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مقّدمه
اغلب دستگاه ها و ماشىن آالت صنعتى، از قطعات متعّدد فلزى تشکىل مى شوند که به ىکى از روش هاى فلزکارى، جوشکارى، 
آهنگرى، تراشکارى، مدل سازى و رىخته گرى و... تولىد مى گردند. براى ساخت اىن قطعات، ابتدا مهندسىن و طّراحان واحدهاى 
ماشىن سازى باىد ارتباط مشترکى را بوجود آورند که بتوان به وسىله آن، قطعات را در هر نقطه اى از جهان صنعتى تولىد کرد. براى 
اىجاد چنىن ارتباطى، به ترسىم قطعات در نماهاى مختلف اقدام مى کنند که نقشه فّنى )رسم فنى( نامىده مى شود. بنابراىن، مى توان 
چنىن گفت که رسم فنى ىک زبان مهندسى بىن المللى است که با رعاىت اصول نقشه کشى و استفاده از استانداردهاى جهانى بوجود 

آمده است. اىن رسم فرم، اندازه و دقت قطعه را تضمىن مى کند.
از طرف دىگر مى دانىم که تولىد قطعات رىختگى، اغلب با استفاده از مدل و جعبه ماهىچه امکان پذىر است و مقّدمه ساخت 
هر قطعه به روش رىخته گرى، نىازمند ساخِت مدل آن است. براى ساختن هر مدل به ترتىب از نقشه هاى فّنى ) مکانىکى(، مدل سازى، 
ساختمان مدل و جعبه ماهىچه و قالب گىرى استفاده مى شود و براى پىاده کردن اىن نقشه ها به اطالعاتى در زمىنه هاى ماشىن سازى، 

نقشه خوانى، قالب گىرى، ماهىچه سازى، رىخته گرى، شناخت مواّد مدل سازى ) جنس مدل( و ... نىاز است.
خوشبختانه در سال هاى گذشته، اطاّلعات مورد نىاز را از کتاب هاى رسم فّنى عمومى، تکنولوژى مدل سازى، تکنولوژى 
قالب گىرى و رىخته گرى و ... به دست آورده اىد و اکنون مى توانىد با  استفاده از اىن کتاب و کمک معلّمىن خود، نحوهٔ رسم نقشه هاى 

مدل سازى، ساختمان مدل، جعبه ماهىچه و قالب گىرى را که به زبانى ساده در سه فصل ارائه شده است بىاموزىد. 
کتاب حاضر به زبانى گوىا تألىف شده و در هر فصِل آن تمرىن هاى آسان وجود دارد که با در نظر گرفتن امکانات هر محل 
قابل اجراست. از آن جا که هىچ کتابى خالى از عىب نىست از استادان و صاحبنظران صنعت مدل سازى و رىخته گرى، مدّرسان و 
هنرآموزان گرامى استدعا دارد نظرات خود را به دفتر تحقىقات و برنامه رىزى آموزش فّنى وزارت آموزش و پرورش ارسال  دارند. 
مؤلف



هدف کّلى

آشناىى با اصول طرح و ترسىم نقشه هاى مدل سازى و رىخته گرى


