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بخش اّول: استفاده از نرم افزار اتوکد در نقشه کشی

٢فصل اّول ــ استفاده از اتوکد در ترسیمات مقدماتی 
13ــ1ــ محیط اصلی اتوکد 

٢3ــ1ــ نوار ابزارها 
35ــ1ــ بازگشت از فرمان اجراشده 

٤6ــ1ــ ورود اطالعات به فرمان
 Enter 56ــ1ــ کاربرد دکمٔه

67ــ1ــ سیستم های مختصات اتوکد 
7سیستم مختصات عمومی دکارتی 
7سیستم مختصات نسبی دکارتی 

8سیستم مختصات قطبی 
8سیستم مختصات نسبی قطبی 

79ــ1ــ ترسیم با استفاده از شکل های اولیه 
9خط

11مستطیل 
11داىره

1٢کمان 
13بیضی

1٤منحنی 
1٤چندضلعی منتظم 

15چندخطی 
817ــ1ــ ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد

17روشن و خاموش کردن ابزار کمکی
18ابزار گیرٔه شکل ها 

٢0ابزار افقی و عمودی
٢1ابزار ترسیم مدوالر
٢3ترسیم اىزومترىک 

9٢3ــ1ــ چکیدٔه فرمان ها

فهرست



٢٥فصل دوم ــ عملیات تکمیلی بر روی شکل ها 
1٢6ــ٢ــ بزرگ نماىی و کوچک نماىی صفحه ترسیم 

 Zoom ٢6کاربرد هرکدام از فرمان های
٢7جابه جاىی مسطح دىد در صفحٔه ترسیم 

٢8بازسازی نماىش در صفحٔه ترسیم 
٢8تغییر واحدهای نماىش و ترسیم

٢٢9ــ٢ــ استخراج مشخصات اشکال 
330ــ٢ــ هاشورزدن
٤3٢ــ٢ــ رنگ آمیزی

53٢ــ٢ــ نشانه گذاری با نقطه 
63٤ــ٢ــ نگارش متن در اتوکد

37نگارش متن فارسی در اتوکد
739ــ٢ــ وىراىش شکل ها در اتوکد 

39ترکیب اجرای انتخاب شکل ها
39روش های انتخاب شکل ها 

8٤0ــ٢ــ فرمان های وىراىش شکل ها 
٤0حذف 

٤0جابه جاىی 
٤1کپی 

٤٢َدَوران
٤٢آراىه سازی ىا کپی منظم 

٤٤قرىنه سازی 
٤6تغییر مقیاس

٤6کشیدگی خطی 
٤7کپی موازی

٤7قطع
٤8قطع در ىک نقطه
٤8تالشی شکل ها  

٤8پخ زدن ىا کج کردن گوشه ها
٤9گرد کردن

٤9اصالح لبه ها و تقاطع ها
51امتداد دادن شکل ها 



٥٣فصل سوم ــ آماده سازی نقشه ها 
15٤ــ3ــ اىجاد الىه ها و مدىرىت اجزای نقشه درون الىه ها 

5٤وىژگی های الىه ها 
57دسترسی سرىع به الىه ها هنگام کار در صفحٔه ترسیم 

57نماىش ضخامت خطوط بر روی نقشه 
٢57ــ3ــ تغییر وىژگی های نماىشی اجزای الىه ها به صورت خاص 

57انتقال مشخصات از ىک شکل به شکل دىگر 
58مشاهدٔه مشخصات شکل 

358ــ3ــ ساخت بلوک ها 
60فراخوانی بلوک ها در صفحٔه ترسیم 

60انتقال بلوک  به دىگر فاىل ها 
6٢استفاده از فاىل های بلوک آماده 

٤6٤ــ3ــ به کارگیری گروه ها 
566ــ3ــ اندازه گذاری نقشه ها در اتوکد 

66مفهوم اندازه و اجزای اندازه گذاری 
666ــ3ــ تعرىف شیؤه اندازه گذاری و تنظیمات آن 

770ــ3ــ روش های اندازه گذاری شکل ها 
7٢تغییر مشخصات اندازه 

873ــ3ــ چاپ کردن نقشه ها 
97٤ــ3ــ درىافت فاىل خروجی گرافیکی از اتوکد 

1075ــ3ــ رفع اشکاالت فنی فاىل ها 
1175ــ3ــ استفاده از فاىل های پشتیبان 

1٢76ــ3ــ پاک سازی فاىل های اتوکد 
78منابع  بخش اّول

بخش دوم: نقشه کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان 

٨٠فصل اّول ــ نقشه کشی تأسیسات بهداشتی 
181ــ1ــ جانماىی لوازم بهداشتی 

181ــ1ــ 1ــ نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 
٢81ــ1ــ 1ــ جانماىی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 

386ــ1ــ 1ــ جانماىی لوازم بهداشتی حمام 
٤87ــ1ــ 1ــ جانماىی لوازم بهداشتی توالت 



589ــ1ــ 1ــ فاصله مجاز بین وساىل بهداشتی 
٢91ــ1ــ لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی 

191ــ٢ــ 1ــ نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها 
٢91ــ٢ــ 1ــ نقشه خوانی 

3103ــ٢ــ 1ــ مسیر لوله کشی 
٤106ــ٢ــ 1ــ ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی 

3117ــ1ــ لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران 
1117ــ3ــ 1ــ نماد لوله ها و فیتینگ ها 

٢117ــ3ــ 1ــ نقشه خوانی 
3133ــ3ــ 1ــ ترسیم نقشه های لوله کشی فاضالب، هواکش و آب باران 

٤138ــ1ــ نقشه های جزئیات )دتاىل ها( 
١٤٩فصل دوم ــ نقشه کشی تأسیسات گرماىی ساختمان 

1150ــ٢ــ ترسیم جانماىی و لوله کشی رادىاتور 
٢151ــ٢ــ انواع شبکٔه لوله کشی سیستم گرماىی با آب گرم 

3153ــ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی پالن 
1153ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 1
٢156ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه ٢
3160ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 3
٤161ــ3ــ ٢ــ نقشٔه نمونه ٤

٤16٤ــ٢ــ لوله کشی تأسیسات گرماىی با پکیج دىواری 
1165ــ٤ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 5
٢168ــ٤ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 6

5169  ــ٢ــ نقشه کشی تأسیسات گرماىی با استفاده از لوله های پلی مری 
1169ــ5 ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 7
٢169ــ5 ــ ٢ــ نقشٔه نمونه 8

617٢ــ٢ــ نقشه اجزای موتورخانه حرارت مرکزی 
7180ــ٢ــ ترسیم نقشه موتورخانه 

1180ــ7ــ ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه 1
٢18٢ــ7ــ ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه ٢
318٤ــ7ــ ٢ــ نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه 3

8187ــ٢ــ مدار برقی موتورخانه 
ـ  8 ــ ٢ــ مدار برقی موتورخانه نمونه 1 1187ـ
ـ  8 ــ ٢ــ مدار برقی موتورخانه نمونه ٢ ٢188ـ



ـ  8 ــ ٢ــ مدار برقی موتورخانه نمونه 3 3189ـ
١٩١فصل سوم ــ نقشه کشی گازرسانی ساختمان 

119٢ــ3ــ طراحی سیستم لوله کشی گاز 
119٢ــ1ــ 3ــ انتخاب مسیر لوله کشی گاز 

٢19٢ــ1ــ 3ــ تهیه نقشه های سیستم لوله کشی 
319٤ــ1ــ 3ــ لوله کشی رابط 

٤195ــ1ــ 3ــ کلکتور 
5196ــ1ــ 3ــ نمادها در نقشه کشی گازرسانی 

6196ــ1ــ 3ــ ترسیم نقشٔه لوله کشی گاز 
7197ــ1ــ 3ــ محدودىت ها و ممنوعیت  نصب دستگاه های گازسوز 

8198ــ1ــ 3ــ موقعیت قرارگیری شیرهای مصرف گاز
9198ــ1ــ 3ــ انتخاب کنتور 

٢199ــ3ــ نقشه خوانی 
1199ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه 1
٢٢0٢ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه ٢
3٢06ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه 3
٤٢11ــ٢ــ 3ــ نقشٔه نمونه ٤

3٢1٤ــ3ــ نقشه کشی 
1٢1٤ــ3ــ 3ــ ترسیم پالن لوله کشی 

٢٢16ــ3ــ 3ــ ترسیم اىزومترىک لوله کشی 
3٢18ــ3ــ 3ــ ترسیم نقشه های نمونه دىگر 

٢٢٢تمرىن 1
٢٢5تمرىن ٢

٢٢٩فصل چهارم ــ نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی 
1٢30ــ٤ــ نقشه خوانی 

1٢30ــ1ــ ٤ــ نقشه خوانی نمونه 1 سیستم خشک
٢٢3٤ــ1ــ ٤ــ نقشه خوانی نمونه ٢

٢٢38ــ٤ــ نقشه کشی 
3٢٤٢ــ٤ــ نقشه های جزىیات 

1٢٤٢ــ3ــ ٤ــ نقشٔه جزىیات جعبه آتش نشانی 
٢٢٤3ــ3ــ ٤ــ نقشٔه جزىیات کپسول آتش نشانی 

٥٢٤٤ــ پیوست 
٢٥٤فهرست منابع و مآخذ 




