ِ
آرشیکد من
راهنمای استفاده از سامانه

راهنمای ثبت نام و الیسنس دانشجویی

طرحکده َملک آوا

(مسؤلیت محدود)

نمایندگی انحصاری گرافیسافت در ایران

اعتبارات

طرحکده َملک آوا

(مسؤلیت محدود)

نمایندگی انحصاری گرافیسافت در ایران

لطفا برای اطالعات بیشتر در مورد محصوالت ،نرم افزارها و دفاتر فروش شرکت گرافیسافت در ایران به سایت
 www.graphisoft.co.irمراجعه نمایید.

ِ
آرشیکد من
راهنمای استفاده از سامانه ی
ثبت نام در سامانه و دریافت الیسنس آموزشی
(برای نسخه بین المللی)
تمامی حقوق این اثر برای شرکت گرافیسافت و دفتر نمایندگی انحصاری آن در ایران محفوظ می باشد و تکثیر،
تقلید ،ایجاد تغییر این مستند بدون مجوز کتبی از شرکت گرافیسافت و یا نمایندگی انحصاری آن اکیدا ممنوع می
باشد و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

نام های تجاری

آرشیکد® ® ARCHICADاسم ثبت شده شرکت گرافیسافت می باشد
این مستند توسط دفتر گرافیسافت در تهران تهیه و آماده سازی شده است و متعلق به شرکت طرحکده ملک آوا (با مسولیت محدود)به شماره ثبت  ۱۲۳۴۵۶می باشد

ِ
آرشیکد من و دریافت الیسنس آموزشی
راهنمای ثبت نام در سامانه ی

۲

www.myarchicad.com

مرحله :1
از قسمت مرورگر اینترنت خود ،سایت  www.myarchicad.comرا وارد کنید.

مرحله :۲
صفحــه ســامانه آرشــیکد مــن بــاز مــی شــود .بــرای دریافــت الیســنس دانشــجویی ،شــما بایــد در قســمت دانشــجو هــا ثبــت نــام
نماییــد کــه بــا کادر قرمــز در عکــس زیــر نمایــش داده شــده اســت.
نکتــه  :1اگــر مــدرس ،اســتاد و یــا موسســه حرفــه ای تاییــد شــده بــرای آرشــیکد مــی باشــید ،بایــد در قســمت موسســه
(مدرســه) ویــا اســاتید ثبــت نــام کنیــد.
نکتــه  :2اگــر دانشــجو ،اســتاد و یــا موسســه نیســتید ،بایــد در نســخه حرفــه ای ثبــت نــام نماییــد و نســخه  30روزه آزمایشــی
آرشــیکد را دانلــود کنیــد.
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مرحله :3
صفحــه ثبــت نــام آرشــیکد مــن بــاز مــی شــود .در اینجــا ،فرمــی وجــود دارد کــه شــما بایــد ایــن فــرم را پــر کنیــد .ایــن اطالعــات
بــه ترتیــب و شــرح زیــر مــی باشــد:
کشور :کشور ایران را انتخاب کنید.
نام :نام خود را وارد کنید.
نام خانوادگی :نام خانوادگی خود را وارد کنید.
آدرس ایمیل :ایمیل خود که می خواهید با آن در سامانه آرشیکد من ثبت نام نمایید را وارد کنید.
رمز عبور :در اینجا رمز عبور را وارد نمایید.
نکته :رمز عبور باید شامل شرایط زیر باشد:
دارای حداقل  6کاراکتر باشد،
دارای حداقل یک حرف باشد،
دارای حداقل یک حرف بزرگ باشد،
دارای حداقل یک عدد باشد،
آدرس ایمیل شما نمی تواند رمز عبور باشد،
-

نمی تواند شامل فاصله ،نقطه ،عالیم ،کاراکترهای خاص یا کاراکترهای متفرقه باشد.

تکــرار رمــز عبــور :رمــز عبــوری را کــه در بــاال وارد
کردیــد را دوبــاره وارد نماییــد.
مزیــت تمــاس :بــا تیــک زدن ایــن گزینــه ،شــما بــه
شــرکت گرافیســافت و یــا دفاتــر منطقــه ای آن ایــن
اجــازه را مــی دهیــد کــه بــا شــما از طریــق آدرس
ایمیــل و یــا تلفــن ،بــرای دادن اطالعــات عمومــی
دربــاره محصــوالت و خدمــات خــود ،در تمــاس
باشــند.
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مرحله :4
بعــد از پــر کــردن فــرم و زدن دکمــه ی  ،Submitصفحــه ای بــاز مــی شــودکه درآن بــه شــما اعــام مــی کنــد کــه لطفـ ًا ایمیــل
خــود را بــرای دریافــت تاییــد چــک کنیــد.

نکتــه :در صــورت عــدم دریافــت ایمیــل ،لطفــ ًا پوشــه  spamایمیــل خــود را نیــز چــک کــرده و یــا بــا مــا از طریــق ایمیــل
 archicad-irn@simbim.esبــه فارســی تمــاس بگیریــد.
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مرحله :5
بــه آدرس ایمیــل خــود( کــه در قســمت ثبــت نــام وارد کــرده ایــد) برویــد .از شــرکت گرافیســافت بــرای شــما ایمیلــی مــی آیــد
کــه بــه شــما مــی گویــد کــه ثبــت نــام خــود را تاییــد نماییــد .بــر روی لینــک آبــی رنــگ کلیــک کنیــد.
نکته :لینک تایید ثبت نام تا  24ساعت بعد از ارسال منقضی می گردد.
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مرحله :6
پــس از کلیــک بــر روی لینــک تاییــد ،صفحــه ای در مروگــر بــاز مــی شــود کــه از شــما مــی خواهــد در اینجــا ُکــد تاییــد را
وارد کنیــد تــا مراحــل ثبــت نــام ادامــه یابــد .بــه طــور پیــش فــرض ،کــد تاییدیــه ثبــت نــام در جلــوی قســمت «کــد تاییــد-
 » Confirmation Codeوارد شــده اســت .شــما پــس از چــک کــردن آن بــا کــد تاییــد در ایمیــل خــود ،بــر روی دکمــه Submit
کلیــک کنیــد.

مرحله :7
در مرحلــه بعــد ،صفحــه ثبــت نــام آرشــیکد مــن بــاز مــی شــود کــه آخریــن مرحلــه ثبــت نــام مــی باشــد .در اینجــا بــر روی دکمــه
 Continueکلیــک کنیــد.
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مرحله :8
صفحه کاربری شما در آرشیکد من باز می شود .در باالی صفحه ،بر روی  Apply for one year licenceکلیک کنید.

مرحله :9
ســپس صفحــه ی جدیــد بــاز خواهــد شــد کــه شــما بایــد بــرای دریافــت الیســنس یــک ســاله ،فــرم درخواســت را در ایــن
صفحــه تکمیــل نماییــد .در زیــر ،تمــام گزینــه هــای ایــن فــرم توضیــح داده شــده اســت:

( Type of schoolنــوع مدرســه و یــا موسســه آموزشــی) :درایــن گزینــه مــی توانیــد  university/collegeرا
انتخــاب کنیــد.
-

( School nameنام مدرسه و یا موسسه آموزشی) :نام دانشگاه خود را وارد کنید.

-

( School addressآدرس مدرسه و یا موسسه آموزشی) :آدرس دانشگاه خود را وارد نمایید.

-

( Cityشهر) :نام شهری که دانشگاه شما در آن قرار دارد را وارد کنید.

-

( Facultyدانشکده و یا بخش) :نام دانشکده و یا بخش خود را وارد کنید.

ِ
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-

( Student ID card numberشماره دانشجویی) :شماره دانشجویی خود را وارد کنید.

-

( Phone numberشماره تلفن) :شماره تلفن خود را وارد نمایید.

در اینجــا از شــما ســوال مــی شــود کــه آیــا در دانشــگاه شــما آرشــیکد بــه عنــوان بخشــی از برنامــه آموزشــی تدریــس
مــی شــود؟ شــما مــی توانیــد بــا زدن تیــک بلــه ،خیــر و یــا طــرح در آینــده بــه ایــن ســوال جــواب دهیــد.
ـدودی فــارغ التحصیلــی خود
( Expected date of graduationتاریــخ موعــود فــارغ التحصیلــی) :در اینجــا ،تاریــخ حـ
ِ
را وارد نماییــد ( .در وارد کــردن تاریــخ ،اول مــاه و بعــد ســال را وارد نماییــد)
( What is ArchiCAD’s status at your schoolوضعیــت آرشــیکد در دانشــگاه شــما چگونــه اســت؟) :در اینجــا
گزینــه هایــی وجــود دارد کــه شــما بایــد یکــی از ایــن گزینــه هــا را انتخــاب کنیــد .ایــن گزینــه هــا عبارتنــد از:
 :Electiveبــه معنــای اختیــاری اســت .بدیــن منظــور مــی باشــد کــه نــرم افــزار آرشــیکد بــه عنــوان درس اختیــاری در دانشــگاه
مــا تدریــس مــی شــود.
 :embedded within the coursesبدین منظور می باشد که آرشیکد در محتوای درس ها قرار گرفته است.
 :Required Archicad Courseبدیــن منظــور مــی باشــد کــه آرشــیکد بــه عنــوان یــک درس اجبــاری در دانشــگاه تدریــس
مــی شــود.
 :Installed in labs but not taughtبدیــن معناســت کــه در آزمایشــگاه هــای کامپیوتــر دانشــگاه نصــب شــده اســت امــا
تدریــس نمــی شــود.
 :No presenceبه معنای عدم حضور و فعالیت آرشیکد در دانشگاه می باشد.
 :Otherدر صورتــی کــه وضعیــت آرشــیکد در دانشــگاه شــما در بیــن گزینــه هــای بــاال نبــود ،شــما بــا تیــک زدن ایــن گزینــه مــی
توانیــد وضعیــت آرشــیکد در دانشــگاه خــود را توضیــح دهیــد.
( Where did you hear about the ArchiCAD education versionاز کجــا در مــورد نســخه دانشــجویی
آرشــیکد بــا خبــر شــدید؟) :در اینجــا شــما مــی توانیــد یکــی از گزینــه هــای موجــود را انتخــاب کنیــد و یــا در صــورت نبــودن
گزینــه مــورد نظــر خــود ،بــر روی گزینــه  otherکلیــک کنیــد تــا گزینــه مــورد نظــر خــود را بــرای مــا توضیــح دهیــد.
نکته :پر کردن گزینه هایی که با ستاره عالمت زده شده اند ،الزامی می باشند.
بعد از جواب دادن به تمام سواالت بر روی دکمه  submitکلیک کنید.
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مرحله :10
بعــد از کلیــک بــر روی دکمــه  ، submitصفحــه ای بــاز مــی شــود کــه از شــما بــرای ارســال اطالعــات خــود تشــکر مــی کنــد.
همچنیــن بــه شــما اعــام مــی کنــد کــه درخواســت شــما بــرای الیســنس یکســاله در حــال بررســی مــی باشــد .لطفـ ًا ایمیــل خــود
را چــک کنیــد.
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مرحله :11
بــه آدرس ایمیــل خــود برویــد .یــک ایمیــل از طــرف شــرکت گرافیســافت بــرای شــما مــی آیــد کــه بــه شــما اعــام مــی کنــد
حســاب کاربــری شــما در ســامانه آرشــیکد مــن بــا موفقیــت ســاخته شــده اســت.
بــا کلیــک بــر روی آرشــیکد مــن در ایمیــل دریافتــی صفحــه ای مشــابه صفحــه ی زیــر بــاز مــی شــود .کــه شــما بــرای دریافــت
نســخه ی بــه روز شــده ی نــرم افــزار آرشــیکد بایــد منتظــر ایمیــل دیگــری از شــرکت گرافیســافت باشــید( .نیــاز بــه دانلــود
نســخه ی موجــود در ایــن صفحــه نمــی باشــد).
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مرحله :12
بعــد از ایــن ایمیــل ،ایمیــل دیگــری بــرای شــما ارســال خواهــد شــد کــه دریافــت درخواســت شــما را بــرای فعالســازی
الیســنس اوریجینــال نســخه آموزشــی آرشــیکد تاییــد مــی کنــد .در ایــن ایمیــل مــدارک مــورد نیــاز جهــت ارســال بــه ایمیــل
 archicad-irn@simbim.esذکــر شــده اســت .لطفــ ًا مــدارک را بــه آدرس ایمیــل اشــاره شــده بفرســتید تــا پــس از
بررســی مــدارک ،درخواســت شــما تاییــد گــردد.
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مرحله :13
پــس از بررســی مــدارک توســط گــروه خدمــات فارســی گرافیســافت ویــا دفتــر نمایندگــی گرافیســافت در ایــران ،ایمیلــی بــرای
شــما ارســال خواهــد شــد کــه در صــورت تاییــد مــدارک ،بــه شــما اعــام خواهــد کــرد کــه درخواســت شــما بــرای الیســنس
اوریجینــال نســخه دانشــجویی نــرم افــزار آرشــیکد تاییــد گردیــده اســت و شــما مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه ســامانه آرشــیکد
مــن ،بــه قفــل نــرم افــزاری بــرای یــک ســال بــه صــورت رایــگان دسترســی پیــدا کنیــد.
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در این مرحله شناسه ی کاربری و رمز عبور خود را برای ورود به سامانه ی آرشیکد من وارد کنید.

مرحله :14
در ایــن مرحلــه شــما وارد ســامانه آرشــیکد مــن شــده ایــد .همانطــور کــه مــی بینیــد در صفحــه ی بــاز شــده ،تاریــخ انقضــای
الیســنس دانشــجویی شــما تــا یــک ســال تمدیــد شــده اســت .همچنیــن اطالعــات شناســه کاربــر و شــماره ســریال قفــل نــرم
افــزار آرشــیکد در اختیــار شــما قــرار گرفتــه اســت .در ایــن مرحلــه ،بــر روی دکمــه  Upgrade ArchiCADکلیــک کنیــد.
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پس از کلیک بر روی گزینه ی  ،Upgrade AchiCADآخرین نسخه ی موجود آرشیکد برای دانلود ارائه می شود.
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پــس از انتخــاب نــوع سیســتم عامــل مــورد نظــر بــرای دانلــود نــرم افــزار آرشــیکد ،صفحــه ای بــاز مــی شــود .چنانچــه دانلــود
برنامــه پــس از مــدت کوتاهــی آغــاز نشــد ،بــر روی گزینــه ی  hereکلیــک کنیــد.
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مرحله :15
بعــد از دانلــود نــرم افــزار آرشــیکد نســخه  ،20بــه ســامانه ی آرشــیکد مــن بازگردیــد ،همانطــور کــه مــی بینیــد شــما در
حــال حاضــر صاحــب دو الیســنس بــرای نــرم افــزار آرشــیکد نســخه  20و همپنیــن آرشــیکد نســخه  19هســتید .در قســمت
 add-onبــرای آرشــیکد  ،20شــما مــی توانیــد بیــم ســرور  ،20ابــزار هــای  CAD IMAGEو  MEP MODELERرا دانلــود کنیــد.
همچنیــن در قســمت دیگــر دانلــود هــا ،شــما مــی توانیــد برنامــه  Solibri Model Viewerو  Tekla BIMsightرا دانلــود
نماییــد.

مرحله :16

شــما در ایــن مرحلــه بــا کلیــک بــر روی  Set as Preferred Languageدر قســمت آرشــیکد  ،19در قســمت دیگــر دانلــود هــا،
عــاوه بــر دانلــود دو نــرم افــزار بــاال ،قــادر بــه دانلــود مجموعــه تمریــن هــا و خودآموزهــای آرشــیکد  19و برنامــه آرتالنتیــس
اســتودیو  6خواهیــد بــود.
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انتخاب شما متشکریم!
از
ِ
در ایــن قســمت شــما موفــق بــه دریافــت الیســنس اوریجینــال نســخه دانشــجویی آرشــیکد شــده ایــد و اطالعـ ِ
ـات شــما بــه
عنــوان یــک کاربــر رســمی (دانشــجو) در ســامانه شــرکت گرافیســافت بــه ثبــت رســیده اســت .مــا امیدواریــم ایــن نــرم افــزار
کاربــردی و نســخه ی آموزشــی آن بــه شــما بــرای یادگیــری فنــاوری بیــم و گــردش کاری هوشــمند در صنعــت معمــاری و
ســاختمان یــاری رســان باشــد.
درصــورت داشــتن هرگونــه ســوال در مــورد آرشــیکد و یــا محصــوالت دیگــر شــرکت گرافیســافت لطفــا بــه ســایت مــا مراجعــه
نما یید :
http://www.graphisoft.co.ir
بــرای ارتبــاط بــا مــا مــی توانیــد ســواالت مربــوط بــه ســامانه آرشـ ِ
ـیکد مــن و الیســنس آموزشــی و یــا آزمایشــی را بــه ایمیــل زیــر
فرســتاده و یــا مســتقیما از طریــق کانــال ســامانه آرشــیکد در تلگــرام بــا گــروه پشــتیبانی فنــی در تماس باشــید:
archicad-irn@simbim.es
https://telegram.me/joinchat/Cr_8mAdRqUc7XTb2uxOFvw
https://telegram.me/archicad_iran
هرگونه سوال فنی و تجاری را می توانید از طریق ایمیل زیر به فارسی برای ما ارسال نمایید:
info@graphisoft.co.ir
با بهترین آرزوها
گروه مشاوره فنی گرافیسافت
دفتر نمایندگی انحصاری در ایران

دفتــر نمایندگــی انحصــاری گرافیســافت در تهــران در ســال  ۲۰۱۶بــرای خدمــت بــه جامعــه مهندســین مشــاور و جامعــه دانشــگاهی در ایــران تاســیس
شــد .ایــن دفتــر مســئول ارائــه خدمــات بــرای گســترش فنــاوری بیــم بــا اســتفاده از محصــوالت نــرم افــزاری گرافیســافت در ایــران مــی باشــد و در همیــن
راســتا خدمــات مشــاوره ی فنــاوری مدیریــت و مــدل ســازی اطالعــات ســاختمان را بــه معمــاران و مهندســین ایرانــی ارائــه مــی نمایــد.
وبسایت دفتر مرکزی  www.graphisoft.com :وبسایت دفتر تهرانwww.graphisoft.co.ir :
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