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و کاردانش ، ارسال فرمايند.
info@tvoccd.sch.ir پيام نگار (ايميل) 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه (وب سايت) 
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شما عزيزان کوشش کنيد که از اين وابستگى بيرون آييد و احتياجات 
کشور خودتان را برآورده سازيد، از نيروى انسانى ايمانى خودتان غافل نباشيد 

و از اّتکاى به اجانب بپرهيزيد.
امام خمينى «قدّس سرّه الّشريف»    



پيش گفتار 
سخنى با همکاران ارجمند

فصل اول 
۱ تاريخچه و دگرگونى هاى نقشه کشى 

فصل دوم 
۶ ابزارهاى نقشه کشى 

فصل سوم 
۲۱ خط 

فصل چهارم 
۳۵ ابزارهاى ديگر 

فصل پنجم 
۵۱ رسم هاى هندسى 

فصل ششم 
۶۵ خط ها و دايره هاى مماس 

فصل هفتم 
۷۴ تصوير 

فصل هشتم 
۱۱۶ اندازه گذارى، بخش اّول 

فصل نهم 
۱۳۰ مقياس  

فصل دهم 
 ۱۴۱ اندازه گذارى، بخش دوم 

فصل يازدهم 
۱۵۸ تقارن  

فصل دوازدهم 
۱۷۵ تصوير مجّسم 

فصل سيزدهم 
۱۹۴ نقشه خوانى 

فصل چهاردهم 
۲۴۰ برش  

فصل پانزدهم 
۲۶۳ نمايش دندانه 

فهرست



فصل شانزدهم 
۲۷۹ بى برش ها 

فصل هفدهم 
۲۹۰ نيم برش 

فصل هجدهم 
۳۰۷ برش شکسته 

فصل نوزدهم 
۳۱۹ برش مايل 

فصل بيستم 
۳۳۷ برش موضعى 

فصل بيست   و يکم 
۳۴۵ برش پياپى 

فصل بيست   و دوم 
۳۵۴ برش گردشى 

فصل بيست   و سوم 
۳۶۲ برش ترکيبى 

فصل بيست   و چهارم 
۳۷۳ تبديل نقشه 

فصل بيست   و پنجم 
۳۸۵ تصوير مجسم ايزومتريک 

فصل بيست   و ششم 
۴۱۸ تصوير مجسم دى متريک 

فصل بيست   و هفتم 
۴۳۳ تصوير مجسم کاوالير 

فصل بيست   و هشتم 
۴۴۷ تصوير مجسم کابينت 

فصل بيست   و نهم 
۴۶۵ برش در تصوير مجسم 

۴۷٦ نمونه ی ارزش يابى پايانى 

۴۷٩ پيوست ها  



۱ــ رنگ ابزار به ويژه گونيا، آبى روشن، قهوه اى روشن، دودى يا بى رنگ توصيه مى شود. اين مسئله از نظر حفظ سالمت چشم و جلوگيرى از خستگى 
آن مهم است. ضمنًا به هيچ وجه نبايد صفر در لبه ى گونيا باشد.

پيش گفتار
سخنى با همکاران ارجمند

«نقشه» زبان صنعت است. پس براى سخن گفتن و درست نوشتن بايد الفباى آن را به درستى فرا گرفت. بنابراين، براى آشنايى 
درست با اين زبان نياز به دانستن اصطالحات، قواعد و ضروريات آن است. گرايش نقشه کشى با هدف آموزش اين قوانين و مقررات و 

کسب تجربه در اين زبان به وجود آمده است.
آن چه طى کتاب حاضر مورد بررسى و کار قرار خواهد گرفت، حرکتى در اين راستا و بر اين مبناست. بديهى است براى رسيدن به 
اين هدف، آموزش هايى به همراه تمرين هاى مناسب داده مى شود. در انجام اين تکاليف نکته ى اساسى رعايت دقت الزم در ترسيم است. 
به عبارت ديگر يک نقشه، آن گاه ارزش واقعى خود را خواهد يافت که خطوط، اندازه گذارى و رعايت قواعد، درنهايت توانايى صورت 
گيرد. چنين کارى از يک طرف باعث باال رفتن دقت نقشه کش در انجام کار و از سويى ديگر نتيجه گيرى عالى از صرف وقت و استفاده 

از ابزار با  ارزش است.
يک نقشه کش زمانى مى تواند جايگاه واقعى خود را در صنعت بيابد که فردى دقيق و با  انضباط باشد. از همکاران گرامى تقاضا 
مى شود، حتى االمکان فراگيران را در انجام کار با انضباط و دقيق تشويق و ترغيب نمايند. چرا که يک کار با حجم کم، اما دقيق و قابل قبول، 

بهتر از انجام کار با حجم زياد ولى بى دقت و شتاب زده است.
کار روى کاغذ سفيد انجام مى شود، مگر در مواردى خاص و با نظر استاد. هر تمرين بايد تا آخرين مرحله و با ابزار درست آن 

اجرا شود و درستى کارها توسط استاد بررسى و تأييد شود.
الزم به تذکر است که فراگيران عزيز تا حدودى با برخى مباحث آشنايى دارند، اما به دليل آن که اين آشنايى براى تخصص نقشه کشى 
کافى نيست، دريافت مطالب با دقت و عمق بيش تر و خصوصيات دقيق تر، فوق العاده ضرورى است. مباحث مورد بررسى، به طور عمده، 
تاريخچه ى نقشه کشى را مطرح و در مورد ابزارهاى نقشه کشى و کاربرد آن ها گفتگو مى کند. درباره ى چگونگى ترسيم نقشه و اصول و 

قواعد آن بحث مى نمايد. در همين راستا تمرين هاى الزم هم داده مى شود.
در اين جا خواهشمند است حتمًا قبل از شروع هر ترسيم، از تفهيم مقررات و ارزش به کارگيرى آن ها مطمئن شده باشيد. شايد 
نياز به يادآورى باشد که يک فرد فنى قبل از هر چيز بايستى انسانى با  انضباط و دقيق باشد، يکى از وظايف نقشه يا رسم فنى، به موازات 
مواردى مانند کارگاه فلزکارى مقدماتى، ايجاد و تقويت انضباط، هماهنگى بين ذهن و دست، توانايى تفکر دقيق و خالقيت در هنرجويان 

است. لذا هرگونه کم توجهى ممکن است پيامدهاى نامناسب داشته باشد.
ابزار اصلى گونيا، تى و پرگار است که بايد هنرجو در کار با آن ها به يک روان حرکتى قابل قبول برسد۱. پس بهتر است از ابتدا 
اين وسايل با کيفيت و رنگ و اندازه ى مناسب تهيه شوند. ضمنًا استفاده از ابزارهايى مانند شابلون دايره، نقاله و خط کش معمولى در 
اين کالس هرگز پيش نهاد نمى شود. در همين جا توجه داده مى شود که واحد اصلى اندازه گيرى در صنعت مکانيک ميلى متر است که در 
تمام کتاب رعايت خواهد شد. پس اين موضوع بايد يک بار و براى هميشه تفهيم شود که اندازه ها برحسب ميلى متر است و واحد آن هم 

ذکر نمى شود.
مواردى زير عنوان «براى مطالعه و تحقيق» آورده مى شود که به هيچ عنوان و در هيچ آزمونى نبايد مورد پرسش قرار گيرند. آن ها مربوط 

به فعاليت هايى است که هنرجو در صورت تمايل مى تواند شخصًا به آن ها بپردازد و استاد هم وظيفه اى در قبال آن ها ندارد.

هدف کلى

به دست آوردن توانايى ترسيم نقشه ى قطعات به صورت دوبعدى و سه بعدى


