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فصل 2

نقشه کشی و زبان فنی
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                         کاغذهای نقشه کشی
1 استاندارد سايرکشورها

DINآلمانASاسترالیاISIRIايران

ASAآمريکاBSانگلستانUNIايتالیا
FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد ديگر( با يک شماره منتشر می شوند. 
برای نمونه به چند مورد توجه کنید )که پس از انتشار تا زمانی که منسوخه اعالم نشوند اعتبار 

خواهند داشت(. برای نمونه:

ISO -128اصول نقشه کشی

ISO -129اندازه گذاری

ISO -206تولرانس های ابعادی

ISO -1101تولرانس های هندسی

ISO -2768تولرانس های هندسی

a
b
= 2

 
1000000mm2A m= =2

0 1
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                  اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

۴20×297A 31189×8۴1A 0

297×210A ۴8۴1×۵9۴A 1

210×1۴8A ۵۵9۴×۴20A 2

اين جدول، گروه های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می دهد.

مناسب برای کاغذ پهنای خط اصلیخط نازک "dخط متوسط 'dخط اصلی dگروه

خیلی بزرگ121/۴1

21/۴10/7A0

310/70/۵A0

۴0/70/۵0/3۵A0 ، A1

۵0/۵0/3۵0/2۵A0 ، A1 ،A3،A۴

60/3۵0/2۵0/18A2 ، A3 ،A۴

70/2۵0/180/13A۴ ، A۵
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                         تعیین مقیاس نقشه
گاهی با تصويربرداری، چاپ يا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای تعیین مقیاس نقشه ای 
که دارای اندازه گذاری است بايد يکی از اندازه های طولی )ترجیحاً يکی از اندازه های بزرگ تر( را 
با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود 
تا مقیاس نقشه به دست آيد. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هايی که اندازه گذاری نشده اند 

را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه ۴2 میلی متر اندازه گیری شده است. بنابراين مقیاس نقشه 0/7۵ يا 

۴2 است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است با خط کش 18 میلی متر اندازه گیری شد که 
۵6

 18
0/7۵ = 2۴ در واقع 2۴ میلی متر است. 
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رسم های هندسی
خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونیا 
طــوری  را  گونیــا  قائمــه  ضلــع  يــک  ابتــدا   1
ــره  ــر داي ــته و ب ــه A گذش ــه از نقط ــد ک ــرار دهی ق

بــه  صــورت ظاهــری ممــاس باشــد.
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

3 در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای 
ــۀ قائمــه آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

خــط نــازک رســم کنیــد.
ــاس، خــط  ــۀ مم ــا مشــخص شــدن نقط ــال ب 4 ح

ــد. ــم کنی ــاس را رس مم
روش دوم: ترسیمی

1 خطی از نقطه A به مرکز دايره رسم کنید.
2 نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.

3 به مرکز M دايره MA را رسم کنید.
4 نقطــۀ N محــل تقاطــع دو دايــره نقطــۀ ممــاس 

اســت.

خط مماس دو دایره 
ــرار  ــوری ق ــا را ط ــه گونی ــع قائم ــک ضل ــدا ي 1 ابت
ــاس  ــری مم ــورت ظاه ــره به ص ــر داي ــه ب ــد ک دهی

ــد. باش
2 گونیای دوم را زير گونیای اول قرار دهید.

در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای  3
ــۀ قائمــۀ آن از  ــد کــه لب اول را طــوری حرکــت دهی
مرکــز دايــره بگــذرد. در ايــن حالــت روی دايــره يــک 

خــط نــازک رســم کنیــد.
ــرار  ــه را تک ــن مرحل ــز همی ــره دوم نی ــرای داي 4 ب

ــد. کنی
ــط  ــاس، خ ــاط مم ــدن نق ــخص ش ــا مش ــال ب ح 5

ــد. ــم کنی ــاس را رس مم
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مماس بین دو خط متقاطع
1 خطــی مــوازی ضلــع اول بــه 

فاصلــه R رســم کنیــد.
2 خطــی مــوازی ضلــع دوم بــه 
محــل  کنیــد.  رســم   R فاصلــه 
ــوس  ــز ق ــط مرک ــن دو خ ــع اي تقاط

ممــاس اســت.
عمود  اضالع  بر  مماس  مرکز  از   3
آيد. به دست  مماس  نقاط  تا  کنید 

مماس از یك نقطه بر دایره
ــه شــعاع  ــی ب ــه مرکــز A کمان 1 ب
ــم  ــاس( رس ــوم مم ــعاع معل R ) ش

ــد. کنی
2 بــه مرکــز دايــره کمانــی بــه 
ــالوۀ  ــره به ع شــعاع r+R ) شــعاع داي
شــعاع معلــوم ممــاس( رســم کنیــد. 
 )O( ــان ــن دو کم ــع اي ــل تقاط مح

ــت. ــاس اس ــوس مم ــز ق مرک
از مرکــز ممــاس، خطــی بــه   3
ــا نقطــۀ  ــره رســم کنیــد ت مرکــز داي

ممــاس M به دســت آيــد.
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مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس بايد ابتدا توجه 
خارج  يا  و  دايره  داخل  در  مماس  که  نمود 
قرار  کدام سمت خط  در  همین طور  و  دايره 
دارد. در صورتی که مماس داخل دايره باشد 
برای   r+R از  بود  دايره  اگر خارج  و   r-R از 

کنید. استفاده  کمان  شعاع 
1 خطــی مــوازی خــط بــه فاصلــه R رســم 

ــاالی خط(. ــد )ب کنی
ــه شــعاع r+R ) شــعاع دايــره  ــی ب 2 کمان
به عــالوۀ شــعاع معلــوم ممــاس( رســم 
ــن خــط و کمــان،  ــد. محــل تقاطــع اي کنی

ــت. ــاس اس ــوس مم ــز ق مرک
3 از مرکــز ممــاس بــر خــط عمــود کنیــد 
تــا نقطــۀ ممــاس روی خــط به دســت آيــد.
4 از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دايــره 
ــره  ــا نقطــۀ ممــاس روی داي رســم کنیــد ت

ــد. ــز به دســت آي نی

مماس بین دو دایره )مماس خارج(
در ايــن ممــاس فاصلــه مرکــز قــوس ممــاس 

بــا مرکــز دايــره مجمــوع دو شــعاع اســت.
دايره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد 

ــد. ــیم کنی ــر ترس نظ
کمانــی بــه شــعاع r1+R ) شــعاع دايــره 
ــاس( رســم  ــوم مم ــعاع معل ــالوۀ ش اول به ع

ــد.  کنی
کمانــی بــه شــعاع r2+R ) شــعاع دايــره 
ــوم ممــاس( رســم  دوم به عــالوۀ شــعاع معل

ــد. کنی
ــرۀ  ــز داي ــه مرک ــی ب ــاس، خط ــز مم از مرک
اول رســم کنیــد تــا نقطــه ممــاس روی ايــن 

ــد. ــت آي ــره به دس داي
ــره  ــز داي ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
دوم رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ايــن 

ــد. ــت آي ــز به دس ــره نی داي
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مماس بین دو دایره )مماس داخل(
در ايــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
ــا  ــاس ب ــعاع مم ــل ش ــره تفاض ــز داي ــا مرک ب

ــره اســت. شــعاع داي
دايره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر 

ترســیم کنیــد.
 R-r1 ــه شــعاع ــی ب ــرۀ اول کمان از مرکــز داي
ــم  ــرۀ اول( رس ــای داي ــاس منه ــعاع مم ) ش

ــد.  کنی
 R-r2 از مرکــز دايــرۀ دوم کمانــی بــه شــعاع
ــم  ــرۀ دوم( رس ــای داي ــاس منه ــعاع مم ) ش

کنیــد. 
ــرۀ  ــز داي ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
ــۀ  ــا نقط ــد ت ــداد دهی ــرده و امت ــم ک اول رس

ممــاس روی ايــن دايــره به دســت آيــد.
ــرۀ دوم  ــه مرکــز داي از مرکــز ممــاس خطــی ب
رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ ممــاس 

ــد. ــز به دســت آي ــره نی ــن داي روی اي

مماس محدب مقعر )مماس ترکیبی(
در ايــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس 
دو  مجمــوع  دايره هــا  از  يکــی  مرکــز  بــا 
شــعاع اســت و بــا دايــرۀ ديگــر تفاضــل شــعاع 

ــره اســت. ــا شــعاع داي ممــاس ب
دايره هــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر 

ترســیم کنیــد.
کمانــی بــه شــعاع r1+R ) شــعاع دايــره ای که 
ــالوه  ــرار دارد به ع ــاس ق ــوس مم ــارج از ق خ

شــعاع معلــوم قــوس ممــاس( رســم کنیــد. 
ــاس  ــعاع مم ــعاع R-r2 ) ش ــه ش ــی ب کمان
ــوس  ــل ق ــه داخ ــره ای ک ــعاع داي ــای ش منه

ــد. ــم کنی ــرار دارد( رس ــاس ق مم
ــره  ــز داي ــه مرک ــی ب ــاس خط ــز مم از مرک
اول رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ايــن 

ــد. ــت آي ــره به دس داي
از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دايــره دوم رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ ممــاس 

ــد. ــز به دســت آي ــره نی ــن داي روی اي
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رسم نما )در روش های مختلف(
رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول و فرجۀ سوم انجام می شود. فرجۀ اول را با عالمت های 
E يا  مشخص می کنند. در ايران اين روش متداول است. در اين روش نمای افقی در زير 

نمای رو به رو و ديد از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم می شود.

در فرجۀ سوم که با A يا   مشخص می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو و ديد از 
راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می شود.
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                         انواع تصویر مجسم

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

نمای مرکزی نمای موازی

یك نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریك دیمتریكتریمتریك

کاوالیرکابینتکلینو گرافیكپالن ابلیك نظامی

نمای مایل

جنرال

جنرال

نمای مجسم

1

2

4

73

5

86

1 2 4

7

3

5 86
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روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریك
مرحله 1ـ ترسیم خطوط محور

مرحلــه 2ـ ترســیم خطــوط مــوازي بــا محورهــا بــه فاصلــۀ شــعاع دايــره از مرکــز بــه طــوري 
کــه يــک متــوازي االضــالع تشــکیل شــود.

ــا  ــا ب ــه محــل تقاطــع محور ه ــوازي االضــالع ب ــاز مت ــه 3ـ ترســیم خطــوط از گوشــۀ ب مرحل
اضــالع

مرحله ۴ـ ترسیم قوس هاي بزرگ به مرکزيت گوشۀ باز متوازي االضالع
مرحله ۵  ـ ترسیم قوس هاي کوچک به مرکزيت محل تقاطع خطوط ترسیمي از گوشه ها

ترســیم دايـره در تصويـر مجسم ديـمتريـک
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ترسیم منحنی های نامنظم در تصوير مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم
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ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد 
اصول زير در مورد هاشور در برش بايد رعايت شود:

هاشــور بــا خــط نــازک رســم می شــود. فاصلــۀ هاشــورها بیــن 2 تــا 3 میلی متــر در کاغذهــای 
A۴ و A3 مناســب اســت.

ــور  ــد. هاش ــه نمی کن ــن تکی ــه خط چی ــور ب ــه است.هاش ــوالً ۴۵ درج ــورها معم ــه هاش زاوي
ــود. ــی ش ــازک متک ــط ن ــا خ ــور ي ــط مح ــه خ ــی ب ــد گاه می توان

ــرد )در  ــذاری ک ــوان اندازه گ ــور می ت ــل هاش ــذرد. در داخ ــی نمی گ ــط اصل ــور از روی خ هاش
محــل نوشــتن عــدد انــدازه، بايــد خطــوط هاشــور پــاک شــود(.

ــوان  ــم می ت ــت ک ــا ضخام ــات ب ــد. در قطع ــص باش ــد ناق ــزرگ می توان ــطوح ب ــور در س هاش
ــرد. ــیاه ک ــطح را س ــور س ــای هاش به ج

ــورهای  ــه داد. هاش ــم فاصل ــبت به ه ــی نس ــوان کم ــرش را می ت ــر در ب ــار يکديگ ــات کن قطع
ــرای برخــی مــواد هاشــور مخصــوص وجــود دارد. ــا ب معرفــی شــده عمومــی اســت، ام
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انواع هاشور براساس جنس مواد

فوالد- فلزات سخت ـ چدن

شیشه و سایر اجسام شفاف

چوب در جهت الیاف

چوب در مقطع

شن و ماسه

غیر فلزات به استثنای آنها که در 
جدول هست و همچنین برخی 

فلزات نرم مثل روی و سرب

بتن

بتن مسلح

آجر

مایعات

آجر نسوز ـ آجر ضد اسید

خاک
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ISO – 129 اصول اندازه گذاري مطابق
در نقشه هیچ اندازه ای نبايد تکرار شود.

نقشه بايد کاماًل اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه ديگری نداشته باشد.
واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و بايد اندازه واقعی قطعه نوشته شود.

اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط يکديگر را قطع 
نکنند.

فلش اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.
اندازه ها را می توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء بايد در جايی درج شود که بهتر آن جزء را نمايش دهد.
اجزای يک اندازه بايد تماماً در يک نما باشد.

اندازه گذاری طولی
 اين اندازه ها شامل اندازه های افقی، عمودی و مورب است.

در اندازه های افقی عدد اندازه وسط خط اندازه و باالی آن نوشته می شود.
در اندازه های عمودی عدد اندازه وسط خط اندازه و سمت چپ آن )از پايین به باال( نوشته می شود.

اندازه گذاری طول کمان، طول وتر و زاویۀ رأس کمان 
در اندازه گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه و يا باالی آن يک کمان گذاشته می شود.

اگر زاويه رأس کمان بیشتر از 90 درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.
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اندازه گذاری پخ ها
پخ های ۴۵ درجه با يک اندازه طولی مشخص می شود.

پخ های غیر ۴۵ درجه با يک اندازه طولی و يک زاويه و يا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.

اندازه کوتاه شده
اگر طول قطعه ای که دارای شکلی يکنواخت است زياد باشد می توان آن را با خط شکسته کوتاه 

کرد اما اندازه آن بايد کامل نوشته شود.

اندازه گذاری زنجیره ای
 در اين روش تمام اندازه ها به صورت رديفی روی يک خط اندازه مشترک داده می شود. انتهای 

يک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.
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اندازه گذاری پله ای
اندازه 7  اندازه ها نسبت به يک سطح مبنا گذاشته می شوند. فاصله بین خطوط   در اين روش 

است. میلی متر 

اندازه گذاری مختصاتی
در اين روش اندازه ها نسبت به يک نقطۀ مشترک )نقطه صفر يا نقطه مبنا( گذاشته می شوند.

اندازه گذاری جدولی
زمانی  سوراخ ها  موقعیت  اندازه گذاری  برای 
که تعداد آنها زياد باشد از اين روش استفاده 
مرکز  موقعیت  بر  عالوه  در جدول  می شود. 
سوراخ می توان قطر، عمق و ديگر مشخصات 

سوراخ را نیز قید کرد.
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عالئم و نشانه ها
عالئم و نشانه هايی که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

 )فی(: قبل از عدد اندازه قطر دايره نوشته می شود.
R : همیشه قبل از عدد اندازه شعاع دايره و کمان حرف R  گذاشته می شود.

S : قبل از درج شعاع يا قطر کره بايد حرف S که مخفف )Sphere( است آورده شود.
°)عالمت درجه(: در اندازه گذاری زاويه بايد حتماً عالمت درجه و در صورت نیز عالمت دقیقه و 

ثانیه درج شود.
□) مربع(: اگر اندازه مربوط به يک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه عالمت مربع درج می شود.

͡ )کمان(: در اندازه گذاری طول کمان قبل يا باالی عدد اندازه کمان گذاشته می شود.
SW : آچارخور را با حروف SW نمايش می دهند.

t : ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می دهند.
) ( : اندازه های کمکی داخل پرانتز نوشته می شود.

ــ : زير اعداد اندازه هايی که با مقیاس نمی خواند خط کشیده می شود.
][ : اندازه خام و پیش ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می دهند.

سفارش دهنده  توسط  خاصی  دقت  با  که  اندازه هايی  و  کنترل  و  بازرسی  اندازه های  گرد:  کادر 
می گیرد. قرار  گرد  کادر  در  است  شده  خواسته 

کادر چهارگوش: اندازه های دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار می گیرد.
:شیب سطوح را به درصد يا به صورت يک نسبت عددی بعد از اين عالمت که جهت آن   

بايد مطابق با شیب سطح باشد نشان می دهند.
: میزان باريک شدگی مخروط و هرم به صورت يک نسبت عددی بعد از اين عالمت نوشته   

می شود. جهت اين عالمت نیز بايد مطابق با باريک  شدن قطعه باشد.
به نقشه های زير که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.
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خط راهنما
خط راهنما خطی است که به يک جزء اشاره می کند و اطالعاتی را به آن نسبت می دهد.

اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با يک نقطۀ توپر نشان داده می شود.
اگر خط راهنما به لبه يک جزء اشاره کند با فلش معمولی نشان داده می شود.

انتهای خطوط راهنمايی که به يک خط اندازه يا خط راهنمای ديگر اشاره می کنند فلش يا نقطۀ 
توپر گذاشته نمی شود.

در اندازه های موّرب عدد اندازه طبق الگوی زير نوشته می شود.
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وقتی طول خط اندازه کمتر از 10 میلی متر باشد فلش بیرون ترسیم می شود. عدد اندازه نیز اگر 
فضای کافی نداشته باشد می تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.

در اندازه های پی درپی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده 
می شود. در اين اندازه ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می توان با خط راهنما 

عدد اندازه را نمايش داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی
اين اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دايره و کمان است.

اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف  نشان داده می شود.
خط اندازه يا امتداد آن بايد از مرکز دايره بگذرد.

در صورتی که داخل دايره يا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد می توان آنها را 
در بیرون درج کرد.

اندازه قطری را به صورت طولی نیز می توان ارائه کرد اما عالمت   را نبايد فراموش نمود.
اندازه قطری با يک فلش و بیرون دايره نیز قابل ارائه است.

باشد  با نماهای ديگر تداخل داشته  يا  از کادر و نقشه بوده و  در صورتی که مرکز دايره خارج 
کوتاه کرد. را  آن  اندازه  با شکستگی خط  می توان 

قبل از عدد اندازه شعاع و قطر »کره« با حرف S نوشته شود.
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اندازه گذاری زاویه ای
خط رابط اندازه در امتداد اضالع زاويه ترسیم می شود.

خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاويه است.
بعد از عدد اندازه عالمت درجه گذاشته می شود.

جهت و موقعیت عدد اندازه زاويه مطابق با الگوی زير است.

اندازه سوراخ
اطالعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم می توان با يک اندازه نشان داد.

.) عمق سوراخ با يک اسلش از قطر سوراخ جدا می شود )20 / 12
.)M10  × 1/۵( گام سوراخ با يک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می شود

طول رزوه و عمق سوراخ با يک اسلش از هم جدا می شوند
.)M1۴ × 18 / 23(
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سوراخ های پله دار زير هم نوشته می شوند. اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و
عمق پله با حرف U مشخص می شود   .

. در سوراخ های خزينه  دار قطر بزرگ و زاويه خزينه ابتدا نوشته می شود 
 

اندازه گذاری عناصر تکراری
در اندازه گذاری عناصر و سوراخ های يکسان، کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه يکی از آنها 

ذکر کرد.
در عناصر تکراری يکی از عناصر به صورت مجزا اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله 20 در شکل زير(.
تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته می شود. می توان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمکی 

قید کرد.

اندازه جای خار
در اندازۀ جای خار روی شفت و هاب به 

شکل رو به رو توجه کنید.
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استاندارد نوشته ها در نقشه کشی

 DIN ISO 

A

B

C

D

E

F

 

G

H

J

 

..

DIN ISO128

Z
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•  

•  

• 

1302 ISO

Χ
M

به طور

استاندارد نوشته ها در نقشه کشی
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اندازه گذاری در نما

عالئمآنها
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تلرانس و انطباقات

550

آنها
آنها

آنها

اينجا
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550/3

500 500 250
68100

68100
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550550/2 0/2
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550549/8 0/2
0/2

0/2

0/3

550/3

549/8

549/8

0/50/20/3
550/3 549/8 0/5

-0/2
+0/3

+0/3
0/5

+0/2

-0/2

549/8
550
550/3

اندازة
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اندازه گذاری در نقشه

R

كوچك تر

بزرگ تر

كوچك تر و يا بزرگ تر ترسيم 
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DIN406

DIN919 

.

d

.

اندازه گذاری در نقشه
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اصول ترسیم

نماى روبهر   و

نماى روبهر   و
نماى روبهر   و

روبهر   و

روبهر   و

روبهر   و

نماى روبهر   و
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عالئم
نماى روبهر   و

روبهر   و

روبهر   وروبهر   و
ــا آنه

روبهر   و

روبهر   و

رؤيت

اصول ترسیم
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اصول ترسیم

1 1 1

3030

1 1 7

1

2

1

2
1 1

9 10

1 3

427

2

3

2

3
1 145

1 1 130

04530

ــا آنه
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1

2

17

عالئم
عالئم

عالئــم

عالئم

اينجا

كنند. ة

ء

اصول ترسیم
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استاندارد مواد اولیه و اتصاالت

عالئم
عالئم

عالئم

عالئم
آنهــا

ء

عالئم
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استاندارد  هاشور در مصالح ساختمانی و اجزای آن
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اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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ميلى مترى در

اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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اصول طراحی قطعات ساده و مبل
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اهرم تنظیم چپ و راست
Lateral Lever adjust-
ment

Locking leverاهرم قفل کننده

Wrecking barاهرم میخ کش

Safetyایمنی

KD = Kitchen Drawنرم افزار کیچن دراو

Wingبال ـ پر

REFبخچال) حروف اختصاری(

Fittingبراق آالت  

cuttingبرش

Edge cuttingبرش لبه ها ، لبه گیری

Straightمستقیم

Bevelingاریب

Electricبرقی

Masonryبنایی

Downبه طرف پایین

Wing dividerپرگار

Wing dividersپرگار

Pakagپکیج

Plasticپالستیک

Planپالن ، نمای افقی نقشه ساختمان

Stairwayپلکان

Stairپله ـ درجه

Skylightپنجره اتاق

Windowsپنجره ـ ویترین

Shellپوست 

Coveringپوشش ـ جلد ـ پوشه

Roofپوشش ـ تاق زدن

Screwپیچ

پیچ تنظیم عمق تیغه
Depth  nut  adjust-
 ment

Clamping wing nutپیچ خروسک نگه دارنده

Hand screwپیچ دستی

Cover plate screwپیچ روی کلید

Driving screwپیچ سفت کردن

Screwdriverپیچ گوشتی

Phillips tipسر چهار سو

Standard tipسر دو سو

آچار آلن               
 Screwdriver and nut
driver

Toolابزار

Workhorseابزارکار ـ جعبه ابزار

Jointاتصال دهنده - ماشین کف رند

Jointerاتصال دهنده ـ ماشین کف رند

Componentاجزا، ترکیبات

Elementاجزا

Box wrenchآچار بوکس

Open end wrench  آچار تخت

Ratchet and socketآچار جغجغه

Adjustable wrenchآچار قابل تنظیم ، آچار فرانسه

OKBارتفاع زیر پنجره از کف زمین 

Sawاره

Basic hand sawاره نواری ایستاده

Rip sawاره شکاف زن

Crosscut sawاره قطع کن

Coping sawاره مویي

Cam pass saw اره نوکی دستی

Basicاساسی ـ اصلی

Horsepowerاسب بخار

Standardاستاندارد

DIN: beutsche instit استاندارد )دین ـ   آلمان(

rigidityاستحکام

Extensionاضافی

Informationاطالعات

Horizontalافقی ـ تراز

آماده ـ مجهز

الماسه 

Snag

Carbide

Pliersانبر دست

Looking pliersانبر قفلی

Gaugingاندازه ، درجه

Sizeاندازه

Measuringاندازه گیری

Dimensionاندازه ـ بعد ) ابعاد(

Ovenآون )فر(

اصطالحات تخصصی صنایع چوب
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اصطالحات تخصصی صنایع چوب

Offset screwdriverپیچ گوشتی دو طرفه

پیچ گوشتی فشاری
Spiral ratchet screw-
driver

Stubby screwdriverپیچ گوشتی کوتاه

پیچ گوشتی نوک باریک
Cabinet tip screw-
driver

Blade holderپیچ  نگهدارنده تیغه اره کمانی

Foldتا کردن

Adapterتبدیل کننده ، آداپتور

Commercialتجاری

Tiltتحت زاویه

Lumberتخته  ـ الوار

OSBتخته تراشه جهت دار  

Block Boardsتخته الیه )ردیفی(

Boardتخته

Specializedتخصصی

Estimateتخمین زدن ـ قیمت

Line levelتراز سطح

Carpenter level تراز نجاری

Protractor levelتراز نقاله ای

ترازکردن ـ تراز                                                                

تری دی مکس )نرم افزار طراحی(

Level                       

3D Max 

ـ  تسمه Reinforcing stripتسمه  تقویت  کننده  

Padتشک

Teeth per inchتعداد دانه در اینچ

Categoriesطبقه بندی - تقسیم بندي ها

Butt knobتکیه گاه ـ دکمه

Cleanتمیز کردن

Setupتنظیم کردن، راه اندازی

Alignmentتنظیم کردن فاصله

Pipe clampتنگ دستي

Shankته مته

Ventilationتهویه

utility knifeتیزبر ـ  کاتر

Bladeتیغه

Masonry bitتیغه الماسه

Cutting ironتیغه برش

Ply wood blade تیغه تخته چند الیه

Rabbeting bitتیغه دوراهه

Pilot bitتیغه راهنما

Straight bitتیغه ساده

Mortising bitتیغه کم کنی

Replaceable bladeتیغه قابل تعویض

Expansive bit تیغه قابل تنظیم

Rip bladeتیغه قطع کن

Combination bladeتیغه گروهی

تیغه مواد مصنوعی
 Laminate trim bit
 t a n g

Carbide tipped bladeتیغه نوک الماسه

Cutoff bladeتیغه نوک تیز

beading bitتیغه نیم رخ

Separatelyجدا گانه

Detailجزئیات

Miter boxجعبه زاویه دار

cabinetجعبه کشودار

Spool ـ woundجمع شو

Materialجنس ـ ماده مصالح

Directionجهت

Leatherچرم

Adhesivesچسب

Siliconچسب آکواریوم

Caulking gunچسب زن ، بتونه زن )تفنگ بتونه(

PVAچسب سفید ) پلی اورتان(

Bindچسبیده

Hammerچکش

Woodچوب

Wood workچوب آالت نجاری

Raspچوبسا

Retail rasp چوبسای دم موشی

Half round wood raspچوبسای نیم گرد

Woodenچوبی 

Scribeحکاکی کردن

Varnishجال زدن  )الک زدن، صیقل(

Cam ringحلقۀ تنظیم

Depth adjusting ring فلکه تنظیم

Scratchخراش
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اصطالحات تخصصی صنایع چوب

Grainالیاف ، نقش

Ruleخط کش ـ گونیا

Hazardخطر

Dangerouslyخطرناک

Flexible curveخط کش قابل انعطاف

Curveخط ـ منحنی

vacuum خأل

Bentخم شده

Bending خم کردن

Very handyخوش دست

Circleدایره

Full circleدایره کامل

Wood grain الیاف چوب

Doorدر

Againstدر برابر ـ در مقابل

Gradationدرجه بندی

Sealدرزگیری کردن

Accuracyدرست ـ دقت

Correctدرست ـ صحیح

Carpenterدرودگر ـ نّجار

Handدست

Leather gloveدستکش چرمی

Setدستگاه ـ مجموعه

Crankدسته محور

Handleدسته

Tangزبانه) اتصال(

Handleدسته ـ لمس

Reverse button دگمه رفت و برگشت

Locking buttonدگمه قفل کن

Retracting buttonدگمه نگهدارنده تیغه

Dovetailدم چلچله

File teethآج سوهان 

Gearدنده

Scrapدوریز ـ تکه

Mouthدهانه

Sightدیدن ـ  نظر

Wallدیوار ـ جدار

Stairwayپلکان

Pilotingراهنما

Guide bushراهنمای بوش

Planeرنده

Methodروش ـ راه

فشار  تحت  )المینت(  روکش 
باال

 HPL = High Pressure
Laminate

روکش )المینت( ورقه اي 
پیوسته 

 CPL=Con t inuous
Pressure Laminate

Chalk lineریسمان نشان)نشانه گذاری(

Protractorزاویه سنج

Angleزاویه ـ گوشه

Tongueزبانه

Coarsenessزبری 

Structureساختار

Makeساختن

Abradeساییدن

Rigidسخت ـ صلب ـ جامد

Oversize twist bitسر مته بزرگ

Twist bitسر مته مارپیچ

High speedسرعت باال

Quickسریع

Levelسطح

Ceilingسقف ـ پوشش

Sand with grainسنباده در جهت الیاف

Belt sanderسنباده غلتکی

Finishing sanderسنباده پرداخت

Scratch awlسوزن خط کش

Fileسوهان

Double cut fileسوهان دو آج

Single cut fileسوهان یک آج

Chuck keyسه نظام

G ـ shaped Kitchenسیستم چیدمان )G شکل (

L ـ shaped Kitchensسیستم چیدمان )L  شکل(

U ـ shaped Kitchenسیستم چیدمان )U شکل(

Island Kitchenسیستم چیدمان )جزه ای(

سیستم چیدمان )خطی(
Single Galley Kitch-
en

سیستم چیدمان )راهرویی(
Double Galley Kitch-
en



58

اصطالحات تخصصی صنایع چوب

Sinkسینک

French curveشابلن فرانسه

Templateشابلون

Plumb شاقول

Personalشخصی

Shapingشکل دادن

Figureشکل ـ نقشه

Grit numberشماره سنباده

Grooveشیار

Miter slot 45شیار 45درجه

Chuckشیار سه نظام

Recessesشیار های عمیق

Taperشیبدار

Slopeشیب ـ کجی

Flatصاف 

Fineصاف کردن ـ خوب

Smoothصاف ـ ظریف

Joint compoundصفحات مرکب

Base plateصفحۀ زیر)اصلی(

Cutoff wheelصفحه سنباده

Planeصفحه ـ سطح

Chairصندلی

Industrialصنعتی

Naturalطبیعی

Draftپیش طرح ـ طرح ـ انتخاب

Cordریسمان ـ طناب

Insulateعایق کردن

Insulationعایق ها

Depthعمق  ـ گودی

Remodelعوض کردن

Safety goggle عینک نجاری) ایمنی(

Spaceفاصله

Productفراورده ـ محصول

Routerفرز

Squeezeفشار دادن

Spaceفضا

Jawsفک ها

Steelفوالد

Foundationفوندانسیون

Fiberفیبر

تخته فیبر با  دانسیته متوسط 

)نیمه سخت ونیمه سنگین(

MDF = Medium Den-

sity    Fiber Board

تخته فیبر با دانسیته باال )سخت، 
سنگین(

 HDF= Hard Density

Fiber Board

تخته فیبر با دانسیته پایین 
)سبک، عایق(

 LDF = Low Density
Fiber Board

Frameقاب ـ چهارچوب )کالف(

Interchangeableقابل تعویض

Adjustableقابل تنظیم

Portableقابل حمل بودن

Mandrelقسمت انتهای مته

Bitsقطعات کوتاه

Blockقطعه

Lockingقفل ـ قفل شدن

Hookقالب

Curveقوس

Arcکمان

Counterپیشخوان )کانتر(

TU=Tall Unitیونیت کابینت ایستاده

Wall  Unitیونیت کابینت دیواری

یونیت کابینت دیواری آبچکان 
)فلپ(

Flap  Unit

Base  Unitیونیت کابینت زمینی

Niche Unitیونیت کابینت طاقچه )رو اپنی(

DU=Dresser Unitکابینت قفسه 

DU=Drawer Unitکابینت کشودار

CU=Corner Unitکابینت گوشه 

Semi ـ Tall Unitکابینت نیم ایستاده 

Putty knifeکاردک

Adequateکافی

Minimizingکاهش دادن

Slideکشو

Drawکشیدن

Pullکشیدن ـ کندن

Floorکف اتاق
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اصطالحات تخصصی صنایع چوب

Hard hatکاله ایمنی

Aidکمک کردن

Edgeکنار ـ لبه

Carvingکنده کاری ـ منبت کاری

Dust collectorکیسه گرد و غبار

Circularگرد

Hole sawگرد بر

Dustگرد وغبار

Bevelگونیا

Carpenter squareگونیای نجاری

Clampگیره

Bar clampگیره بلند

C ـ clampگیره دستی )گیره C شکل( 

Spring clampگیره فلزی)گیره فنری(

Sandpaper clampگیره کاغذ سنباده

Rubberالستیک

Lacquerالک الکل

Clothingلباس کار

Squaredلبه صاف

لبه های پخ دار
 Bevel edged side
b e v e l

Edgeلبه ـ پخ

Hingeلوال ـ بند

Pivotمحور چرخش ـ لوال ـ محور

Painter maskماسک نقاشی

کلید تغییر سرعت
Variable speed trig-
ger

DWماشین ظرف شویی

LMماشین لباس شویی

Micro Waveمایکروویو

Tapeمتر

Spade bitمته برگی

Brad point bitمته تخت

Countersink bitمته خزینه

Drillingمته زنی

Single twistمته یک طرف مار پیچ

Upper blade guardمحافظ باالی تیغه

Lower blade guardمحافظ پائین تیغه

Ear protectorمحافظ گوش

Tautمحکم

Work placeمحیط کار

Carpenter pencilمداد نجاری

Organizedمرتب )سازماندهی(

Artificialمصنوعی

Synthetic مصنوعی

Chiselمغار

Bench chiselمغار گوشه ای

End grainمقطع الیاف

sectionمقطع ـ بخش ـ برش

Preservativeمواد حفاظتی

Toxic materialمواد سمی

Harmfulمواد مضر

Motorموتور

Techniqueفن
Skillمهارت

Nutمهره
Knowledgeدانش

Depth indicatorمیزان تنظیم عمق

Tableمیز

Round Tableمیزگرد 

Cut Masterنرم افزار )برشی(

Easy Design Cabinetنرم افزار ایزی دیزاین

KCD نرم افزار طراحیKCD Software

AutoCADنرم افزار کد )اتوکد(

Cabinet Proنرم افزار کابینت پرو

Cabinet Visionنرم افزار کابینت ویژن

Cabinet Viewنرم افزار کابینت ویو

KD ـ Kitchen Drawنرم افزار کیچن درا

Pointنقطه ـ اصل ـ نکته

Cap iron نگه دارنده تیغه

Beltنوار  ـ  تسمه

PVCنوار لبه پی وی سی

Edge Bandingنوار لبه چسبان

Edge Banderدستگاه لبه چسبان

Good lightingنور خوب

Material typeنوع مواد
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Benchنیمکت

Sheetورقه ـ صفحه

Specialویژه ـ خاص


