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پیش گفتار

ارتباط تصویری امروزه از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و نقشه کشی یکی از مهم ترین گونه های آن است که 
در تمامی رشته های فنی مورد استفاده قرار می گیرد. برای بکارگیری این فن ارزشمند نیاز به آموزش زبان ارتباطی 
نقشــه )زبان ترسیم( و به عبارتی علم رسم فنی است. ترسیم فنی یا تهّیه نقشه های مورد نیاز در تولید هر محصول 
یا قطعه، یکی از مهم ترین فعالیت ها در کارهای فنی و مهندســی است و برای اجرای هر پروژه ی فنی و مهندسی از 
قبیل احداث ســاختمان، پل، جاّده، اســکله و یا ساختن کشتی و هواپیما و .... نخست باید عملّیات طراحی و ترسیم 

فنی صورت گیرد و سپس به تولید و ساخت اقدام شود.

در کتاب حاضر سعی داریم سطح دانش و مهارت هنرجویان گرامی را در این زمینه ارتقا دهیم تا در این مرحله 
آموزش در قالبی ســاده و گام به گام با زبان ترســیم، در قالب انواع خطوط و شکل ها و زبان نوشتار، در قالب اعداد، 
کلمات، اندازه ها و عالیم اختصاری و هم چنین آشــنایی با نرم افزار AutoCAD در حد مقدماتی شــامل آشنایی با 
محیــط کار اتوکد )AutoCAD(، روش های ورود اطالعات و به کارگیــری فرمان های متداول و کنترل فرمان ها و 

معرفی سیستم های مختصات عددی و ابزارهای کمکی ترسیم در AutoCAD آشنا بسازیم.

الزم به ذکر اســت که دنباله این مباحث در کتاب نقشه کشی فنی ساختمان به صورت تکمیلی ارائه خواهد شد. 
بی شك عالقه مندان به نقشه کشی رایانه می توانند با یادگیری دیگر مباحث که در کتاب بیان نشده تسلط خود را بر 
روش های ارائه ی رایانه ای ارتقاء بخشند هنرجویان و هنرآموزان عزیز به خاطر داشته باشند که رایانه و نرم افزارهای آن 
تنها ابزاری برای ارتقاع سطح کیفی و کّمی علوم و سرعت بخشیدن به کار می باشد. رایانه هیچ گاه نمی تواند جایگزین 
اندیشــه ی انسان و روحیات فطری و فرهنگی او شود. بنابراین توانایی استفاده از رایانه در رسم نقشه های ساختمانی 
امکان سرعت، ذخیره سازی، امکان اصالح خطاهای احتمالی و امکان ارتباط با دیگر نرم افزارهای ساختمانی از جمله 

برنامه های محاسبات فنی، سازه ای و تأسیساتی را افزایش می دهد.

در پایــان الزم به یادآوری اســت هنرجویان و هنرآموزان محترم نظرات خود را در رابطه با اشــکاالت موجود و 
تصحیحات حادث شــده ارســال نمایند تا در جهت بهبود کیفی آموزشــی محتوای کتاب گام های مهمی برداشته 

شود.
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