی دیگر از نرم

این نرم افزار آسان است و ویژگی های پیشرفته  یادگیری کند.   آل می  و آن را برای اکثر سطوح مهارت ایده کرده 

برا  ای   اضافی  کاربرانبا هزینه  ای    ه  پروژه های    بیشتر  SketchUp  اگرچه  .ارائه می دهد حرفه  برای طراحی 

یک  این نرم افزار شامل    .می باشد   نیز  است، اما دارای ابزارهایی برای طیف متنوعی از اهداف دیگرمناسب  معماری  

 SketchUp به نام با قابلیت های اضافی قابل خریداری، و یک نسخه SketchUp Make  به نام نسخه رایگان

Pro .است 

 



 
 Fusion 360نرم افزار مدلسازی سه بعدی  

 دالر در سال برای مجوز تجاری   595 یمت: رایگان برای استفاده شخصی و ق •

 مدل سازی جامد: بله  •

 ها  تا حرفه ای  مبتدیانبرای: مناسب  •

  CADیک برنامه  Fusion 360است.  چاپ سه بعدیهای  نرم افزار   بفرد در میان ر منحص ابزاریک  نرم افزار این

برای گرد هم آوردن تیم های طراحی و همکاری در پروژه های    این ویژگیسه بعدی مبتنی بر ابر است که از  

مدل از جمله    طراحی   کل تاریخچهخیره ذهای این نرم افزار می توان به مزیت  از دیگر  می کند.    پیچیده استفاده 

. این برنامه بر روی چندین  ماهانه کار می کند اشتراک  پرداخت  بر اساس    Fusion 360.  اشاره کردتغییرات آن  

کجا که می خواهند دسترسی داشته  پلتفرم اجرا می شود و به کاربران اجازه می دهد تا به اطالعات خود در هر  

 باشند. 
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 Rhino3D  نرم افزار مدلسازی سه بعدی 

 دالر  995: قیمت •

 مدل سازی جامد: خیر  •

 برای: کاربران پیشرفته و حرفه ای مناسب  •

Rhino3D    سه    پرینتو    بسیار قدرتمند برای مدل سازی، تجزیه و تحلیل، رندر، عکس برداری سه بعدییک ابزار

کرده  شرکت سازنده این نرم افزار آن را به عنوان همه کاره ترین مدل ساز سه بعدی جهان معرفی    .است  بعدی

در وب سایت آنها قابل دانلود می باشد. این برنامه    متفاوت. این نرم افزار در بسته های مختلف با قیمت های  است

می دهد نقاط، منحنی ها، مش ها،   استفاده می کند که به شما امکان  NURBاز یک مدل دقیق و ریاضی به نام 

در نرم  های طراحی موجود    دستکاری کنید. با توجه به طیف وسیعی از ویژگی را  سطوح، جامدات و موارد دیگر  

 پیچیده دشوار است. سه بعدی های   در ایجاد مدل این برنامه   بودنرقیب  ، بحث در مورد بی Rhino3D افزار

 



 
 SolidWorks  نرم افزار مدلسازی سه بعدی 

 ز دائمیدالر برای مجو 3995دالر در سال یا  1295قیمت:  •

 مدل سازی جامد: بله  •

 مبتدیان تا حرفه ای ها برای: مناسب  •

سه بعدی  است که اغلب توسط طراحان    CADیک برنامه    نرم افزار  می رویم. این  SolidWorksاکنون به سراغ     

مجموعه ای از ویژگی های پیشرفته مانند ابزارهای اعتبارسنجی طراحی و    و در آن  حرفه ای استفاده می شود 

دقیق مورد نیاز شما در سه بسته مجزا    قابلیت هایبسته به    Solidworksمهندسی معکوس گنجانده شده است.  

اژ،  درخت ویرایش قدرتمند و ابزارهایی برای ساخت، مونتآن چه این نرم افزار را خاص می کند،    عرضه می شود.

صنعتی گرایش دارد.  قطعات  به سمت    Solidworks  .است   سه بعدی  پرینتو    CAMشبیه سازی، برآورد هزینه،  

  Solidworksکنند،  تقلید می ها    منحنی   از از طریق ساختارهای مسطح با شیب مالیم    افزارها،  که اکثر نرم درحالی 

سازی چند ضلعی از    مدل در این فرایند کند.  می استفاده    زیاد   ی با جزئیات یها برای ایجاد انحناها  از میانگین لبه 

 . است. در نتیجه، تغییر اندازه بسیار کم دردسر شود و به جای آن طراحی ابعادی انتخاب می  رفتهبین 

 



 
 DS Max3  نرم افزار مدلسازی سه بعدی 

 دالر در سال 1545قیمت:  •

 مدل سازی جامد: خیر  •

 پیشرفته و حرفه ای برای: کاربران مناسب  •

  سازی سه بعدی مانند ابزار سایه   های مدل   برخی از ویژگی   که بر روی انیمیشن تمرکز دارد،   DS Max3نرم افزار  

 در میان توسعه   بیشتر افزار    دهد. این نرم   سازی چند ضلعی را ارائه می  سازی مش پارامتریک و مدل  زنی، مدل 

 است. پرطرفدارتلویزیونی و استودیوهای معماری   ویدیویی، بسیاری از استودیوهای   های دهندگان بازی 

 

 

 

 



 
 Inventor  نرم افزار مدلسازی سه بعدی 

 دالر در سال 1985قیمت:  •

 مدل سازی جامد: بله  •

 برای: کاربران پیشرفته و حرفه ای مناسب  •

ابزارهایی برای شبیه  دارای  به طور خاص برای طراحی محصول و کاربردهای مهندسی طراحی شده و    این نرم افزار 

.  مکانیکی در سطح حرفه ای را ارائه می دهد سه بعدی  طراحی     Inventorنرم افزار می باشد.  سازی و ساخت  

Inventor  که توسطAutodesk  ( در بسته  مبتدیتوسعه یافته است، بسته به سطح مهارت )حرفه ای و غیره ،

این است که نرم افزار را با بازخورد کاربران    Inventorهای مختلفی ارائه می شود. یکی از نکات مهم در مورد  

فایل    بدون نیاز به تبدیل فرمتی بصری  ها های جدید شامل بهبودهایی در نمایش داده  بهبود می بخشد. نسخه 

 است. 
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