
 نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه ( نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه (1)
شاخة: كاردانش
زمينة: صنعت

گروه تحصيلى: مكانيك
زيرگروه: ساخت و توليد

رشتة  مهارتى  : نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه
شمارة  رشتة  مهارتي: 1-12-102-318

كد رايانه اي رشتة  مهارتي: 6101
نام استاندارد مهارتي: نقشه كش و طراح به كمك رايانه

كد استاندارد متولى: 0-32/97/1/3
شمارة درس: نظري: 9988/1  و عملي: 9989/1    

1391

          
                                               عنوان و نام پديدآور   :       نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه (1) [كتاب هاى درسى]: رشتة مهارتى نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه: شمارة رشته 
                                                           مهارتى 318-102-12-1/ برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تأليف؛ دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى فنى و 

                                   حرفه اى و كاردانش ؛ مؤلف حميد حيدري؛ [براى] وزارت آموزش و پرورش، 
                                   سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى.

.          مشخصات نشر   :   تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1391.
      مشخصات ظاهري     :  266 ص. مصور، نمودار.

                    فروست   :  شاخة كاردانش: شمارة درس نظرى 9988/1 و عملى 9989/1
                      شابك   :  978-964-389-358-3    

 وضعيت فهرست نويسي   :   فيپا
                  يادداشت   :   زمينة صنعت: گروه تحصيلى مكانيك: زيرگروه: ساخت و توليد         

                    يادداشت   :   كد رايانه اى رشتة مهارتى 6101: نام استاندارد مهارتى مبنا؛ نقشه كش و طراح به كمك رايانه: كد استاندارد 
                                   متولى 0-32/97/1/3                 

                   موضوع   :      اتوكد (برنامه كامپيوتر)
                   موضوع   :      نقشه كشي-- برنامه هاي كامپيوتري

                   موضوع   :      طراحي به كمك كامپيوتر
             شناسه افزوده   :      حيدري، حميد، 1351-

             شناسه افزوده  :   سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش
    شناسه افزوده  :    سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

         رده بندي كنگره    :  TA  345/5/الف2ن7 1391
          رده بندي ديويي   :   373 ك609/27

  شماره كتابشناسي ملي   :   0967432  



همكاران محترم ودانش آموزان عزيز:
نشانى:  به  اين كتاب  محتوا ى  دربارة   را  خود  نظرهاي  و  پيشنهادها  
تهران– صندوق  پستى شمارة  4874/15 دفتر برنامه ريزى  و تأليف  

آموزش هاى فنى  و حرفه اى  و كاردانش، ارسال فرمايند.
tvoccd@roshd.ir                              (ــل ــگار (ايمي پيام ن
www.tvoccd.medu.ir                            (وب سايت) و ب گاه

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

برنامه ريزى محتوا و نظارت برتأليف: دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى فنى وحرفه اى  و كاردانش 
نام كتاب/ كدكتاب: نقشه كشي صنعتي به كمك رايانه (1) - 607/1

مؤلف: حميد حيدري 
مجري: شركت انتشارات فني ايران

ويراستار فني: عبدالمجيد خاكي صديق، احمدرضا دورانديش
ويراستار ادبي: محمدباقر خسروي
مدير هنري: پگاه مقيمي اسكويي
عكاس: نرگس ذاكر هندوآبادي

رسام فني: سّيدمرتضي ميرمجيدي، علي محمد ويل، ميالد شاه حسيني  
حروفچين: آزاده فروغي پور
صفحه آرا: علي محمد ويل 

نسخه پردازان: ابوالفضل بيرامي، مسعود رژدام
طراح جلد: علي محمد ويل

چاپ: شركت افست «سهامى عام»
نظارت بر چاپ و توزيع: ادارة  كل چاپ و توزيع كتاب هاي درسي 

تهران: خيابان ايرانشهر شمالي- ساختمان شمارة 4 آموزش و پرورش(شهيد موسوي)
تلفـن: 9-88831161 ، دورنگـار: 88309266 ،  كدپستي: 1584747359، 

www.chap.sch.ir وب گاه
ناشر: شركت انتشارات فني ايران: تهران–خيابان مطهري–خيابان ميرعماد–پالك 24  

www.entesharat.com : تلفن: 88505055، دور نگار: 88532136، صندوق پستى: 15877/36511 وب گاه
كلية حقوق مربوطه به تأليف ، نشر و تجديد چاپ اين اثر متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است.

 ISBN 978-964-389-358-3  978-964-389-358-3 شابك



از مكايد [حيله هاي] بزرگ شيطان و نفس اماره آن است كه جوانان را 
وعده صالح و اصالح در زمان پيرى مى دهد تا جوانى با غفلت از دست 
برود و به پيران وعده طول عمر مى دهد و تا لحظه آخر با وعده هاى پوچ 

انسان را از ذكر خدا و اخالص براى او باز مى دارد تا مرگ برسد.
امام خميني (قدس سره الشريف)





مقدمه اي بر چگونگي برنامه ريزي كتاب هاي پودماني

برنامه ريزي تأليف «پودمان هاي مهارت» يا «كتاب هاي تخصصي شاخه  كاردانش» بر مبناي استانداردهاي 
ــي رشته هاي مهارتي شاخه   كاردانش، مجموعه  هشتم» صورت گرفته است. بر  «مجموعه برنامه هاي درس
اين اساس ابتدا توانايي هاي  هم خانواده ( Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 
سپس مجموعه مهارت هاي هم خانواده به صورت واحدهاي كار تحت عنوان (Unit) دسته بندي مي شوند. 
ــته بندي شده و پودمان مهارتي (Module) را شكل  در نهايت واحدهاي كار هم خانواده با هم مجدداً دس

مي دهند.
ــته بندي «توانايي ها» و «واحدهاي كار» توسط كميسيون هاي تخصصي با يك نگرش علمي انجام  دس
ــتم پويا بر برنامه ريزي و تأليف پودمان هاي مهارت نظارت دائمي  ــت به گونه اي كه يك سيس ــده اس ش

دارد.
ــورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در  ــي م ــا روش مذكور هر «پودمان» به عنوان يك كتاب درس ب

«شاخه  كاردانش» چاپ سپاري مي شود.
ــارت (M1 و M2 و ...) و هر پودمان نيز به  ــتاندارد مهارت به تعدادي پودمان مه ــور كلي هر اس به ط
ــيم  ــد كار نيز به تعدادي توانايي (P1 و P2 و ...) تقس ــر واح ــد كار (U1 و U2 و ...) و ه ــدادي واح تع
مي شوند. به طوري كه هنرجويان در پايان آموزش واحدهاي كار (مجموع توانايي هاي استاندارد مربوطه)
ــب  ــارت كافي در بخش نظري و عملي را به گو نه اي كس ــلط و مه ــتاندارد، تس كليه پودمان هاي هر اس
ــركت در آزمون جامع نهايي جهت دريافت گواهينامه مهارت  خواهند نمود كه آمادگي كامل را براي ش

به دست آورند.
ــعه  ــاخه  كاردانش و كليه   عزيزاني كه در امر توس ــت هنر آموزان و هنرجويان ارجمند ش بديهي اس
ــعه   آموزش هاي   آموزش هاي مهارتي فعاليت دارند، مي توانند ما را در غناي كيفي پودمان ها كه براي توس

مهارتي تدوين شده است رهنمون و ياور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي

فني و حرفه اي و كاردانش 



پيشگفتار ناشر

ــر مي كند. اين كتاب ها مورد توجه  ــت كه كتاب هاي فني منتش ــه دهه اس ــارات فني ايران نزديك س انتش
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت  ــور از قبيل س ــت اندركاران آموزش فني وحرفه اي كش دس
آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار، و نيز استادان و هنرآموزان 
و هنرجويان قرار گرفته است. كتابي كه پيش رو داريد در چارچوب فعاليت هاي جديد انتشارات فني ايران 

منتشر شده است. 
ــه كش و طراح به كمك رايانه و انتظارات دفتر  ــتاندارد نقش ــاس اس ــاختار و محتواي كتاب بر اس      س
ــت و توليد  ــده اس برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش با روش پودماني تأليف ش
محتوا را مؤلفان شركت بر عهده داشته اند. و محتواي علمي كتاب ها توسط دفتر مذكور مورد تأييد قرار 

گرفت و ويرايش زباني و توليد فني كتاب ها هم در شركت انتشارات فني ايران انجام پذيرفته است.
انتشارات فني ايران اميدوار است در آينده بتواند نقش قابل  قبولي در توليد كتاب هاي درسي شاخه  
فني و حرفه اي و شاخه  كاردانش مورد درخواست دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني وحرفه اي و 

كاردانش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ايفا كند.  

شركت انتشارات فني ايران



توصيه هايي به هنرجويان

الف) توصيه هاي كلي
1. پيش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشوييد.

2. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشيد. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تميز باشد.
3. كفش هايتان را تميز كنيد. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنيد آن را نيز تميز نگه داريد.

4. هنگام كار بايد دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنيد و يك برگ 
سفيد اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثيف نشود.

5. اگر ناگزير به استفاده از عينك طبي هستيد، حتمًا با عينك كار كنيد.

ب) توصيه هاي آموزشي
1. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازه ي هنرآموز محترم باشد.

ــيابي در اختيار هنرآموز محترم قرار  ــتوركار آن را براي تأييد و ارزش ــاندن هر دس 2. پس از به انجام رس
دهيد.

3. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم در تعامل باشيد. مشاركت با هم كالسي ها نيز مؤثر است.
4. در صورت غيبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهيد.

ــه هايي كه در طول دوره اجرا مي كنيد در محل مناسبي بايگاني كنيد تا بتوانيد بعدها آسان  5. همه ي نقش
به آن ها مراجعه كنيد.

ــيد تا آنجا كه  ــاري رواني قرار دهيد، بكوش ــاي نظري و عملي را، بي آنكه خود را تحت فش 6. تمرين ه
مي توانيد حل كنيد ولي حتمًا نواقص و اشكاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنيد.



مقدمه

نرم افزار اتوكد به عنوان يكي از بهترين نرم افزارهاي طراحي و نقشه كشي به كمك رايانه است كه محصول 
شركت اتودسك1است و از اولين نسخه ي آن تا نسخه هاي اخير تحوالت چشمگيري داشته است.

ــت به نحوي كه با  ــادگي كار، از قابليت هاي منحصر به فردي برخوردار اس اين نرم افزار عالوه بر س
وجود نرم افزارهاي متعدد ديگر در زمينه (CAD)2 جايگاه خود را حفظ كرده و همچنان به عنوان پايه اي 

در عرصه (CAD/ CAM)3 به شمار مي رود. 
ــخه 13 تحت سيستم عامل ويندوز  ــتم عامل DOS بود كه از نس ــخه هاي اوليه اتوكد مبتني بر سيس نس
ــهولت كار با اتوكد گذاشت. اخيراً از  ــزايي بر س قرار گرفت كه در اين گذر قابليت هاي ويندوز تأثير بس
ــت كه تعدد فضاهاي كاري،  ــخه ي 2007 به بعد نيز تحوالت قابل توجهي در اتوكد به وجود آمده اس نس
قابليت هايي نظير امكانات تخصصي نقشه كشي دوبعدي، سهولت در طراحي سه بعدي و ارتباط با شبكه 

و اينترنت از آن جمله است.
لذا در تأليف اين كتاب اتوكد 2008 انتخاب گرديد تا عالوه بر به روز بودن، سبك كار و روش هاي 
ــد. و در اين خصوص فضاي كاري كالسيك 4  ــخه هاي پايين تر منطبق باش ــتيابي به ابزار آن نيز با نس دس

مبناي آموزش قرار گرفته است.
اين كتاب شامل پودمان مقدماتي مهارت طراح و نقشه كش به كمك رايانه است كه در آن هر واحد كاري 
ــتاندارد مهارتي مربوط را در بر مي گيرد، در هر توانايي ابتدا شناسايي  ــرفصل اس يك يا چند توانايي از س
ــتوركاري جهت به كارگيري آن فرمان ها ارائه شده است. در  ــپس اجراي فرمان و در آخر دس فرمان ها، س
آخر هر توانايي نيز، ارزشيابي نظري و عملي به صورت متنوع و سير تكاملي آن از ساده به پيچيده آورده 

شده است تا عالوه بر ارزشيابي مستمر بتواند مبنايي بر آزمون هاي پاياني دوره ي مهارت مذكور باشد.
با اعتقاد به اينكه هيچ كاري بي عيب و نقص نيست، منتظر پيشنهادهاي سازنده ي شما هستيم.

مؤلف

1 Autodesk 
2. Computer Aided Design & Drafting 
3  Computer Aided Manufacturing 
4 Auto cad Classic 



مفاهيم پايه

1. كليك (Click): يك بار فشردن دكمه ي سمت چپ موس.
2. دبل كليك (Duble Click): دوبار متوالي و سريع فشردن دكمه ي سمت چپ موس.

3. كليك راست (Right Click): فشردن دكمه ي سمت راست موس.
4. درگ (Drag): فشردن دكمه ي سمت چپ روي عنصري و حركت آن به نحوي كه دكمه ي موس را همچنان 

فشرده نگه داشته ايد.
5. دروپ (Drop): رها كردن دكمه ي موس پس از درگ.

6.مكان نما (Carsor): نشانگر موس كه در فضاي ترسيمي اتوكد به شكل  و ساير جاها به شكل  است. 
7. فرمان (Command): ابزاري كه كاربر به اتوكد وارد كرده و به كمك آن ها با اتوكد ارتباط برقرار  مي كند.

ــت و در  ــي كه عالوه بر راه و روش جاري اجراي يك فرمان قابل انتخاب اس 8. گزينه (Option): راه يا روش
داخل      [ ] در متن پيغام قرار مي گيرد.

ــت و در داخل  ــي كه نرم افزار انتخاب كرده و فقط منتظر تأييد كاربر اس 9. پيش فرض (Defult): مقدار يا روش
عالمت < > قرار گرفته و با اينتر تأييد مي شود.

ــده و به محض ورود برخى  ــاري (Current Setting): تنظيماتي كه در متغيرهاي فرامين آماده ش ــم ج 10. تنظي
فرمان ها گزارش مي شود.

 Esc ــه به كمك كليد ــك فرمان پس از ورود فرمان ك ــراف از ادامه ي اجراي ي ــر (Cancel): انص 11. صرف نظ
صفحه كليد و يا از طريق انتخاب اصطالح Cancel در منوي زمينه انجام مي شود.

12. لغو (Undo): برگشت آخرين عمل انجام شده پس از اجراي فرمان.
ــردن كليد Enter يا Spacebar و يا انتخاب گزينه  13. اينتر (Enter): واردكردن فرمان ها يا گزينه ها از طريق فش

Enter در منوهاى شناور ميان بر؛ همچنين عالمت  ↵ در عمليات رايانه اي به مفهوم اينتر كردن است.

ــيمي اتوكد يا زمينه  ــت كردن در صفحه ي ترس 14. منوي ميان بر (Shortcut Menu): منويي كه در اثر كليك راس
هر پنجره ي ديگري ظاهر مي شود.

ــيمى شود، در اين راستا فرمان هايى كه به كار  ــيم (Draw): هر عملى كه منجر به ايجاد موضوعات ترس 15. ترس
مى روند، فرمان هاى ترسيمى اطالق مى شوند.

ــتا فرمان هايى كه به  ــود، در اين راس 16. ويرايش (Edit): هر عملى كه منجر به ويرايش و اصالح موضوعات ش
كار مى روند فرمان هاى ويرايشى اطالق مى شوند، در اتوكد عمده فرمان هاى ويرايشى و اصالحى زير مجموعه ى 

Modify هستند.



فهرست
1 واحد كار اول 

2  (ACAD 2008) توانايي اجراي نرم افزار در اتوكد
18 توانايي مديريت فايل ها  
32 توانايي كار با مختصات دوبعدي، واحدها، زوايا و تعيين محدوده ي ترسيمي 

44 واحد كار دوم 
45 توانايي اجراي فرمان هاي Redo ،U ،Oops ،Erase ،Line و روش هاي انتخاب موضوع 
69  Ellipse ،Arc ،Circle توانايي اجراي فرمان هاي
93  Move و Break  ، Extend ،Trim توانايي اجراي فرمان هاي

112 واحد كار سوم 
113   (Dra�ing settings) توانايي اجراي تنظيمات ابزار نقشه كشي
142 توانايي كنترل تصوير و صفحه ي نمايش 

161 واحد كار چهارم 
162 توانايي مديريت و كنترل اليه ها 
182 توانايي كنترل خواص موضوعات 

199 واحد كار پنجم 
200  Polygon و Pline توانايي ترسيم موضوعات يكپارچه به كمك
218  Rectangle و Chamfer ،Fillet توانايي اجراي فرامين

239 واحد كار ششم 
240  Grid و Snap توانايي ترسيم تصاوير برحسب واحد به كمك ابزار
توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك             249  
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اجراي نرم افزار و مديريت فايل ها
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(ACAD 2008) توانايي اجراي نرم افزار در اتوكد
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود:  ◄ 

 - نرم افزار اتوكد را از طريق نشانه ي آن در ميز كار (Desktop) راه اندازي كند.
 - نرم افزار اتوكد را از طريق منوي شروع (Start) راه اندازي كند.

 - اجزاي پنجره ي اصلي اتوكد را معرفي كند.
 - اصول كار و روش هاي ورود فرمان هاي اتوكد را شرح دهد.

 - پنجره ي متني اتوكد را فعال و غير فعال كند.
 - از اتوكد خارج شود (پنجره ي اصلي را ببندد).

مدت زمان آموزش 
جمععملينظري
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پيش آزمون
تفاوت نرم افزار و سخت افزار چيست؟ 1 .

منظور از سيستم عامل چيست؟ مثال بزنيد. 2 .
انواع نرم افزارهاي رايانه اي را همراه با مثال بنويسيد. 3 .

اتوكد نرم افزاري ...... است. 4 .
در اتوكد نقشه كشي به كمك رايانه صورت مي گيرد. 5 .

 درست    نادرست
در سيستم عامل ويندوز، يك نرم افزار چگونه راه اندازي مي شود؟ 6 .

در پنجره هاي برنامه ها در سيستم عامل ويندوز كدام دكمه براي حداقل كردن پنجره كاربرد دارد؟ 7 .
ج)             د)  ب)   الف)  
منظور از نوار عنوان در پنجره ي نرم افزارها چيست؟ 8 .

منظور از منوي كركره اي در پنجره ي برنامه ها و نرم افزارها چيست؟ 9 .
مفهوم ويرايش در كارهاي رايانه اي چيست؟ 10 .

راه هاي خروج از يك نرم افزار در سيستم عامل Windows. 11 را بنويسيد.
پيغام زير كه گاهي اوقات در هنگام خروج از يك برنامه ظاهر مي شود به چه معناست. 12 .
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راه اندازي نرم افزار اتوكد 2008
ــده باشد1 به روش هاي  وقتي نرم افزار اتوكد روي رايانه نصب ش

مختلف قابل راه اندازي است، كه متداول ترين آن ها عبارت ا ند از:
دبل كليك روي نشانه ي (Icon) اتوكد 2008 ◄ يا كليك راست روي 
همين نشانه و انتخاب گزينه ي Open در ميزكار (Desktop) ويندوز 

از طريق منوي شروع (Start) به شرح زير: ◄

مراحل كار
) در نوار وظيفه ويندوز كليك مي كنيم.  1 .Start) روي دكمه ي شروع

گزينه ي All Programs. 2 را انتخاب مي كنيم.
پوشه ي Autodesk. 3  را انتخاب مي كنيم.

را انتخاب مي كنيم.  4 . AutoCAD 2008 پوشه ي
روي فايل اجرايي AutoCAD 2008. 5  كليك مي كنيم.  

1 . نصب نرم افزار اتوكد در پيوست انتهاى كتاب آورده شده است.

1

2

3
4

5

Start > All Programs > Auto desk > AutoCAD2008 > AutoCAD2008


