
رشتههای:
تأسیساتمكانیكی-چاپ-صنایعچوبومبلمان-صنایعفلزی-

ماشینابزار-مكاترونیک-مكانیکخودرو-مكانیکموتورهایدریایی

گروهمكانیک
شاخۀفنیوحرفهای

پایۀدهمدورۀدوممتوسطه

نقشهكشیفنیرایانهای

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه،  نمایش،  پایگاه های مجازی،  ارائه در  و  الکترونیکی  و 
این  از  نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز  عکس برداری، 

سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN  978 - 964 - 05 - 3405-2           978 - 964 - 05 - 3405 - 2  شابک

                                     نام کتاب:     نقشه کشی فنی رایانه ای- 210203
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش  مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
محمد خواجه حسینی، محمد مهرزادگان، مهدی اسمعیلی، احمدرضا دوراندیش، حسن عبداله زاده،   شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف: 
سعید آقایی، حسن آقابابایی، محمد لطفی نیا، حمید تقی پورارمکی،  ناصر جمادی و حمید یزدانی 

)اعضای شورای برنامه ریزی(
محمد خواجه حسینی، حسن عبداله زاده و سعید آقایی )اعضای گروه تألیف(- حسین داودی )ویراستار(   

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مديريت آماده سازی هنری:   
جواد صفری )مدیر هنری( ـ الهه یعقوبی نیا  )صفحه آرا(           شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوي(                                                  نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ،  دورنگار  : 88309266  ،  کد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir  :وب گاه                                                  
ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )داروپخش(    شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تـهران                                             ناشر :   

                                                   تلفن :5 ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستي: 139ـ 37515
                                       چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«

چاپ پنجم 1399               سال انتشار و نوبت چاپ:   



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها االن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
ُه« َسِسُرّ امامخمینی»ُقِدّ



فهرست

1 پودماناول:ترسیمنقشهازرویقطعه.............................................................

  ترسیم نقشه ......................................................................................................................................2
  دسته بندی نقشه ..............................................................................................................................3
  ابزار های نقشه کشی ........................................................................................................................5

  ترسیم هندسی ...............................................................................................................................12
  اندازه گذاری ....................................................................................................................................33
  ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: ترسیم نقشه از روی قطعه ..........................................43

پودماندوم:نقشهخوانی.................................................................................45

  نقشه خوانی .....................................................................................................................................46
  ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری نقشه خوانی ....................................................................72

پودمانسوم:ترسیمنقشهدربرش...............................................................73

   تقارن ..............................................................................................................................................74
   نیم نما ............................................................................................................................................82
   برش ...............................................................................................................................................84
   ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: ترسیم نقشه قطعات در برش ................................123

پودمانچهارم:ترسیمنقشهبادستآزاد....................................................125

   ترسیمات دستی .........................................................................................................................127
   رسم خط راست .........................................................................................................................128
   رسم مربع، مستطیل ................................................................................................................130
   رسم دایره ...................................................................................................................................131



   اندازه و تناسب در ترسیم دست آزاد ............................................................................................133
   ساخت زاویه .......................................................................................................................................134
   نقشه برداری از قطعه .......................................................................................................................137
   اندازه برداری .......................................................................................................................................140
   رسم سه بعدی ..................................................................................................................................148
   ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: ترسیم نقشه با دست آزاد ..............................................155

پودمانپنجم:ترسیمنقشهبارایانه...................................................................157

   ترسیم به کمک رایانه ......................................................................................................................158
   آشنایی با فضای کار اتوکد و دستور های عمومی ......................................................................161
   مشاهده موضوعات در نرم افزار .......................................................................................................164
   کار با سیستم های مختصات و ورود اطالعات .............................................................................166
   ترسیم نقشه دو بعدی ......................................................................................................................168
   هاشور در اتوکد .................................................................................................................................196
   اندازه گذاری در اتوکد .................................................................................................................... 200
   مدل سازی سه بعدی ........................................................................................................................214
   ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: ترسیم نقشه با رایانه .......................................................241

منابعومآخذ........................................................................................................242



سخنيباهنرجویانعزیز

نقشه زبان انتقال مفاهیم و ایده ها در صنعت است. تمامی افراد متخصص و اهل فن در هر یک از مشاغل، زمانی که به 
درجه ای از شایستگی های فنی می رسند، درک و فهم یکسانی از شکل و فرایند ساخت و تولید قطعات و ماشین آالت 
صنعتی، صنایع خودروسازی و هواپیما، ساخت ماشین آالت کشاورزی و راه سازی و ساختمانی خواهند داشت. از سوی 
دیگر در دنیای فناوری اطالعات و مدرن و پیشرفتة امروزی در بخش های مختلف با استفاده از مواد جدید و به کارگیری 
فناوری ها، آن قدر پیشرفت کرده اند که عماًل بدون داشتن نقشه، نگهداری، ساخت و تولید محصوالت صنعتی، امکان پذیر 
نخواهد بود. در برخی از پروژه ها ساخت یک محصول، ترکیبی از فرایند های مختلف است که اجباراً باید در واحدهای 
مختلف صنعتی و جدا از هم انجام شود. ضروری است که افراد شاغل در این واحدها، درک و فهم مشترکی از فرایند 
ساخت این محصول داشته باشند. بنابراین تنها نقشه  است که می تواند فهمی مشترک برای ساخت و تولید یک محصول 

استاندارد و یک پارچه بین سازندگان و طراحان ایجاد کند. 
با بررسی و مطالعة نیازهای گستردۀ مشاغل مختلف در گروه مکانیک، توسط متخصصین رشته ها، تصمیم برآن شد تا 
در پایة دهم برای تمامی رشته های گروه مکانیک، درسی با عنوان نقشه کشی فنی رایانه ای طراحی شود که بتواند دانش 
و مهارت پایة مورد نیاز نقشه خوانی این گروه را تأمین نماید. باتوجه به تنوع رشته ها سعی شده است اصول و مفاهیم 

نقشه کشی و استفاده از نرم افزار های نقشه کشی طوری آموزش داده شود که متناسب با سطح علمی هنرجویان باشد.
کتاب پیش رو دارای 5 فصل است که محتوای آن مطابق با استاندارد بین المللی )ISO( و استاندارد ملی است. 

در فصل اول مفاهیم و اصول نقشه خوانی و کاربرد ابزار ترسیم دستی که در دورۀ اول متوسطه با آنها آشنا شدید، به 
طور خالصه آموزش داده می شود.

در فصل دوم از شما هنرجویان انتظار می رود که با استفاده از رایانه و نرم افزار های نقشه کشی، توانایی و مهارت فردی 
خود را متناسب با نیازهای رشتة شغلی ارتقا دهید و به کسب شایستگی ترسیم نقشه با رایانه برسید. در این بخش 

فعالیت ها به گونه ای طراحی شده است که بتوانید مطابق با استاندارد های روز بازار کار، نقشه ها را ترسیم نمایید. 
در فصل سوم تفکر تجسمی با استفاده از ترسیم نقشه ها با روش دست آزاد به زبانی ساده و روان بیان شده است و اصول 
نقشه برداری از یک قطعه و ایجاد مهارت برای رسیدن به توانمند شدن برای طراحی مقدماتی با دست آموزش داده 

می شود و شما قادر خواهید بود طرح های ساده ای که در اطراف خود مشاهده می کنید را ترسیم نمایید.
در فصل چهارم با آموزشی مختصر و مفید به اهمیت کنترل کیفی و کمی استاندارد نقشه ها، پی خواهید برد.

در فصل پنجم با استفاده از رایانه پروژه ها و کارهای عملی انجام شده در کارگاه را ترسیم خواهید نمود. این فصل طوری 
طراحی شده که  برای هر یک از رشته های گروه مکانیک متناسب با ماهیت کار و فعالیت های انجام شده در طول سال 
تحصیلی نقشه هایی به عنوان پروژه در نظر گرفته شود و هنرجویان هر رشته در پایان سال پروژۀ مربوط به رشتة خود 

را انتخاب نموده و انجام دهند. 
آنچه که مسلم است شما در این درس مهارت مقدماتی نقشه کشی و استفاده از رایانه در نقشه کشی راکسب خواهید کرد 

و مهارت های تخصصی نقشه کشی و نقشه خوانی رشتة خود را در سال های بعد فرا خواهید گرفت. 
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