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سخني با هنرجویان عزیز

توسعه  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
ادامه  در  را  درسي  کتاب هاي  محتواي  و  درسي  برنامه هاي  تا  داشت  آن  بر  را  ما  پایدار، 
تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي 
و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. 
توانایي  به طور استاندارد و درست تعریف شده است.  انجام کار واقعي  توانایي  شایستگي، 
دسته  چهار  شما،  حرفه اي   - تحصیلي  رشته  در  مي شود.  نگرش  و  مهارت  دانش،  شامل 

نظر گرفته است: شایستگي در 
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي کاشی کاری

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
اسناد  بر  مبتني  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  درسي  کتاب هاي  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار 
مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع 

اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب، کتاب مشترک گروه »معماری و ساختمان« است که ویژه این گروه درسی تألیف 
شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار 
ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین 

کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي  به اثبات رسانید.



کتاب درسي » نقشه کشی فّنی رایانه ای« شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک 
یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. 
شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را 
کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور 

مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.
 همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما 
طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو 
مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه 
خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته 
آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وب گاه رشته خود 

با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
منابع، اخالق  از جمله مدیریت  با شایستگي هاي غیرفني  ارتباط  یادگیري در  فعالیت هاي 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات 
و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني 

آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است، لذا توصیه هاي هنرآموز 
محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.

گام هاي  گرامي،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري 

شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش 



سخني با هنرآموزان گرامي

برای ساخت و ساز  انسانی ماهر  نیروی  تأمین  به جهت  تألیف رشته ساختمان  برنامه ریزی و  گروه 
در برنامه ریزی درسی خود با توجه به اسناد مربوط به دنیای آموزش و همچنین نیاز بازار کارهای 
اقدام نموده است. درس نقشه کشی فنی رایانه ای  ساختمانی به تهیه و تدوین درس های تخصصی 
یکی از درس های تخصصی است که در راستای آموزش مهارت های ترسیم با نرم افزار اتوکد تألیف و 

گردآوری شده است.
هدف از این درس آشنا کردن هنرجویان با نرم افزار اتوکد و انجام فعالیت هایی در همین راستا است. 
محتوای این درس ضمن ارائه فعالیت های مختلف کمک می کند تا این مهارت ها از طریق فعالیت های 

مختلف، کسب، اجرا و ارزشیابی گردد.
این درس شامل 5 فصل و 6 واحد یادگیری است که عبارت اند از:

فصل اّول: ترسیم فنی و هندسی با هدف استفاده از نرم افزار اتوکد برای رسم شکل های مختلف و 
هاشور زدن با دقت باال و نیز با توجه به قواعد و اصول استاندارد.

فصل دوم: نقشه های ساختمانی با هدف استفاده از نرم افزار اتوکد برای رسم نقشه های پالن، نما، 
برش و ... با دقت باال و نیز با توجه به قواعد و اصول استاندارد و اندازه گذاری صحیح.

فصل سوم: ترسیم های سه بعدی با هدف استفاده از نرم افزار اتوکد برای حجم دادن به ساختمان و 
چگونگی قرارگیری حجم در دیدهای مختلف.

فصل چهارم: خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی با هدف استفاده از نرم افزار اتوکد برای آسان تر  کردن 
رسم نقشه های دوبعدی و انجام سریع آنها و روش چاپ نقشه.

فصل پنجم: شامل دو واحد یادگیری که اولی کنترل کیفیت نقشه و دومی پروژه های تمرینی با هدف 
تمرین بیشتر جهت تسلط بر کار با نرم افزار اتوکد.

ارزشیابی به دو صورت فرایندی و پایانی صورت می گیرد و مبتنی بر شایستگی است.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



نقشه کشی فّنی رایانه ای / فصل 1 / ترسیم فنی و هندسی

1

فصل 1

ترسیم فنی و هندسی

آیا تا کنون فایل نرم افزارهای مختلف را با هم ترکیب کرده اید؟ با یادگیری ترسیم نقشه در اتوکد 
نیز استفاده نمایید. این نرم افزار در سایر نرم افزارها  از فایل های  می توانید 
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مراحل کار در فصل اول )ترسیم فنی و هندسی(
 نصب نرم افزار اتوکد

 آشنایی با محیط کار
 کنترل دید

 ترسیم فنی و هندسی

مقدمه

استاندارد عملکرد

یادگیری 1واحد 

با پیشرفت علم و تکنولوژی یکی از دستاوردهای مهم در عرصه فناوری، تولید و بهره گرفتن از نرم افزارهای رایانه ای 
برای ترسیم نقشه ها در حوزۀ معماری و عمران بوده است. در ابتدای یادگیری یک نرم افزار الزم است با تمامی مراحل 
نصب آن آشنا شد تا بدون نیاز به مراجعه به شخص دیگر، نرم افزار را روی رایانه نصب کرده و استفاده نمود. تسلط 
کامل به محیط کار نرم افزار اتوکد و توانایی کنترل دید، از ضروریت های آموزش بوده تا استفاده از این محیط به 
راحتی انجام شود. با بهره گیری از این نرم افزار می توان تمامی نقشه های فنی و هندسی را با دقت بسیار باال رسم نمود.

پس از به پایان رسیدن این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود نرم افزار اتوکد را روی سیستم عامل رایانۀ 
شخصی خود نصب کرده و با استفاده از فرمان های آموزش داده شده، صفحه دید و کار اتوکد را کنترل نموده و مطابق 
استانداردهای نشریۀ 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO ،  به روش صحیح ترسیم های فنی و هندسی را 

رسم نمایند.

ترسیم فنی و هندسی
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مرحله اول: نصب نرم افزار اتوکد
برای نصب این نرم افزار مراحل زیر دنبال شود.

1ـ برای شروع نصب ابتدا اتصال اینترنت خود را قطع نمایید.
2ـ فایل Setup موجود در پوشه اتوکد را اجرا کنید. )با دابل کلیک کردن روی فایل(.

3ـ در پنجره باز شده روی Install کلیک نموده و قسمت I Accept را عالمت دار کرده و دکمه Next را بفشارید.
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4ـ در پنجره بعدی شماره سریال )Serial Number( و کد محصول )Product Key( را وارد نموده و سپس 
Next را بفشارید. 

5  ـ در صفحه بعد دکمه Install را بفشارید و صبر کنید تا مراحل نصب به پایان برسد.

6  ـ پس از نصب، برنامه را باز کرده و قسمت I Agree را عالمت دار نموده تا وارد پنجره Activation شوید. 
سپس دکمه Activate را بفشارید.
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7ـ در این مرحله یکبار دکمه Close را فشرده و دوباره وارد پنجره اکتیو شوید.
8  ـ در پنجره بعد گزینه I have an activation code from Autodesk را انتخاب کنید.

9ـ به پوشه نرم افزار مراجعه کرده و فایل Keygen را متناسب با ویندوز خود انتخاب و اجرا نمایید. 
10ـ ابتدا دکمه Patch را فشرده و پیغام Successfully Patch را دریافت کنید.

11ـ در پنجره Activation از کدی که در قسمت Request Code ظاهر شده است 
کپی بگیرید.

12ـ کدی که کپی )ctrl+c( گرفته بودید را در کادر Request این برنامه Paste  )ctrl+v( کنید. 
13ـ  روی دکمه Generate کلیک کنید و از کدی که در قسمت Activation ظاهر 

می شود کپی )ctrl+c( بگیرید.
14ـ به پنجره Activation برنامه اتوکد بروید و کدی که کپی گرفته اید را ctrl+v( Paste( کنید. 
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15ـ دکمه Next را بفشارید. در صورت انجام صحیح همه مراحل دکمه Finish را خواهید دید.

16ـ اکنون نرم افزار اتوکد آماده استفاده می باشد.

• برای نصب این نرم افزار حدود 20 گیگابایت فضای خالی روی هارد دیسک رایانه نیاز دارید.
• با کمک هنرآموز خود نرم افزار اتوکد را روی یکی از رایانه های کالس نصب نمایید.

• نرم افزار اتوکد را تهیه کرده و آن را روی رایانه شخصی خود نصب کنید.

محل نصب برنامه: پوشه محل نصب برنامه ها در درایو ویندوز و داخل Program Files قرار دارد. همچنین 
با روش های زیر می توانید محل نصب برنامه را پیدا کنید:

ویندوز 7: روی Shortcut برنامه در منوی استارت راست کلیک کرده و Open file location را بفشارید.
ویندوز 8: روی کاشی برنامه در صفحه Start Screen راست کلیک کرده و گزینه Open file location را بفشارید. 

در پنجره ای که باز می شود روی Shortcut برنامه راست کلیک کرده و گزینه Open file location را بفشارید.
ویندوز 10: روی Shortcut برنامه در منوی استارت راست کلیک کرده و Open file location را بفشارید. در 

پنجره ای که باز می شود روی Shortcut برنامه راست کلیک کرده و گزینه Open file location را بفشارید.

نکته

بیشتر 
بدانیم 
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مرحله دوم: آشنایی با محیط کار نرم افزار اتوکد
پس از نصب برنامه و وارد شدن به محیط کار اتوکد با پنجره Welcome مواجه می شوید. این پنجره راهنمای 

مناسبی است برای شروع یک کار جدید یا باز کردن ترسیم های قبلی.

صفحه کار اتوکد دارای 14 قسمت است که به اختصار توضیح داده می شود. شما می توانید این صفحه را با توجه 
به نوع کار و نیاز خود تغییر دهید.

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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location   شود روی. در پنجره ای که باز میبفشاریدرا Shortcut برنامه کلیک راست کرده و گزینه 
Open file location   بفشاریدرا. 

را  Open file location برنامه در منوی استارت کلیک راست کرده و Shortcut روی :10ویندوز 
 Open file برنامه کلیک راست کرده و گزینه Shortcut شود رویباز میای که . در پنجرهبفشارید

location   بفشاریدرا. 
 

 افزار اتوکدمرحله دوم: آشنایی با محیط کار نرم
شوید. این پنجره مواجه می Welcomeپس از نصب برنامه و وارد شدن به محیط کار اتوکد با پنجره 

 های قبلی.جدید یا باز کردن ترسیم راهنمای مناسبی است برای شروع یک کار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانید این صفحه شود. شما میقسمت است که به اختصار توضیح داده می 14دارای  صفحه کار اتوکد
 را با توجه به نوع کار و نیاز خود تغییر دهید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 3 5 

7 6 8

9 
4 12 

11 

10 

14 

13 
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1ـ نشانه اتوکد: بخش دسترسی سریع به فرمان های فایلی مانند Open ،Save و ...
2ـ نوار عنوان )Title Bar(: در این نوار نیز قابلیت دسترسی سریع به برخی از فرمان های فایلی و امکان 
دسترسی های اینترنتی نرم افزار وجود دارد. نام فایل جاری نیز در میانه این نوار قابل مشاهده بوده و در انتهای 
آن نیز دکمه های بستن )Close(، کوچک کردن )Minimize( و بزرگ کردن )Maximize( پنجره نرم افزار 

وجود دارد.

اگر چند فایل هم زمان باز باشد دکمه Close روی فایل جاری اثر می گذارد یا روی همه فایل های باز.

3ـ نوار منو )Menu Bar(: تمام فرمان های اتوکد در سربرگ های این نوار قرار گرفته که با کلیک کردن روی 
هر سربرگ تعدادی از فرمان های مربوط به آن را خواهید دید. مانند Draw که بیشتر فرمان های ترسیمی  را در 

خود جای داده است.

به منوهای باز شده سربرگ ها منوی آبشاری گفته می شود.

• کنار برخی فرمان ها نشانۀ )...( و کنار برخی نشانۀ )(وجود دارد. تحقیق کنید این نشانه ها بیانگر چیست؟
• با هم فکری دوستان و هنرآموز خود سعی کنید این نوار را ظاهر یا مخفی کنید.

4ـ خط فرمان )Command Line(: صدور فرمان ها از طریق صفحه کلید در این ناحیه انجام می شود.

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

نکته

• با استفاده از دو کلید Ctrl+9 می توانید خط فرمان را ظاهر یا مخفی نمایید.نکته
• خط فرمان در اتوکد 2014 هوشمند بوده و با تایپ یک یا چند حرف، لیستی از فرمان های دارای این حروف 

در خط فرمان ظاهر شده و می توانید فرمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
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بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

کلیدهای فلش روی صفحه کلید چه تأثیری روی خط فرمان دارد؟

5  ـ نوار ریبون )Ribbon(: این قسمت از ورژن 2009 به بعد برای سرعت بیشتر در دسترسی به فرمان های 
اتوکد طراحی شده است. این نوار هم دارای سربرگ هایی است که هر کدام شامل تعدادی از فرمان های اتوکد 

می باشد.

نکته

نکته

نکته

• اگر نوار ریبون را در صفحه کار خود ندارید با تایپ Ribbon در خط فرمان می توانید این نوار را ظاهر 
کنید.

• با کلیک کردن روی نشانه  در انتهای سربرگ های ریبون تغییرات را مشاهده و با دوستان خود به اشتراک 
بگذارید.

6  ـ سربرگ فایل باز: زیر نوار ریبون می توان نام فایل های باز را دید که با کلیک کردن روی هر کدام از آنها، 
فایل مورد نظر جاری می گردد.

این  می توانید   Tools-Option-Display-Window Elements-Display File Tabs مسیر  به  رفتن  با 
سربرگ را خاموش یا روشن کنید.

با کلیک کردن روی نشانه )+(کنار سربرگ، یک فایل جدید برای شما باز خواهد شد.

کنار نام برخی از فایل های باز نشانه ٭ وجود دارد. تحقیق کنید این عالمت چه زمانی ظاهر می شود.

7ـ کنترل دید: دارای سه قسمت است. هر کدام شامل چند حالت است.
نشانۀ )ـ(که برای کنترل دریچه های دید در فضای مدل می باشد.

TOP که برای کنترل چگونگی دید ترسیم است مانند دید از باال، جلو و ...
2D Wireframe : که برای چگونگی رنگ آمیزی ترسیم های سه بعدی است.

8  ـ مکعب دید )View Cube(: ابزاری برای تغییر دید در حالت های سه بعدی و دوبعدی است.

9ـ نوار هدایت )Navigation Bar(: این نوار هم شامل ابزارهایی برای تغییر دید است.

در مبحث سه بعدی با این ابزارهای کنترل دید به صورت کامل آشنا خواهید شد.
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• از مسیر Tools-Toolbars-AutoCAD می توانید 52 نوار ابزار موجود در اتوکد را ببینید و هر کدام را که 
می خواهید با کلیک کردن روی آن در صفحه کار ظاهر کنید.

10ـ نوار ابزار )Toolbar(: در این نوار تعدادی آیکن برای اجرای فرمان ها گنجانده شده که با کلیک کردن 
روی هر آیکن فرمان مربوط به آن اجرا می شود.

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

11ـ نشانگر )Crosshair(: نشانه موس در صفحه کار اتوکد می باشد.

آیا این نشانگر همیشه به یک شکل دیده می شود؟

12ـ سربرگ فضای مدل و کاغذ: در زیر فضای مدل نواری وجود دارد که با استفاده از دکمه های آن می توان 
بین فضای مدل و فضای کاغذ جابه جا شد.

با کلیک کردن روی دکمه های این نوار مشاهده های خود را با دوستان به اشتراک بگذارید.

13ـ نوار وضعیت )Status Bar(: این نوار در پایین ترین قسمت صفحه کار قرار دارد. شامل ابزارهایی است که 
در ترسیم بسیار کمک کننده هستند. در مراحل بعدی به تدریج با کمک رسم ها آشنا می شوید.

نگاه می کنید، موس را در صفحه جابه جا کنید. چه چیزی تغییر  نوار وضعیت  در حالی که به سمت چپ 
می کند؟

14ـ نشانه محور مختصات )UCS Icon(: نشان دهنده دستگاه مختصات است که شامل محور X و Y است. 
در حالت سه بعدی محور Z هم نمایش داده خواهد شد.

• آیا با نصب اتوکد و باز کردن برنامه شما می توانید نوار ابزاری را ببینید؟ 
• روی یکی از آیکن های نوار ابزار راست کلیک کنید. چه چیزی می بینید؟

• نوار ابزار Modify را ظاهر کرده و آن را در زیر سربرگ نام فایل قرار دهید.

نکته

نکته



نقشه کشی فّنی رایانه ای / فصل 1 / ترسیم فنی و هندسی

11

مرحله سوم: کنترل دید
برای آشنایی بیشتر با صفحه کار اتوکد و توانایی کنترل دید صفحه ابتدا یکی از فایل های موجود در نرم افزار را 

باز کرده و با فرمان های کنترل دید آشنا می شویم. از مسیر زیر فایل db_samp.dwg را باز کنید.
Open  My computer  Drive C  Program file  Autodesk  AutoCAD 2014  
Sample  Database connectivity  db_samp.dwg

متغیر سیستمی Clean screen برای پاک کردن صفحه 
با دو کلید Ctrl+0 خاموش و روشن می شود. با اجرای این متغیر، نوار ریبون و همه نوار ابزارها بسته شده و فضای 

بیشتری برای کار در اختیار کاربر قرار می دهد.

فرمان Limits برای محدود کردن فضای کار در صفحه
همان طور که می دانید فضای مدل در اتوکد نامحدود بوده و برای ترسیم موضوعات مختلف هیچ محدودیتی 
وجود ندارد. یعنی می توان از فضای بی نهایت صفحه بهره برد. این فضا قابل محدود کردن نیز می باشد. برای 
محدود کردن فضا کافی است فرمان Limits اجرا شده و در پاسخ به سؤال طول و عرض فضا را با معرفی دو 
نقطه از گوشه محدوده تعیین نمود. در مثال زیر ابعاد کاغذ A4 به عنوان محدوده در نظر گرفته شده است.

Command: LIMITS.........................................................................................................و فشردن اینتر Limits تایپ
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00.0.00>:.....................................................................................
فشردن اینتر برای مشخص کردن گوشه پایین سمت چپ فضا با مختصات )0.0(......................................................
Specify upper right corner <1152.00.864.00>: 297.210..........................................................................
............................................................... A4 وارد کردن عدد 297.210 به عنوان طول و عرض فضا به اندازه کاغذ
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• پیش فرض اتوکد خاموش بودن محدوده است و تا زمانی که در پاسخ پرسش:
تعریف  نکنید  انتخاب  را   ON گزینه   Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00.0.00>:

نمی کند. ایجاد  کار  فضای  در  تغییری  هیچ  محدوده، 
• با روشن کردن Limits فقط می توانید در این محدوده ترسیم انجام دهید.

نکته

فرمان Zoom بزرگ نمایی یا کوچک نمایی پنجره دید صفحه
Zoom بزرگ نمایی یا کوچک نمایی پنجره دید

Command Line Zoom or Z

Menu bar View  Zoom

Ribbon View  Navigate 2D  Zoom )Extents(

Toolbar Zoom  

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>:  گزینهON  را انتخاب نکنید تعریف
 محدوده هیچ تغییری در فضای کار ایجاد نمی کند.

 کردن  نبا روشLimits .فقط می توانید در این محدوده ترسیم انجام دهید 
 

 پنجره دید صفحه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی Zoomفرمان 
 

Zoom بزرگ نمایی یا کوچک نمایی پنجره دید 
Command Line Zoom or Z 

Menu bar View  Zoom 

Ribbon View  Navigate 2D  Zoom (Extents) 

Toolbar Zoom   
Standard  

 
سته ی ما هنگام کار با اتوکد صفحه دید یعنی هر آنچه که روی صفحه مانیتور دیده می شود با خوا

مطابقت نداشته، بزرگتر و یا کوچکتر است. بنابراین باید بتوانیم چیزی را که ترسیم می کنیم به اندازه 
دلخواه در صفحه ببینیم. همانند استفاده کردن از یک ذره بین. وقتی با یک ذره بین به نوشته ای نگاه 

ته تغییری ندارد. بلکه فقط نوع دیدن ما می کنیم، نوشته را بزرگ تر می بینیم. در حالی که اندازه نوش
 نیز همین کار را انجام می دهد. Zoomتغییر کرده است. فرمان 

 می خواهیم فایلی را که باز کرده ایم در بزرگترین حالت دیده شود.
 

 Command: Z................................................................و فشردن کلید اینتر......................................... Zتایپ 

.............................................Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
.............All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: e 

 ..............................................................................................................................................................................و فشردن کلید اینتر E تایپ

 
 با انجام فرمان باال کل نقشه در بزرگترین حالت جلوی دید قرار می گیرد.

 حال همه زیرگزینه های این فرمان را مرور می کنیم.
 

All : در جلوی دید قرار می گیرد همه ترسیم ها. 
 

Extents : .همه ترسیم ها به بزرگترین حالت ممکن در جلوی دید قرار می گیرد 
 

Standard  

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>:  گزینهON  را انتخاب نکنید تعریف
 محدوده هیچ تغییری در فضای کار ایجاد نمی کند.

 کردن  نبا روشLimits .فقط می توانید در این محدوده ترسیم انجام دهید 
 

 پنجره دید صفحه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی Zoomفرمان 
 

Zoom بزرگ نمایی یا کوچک نمایی پنجره دید 
Command Line Zoom or Z 

Menu bar View  Zoom 

Ribbon View  Navigate 2D  Zoom (Extents) 

Toolbar Zoom   
Standard  

 
سته ی ما هنگام کار با اتوکد صفحه دید یعنی هر آنچه که روی صفحه مانیتور دیده می شود با خوا

مطابقت نداشته، بزرگتر و یا کوچکتر است. بنابراین باید بتوانیم چیزی را که ترسیم می کنیم به اندازه 
دلخواه در صفحه ببینیم. همانند استفاده کردن از یک ذره بین. وقتی با یک ذره بین به نوشته ای نگاه 

ته تغییری ندارد. بلکه فقط نوع دیدن ما می کنیم، نوشته را بزرگ تر می بینیم. در حالی که اندازه نوش
 نیز همین کار را انجام می دهد. Zoomتغییر کرده است. فرمان 

 می خواهیم فایلی را که باز کرده ایم در بزرگترین حالت دیده شود.
 

 Command: Z................................................................و فشردن کلید اینتر......................................... Zتایپ 

.............................................Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
.............All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: e 

 ..............................................................................................................................................................................و فشردن کلید اینتر E تایپ

 
 با انجام فرمان باال کل نقشه در بزرگترین حالت جلوی دید قرار می گیرد.

 حال همه زیرگزینه های این فرمان را مرور می کنیم.
 

All : در جلوی دید قرار می گیرد همه ترسیم ها. 
 

Extents : .همه ترسیم ها به بزرگترین حالت ممکن در جلوی دید قرار می گیرد 
 

هنگام کار با اتوکد صفحه دید یعنی هر آنچه که روی صفحه مانیتور دیده می شود با خواسته ما مطابقت نداشته، 
بزرگ تر و یا کوچک تر است. بنابراین باید بتوانیم چیزی را که ترسیم می کنیم به اندازه دلخواه در صفحه ببینیم. 
همانند استفاده از یک ذره بین. وقتی با یک ذره بین به نوشته ای نگاه می کنیم، نوشته را بزرگ تر می بینیم. در 
حالی که اندازه نوشته تغییری ندارد. بلکه فقط دید ما تغییر کرده است. فرمان Zoom نیز همین کار را انجام 

می دهد.

می خواهیم فایلی را که باز کرده ایم در بزرگ ترین حالت دیده شود.
Command: Z.........................................................................................................................و فشردن کلید اینتر Z تایپ
Specify corner of window. enter a scale factor )nX or nXP(. or..............................................................
All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: e...............................
تایپ E و فشردن کلید اینتر......................................................................................................................................................

با اجرای فرمان باال کل نقشه در بزرگ ترین حالت جلوی دید قرار می گیرد.

حال همه زیر گزینه های این فرمان را مرور می کنیم.

  All : همه ترسیم ها در جلوی دید قرار می گیرد.

 Extents : همه ترسیم ها به بزرگ ترین حالت ممکن در جلوی دید قرار می گیرد.



نقشه کشی فّنی رایانه ای / فصل 1 / ترسیم فنی و هندسی

13

  Center : در این بزرگ نمایی نقطه ای به عنوان مرکز دید و عددی، به عنوان ارتفاع پنجره دید در نظر گرفته 
می شود.

Command: ZOOM................................................................................................................................ اجرای فرمان زوم
Specify corner of window. enter a scale factor )nX or nXP(. or.............................................................
All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: c................................
تایپ C و فشردن کلید اینتر......................................................................................................................................................
Specify center point:.......................................مشخص کردن یک نقطه با کلیک در صفحه به عنوان مرکز دید
Enter magnification or height <3430>: 500...................وارد کردن یک عدد به عنوان ارتفاع صفحه دید

نکته
 زوم Center را طوری اجرا کنید که مرکز دید وسط یکی از راه پله ها و ارتفاع پنجره دید 300 باشد.

  Dynamic : با اجرای این گزینه در صفحه سه مستطیل ظاهر می شود.
1- مستطیل آبی که نشان دهنده پنجره دید در Zoom   All     است.

2- مستطیل سبز که نشان دهنده پنجره دید در زوم قبلی است.
3- مستطیل سفید که با کلیک کردن و حرکت دادن نشانگر، اندازه و جای آن تغییر کرده و با فشردن اینتر 

اندازه مستطیل سفید می شود. صفحه دید به 

  Previous : صفحه را به حالت دید مرحلۀ قبل برمی گرداند.

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>:  گزینهON  را انتخاب نکنید تعریف
 محدوده هیچ تغییری در فضای کار ایجاد نمی کند.

 کردن  نبا روشLimits .فقط می توانید در این محدوده ترسیم انجام دهید 
 

 پنجره دید صفحه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی Zoomفرمان 
 

Zoom بزرگ نمایی یا کوچک نمایی پنجره دید 
Command Line Zoom or Z 

Menu bar View  Zoom 

Ribbon View  Navigate 2D  Zoom (Extents) 

Toolbar Zoom   
Standard  

 
سته ی ما هنگام کار با اتوکد صفحه دید یعنی هر آنچه که روی صفحه مانیتور دیده می شود با خوا

مطابقت نداشته، بزرگتر و یا کوچکتر است. بنابراین باید بتوانیم چیزی را که ترسیم می کنیم به اندازه 
دلخواه در صفحه ببینیم. همانند استفاده کردن از یک ذره بین. وقتی با یک ذره بین به نوشته ای نگاه 

ته تغییری ندارد. بلکه فقط نوع دیدن ما می کنیم، نوشته را بزرگ تر می بینیم. در حالی که اندازه نوش
 نیز همین کار را انجام می دهد. Zoomتغییر کرده است. فرمان 

 می خواهیم فایلی را که باز کرده ایم در بزرگترین حالت دیده شود.
 

 Command: Z................................................................و فشردن کلید اینتر......................................... Zتایپ 

.............................................Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
.............All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: e 

 ..............................................................................................................................................................................و فشردن کلید اینتر E تایپ

 
 با انجام فرمان باال کل نقشه در بزرگترین حالت جلوی دید قرار می گیرد.

 حال همه زیرگزینه های این فرمان را مرور می کنیم.
 

All : در جلوی دید قرار می گیرد همه ترسیم ها. 
 

Extents : .همه ترسیم ها به بزرگترین حالت ممکن در جلوی دید قرار می گیرد 
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  Scale : بزرگ نمایی با وارد کردن ضریب که سه حالت دارد.
Enter a scale factor )nX or nXP(: 2 1- وارد کردن یک عدد مانند 2 در پاسخ به پرسش

در این حالت ارتفاع پنجره دید 2 برابر ارتفاع فضای تعریف شده در Limits می شود.
2- وارد کردن یک عدد به صورت ضریب x مانند 2x در پاسخ به پرسش باال که موجب 2 برابر شدن پنجره دید 

نسبت به آنچه که می بینیم می شود.
3ـ وارد کردن یک عدد به صورت ضریب xp مانند 2xp در پاسخ به پرسش باال که موجب 2 برابر شدن پنجره 

دید نسبت به فضای کاغذ می شود. این روش در فضای مدل تفاوتی با روش دوم ندارد.

  Window : در این حالت از بزرگ نمایی می توان با انتخاب دو نقطه فضای بین آنها را به بزرگ ترین 
حالت، دید. با کلیک کردن در نقطه ای از صفحه و کشیدن نشانگر به گوشه دیگر و کلیک کردن، اندازه پنجره 

دید تعیین می گردد.

  Object : یک یا چند موضوع انتخابی به بزرگ ترین حالت در پنجره دید، مشاهده می شود.

فعالیت 
کالسی1

بررسی 
کنید

• در فایل db_samp.dwg یکی از صندلی ها را به تنهایی در پنجره دید قرار دهید.
• با بزرگ نمایی Object یکی از خط های پله را انتخاب کنید. چه چیزی در صفحه دید ظاهر می شود؟

• صفحه دید را طوری تغییر دهید تا تمام نقشه در صفحه دیده شود.

  Real time : این حالت پیش فرض بوده و با فشردن اینتر فعال می گردد. در این بزرگ نمایی، نشانگر به 

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>:  گزینهON  را انتخاب نکنید تعریف
 محدوده هیچ تغییری در فضای کار ایجاد نمی کند.

 کردن  نبا روشLimits .فقط می توانید در این محدوده ترسیم انجام دهید 
 

 پنجره دید صفحه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی Zoomفرمان 
 

Zoom بزرگ نمایی یا کوچک نمایی پنجره دید 
Command Line Zoom or Z 

Menu bar View  Zoom 

Ribbon View  Navigate 2D  Zoom (Extents) 

Toolbar Zoom   
Standard  

 
سته ی ما هنگام کار با اتوکد صفحه دید یعنی هر آنچه که روی صفحه مانیتور دیده می شود با خوا

مطابقت نداشته، بزرگتر و یا کوچکتر است. بنابراین باید بتوانیم چیزی را که ترسیم می کنیم به اندازه 
دلخواه در صفحه ببینیم. همانند استفاده کردن از یک ذره بین. وقتی با یک ذره بین به نوشته ای نگاه 

ته تغییری ندارد. بلکه فقط نوع دیدن ما می کنیم، نوشته را بزرگ تر می بینیم. در حالی که اندازه نوش
 نیز همین کار را انجام می دهد. Zoomتغییر کرده است. فرمان 

 می خواهیم فایلی را که باز کرده ایم در بزرگترین حالت دیده شود.
 

 Command: Z................................................................و فشردن کلید اینتر......................................... Zتایپ 

.............................................Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
.............All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: e 

 ..............................................................................................................................................................................و فشردن کلید اینتر E تایپ

 
 با انجام فرمان باال کل نقشه در بزرگترین حالت جلوی دید قرار می گیرد.

 حال همه زیرگزینه های این فرمان را مرور می کنیم.
 

All : در جلوی دید قرار می گیرد همه ترسیم ها. 
 

Extents : .همه ترسیم ها به بزرگترین حالت ممکن در جلوی دید قرار می گیرد 
 

صورت ذره بین درآمده و با درگ کردن به سمت باال بزرگ نمایی و با درگ کردن به سمت پایین کوچک نمایی 
صورت می گیرد.

  In : با هر بار فشردن این آیکن صفحه دید دو برابر بزرگ تر می شود.

  Out : با هر بار فشردن این آیکن صفحه دید دو برابر کوچک تر می شود.

نکته
حرکت غلتک وسط موس موجب تغییر پنجره دید می گردد.

باال  به سمت  بار   3 را  غلتک موس  و  داده  قرار  نقشه  در وسط  را  نشانگر   db_samp.dwg فایل  در   •
بچرخانید.

• در فایل db_samp.dwg نشانگر را در فضای خالی ترسیم قرار داده و غلتک موس را 3 بار به سمت باال 
بچرخانید. چه تفاوتی با حالت قبلی دارد؟
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فرمان Pan برای جابه جایی صفحه دید

Pan جابه جایی پنجره دید

Command Line Pan or P

Menu bar View  Pan

Ribbon View  Navigate 2D  Pan

Toolbar Standard   

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 برای جابجایی صفحه دید Panفرمان 
 

Pan جابجایی پنجره دید 
Command Line Pan or P 

Menu bar View  Pan 

Ribbon View  Navigate 2D  Pan 

Toolbar Standard   
 

جابجا نشانگر به شکل دست تبدیل شده و با درگ کردن موس صفحه دید   Panبعد از اجرای دستور 
 پس از انجام جابجایی با فشردن اینتر از فرمان خارج می شویم. می گردد.

 
  درگ کردن غلتک موس نیز فرمانPan .را اجرا می کند 
  در صورتی که غلتک موس در اجرای فرمانZoom  یاPan  دچار مشکل بود کافی است یکبار فرمان

Regen  را با وارد کردنRe  و فشردن اینتر انجام دهیم تا فرمانZoom  یاPan  .با غلتک انجام شود
 سبب یک بار بازسازی تمام ترسیم ها می گردد. Regenفرمان 

 
 

 افزار اتوکدنرم فرمان هایهندسی با  م: ترسیم فنی وچهارمرحله 
 

 های فنی و هندسی را انجام دهیم.اتوکد ترسیم فرمان هایدر این مرحله قصد داریم با استفاده از برخی 
 

 1ترسیم 
 فرمان های مربوط به ترسیم:

1- Line 
2- Ortho 
3- Offset 

 
 
 
 
 
 

بعد از اجرای دستور Pan نشانگر موس به شکل دست تبدیل شده و با درگ کردن موس صفحه دید جابه جا 
می گردد. پس از انجام جابه جایی با فشردن اینتر از فرمان خارج می شویم.

• درگ کردن غلتک موس نیز فرمان Pan را اجرا می کند.نکته
فرمان  یکبار  است  کافی  بود  Pan دچار مشکل  یا   Zoom فرمان  اجرای  در  • در صورتی که غلتک موس 
Regen را با وارد کردن Re و فشردن اینتر اجرا کنیم تا فرمان Zoom یا Pan با غلتک انجام شود. فرمان 

بازسازی تمام ترسیم ها می گردد. بار  Regen سبب یک 
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مرحله چهارم: ترسیم فنی و هندسی با فرمان های نرم افزار اتوکد
در این مرحله قصد داریم با استفاده از برخی فرمان های اتوکد ترسیمات فنی و هندسی را انجام دهیم.

ترسیم 1
فرمان های مربوط به ترسیم:

Line ـ1
Ortho ـ2
Offset ـ3

• قبل از ترسیم الزم است بدانید هر فرمان به روش های متفاوتی قابل اجرا است که تمامی راه های اجرای نکته
فرمان را در جدولی مشاهده خواهید کرد.

• برای اجرای فرمان از خط فرمان )Command Line( بعد از تایپ فرمان یا مخفف آن حتماً دکمه اینتر 
را فشار دهید.

• دکمه Space Bar در صفحه کلید نیز کار اینتر را انجام می دهد. )مگر در اجرای فرمان های نوشتاری(

کمک رسم Ortho برای کنترل حرکت موس
قبل از شروع ترسیم کلید F8 را یک بار فشرده تا پیغام <Command: <Ortho on را در خط فرمان مشاهده 
کنید. با این تغییر نشانگر، فقط به صورت افقی و عمودی حرکت می کند. این نوع ابزارها که فقط در انجام بهتر 

و راحت تر فرمان ها به ما کمک می کنند، کمک رسم نامیده می شوند.
برای شروع کار مربعی به طول 12 واحد را با فرمان Line ترسیم می نماییم.

فرمان Line برای رسم پاره خط در اندازه و زاویه های مختلف
Line ترسیم پاره خط

Command Line Line or L

Menu bar Draw  Line

Ribbon Home  Draw  Line

Toolbar Draw   
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 های اجرا است که تمامی راههای متفاوتی قابل قبل از ترسیم الزم است بدانید هر فرمان به روش
 اجرای فرمان را در جدولی مشاهده خواهید کرد.

 ( برای اجرای فرمان از خط فرمانCommand Line بعد از تایپ فرمان یا مخفف آن حتما دکمه )
 اینتر را فشار دهید.

  دکمهSpace Bar ای دهد. )مگر در اجرای فرمان هدر صفحه کلید نیز کار اینتر را انجام می
 نوشتاری(

 
 برای کنترل حرکت موس Orthoکمک رسم 

 
را در خط فرمان  <Command:  <Ortho onبار فشرده تا پیغام  را یک F8قبل از شروع ترسیم کلید 

که این نوع ابزارها  کند.مشاهده کنید. با این تغییر نشانگر فقط به صورت افقی و عمودی حرکت می
 د.نشومی نامیدهکمک رسم ان ها به ما کمک می کنند، فقط در انجام بهتر و راحت تر فرم

 نماییم.ترسیم می Lineواحد را با فرمان  12برای شروع کار مربعی به طول 
 

 های مختلفخط در اندازه و زاویهبرای رسم پاره Line فرمان
 

Line خطترسیم پاره 
Command Line Line or L 

Menu bar Draw  Line 

Ribbon Home  Draw  Line 

Toolbar Draw  
 

 Command: L.........................................................................................خط فرمان و فشردن اینتردر  Lتایپ 

 :Specify first point............................مشخص کردن اولین نقطه در صفحه کار با کلیک کردن.................

 Specify next point or [Undo]:12...............و فشردن اینتر 12هدایت نشانگر به سمت راست و تایپ 

 Specify next point or [Undo]:12............و فشردن اینتر........ 12هدایت نشانگر به سمت باال و تایپ 
 Specify next point or [Close/Undo]:12..........و فشردن اینتر..... 12هدایت نشانگر به چپ و تایپ 

 Specify next point or [Close/Undo]: c...........................................................اینتر فشردنو  Cتایپ 
 

  قرار گیرد زیر فرمان نام دارد و با  [ ]ای که بین دو کروشه هر کلمهدر خط فرمان و اجرای فرمان
آبی آن و فشردن اینتر یا بردن نشانگر روی آن و کلیک کردن، زیر فرمان اجرا تایپ حرف بزرگ و 

 شود.می
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 های اجرا است که تمامی راههای متفاوتی قابل قبل از ترسیم الزم است بدانید هر فرمان به روش
 اجرای فرمان را در جدولی مشاهده خواهید کرد.

 ( برای اجرای فرمان از خط فرمانCommand Line بعد از تایپ فرمان یا مخفف آن حتما دکمه )
 اینتر را فشار دهید.

  دکمهSpace Bar ای دهد. )مگر در اجرای فرمان هدر صفحه کلید نیز کار اینتر را انجام می
 نوشتاری(

 
 برای کنترل حرکت موس Orthoکمک رسم 

 
را در خط فرمان  <Command:  <Ortho onبار فشرده تا پیغام  را یک F8قبل از شروع ترسیم کلید 

که این نوع ابزارها  کند.مشاهده کنید. با این تغییر نشانگر فقط به صورت افقی و عمودی حرکت می
 د.نشومی نامیدهکمک رسم ان ها به ما کمک می کنند، فقط در انجام بهتر و راحت تر فرم

 نماییم.ترسیم می Lineواحد را با فرمان  12برای شروع کار مربعی به طول 
 

 های مختلفخط در اندازه و زاویهبرای رسم پاره Line فرمان
 

Line خطترسیم پاره 
Command Line Line or L 

Menu bar Draw  Line 

Ribbon Home  Draw  Line 

Toolbar Draw  
 

 Command: L.........................................................................................خط فرمان و فشردن اینتردر  Lتایپ 

 :Specify first point............................مشخص کردن اولین نقطه در صفحه کار با کلیک کردن.................

 Specify next point or [Undo]:12...............و فشردن اینتر 12هدایت نشانگر به سمت راست و تایپ 

 Specify next point or [Undo]:12............و فشردن اینتر........ 12هدایت نشانگر به سمت باال و تایپ 
 Specify next point or [Close/Undo]:12..........و فشردن اینتر..... 12هدایت نشانگر به چپ و تایپ 

 Specify next point or [Close/Undo]: c...........................................................اینتر فشردنو  Cتایپ 
 

  قرار گیرد زیر فرمان نام دارد و با  [ ]ای که بین دو کروشه هر کلمهدر خط فرمان و اجرای فرمان
آبی آن و فشردن اینتر یا بردن نشانگر روی آن و کلیک کردن، زیر فرمان اجرا تایپ حرف بزرگ و 

 شود.می
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Command: L........................................................................................................در خط فرمان و فشردن اینتر L تایپ
Specify first point:............................................................مشخص کردن اولین نقطه در صفحه کار با کلیک کردن
Specify next point or [Undo]:12..................................هدایت نشانگر به سمت راست و تایپ 12 و فشردن اینتر
Specify next point or [Undo]:12.......................................هدایت نشانگر به سمت باال و تایپ 12 و فشردن اینتر
Specify next point or [Close/Undo]:12.................................هدایت نشانگر به چپ و تایپ 12 و فشردن اینتر
Specify next point or [Close/Undo]: c.............................................................................و فشردن اینتر C تایپ

• در خط فرمان و اجرای فرمان هر کلمه ای که بین دو کروشه [ ] قرار گیرد زیر فرمان نام دارد و با تایپ نکته
اجرا  نظر  فرمان مورد  زیر  نشانگر موس روی آن،  یا کلیک کردن  اینتر  آبی آن و فشردن  و  بزرگ  حرف 

می شود.
• در فرمان Line زیر فرمان Close نقطه سوم را به نقطه اول وصل کرده و از فرمان خارج می شود.

• در فرمان Line زیر فرمان Undo ما را به یک مرحله عقب برمی گرداند تا چنانچه اشتباهی در انتخاب نقاط 
داشته ایم آن را اصالح کنیم.

• Undo فرمان مستقلی است که می تواند ترسیم را در هر مرحله ای که باشد، به مرحله قبل برگرداند.
• Redo نیز فرمانی است که Undo را لغو می نماید.

• با استفاده از فرمان Dist می توان فاصله بین دو نقطه را اندازه گرفت. کافی است در خط فرمان 
Di را تایپ کرده و دو سر یک خط یا هر دو نقطه دیگر را انتخاب کنیم تا فاصله بین آنها را در خط 

فرمان ببینیم.

نتیجه انجام فرمان های باال شکل زیر است.

حال نوبت به ترسیم خطوط داخل آن است. برای این کار از فرمانی به نام Offset استفاده می کنیم.
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فرمان Offset برای ایجاد کپی موازی از یک موضوع به فاصله معین

Offset ایجاد کپی موازی از یک موضوع

Command Line Offset or O

Menu bar Modify  Offset

Ribbon Home  Modify  Offset

Toolbar Modify   

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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  در فرمانLine  زیر فرمانClose شود.نقطه سوم را به نقطه اول وصل کرده و از فرمان خارج می 
  در فرمانLine  زیر فرمانUndo هی در گرداند تا چنانچه اشتباما را به یک مرحله عقب برمی

 ایم آن را اصالح کنیم.تخاب نقاط داشتهان
 
 Undo  همچنین فرمان مستقلی است که می تواند ترسیم را در هر مرحله ای که باشد، به قبل

 برگرداند.
 Redo  نیز فرمانی که باUndo .لغو شده را برمی گرداند 
  با استفاده از فرمانDist فی است در خط فرمان می توان فاصله بین دو نقطه را اندازه گرفت. کاDi 

را تایپ کرده و دو سر یک خط یا هر دو نقطه دیگر را انتخاب کنیم تا فاصله بین آن ها را در خط فرمان 
 ببینیم.

 
 انجام فرمان های باال شکل روبرو است. نتیجه

 
حال نوبت به ترسیم خطوط داخل آن است. برای انجام آن از فرمانی به نام 

Offset نیم.کاستفاده می 

 
 برای ایجاد کپی موازی از یک موضوع به فاصله معین Offset فرمان

 
Offset ایجاد کپی موازی از یک موضوع 
Command Line Offset or O 

Menu bar Modify  Offset 

Ribbon Home  Modify  Offset 

Toolbar Modify  
 

 Command: O...................................................................................و فشردن اینتر............................... Oتایپ 

..........................................Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 1 

 ...............................................................................اینتر فشردنو  به عنوان فاصله بین خطوط 1وارد کردن عدد 
 :<Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit.........باالیی مربع با کلیک کردن......انتخاب خط 

حرکت نشانگر به سمت پایین خط و کلیک کردن )اندازه حرکت نشانگر مهم نیست. فقط جهت مهم 
 :<Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit ................................ است.(

....................................................................................Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 
 ...............................................................................ردن روی آن...انتخاب خط جدیدی که ایجاد شده با کلیک ک

..................................... .......Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

Command: O.................................................................................................................................و فشردن اینتر O تایپ
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 1..........................................................
وارد کردن عدد 1 به عنوان فاصله بین خطوط و فشردن اینتر........................................................................................................
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:.................انتخاب خط باالیی مربع با کلیک کردن روی آن
حرکت نشانگر به سمت پایین خط و کلیک کردن )اندازه حرکت نشانگر مهم نیست. فقط جهت مهم است.( ..........

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ............................................................
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:......................................................................................................
انتخاب خط جدیدی که ایجاد شده با کلیک کردن روی آن..............................................................................................
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: ..........................................................
بردن نشانگر به سمت پایین خط و کلیک کردن..................................................................................................................

با تکرار قسمت آخر به تعداد الزم خط ایجاد کرده و در نهایت کلید اینتر را می فشاریم تا از فرمان خارج شویم. 
نتیجه انجام فرمان های باال ایجاد ترسیم 1 است.

در مرحله انتخاب موضوع نشانگر مانند یک مربع کوچک به نام Pic Box شده که با قرار دادن آن روی هر نکته
موضوع و کلیک کردن، آن موضوع به حالت انتخاب در می آید.

بررسی 
در اجرای فرمان Offset در هر مرحله اجازه انتخاب چند موضوع را برای ایجاد کپی داریم؟کنید
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شکل زیر را با استفاده از فرمان های گفته شده رسم نمایید. فعالیت 
کالسی 2

ترسیم 2: 

فرمان های مربوط به ترسیم:
Line ـ1
Ortho ـ2
OSnap ـ3
Offset ـ4
Trim ـ5



20

کمک رسم  )Object Snap )Osnapبرای نقطه یابی دقیق
در ترسیم های دستی پیدا کردن نقطه هایی مانند وسط خط، ربع ها و مرکز دایره و کمان، پای عمود و ... با انجام 
ترسیم های هندسی امکان پذیر است. اما کمک رسم Osnap در اتوکد این نقاط را به هنگام اجرای آن با دقت 

بسیار زیادی در اختیار ما می گذارد.
با تایپ Osnap در خط فرمان پنجره مربوط به آن باز می شود و هر کمک رسمی را که الزم داریم فعال می کنیم.

قبل از انجام این ترسیم کمک رسم OSnap را با استفاده از کلید F3 صفحه کلید فعال کنید. البته این کمک 
رسم به صورت پیش فرض فعال است. با دیدن پیغام <Command: <Osnap on در خط فرمان مطمئن 

شوید که این کمک رسم فعال است.

برای شروع کار مربعی به طول 12 واحد را با فرمان Line ترسیم می نماییم.

قطر این مربع را ترسیم می کنیم.
Command: L...................................................................................................................................و فشردن اینتر L تایپ
Specify first point:...................................................................................انتخاب یک گوشه مربع به عنوان نقطه اول
Specify next point or [Undo]:......................................................انتخاب گوشه دیگر مربع به عنوان نقطه دوم
Specify next point or [Undo]:........................................................فشردن دکمه اینتر برای خارج شدن از فرمان

نکته
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با اجرای فرمان های صفحه قبل شکل روبه رو ایجاد می شود.

حال نوبت به ترسیم خطوط موازی است که با فرمان Offset و فاصله یک واحد در دو طرف قطر، این کار را 
انجام می دهیم. نتیجه به شکل زیر است. 

پس باید ادامه خطوطی که از کادر بیرون زده را پاک نماییم. این کار را با فرمان Trim انجام می دهیم.

فرمان Trim برای پاک کردن قسمتی از یک موضوع
Trim پاک کردن قسمتی از موضوع تا مرز مشخص

Command Line Trim or TR

Menu bar Modify  Trim

Ribbon Home  Modify  Trim

Toolbar Modify   

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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و فاصله یک واحد در دو سمت خط اصلی  Offset فرمانحال نوبت به ترسیم خطوط موازی است که با 
 دهیم. نتیجه به شکل زیر است. این کار را انجام می

پس باید ادامه خطوطی که از کادر بیرون فشرده را پاک نماییم. این 
 دهیم.انجام می Trimار را با فرمان ک
 
 
 
 
 

 برای پاک کردن قسمتی از یک موضوع Trim فرمان
 

Trim پاک کردن قسمتی از موضوع تا مرز مشخص 
Command Line Trim or TR 

Menu bar Modify  Trim 

Ribbon Home  Modify  Trim 

Toolbar Modify  
 

 Command: TR............................................................................................................و فشردن اینتر TRتایپ 
 Select objects or <select all>: 1 found...............انتخاب یک ضلع مربع به عنوان مرز برش..............
 Select objects: 1 found, 2 total...............................انتخاب ضلع دوم مربع به عنوان مرز برش..............
 Select objects: 1 found, 3 total..............................انتخاب ضلع سوم مربع به عنوان مرز برش..............

 Select objects: 1 found, 4 total............................انتخاب ضلع چهارم مربع به عنوان مرز برش............
 :Select objects...........................................................................اینتر برای پایان دادن به انتخاب مرز فشردن

................................................................................Select object to trim or shift-select to extend or 

.............................[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner: 
 .......................اینتر فشردنسپس در پایان  و های بیرون فشرده خطوط برای پاک کردنکلیک روی قسمت

 است. 2انجام فرمان های باال ایجاد ترسیم  نتیجه
 
  هنگام اجرای فرمانTrim با پایین نگه( داشتن کلید شیفتShiftدر صفحه کلید به )  جای پاک

شود که موجب ادامه یافتن موضوع تا مرز تعیین شده اجرا می Extendشدن قسمتی موضوع، فرمان 
 است.

 

Command: TR............................................................................................................................و فشردن اینتر TR تایپ
Select objects or <select all>: 1 found.............................................انتخاب یک ضلع مربع به عنوان مرز برش
Select objects: 1 found. 2 total.............................................................انتخاب ضلع دوم مربع به عنوان مرز برش
Select objects: 1 found. 3 total............................................................انتخاب ضلع سوم مربع به عنوان مرز برش
Select objects: 1 found. 4 total........................................................انتخاب ضلع چهارم مربع به عنوان مرز برش
Select objects:...........................................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب مرز
Select object to trim or shift-select to extend or................................................................................................
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner:................................................

کلیک روی قسمت های بیرون زده خطوط برای پاک کردن و با فشردن اینتر....................... نتیجه انجام فرمان های 
باال ایجاد ترسیم 2 است.
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پاک شدن  به جای  کلید  )Shift( در صفحه  کلید شیفت  نگهداشتن  پایین  با   Trim فرمان  اجرای  هنگام 
تا مرز تعیین شده است. یافتن موضوع  ادامه  Extend اجرا می شود که موجب  از موضوع، فرمان  قسمتی 

نکته

فرمان Extend برای ادامه دادن قسمتی از یک موضوع
Extend ادامه دادن قسمتی از موضوع تا مرز مشخص

Command Line Extend or EX

Menu bar Modify  Extend

Ribbon Home  Modify  Extend

Toolbar Modify 

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

19 
 

 برای ادامه دادن قسمتی از یک موضوع Extend فرمان
 

Extend ادامه دادن قسمتی از موضوع تا مرز مشخص 
Command Line Extend or EX 

Menu bar Modify  Extend 

Ribbon Home  Modify  Extend 

Toolbar Modify  
 

مطابق شکل ابتدا مرز را انتخاب کرده و  Extendبرای اجرای فرمان 
اینتر را بفشارید. سپس روی موضوعی که باید ادامه یابد کلیک کنید. 

 در نهایت با فشردن اینتر از فرمان خارج شوید.
 

 3ترسیم 
 فرمان های مربوط به ترسیم

1- Line 
2- Offset 
3- Circle 
4- Copy 
5- Trim 
6- Layer 
7- LTScale 

 
 
 

 نماییم.ترسیم می Lineواحد را با فرمان  12برای شروع کار مربعی به طول 
 

و فاصله چهار واحد  Offset فرمانحال نوبت به ترسیم خطوط موازی است که با 
 دهیم. نتیجه به شکل روبرو است.این کار را انجام می

 
 

 گردد.انجام می Circleد دایره ترسیم شود. این کار با فرمان در این مرحله بای
 
 
 

   

   

   

برای اجرای فرمان Extend مطابق شکل ابتدا مرز را انتخاب کرده و اینتر 
با را بفشارید. سپس روی موضوعی که باید ادامه یابد کلیک کنید. در نهایت 

با فشردن اینتر از فرمان خارج شوید.

ترسیم 3
فرمان های مربوط به ترسیم

Line ـ1
Offset ـ2
Circle ـ3
Copy ـ4
Trim ـ5
Layer ـ6
LTScale ـ7

با فرمان  برای شروع کار مربعی به طول 12 واحد را 
می نماییم. ترسیم   Line

حال نوبت به ترسیم خطوط موازی است که با فرمان 
Offset و فاصله چهار واحد این کار را انجام می دهیم. 

نتیجه به شکل روبه رو است.

در این مرحله باید دایره ترسیم شود. این کار با فرمان Circle انجام می گردد.



نقشه کشی فّنی رایانه ای / فصل 1 / ترسیم فنی و هندسی

23

فرمان Circle برای رسم دایره
Circle رسم دایره

Command Line Circle or C

Menu bar Draw  Circle

Ribbon Home  Draw  Circle

Toolbar Draw   
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 برای رسم دایره Circle فرمان
 

Circle رسم دایره 
Command Line Circle or C 

Menu bar Draw  Circle 

Ribbon Home  Draw  Circle 

Toolbar Draw   
 

 Command: C...................................................................................................................اینتر فشردنو  C تایپ

..................................................Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
 ................................................................................................انتخاب محل تقاطع دو خط برای مرکز دایره............

 Specify radius of circle or [Diameter]: 1.5...........به عنوان شعاع دایره................. 1.5تایپ عدد 
 

 اجرای فرمان های باال شکل روبرو است. نتیجه
 
 
 
 روش وجود دارد. 6یره برای رسم دا 
 

Center, Radius Center, Diameter 2Point 
 تعیین دو سر قطر تعیین مرکز و شعاع تعیین مرکز و شعاع

   

3Point TTR Tan, Tan, Tan 
 مماس بر سه موضوع مماس بر دو موضوع و شعاع تعیین سه نقطه روی محیط دایره

  
 

Command: C..................................................................................................................................و فشردن اینتر C تایپ
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr )tan tan radius(]:..................................................................
انتخاب محل تقاطع دو خط برای مرکز دایره.............................................................................................................................
Specify radius of circle or [Diameter]: 1.5.............................................تایپ عدد 1.5 به عنوان شعاع دایره

نتیجۀ اجرای فرمان های باال شکل روبه رو است.

برای رسم دایره 6 روش وجود دارد.

Center. RadiusCenter. Diameter2Point

تعیین دو سر قطرتعیین مرکز و قطرتعیین مرکز و شعاع

3PointTTRTan. Tan. Tan

مماس بر سه موضوعمماس بر دو موضوع و شعاعتعیین سه نقطه روی محیط دایره
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حال باید دایره های دیگر را از روی دایرۀ قبلی کپی کنیم. این کار با فرمان Copy انجام می گردد.

فرمان Copy برای ایجاد کپی از یک یا چند موضوع
Copy ایجاد کپی از موضوع های انتخابی

Command Line Copy or CO or CP

Menu bar Modify  Copy

Ribbon Home  Modify  Copy

Toolbar Modify   
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 گردد.انجام می Copyی قبلی کپی کنیم. این کار با فرمان روی دایرههای دیگر را از حال باید دایره
 برای ایجاد کپی از یک یا چند موضوع Copy فرمان

 
 

Copy های انتخابیایجاد کپی از موضوع 
Command Line Copy or CO or CP 

Menu bar Modify  Copy 

Ribbon Home  Modify  Copy 

Toolbar Modify  
 

 Command: CO........................................................و فشردن اینتر....................................... CPیا  COتایپ 
 Select objects: 1 found.........................انتخاب دایره با بردن نشانگر روی آن و کلیک کردن...................

 :Select objects....................................................ها...........................ان دادن به انتخابفشردن اینتر برای پای
...............................................Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: 

 ............................................................................................................کلیک کردن در مرکز دایره به عنوان گیره....
......................................Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: 

 ..................................................................دایره........کلیک کردن در محل تقاطع دو خط برای درج کردن کپی 
.......................................................................Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: 

 ..................................................................کلیک کردن در محل تقاطع بعدی برای درج کردن کپی دایره..........
 فرماندهیم و در پایان برای خروج از تقاطع ادامه می 11آخر را تا کپی کردن دایره در تمامی  مرحله

 شود. ایجادفشاریم تا شکل زیر میاینتر را 
 

پاک  Trimا فرمان ها و خطوط میان آنها را باکنون باید قسمت بیرون زده دایره
 کنیم. 

 
 

 Command: TR..............................................................................و فشردن اینتر.............................. TRتایپ 
.......................................................................................................................Select objects or <select all>:  

 ........................................................ها به عنوان مرز برش..............فشردن دکمه اینتر برای انتخاب همه ترسیم
................................................................................Select object to trim or shift-select to extend or 

.............................[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner: 
سپس در پایان  و ها و خطوط میان آنها برای پاک کردنهای بیرون فشرده دایرهکلیک روی قسمت

 ...................................................................................................................فشردن اینتر برای خروج از فرمان............

Command: CO............................................................................................................. و فشردن اینتر CP یا CO تایپ
Select objects: 1 found.................................................................................................. انتخاب دایره و کلیک کردن
Select objects:................................................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب ها
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:.................................................................
کلیک کردن در مرکز دایره به عنوان گیره ............................................................................................................................
 Specify second point or [Array] <use first point as displacement>...............................................................:
کلیک کردن در محل تقاطع دو خط برای درج کپی دایره ...............................................................................................
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:.......................................................................................

تا دایره در تمامی 11 تقاطع موجود کپی شود و در پایان برای خروج فرمان اینتر را می فشاریم تا شکل زیر ایجاد 
شود.

اکنون باید قسمت بیرون زده دایره ها و خطوط میان 
آنها را با فرمان Trim پاک کنیم. 

Command: TR.......................................................................................................................... و فشردن اینتر TR تایپ
 Select objects or <select all>:.......................................................................................................................................
فشردن دکمه اینتر برای انتخاب همه ترسیم ها به عنوان مرز برش ................................................................................
Select object to trim or shift-select to extend or..............................................................................................
Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner:]...............................................

کلیک روی قسمت های بیرون زده دایره ها و خطوط میان آنها برای پاک کردن و در پایان فشردن اینتر برای 
........................................................................................................................................................................... فرمان  از  خروج 
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شکل  قبل،  صفحه  فرمان های  صحیح  اجرای  نتیجه 
روبه رو خواهد بود.

در اجرای فرمان ها برخی گزینه ها داخل نشانه های کوچک تر بزرگ تر قرار می گیرد مانند >select all< که 
پیش فرض گفته می شود و با فشردن اینتر اجرا می گردد.

 Osnap (Perpendicular-Endpoint) و کمک گرفتن از Line در این قسمت قطرهای وسط دایره ها را با استفاده از فرمان
اضافه می نماییم.

نکته

نکته

می کنید  مالحظه  روبه رو  شکل  در  که  همان طور 
می توان رنگ ترسیم ها و نوع خط را تغییر داد. برای 

می شود. استفاده   Layer فرمان  از  کار  این 

الیه ها مانند طلق های شفافی هستند که روی هر کدام قسمتی از یک شکل ترسیم شده و وقتی روی هم قرار 
می گیرند آن شکل به صورت کامل دیده می شود.

الیه ها در اتوکد این امکان را فراهم می کند که تمامی ترسیم های هم تراز (از نظر رنگ، ضخامت، نوع خط و 
...) در یک جا جمع باشند و بتوان تغییرات را یک جا بر همه آنها اعمال کرد یا اینکه در صورت لزوم برخی از 

ترسیم ها را خاموش کرد طوری که وجود دارند ولی دیده نمی شوند.

فرمان Layer برای ایجاد الیه

Layer ساخت الیه

Command Line Layer or LA

Menu bar Format  Layer

Ribbon Home  Layers

Toolbar
Layers   
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 اجرای صحیح فرمان ها، شکل روبرو است. نتیجه
 
 
 
 
 گیرد مانند ها داخل نشانه کوچکتر بزرگتر قرار میدر اجرای فرمان ها برخی گزینه<select all>  که

 گردد.شود و با فشردن اینتر اجرا میفرض گفته میپیش
 

 Osnapو کمک گرفتن از  Lineها را با استفاده از فرمان های وسط دایرهقطرین قسمت در ا
(Perpendicular-Endpoint) نماییم.اضافه می 

 
ها و نوع خط را توان رنگ ترسیمکنید میهمانطور که در شکل روبرو مالحظه می

 شود.استفاده می Layerتغییر داد. برای این کار از فرمان 
 
 
 های شفافی هستند که روی هر کدام قسمتی از یک شکل ترسیم شده و وقتی روی ها مانند تلقالیه

 شود.گیرند آن شکل به صورت کامل دیده میهم قرار می
 
 تراز )از نظر رنگ، ضخامت، نوع های همکند که تمامی ترسیمها در اتوکد این امکان را فراهم میالیه

د و بتوان تغییرات را یکجا بر همه آنها اعمال کرد. یا اینکه در صورت جا جمع باشنخط و ...( در یک
 شوند.ها را خاموش کرد طوری که وجود دارند ولی دیده نمیلزوم برخی از ترسیم

 
 برای ایجاد الیه Layerفرمان 

 
 

Layer ساخت الیه 
Command Line Layer or LA 

Menu bar Format  Layer 

Ribbon Home  Layers 

Toolbar Layers   

با تایپ LA و فشردن اینتر پنجره الیه باز می شود.
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در یک فایل جدید فقط الیه 0 وجود دارد.

  ایجاد الیه جدید: برای ساخت الیه جدید روی این آیکن کلیک کنید.
  حذف الیه: برای پاک کردن الیه آن را انتخاب و با استفاده از این آیکن حذف کنید.

آیا می توان الیه 0 را حذف کرد؟ 
دو الیه ایجاد کرده سپس یکی از آنها را حذف نمایید.

  جاری کردن الیه: از این آیکن برای جاری کردن الیۀ مورد نظر استفاده می شود.

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

نکته

نکته

دو الیه ایجاد کرده و در یکی از آنها مستطیلی رسم نمایید. حال به پنجره الیه ها رفته و سعی کنید الیه ها را 
حذف کنید. نتیجه را با دوستان خود در میان بگذارید.

آیا می توانید بگویید چه الیه هایی قابل حذف کردن نیستند؟ الیه 0 و الیه هایی که ترسیمی  در خود دارند و 
نیز الیه ای را که جاری است نمی توان حذف کرد.

Name: نام الیه که با کلیک کردن روی نوار آبی رنگ زیر این گزینه قادر خواهید بود نام الیه را تغییر دهید.

آیا می توان نام الیه 0 را تغییر داد؟ 

تا زمانی که یک الیه جاری باشد تمام ترسیم ها در آن الیه قرار می گیرد.

Status: وضعیت الیه از نظر جاری بودن و اینکه آیا در آن الیه ترسیمی  انجام شده است یا خیر.
متوازی االضالع آبی رنگ یعنی یا الیه جاری است و یا ترسیمی  در آن قرار دارد.
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 شود.و فشردن اینتر پنجره الیه باز می LAبا تایپ 

 
  وجود دارد. 0در یک فایل جدید فقط الیه 

 
 برای ساخت الیه جدید روی این آیکن کلیک کنید. ایجاد الیه جدید: 

 
 کردن الیه آن را انتخاب و با استفاده از این آیکن حذف کنید.برای پاک حذف الیه: 

 
 را حذف کرد؟ 0توان الیه آیا می  
 .دو الیه ایجاد کرده سپس یکی از آنها را حذف نمایید 
 

 گیرد.ها در آن الیه قرار میتا زمانی که یک الیه جاری باشد تمام ترسیم جاری کردن الیه: 
 

Status: یا خیر. وضعیت الیه از نظر جاری بودن و نیز اینکه در آن الیه ترسیمی انجام شده است 
 متوازی االضالع آبی رنگ یعنی یا الیه جاری است و یا ترسیمی در آن قرار دارد.

 متوازی االضالع خاکستری یعنی ترسیمی در الیه انجام نشده است.
 
 ها رفته و سعی کنید دو الیه ایجاد کرده و در یکی از آنها مستطیلی رسم نمایید. حال به پنجره الیه
 نید. نتیجه را با دوستان خود در میان بگذارید.ها را حذف کالیه
 و الیه هایی که ترسیمی در  0الیه  هایی قابل حذف کردن نیستند؟توانید بگویید چه الیهآیا می

 خود دارند و نیز الیه ای را که جاری است نمی توان حذف کرد.
 

Name: ادر خواهید بود نام الیه را تغییر نام الیه که با کلیک کردن روی نوار آبی رنگ زیر این گزینه ق
 دهید.

متوازی االضالع خاکستری یعنی ترسیمی در الیه انجام نشده است.
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الیه  )ترسیم های  الیه  کردن  خاموش  و  روشن   :On
خاموش در صفحه قابل دیدن و ویرایش کردن نیستند.(
Freeze: منجمد کردن الیه )ترسیم های الیه منجمد 
در صفحه قابل دیدن، ویرایش کردن و بازبینی نیستند.(
قابل  قفل  الیه  )ترسیم های  الیه  کردن  قفل   :Lock

نیستند.( کردن  ویرایش 

آبی  نوار  روی  کلیک کردن  با  که  رنگ الیه   :Color
رنگ زیر این گزینه قادر خواهید بود رنگ الیه را تغییر 

دهید. 

Linetype: تعیین نوع خط با کلیک کردن روی نوار 
آبی رنگ زیر این گزینه پنجره خطوط باز می شود که 
در ابتدا فقط خط ممتد در آن قرار دارد. کافی است 
روی دکمه Load کلیک کرده . خط مورد نظر خود 
خط  این  بفشارید.  را   Ok دکمه  سپس  و  انتخاب  را 
شما  و  شده  اضافه  خطوط  پنجره  داخل  خط های  به 
می توانید با انتخاب دوباره آن و فشردن دکمه Ok این 

نوع خط را به الیه مورد نظر نسبت دهید.

صورت  به  می تواند  کاربردش  نوع  به  بسته  خط، 
دیوار،  یا  کار  دور  خط  مانند   )Continue( ممتد 
خط چین )Hidden or Dash( مانند خطوط پشت 
 )Dash dot( نقطه  خط  نمی شوند،  دیده  که  کار 

... ظاهر شود. مانند خط محور و 

نکته

Lineweight: ضخامت خط الیه با کلیک کردن روی 
نوار آبی رنگ زیر این گزینه پنجره ضخامت خطوط باز 
 Ok انتخاب و دکمه می شود و ضخامت مورد نظر را 

را بفشارید.

Plot: چاپ کردن یا چاپ نکردن ترسیم های الیه که 
با کلیک روی نشانه پرینتر می توان حالت را تغییر داد.

الیه های  برخی  می توانید  بعد  صفحۀ  جدول  در 
ببینید. را  ترسیم ها  برای  استاندارد 
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حال برای ادامه ترسیم 3 باید شکل سمت چپ را به شکل سمت راست تبدیل کنیم.

ابتدا الیه های مورد نظر را ساخته و سپس خطوط را به الیه ها انتقال می دهیم.

کلیک  با  است  کافی  موضوع  یک  الیه  تغییر  برای 
روی موضوع، آن را انتخاب کرده و سپس با باز کردن 
منوی آبشاری الیه مانند شکل رو به رو، الیه مورد نظر 
انتخاب نماییم و در پایان برای ثابت شدن تغییر  را 

الیه، کلید esc روی صفحه کلید را فشار دهیم.

نکته

گاهی نوع خط غیرممتد در صفحه به صورت ممتد نکته
 LTScale دیده می شود. برای رفع این اشکال فرمان
را اجرا کرده و عدد مقابل آن را تغییر می دهیم. با این 
کار مقیاس خط غیرممتد تغییر می کند طوری که در 

صفحه نوع خط به خوبی نمایش داده شود. 
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فرمان LTScale برای تغییر مقیاس خط های غیرممتد
Command: LTS.......................................................................................................................و فشردن اینتر LTS تایپ
Enter new linetype scale factor >1<: 0/05.....................وارد کردن عدد مناسب برای تغییر مقیاس خط

گفته شده  فرمان های  از  استفاده  با  را  روبه رو  شکل 
نمایید. رسم 

فعالیت 
کالسی 3

ترسیم 4
در این مرحله می خواهیم سه نمای شکل زیر را رسم کنیم.

فرمان های مربوط به ترسیم:
Line ـ1
Move ـ2
Offset ـ3
Rectangle ـ4
ـ  5  Arc
ـ  6  Erase
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رسم  واحد   12 طول  به  عمودی  خطی  شروع  برای 
کنید. سپس در جایی دیگر از صفحه خطی افقی نیز 

نمایید. رسم  واحد   12 به طول 

حال باید خط افقی را جابه جا کنیم تا نقاط وسط دو 
 Move خط روی هم قرار گیرد. این کار را با فرمان

می دهیم. انجام 

فرمان Move برای جابه جایی یک یا چند موضوع

Move جابه جایی یک یا چند موضوع

Command Line Move or M

Menu bar Modify  Move

Ribbon Home  Modify  Move

Toolbar
Move   

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

28 
 

 برای جابجایی یک یا چند موضوع Moveفرمان 
 

Move جابجایی یک یا چند موضوع 
Command Line Move or M 

Menu bar Modify  Move 

Ribbon Home  Modify  Move 

Toolbar Move   
 
 Command: M ...............................................................................................................اینتر فشردنو  Mتایپ 

 Select objects: 1 found..........................................................انتخاب خط افقی .............................................

 :Select objects..............................................اینتر برای خارج شدن از حالت انتخاب موضوع........... فشردن

.............................................................Specify base point or [Displacement] < Displacement>: 

 ...........................................................................( خط افقی به عنوان گیره...Midpointکلیک کردن در وسط )

....................................................... Specify second point or <use first point as displacement>: 

 ...............................................ی پایان جابجایی................عمودی براخط  (Midpointکلیک کردن در وسط )
 

ها واحد و بردن خط 5/0به فاصله  Offsetدر نهایت با 
 شود.به الیه شکل روبرو ترسیم می

از فرمان  4برای رسم نمای روبرو در ترسیم 
Rectangle شود.استفاده می 

 
 یلبرای رسم مستط Rectangleفرمان 

 
Rectangle رسم مستطیل 

Command Line Rectangle or REC 

Menu bar Draw  Rectangle 

Ribbon Home  Draw  Rectangle 

Toolbar Rectangle   
 

 Command: REC.....................................................................................................اینتر فشردنو  RECتایپ 

....................Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

 ....................................................................گوشه مستطیل با کلیک در صفحه............ اول مشخص کردن نقطه

Command: M ..............................................................................................................................و فشردن اینتر M تایپ
Select objects: 1 found...................................................................................................................... انتخاب خط افقی
Select objects:..........................................................................فشردن اینتر برای خارج شدن از حالت انتخاب موضوع
Specify base point or [Displacement] < Displacement>:.................................................................................
کلیک کردن در وسط )Midpoint( خط افقی به عنوان گیره...........................................................................................
Specify second point or <use first point as displacement>: .....................................................................
کلیک کردن در وسط )Midpoint( خط عمودی برای پایان جابه جایی...........................................................................

در نهایت با Offset به فاصله 0/5 واحد و بردن خط ها 
به الیه مورد نظر، شکل روبه رو ترسیم می شود.

برای رسم نمای روبه رو در ترسیم 4 از فرمان Rectangle استفاده می شود.
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فرمان Rectangle برای رسم مستطیل

Rectangle رسم مستطیل

Command Line Rectangle or REC

Menu bar Draw  Rectangle

Ribbon Home  Draw  Rectangle

Toolbar Rectangle   
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 ....................................................................گوشه مستطیل با کلیک در صفحه............ اول مشخص کردن نقطه

Command: REC...................................................................................................................و فشردن اینتر REC تایپ
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:.......................................
مشخص کردن نقطه اول گوشه مستطیل با کلیک در صفحه............................................................................................
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @4.-1 ......................................................
وارد کردن عبارت 1-.4@ برای تعیین نقطه گوشه مقابل و فشردن اینتر.........................................................................

در عبارت 1-.4@ عدد 4 طول مستطیل و 1 عرض مستطیل است.

با اجرای فرمان Rectangle و وارد کردن عبارت 2.2 @ برای مشخص کردن نقطه دوم گوشه چه شکلی 
می شود؟  رسم 

با اجرای فرمان گفته شده مستطیل سیاه رنگ شکل 
روبه رو رسم می شود. خطوط سبز رنگ را نیز با فرمان 

Line اضافه کنید تا نما کامل شود.

برای رسم نمای افقی نیز کافی است به همان صورت 
نمایید. عمل 

شکل   Line فرمان  با  ابتدا  جانبی  نمای  رسم  برای 
روبه رو را ترسیم کرده سپس با فرمان Arc کمان را به 

می کنیم. اضافه  آن 

بررسی 
کنید

نکته
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 فرمان Arc برای رسم کمانی از دایره 

Arc ترسیم کمانی از دایره

Command Line Arc or A

Menu bar Draw  Arc

Ribbon Home  Draw  Arc

Toolbar Arc    

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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........................................ Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @4,1 

 ............................................................اینتر فشردنبرای تعیین نقطه گوشه مقابل و  4,1@وارد کردن عبارت 
 
  عرض مستطیل است. 1طول مستطیل و  4عدد  4,1@در عبارت 
 رای فرمان با اجRectangle  چه برای مشخص کردن نقطه دوم گوشه  2,2@وارد کردن عبارت و

  شود؟شکلی رسم می
 

. خطوط شودبا اجرای فرمان گفته شده مستطیل سیاه رنگ شکل روبرو رسم می
 اضافه کنید تا نما کامل شود. Lineسبز رنگ را نیز با فرمان 

 
 مان صورت عمل نمایید.برای رسم نمای افقی نیز کافی است به ه

 
شکل روبرو را ترسیم کرده سپس با فرمان  Lineبرای رسم نمای جانبی ابتدا با فرمان 

Arc کنیم.کمان را به آن اضافه می 
 
 برای رسم کمانی از دایره  Arcفرمان  

 
Arc ترسیم کمانی از دایره 

Command Line Arc or A 

Menu bar Draw  Arc 

Ribbon Home  Draw  Arc 

Toolbar Arc    
 

 

 Command: A.......................................................................و فشردن اینتر........................................... Aتایپ 

 Specify start point of arc or [Center]: C.......جهت استفاده از مرکز کمان برای رسم.... Cتایپ 

 :Specify center point of arc.........مشخص کردن مرکز کمان با کلیک در نقطه وسط خط سبز.........

 :Specify start point of arc......................(...............................2مشخص کردن نقطه شروع کمان )نقطه 

...........................................................................Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 
 .........................................................................(......................................3مشخص کردن نقطه پایان کمان )نقطه 

 
 
 

Command: A.................................................................................................................................و فشردن اینتر A تایپ
Specify start point of arc or [Center]: C..............................جهت استفاده از مرکز کمان برای رسم C تایپ
Specify center point of arc:...................................مشخص کردن مرکز کمان با کلیک در نقطه وسط خط سبز
Specify start point of arc:...................................................................)2 مشخص کردن نقطه شروع کمان )نقطه
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:............................................................................................
مشخص کردن نقطه پایان کمان )نقطه 3(.............................................................................................................................

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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........................................ Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @4,1 

 ............................................................اینتر فشردنبرای تعیین نقطه گوشه مقابل و  4,1@وارد کردن عبارت 
 
  عرض مستطیل است. 1طول مستطیل و  4عدد  4,1@در عبارت 
 رای فرمان با اجRectangle  چه برای مشخص کردن نقطه دوم گوشه  2,2@وارد کردن عبارت و

  شود؟شکلی رسم می
 

. خطوط شودبا اجرای فرمان گفته شده مستطیل سیاه رنگ شکل روبرو رسم می
 اضافه کنید تا نما کامل شود. Lineسبز رنگ را نیز با فرمان 

 
 مان صورت عمل نمایید.برای رسم نمای افقی نیز کافی است به ه

 
شکل روبرو را ترسیم کرده سپس با فرمان  Lineبرای رسم نمای جانبی ابتدا با فرمان 

Arc کنیم.کمان را به آن اضافه می 
 
 برای رسم کمانی از دایره  Arcفرمان  

 
Arc ترسیم کمانی از دایره 

Command Line Arc or A 

Menu bar Draw  Arc 

Ribbon Home  Draw  Arc 

Toolbar Arc    
 

 

 Command: A.......................................................................و فشردن اینتر........................................... Aتایپ 

 Specify start point of arc or [Center]: C.......جهت استفاده از مرکز کمان برای رسم.... Cتایپ 

 :Specify center point of arc.........مشخص کردن مرکز کمان با کلیک در نقطه وسط خط سبز.........

 :Specify start point of arc......................(...............................2مشخص کردن نقطه شروع کمان )نقطه 

...........................................................................Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 
 .........................................................................(......................................3مشخص کردن نقطه پایان کمان )نقطه 

 
 
 

برای رسم کمان 11 روش وجود دارد.
3Point: انتخاب 3 نقطه روی کمان

Start: نقطه شروع کمان
Center: مرکز کمان

End: نقطه پایان کمان
Angle: زاویه مرکزی کمان

Length: طول وتر کمان
Direction: جهت مماسی کمان

Radius: شعاع کمان
Continue: انتخاب نقطه آخر ترسیم قبلی

 به عنوان نقطه اول کمان

نکته
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3PointStart. Center. EndStart. Center. Angle

Start. Center. LengthStart. End. AngleStart. End. Direction

Start. End. RadiusCenter. Start. EndCenter. Start. Angle

Center. Start. LengthContinue

در پایان نیز خط سبز را با فرمان Erase پاک کرده تا نمای جانبی کامل شود.
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فرمان Erase برای پاک کردن یک یا چند موضوع

Erase پاک کردن یک یا چند موضوع

Command Line Erase or E

Menu bar Erase  Modify

Ribbon Erase  Modify  Home

Toolbar Modify    

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 .تا نمای جانبی کامل شود پاک کرده Erase فرماندر پایان نیز خط سبز را با 
 

 برای پاک کردن یک یا چند موضوع Eraseفرمان 
 

Erase پاک کردن یک یا چند موضوع 
Command Line Erase or E 

Menu bar Modify  Erase 

Ribbon Home  Modify  Erase 

Toolbar Modify    
 

 Command: E............................................................................................و فشردن اینتر....................... Eتایپ 

 Select objects: 1 found.....................................انتخاب خط با کلیک روی آن و فشردن اینتر...................

 
 ه انتخاب یک یا چند موضوع و فشردن دکم باDelete توان آنها را حذف روی صفحه کلید نیز می

 نمود.
 های ساعت است.جهت حرکت کمان برای رسم خالف جهت عقربه 

اید استفاده کرده و نماها را روی محورهایی که رسم کرده Moveبرای تمام کردن رسم از فرمان 
 انجام گیرد. 4جاگذاری نمایید تا ترسیم 

  با استفاده از فرمان های آموزش داده شده رسم نمایید.ترسیم های هندسی زیر را 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Command: E...................................................................................................................................و فشردن اینتر E تایپ
Select objects: 1 found.........................................................................انتخاب خط با کلیک روی آن و فشردن اینتر

با انتخاب یک یا چند موضوع و فشردن دکمه Delete روی صفحه کلید نیز می توان آنها را حذف نمود.
جهت حرکت کمان برای رسم خالف جهت عقربه های ساعت است.

برای تمام کردن رسم از فرمان Move استفاده کرده و نماها را روی محورهایی که رسم کرده اید جایگذاری 
نمایید تا ترسیم 4 انجام گیرد.

ترسیم های هندسی زیر را با استفاده از فرمان های آموزش داده شده رسم نمایید.

نکته

فعالیت 
کالسی 4
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ترسیم 5
فرمان های مربوط به ترسیم:

Line ـ1
Offset ـ2
Trim ـ3
Erase ـ4
ـ  5  Layer
ـ  6  Hatch

با استفاده از فرمان هایی که تاکنون گفته شده می توان 
سه نمای روبه رو را رسم کرد.

پس از رسم کامل و قرار گرفتن همه خطوط در الیه های 
مناسب با استفاده از فرمان Hatch  هاشورهای رسم را 

ایجاد می کنیم.

فرمان Hatch برای ایجاد هاشور

Hatch ایجاد هاشور

Command Line Hatch or H

Menu bar Draw  Hatch

Ribbon Home  Draw  Hatch

Toolbar Draw  

  / ترسیم فنی و هندسی 1نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 5ترسیم 
 فرمان های مربوط به ترسیم:

1- Line 
2- Offset 
3- Trim 
4- Erase 
5- Layer 
6- Hatch 

کنون گفته شده می با استفاده از فرمان هایی که تا
 توان سه نمای روبرو را رسم کرد.

 پس از رسم کامل و قرارگرفتن همه خطوط در الیه
هاشورهای  Hatchهای مناسب با استفاده از فرمان 

 رسم را ایجاد می کنیم.
 

 ایجاد هاشوربرای   Hatchفرمان 
 

Hatch ایجاد هاشور 
Command Line Hatch or H 

Menu bar Draw  Hatch 

Ribbon Home  Draw  Hatch 

Toolbar Draw    
 

  Command: H............................................................................................و فشردن اینتر...................... Hتایپ 
.................................................................Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:  

 ................................................................................................................کلیک در فضای داخلی نما و فشردن اینتر
 
 
 
 
 
 

و  Tمی توان با تایپ حرف  :Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]در 
 فشردن اینتر به پنجره تنظیمات هاشور وارد شد.

 Command: H..................................................................................................................................و فشردن اینتر H تایپ
 Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:..................................................................................
کلیک در فضای داخلی نما و فشردن اینتر....................................................................................................................................

در :Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings] می توان با تایپ حرف T و فشردن اینتر 
به پنجره تنظیمات  هاشور وارد شد.
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می توان  شده  باز  پنجره  در 
تمامی تنظیمات  هاشور را مالحظه 
توضیح  را  آنها  از  برخی  که  کرد 

دهیم: می 

)با زدن دکمه کناری  نوع  هاشور  انتخاب   :Pattern
می توان پنجره  هاشورها را باز کرد.( با انتخاب هر کدام 

و فشردن OK نوع  هاشور برگزیده می شود.
Color: تغییر رنگ  هاشور
Angle: تغییر زاویه  هاشور

Scale: تغییر مقیاس  هاشور

Add: Pick Point: اضافه کردن به محدوده های  هاشور 
با کلیک در یک فضای بسته

چند دایره و مستطیل رسم کرده و داخل هر کدام را یک نوع  هاشور بزنید. فعالیت 
کالسی 5

Add: Select Objects: اضافه کردن به محدوده های  هاشور با انتخاب خطوط پیرامونی محدوده
Associative: وابستگی  هاشور به مرز خود. یعنی با تغییر مرز  هاشور نیز تغییر کند.

Create Separate Hatches: ایجاد  هاشورهای مجزا در محدوده های مختلف
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ارزشیابی شایستگی ترسیم فنی و هندسی

شرح کار:
با نصب نرم افزار اتوکد و آشنایی با تمامی قسمت های محیط آن و با استفاده از فرمان ها بتواند نقشه های فنی و 

هندسی را طبق نظر هنرآموز محترم، رسم و ارائه نماید.
استاندارد عملکرد: 

نرم افزار اتوکد را نصب کرده و نام تمامی قسمت های محیط اتوکد را دانسته و با استفاده از فرمان های الزم بتواند 
نقشه های فنی و هندسی را مطابق با نشریه 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اندازه های دقیق رسم و ارائه 

نماید.
شاخص ها:

رعایت اصول استفاده از فرمان ها و به کارگیری الیه های مناسب جهت رسم نقشه ها و دقت در اندازه های صحیح در 
مدت زمان الزم..

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نرم افزار اتوکد و نقشه های کتاب، خواسته های آن شامل انواع ترسیم های تدریس شده را در 
زمان مناسب و مطابق اندازه ها و نظر هنرآموز محترم رسم نماید.

ابزار و تجهیزات: سیستم رایانه - نرم افزار اتوکد 2014 - کتاب
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2نصب نرم افزار اتوکد1

2آشنایی با محیط کار2

2کنترل دید3

2ترسیم فنی و هندسی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 2

نقشه های ساختمانی

خوب به تصویر باال دقت کنید. چه عناصری در آن دیده می شود که تاکنون فرمان ترسیمی آن را 
نیاموخته اید؟ شما در پایان این فصل قادر به ترسیم چنین نقشه ای خواهید بود، اگر به خوبی تمرین 

کنید.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

مراحل کار در فصل دوم )نقشه های ساختمانی(
 روش های انتخاب

 ترسیم پالن ـ نما ـ برش
 اضافه کردن متن فارسی

 اندازه گذاری

نقشه های ساختمانی
یادگیری 2واحد 

نخستین مرحله از ایجاد یک بنا، تهیۀ نقشه مناسب برای آن است. کشیدن نقشه های بسیار دقیق با دست کار ساده ای 
نبوده و نیاز است تا با استفاده از نرم افزار اتوکد کار را ساده تر کرده و به نقشه هایی با دقت باال دست یافت. سایر 
جزئیات نقشه ها مانند نوشته و اندازه گذاری نیز از موارد بسیار حائز اهمیت در ارائۀ یک نقشۀ خوانا خواهد بود. پس 

الزم است این موارد نیز با استفاده از نرم افزار اتوکد به نقشه ها اضافه شود.

پس از به پایان رسیدن این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از نرم افزار اتوکد و فرمان های 
آموزش داده شده و مطابق استانداردهای نشریۀ 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO،  به روش صحیح 

نقشه های پالن، نما و برش را به همراه نوشته ها و اندازه گذاری رسم نمایند.
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مرحله اول: روش های انتخاب
برای  نیز  اتوکد  نرم افزار  دارد، در فضای  زیادی وجود  انتخاب کردن روش های  برای  واقعیت  همان طور که در 
انتخاب موضوع های ترسیم شده می توان از چندین روش استفاده کرد. فرمان Select روش های انتخاب را در 

می گذارد. کاربر  اختیار 
در تمام فرمان های ویرایشی که نیاز به انتخاب موضوع وجود دارد، می توان از راه های Select استفاده کرد.

فرمان Select برای انتخاب موضوع
Command: SELECT............................................................................در خط فرمان و فشردن اینتر Select تایپ
Select objects: ?.......................................................................................................تایپ عالمت سؤال و فشردن اینتر

 Expects a point or................................................................................................................................................................
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/
Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object

با این کار لیست تمامی روش های انتخاب در خط فرمان ظاهر می شود.

فعالیت 
قبل از شروع این درس از هنرجو بخواهید فایلی را آماده سازد که چند شکل در آن رسم کرده باشد. مانند کالسی 1

شکل زیر که فایل آن را می توانید در لوح فشرده همراه ببینید.
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Window: در این روش با کلیک در سمت 
چپ و درگ موس به سمت راست )پایین 
با  رنگی  آبی  مستطیل  کلیک،  و  باال(  یا 
تمام  و  ایجاد می شود  ممتد  پیرامونی  خط 
شکل هایی را که به صورت کامل در آن قرار 

می کند. انتخاب  گیرند 

از  یک  کدام  روبه رو  شکل  انتخاب  در 
موضوع های رسم شده انتخاب می شود؟

انتخاب  باشد،  یا موضوع هایی که در فرمان های قبلی ویرایش شده  این روش آخرین موضوع  Previous: در 
می شود.

Last: در این روش آخرین موضوع رسم شده، انتخاب می شود.
ALL: در این روش همه موضوع های فایل جاری انتخاب می شود.

BOX : ترکیبی از دو روش Crossing و Window که در فرمان های ویرایشی پیش فرض است.
Remove: در این حالت می توان موضوع انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج کرد.

Add: در این حالت می توان به موضوع های انتخابی اضافه کرد. این گزینه بعد از Remove کاربرد پیدا می کند.
Single : در این حالت فقط اجازه انتخاب یک موضوع را خواهیم داشت.

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

از  یک  کدام  روبه رو  شکل  انتخاب  در 
موضوع های رسم شده انتخاب می شود؟

با  شده  انتخاب  موضوع  ظاهری  تفاوت 
سایر موضوع های انتخاب نشده چیست؟

در  کلیک  با  روش  این  در   : Crossing
به سمت چپ  موس  درگ  و  راست  سمت 
)پایین یا باال( و کلیک، مستطیل سبز رنگی 
با خط پیرامونی خط چین ایجاد می شود و 
تمام شکل هایی را که با آن برخورد داشته 

می کند. انتخاب  باشد، 
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بررسی 
کنید

مختلف  نقطه های  در  کلیک  با   :Fence
با  که  شده  رسم  خط چین هایی  صفحه 
آن  باشند،  داشته  برخورد  موضوعی  هر 

می شوند. انتخاب  موضوع ها 

از  یک  کدام  روبه رو  شکل  انتخاب  در 
موضوع های رسم شده انتخاب می شود؟

در  کلیک  با  روش  این  در   :WPolygon
راست  به سمت  موس  درگ  و  سمت چپ 
آبی  ضلعی  چند  کلیک،  و  باال(  یا  )پایین 
رنگی با خط پیرامونی ممتد ایجاد می شود 
و تمام شکل هایی را که به صورت کامل در 

می کند. انتخاب  گیرند  قرار  آن 

در  کلیک  با  روش  این  در   :CPolygon
به سمت چپ  موس  درگ  و  راست  سمت 
سبز  ضلعی  چند  کلیک،  و  باال(  یا  )پایین 
ایجاد  خط چین  پیرامونی  خط  با  رنگی 
آن  با  که  را  شکل هایی  تمام  و  می شود 

می کند. انتخاب  باشد،  داشته  برخورد 
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مرحله دوم: ترسیم پالنـ  نماـ  برش

ترسیم 1
فرمان های مربوط به ترسیم:

Layer ـ1
Line ـ2
Offset ـ3
Trim ـ4
ـ  5  Fillet
ـ  6  Chamfer
Mirror ـ7
ـ  8  Circle

اتاق  از  کوچکی  نقشه   1 ترسیم 
نگهبانی و کنترل است. برای شروع 
فرمان های  از  استفاده  با  ترسیم 
مرحله  نخستین   Offset و   Line
روبه رو  تا شکل  انجام می دهیم  را 

گردد. ایجاد 
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 Trim فرمان  از  استفاده  با  سپس 
داخل  اضافی  خط های   Erase و 
شکل  تا  می کنیم  پاک  را  نقشه 

آید. به وجود  روبه رو 

حال برای ایجاد پخ در گوشه سمت چپ نقشه از دستور Chamfer کمک می گیریم.

فرمان Chamfer برای پخ کردن گوشه ها

Chamfer پخ کردن گوشه ها

Command Line Chamfer or CHA

Menu bar Modify  Chamfer

Ribbon Home  Modify  Chamfer

Toolbar Modify    

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

5 
 

 پخ کردن گوشه هابرای  Chamferفرمان 
 

Chamfer پخ کردن گوشه ها 

Command Line Chamfer or CHA 

Menu bar Modify  Chamfer 

Ribbon Home  Modify  Chamfer 

Toolbar Modify   
 

 Command: CHA و فشردن اینتر.................................................................................................. CHAتایپ 
 Current chamfer Dist1 = 0.00, Dist2 = 0.00 (TRIM mode)گزارش سیستم از فرمان............ 

..........Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D 
 ......................................................................................و فشردن اینتر برای مشخص کردن میزان پخ..... Dتایپ 

 Specify first chamfer distance <0.00>: .8پخ..........برای تعیین فاصله اول  8/0وارد کردن عدد 
.............................................................................................Specify second chamfer distance <0.80>: 

 ......................................................................برای فاصله دوم پخ...................... 8/0فشردن اینتر برای قبول عدد 
................Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 

 ...............................................انتخاب باالترین خط افقی نقشه با کلیک روی آن....................................................
............Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]: 

 ..............انتخاب خط عمودی سمت چپ نقشه با کلیک روی آن...........................................................................
 

با اجرای درست فرمان شکل روبرو ایجاد می 
 شود.

 
 
  با استفاده از زیر گزینهPolyline  گوشه یک مستطیل یکپارچه را همزمان و با یک  4می توان

 انتخاب پخ کرد.
  با فرمانRectangle  واحد  5/1رسم کرده و گوشه های آن را به فاصله  8در  5مستطیلی به ابعاد
 کنید. پخ
 آیا دو فاصله پخ همیشه باید یکسان باشد؟ 
  با زیر گزینهAngle جای تعیین دو فاصله پخ، فاصله اول  می توان به
  به همراه زاویه پخ وارد کرد.را 

 
 

Command: CHA ..................................................................................................................و فشردن اینتر CHA تایپ
 )TRIM mode( Current chamfer Dist1 = 0/00, Dist2 = 0/00.......................... گزارش سیستم از فرمان
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D............................
تایپ D و فشردن اینتر برای مشخص کردن میزان پخ........................................................................................................
وارد کردن عدد 0/8 برای تعیین فاصله اول پخ....................................................................................................................
Specify first chamfer distance <0/00>: . 8............................................................................................................
Specify second chamfer distance <0/ 80>:...........................................................................................................
فشردن اینتر برای قبول عدد 0/8 برای فاصله دوم پخ.........................................................................................................
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:..................................
انتخاب باالترین خط افقی نقشه با کلیک روی آن................................................................................................................
Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]:..........................
انتخاب خط عمودی سمت چپ نقشه با کلیک روی آن.....................................................................................................
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با اجرای درست فرمان شکل روبه رو 
ایجاد می شود.

با استفاده از زیر گزینه Polyline می توان 4 گوشه یک مستطیل یک پارچه را هم زمان و با یک انتخاب پخ 
کرد.

با فرمان Rectangle مستطیلی به ابعاد 5 در 8 رسم کرده و گوشه های آن را به فاصله 1/5 واحد پخ کنید.
آیا دو فاصله پخ همیشه باید یکسان باشد؟

با زیر گزینه Angle می توان به جای تعیین دو فاصله 
پخ، فاصله اول را به همراه زاویه پخ وارد کرد. 

حال با فرمان Mirror در طرف دیگر نیز همین پخ را رسم می کنیم.

فرمان Mirror برای ایجاد قرینه

Mirror قرینه کردن

Command Line Mirror or MI

Menu bar Modify  Mirror

Ribbon Home  Modify  Mirror

Toolbar Modify  

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

6 
 

 در طرف دیگر نیز همین پخ را رسم می کنیم. Mirrorحال با فرمان 
 

 برای ایجاد قرینه Mirrorفرمان 
 

Mirror نقرینه کرد 

Command Line Mirror or MI 

Menu bar Modify  Mirror 

Ribbon Home  Modify  Mirror 

Toolbar Modify   
 

  Command: MIبرای اجرای فرمان................................................................................... ینتراو فشردن   MI تایپ
 Select objects: 1 foundرای قرینه شدن.............................................................................انتخاب خط پخ ب

 :Select objectsفشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب ها..............................................................................
  :Specify first point of mirror lineن نقطه اول خط تقارن.................................................مشخص کرد

 :Specify second point of mirror lineمشخص کردن نقطه دوم خط تقارن..........................................
 :<Erase source objects? [Yes/No] <N....................فشردن اینتر برای باقی ماندن خط پخ اولیه......

 
 
 
 
 
 
 

 شکل زیر ایجاد می گردد. Trim و Offsetفرمان  سپس با استفاده از
 
 

 
 

 
 

 
 
  بررسی کنید اگر در پاسخ به سوالErase source objects?  از گزینهYes اده کنیم چه استف

 عملی اتفاق می افتد.
 یچ محدودیتی برای تعداد موضوع وجود ندارد.در ایجاد قرینه ه 

Offset  Trim و 

 Command: MI.........................................................................................و فشردن اینتر برای اجرای فرمان MI تایپ
Select objects: 1 found ......................................................................................... انتخاب خط پخ برای قرینه شدن
Select objects: ......................................................................................... فشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب ها

 Specify first point of mirror line:............................................................. مشخص کردن نقطه اول خط تقارن
Specify second point of mirror line:....................................................... مشخص کردن نقطه دوم خط تقارن
Erase source objects? [Yes/No] <N>:.......................................فشردن اینتر برای باقی ماندن خط پخ اولیه

نکته

نکته

فعالیت 
کالسی 2
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بررسی 
کنید

سپس با استفاده از فرمان Offset و Trim شکل زیر ایجاد می گردد.

اگر در پاسخ به سؤال ?Erase source objects از گزینه Yes استفاده کنیم چه عملی اتفاق می افتد.

در ایجاد قرینه هیچ محدودیتی برای تعداد موضوع وجود ندارد.

قرینه نقشه ای را که ترسیم کرده اید، در سمت چپش به فاصله 5 واحد ایجاد نمایید.

حال برای ایجاد گوشه های گرد داخل نقشه از فرمان Fillet استفاده می کنیم.
فرمان Fillet برای گرد کردن گوشه ها 

Fillet گرد کردن گوشه ها

Command Line Fillet or F

Menu bar Modify  Fillet

Ribbon Home  Modify  Fillet

Toolbar Modify  

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

7 
 

  واحد ایجاد نمایید. 5قرینه نقشه ای را که ترسیم کرده اید، در سمت چپش به فاصله 
 استفاده می کنیم. Filletحال برای ایجاد گوشه های گرد داخل نقشه از فرمان 

 
  برای گرد کردن گوشه ها Filletفرمان 

 
Fillet کردن گوشه ها گرد 
Command Line Fillet or F 
Menu bar Modify  Fillet 

Ribbon Home  Modify  Fillet 

Toolbar Modify   
 

  Command: Fو فشردن اینتر برای اجرای فرمان................................................................................. Fتایپ 
 Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.00................................ گزارش سیستم از فرمان....

 ...........................................Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R 
 ............................................................................و فشردن اینتر برای مشخص کردن میزان شعاع انحنا. Rتایپ 

 Specify fillet radius <0.00>: 0.5برای شعاع انحنا...............................................  5/0وارد کردن عدد 
 ................................................Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: 

 ......................................انتخاب خط اول در نقشه........................................................................................................
 ............................................Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]: 

 .....................................انتخاب خط دوم در نقشه........................................................................................................
 
 
 
 
 
 

 و قسمت از نقشه می باشد.در د Filletشکل روبرو نتیجه اجرای فرمان 
 
  پیش فرض فرمان هایFillet  وChamfer  بر این است که فرمان یک بار اجرا شده

 و به پایان برسد.
  بررسی کنید با انتخاب زیر گزینهMultiple  چه تفاوتی در پیش فرض فرمان ها ایجاد

 می شود. 
 

نکته

فعالیت 
کالسی 3
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 Command: F................................................................................................و فشردن اینتر برای اجرای فرمان F تایپ
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0/00................................................... گزارش سیستم از فرمان
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R.............................................................
تایپ R و فشردن اینتر برای مشخص کردن میزان شعاع انحنا .......................................................................................
Specify fillet radius <0/00>: 0/5............................................................ وارد کردن عدد 0/5 برای شعاع انحنا
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:..................................................................
انتخاب خط اول در نقشه ................................................................................................ .........................................................
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:..............................................................
انتخاب خط دوم در نقشه ..........................................................................................................................................................

شکل زیر نتیجه اجرای فرمان Fillet در دو قسمت از نقشه می باشد.

پیش فرض فرمان های Fillet و Chamfer بر این است که فرمان یک بار اجرا شده و به پایان برسد.

با انتخاب زیر گزینه Multiple چه تفاوتی در پیش فرض فرمان ها ایجاد می شود. 

نکته

بررسی 
کنید
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زیر گزینه Trim نیز برای این است که بعد از گرد کردن یا پخ کردن گوشه ها، قسمت های اضافی خط پاک شود. 
اگر این زیرگزینه روی No Trim تنظیم شود، خطوط اضافی باقی خواهد ماند.

بررسی 
دو خط شکل باال را رسم کنید و با قرار دادن اندازه شعاع روی عدد صفر، فرمان Fillet را اجرا کنید و نتیجه کنید

را با دوستان خود در میان بگذارید.

در این مرحله برای رسم در و پنجره ها باید جای خالی 
آنها با استفاده از فرمان Offset و Trim ایجاد شود.

سپس با فرمان Line و Offset به فاصله 0/07 خطوط 
پنجره ها را رسم کنید.

کرده سپس  عمل  روبه رو  مانند شکل  در،  رسم  برای 
می کنیم. پاک   Trim فرمان  با  را  اضافی  خطوط 
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در پایان کار نقشه اتاق نگهبانی ایجاد می گردد.

شکل زیر را با استفاده از فرمان های آموزش داده شده رسم نمایید.

ترسیم 2
برای  کف سازی  )نوعی  ترسیم  به  مربوط  فرمان های 

پالن(
Polygon ـ1
Circle ـ2
Array ـ3
Copy ـ4
ـ  5  Scale

فعالیت 
کالسی 4
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برای شروع ترسیم باید شکل روبه رو را با استفاده از فرمان Circle و Polygon ایجاد کنیم.

فرمان Polygon برای رسم چندضلعی های منتظم

Polygon چندضلعی منتظم

Command Line Polygon or POL

Menu bar Draw  Polygon

Ribbon Home  Draw  Polygon

Toolbar Draw  

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

9 
 

  را با استفاده از فرمان  وبرورتمرین
 های آموزش داده شده رسم نمایید.

 
 
 
 
 
 

 2ترسیم 
 )نوعی کف سازی برای پالن( فرمان های مربوط به ترسیم

 
1- Polygon 
2- Circle 
3- Array 
4- Copy 
5- Scale 

 ایجاد کنیم. Polygonو  Circle فرمانرا با استفاده از  وبرورشکل  برای شروع ترسیم باید
 

 برای رسم چندضلعی های منتظم Polygonفرمان 
 

Polygon چندضلعی منتظم 
Command Line Polygon or POL 
Menu bar Draw  Polygon 

Ribbon Home  Draw  Polygon 

Toolbar Draw   
  Command: POL....................................................................................................و فشردن اینتر POLتایپ 

 Enter number of sides <4>: 3...........برای تعیین تعداد اضالع و فشردن اینتر.... 3وارد کردن عدد 
...................................................................................................Specify center of polygon or [Edge]: E 

 ....................................................و فشردن اینتر برای انتخاب نوع رسم چندضلعی از طریق طول ضلع Eتایپ 
  :Specify first endpoint of edge.......................مشخص کردن یک نقطه برای گوشه اول مثلث...........
......................................................................................................... Specify second endpoint of edge: 1 

 .....................................................................برای مشخص کردن اندازه طول ضلع مثلث......... 1وارد کردن عدد 
 
 لث می چسبانیم.آن را به گوشه مث Moveرسم کرده و با فرمان  3/0دایره ای به شعاع  Circle فرمان با

 Command: POL.....................................................................................................................و فشردن اینتر POL تایپ
Enter number of sides <4>: 3................................وارد کردن عدد 3 برای تعیین تعداد اضالع و فشردن اینتر
Specify center of polygon or [Edge]: E ................................................................................................................
تایپ E و فشردن اینتر برای انتخاب نوع رسم چندضلعی از طریق طول ضلع...............................................................

 Specify first endpoint of edge:................................................مشخص کردن یک نقطه برای گوشه اول مثلث
Specify second endpoint of edge: 1 .........................................................................................................................
وارد کردن عدد 1 برای مشخص کردن اندازه طول ضلع مثلث .........................................................................................

با فرمان Circle دایره ای به شعاع 0/3 رسم کرده و با فرمان Move آن را به گوشه مثلث می چسبانیم.

سه روش برای رسم چندضلعی منتظم وجود دارد.

Command: POL....................................................اینتر فشردن  و   POL تایپ 
Enter number of sides <3>: 7..........................................................................
...................................................... اضالع  تعداد  تعیین  برای   7 عدد  کردن  وارد 
Specify center of polygon or [Edge]:......................................................
چندضلعی............................................................................... مرکز  کردن  مشخص 

و   I تایپ   Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed
:<about circle] <I.................................................................اینتر فشردن 
Specify radius of circle: 2.............................................................................

)که  گوشه ها  از  یکی  تا  مرکز  فاصله  تعیین  برای   2 عدد  کردن  وارد 
است(........................ چندضلعی  بر  محیط  دایره  شعاع  همان  عدد  این 

Inscribed in circle

از  با استفاده  رسم چند ضلعی منتظم 
آن محیطی  دایره 
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Command: POL.....................................................اینتر فشردن  و   POL تایپ 
Enter number of sides <3>: 7.....................................................................
...................................................... اضالع  تعداد  تعیین  برای   7 عدد  کردن  وارد 
Specify center of polygon or [Edge]:.....................................................
ضلعی......................................................................... هفت  مرکز  کردن  مشخص 
 C تایپ   Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed
about circle] <I>:C اینتر.........................................................  فشردن  و 
Specify radius of circle: 2..............................................................................
عدد  این  )که  ضلعی  هفت  ارتفاع  تعیین  برای   2 عدد  کردن  وارد 
است(....................................... چندضلعی  در  محاط  دایره  شعاع  همان 

Circumscribed about circle

از  با استفاده  رسم چند ضلعی منتظم 
آن محاطی  دایره 

Command: POL.....................................................و فشــردن اینتــر POL تایــپ
Enter number of sides <7>: 7........................................................................
وارد کــردن عدد 7 برای تعیین تعــداد اضــالع............................................................
Specify center of polygon or [Edge]: E...................................................
تایــپ E و فشــردن اینتــر................................................................................................
Specify first endpoint of edge:......................................................................
مشــخص کــردن یــک نقطــه بــرای گوشــه اول هفــت ضلعــی................................
Specify second endpoint of edge: 2  ..................................................
وارد کــردن 2 بــرای مشــخص کردن انــدازه طول ضلع هفــت ضلعــی..................

Edge

رسم چند ضلعی منتظم با داشتن طول 
یک ضلع

فرمان Polygon را اجرا کرده و در پاسخ به Enter number of sides تعداد اضالع را 1050 وارد کنید. 
بررسی کنید چه اخطاری به شما داده می شود.

در این مرحله با استفاده از فرمان Array شکل سمت چپ را به شکل سمت راست تبدیل می کنیم.

بررسی 
کنید
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فرمان Array برای ایجاد چیدمان

Array چندضلعی منتظم

Command Line Array or AR

Menu bar Modify  Array

Ribbon Home  Modify  Array

Toolbar
Modify 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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  فرمانPolygon  را اجرا کرده و در پاسخ بهEnter number of sides  وارد  1050تعداد اضالع را
 کنید. بررسی کنید چه اخطاری به شما داده می شود.

 
شکل  Arrayدر این مرحله با استفاده از فرمان 

سمت چپ را به شکل سمت راست تبدیل می 
 کنیم.

 
 

 برای ایجاد چیدمان Arrayفرمان 
 

Array ندضلعی منتظمچ 
Command Line Array or AR 
Menu bar Modify  Array 

Ribbon Home  Modify  Array 

Toolbar 
Modify  Rectangular Array 
Modify  Polar Array 
Modify  Path Array 

 
 Command: AR.............................................و فشردن اینتر.............................................................. ARتایپ 

 Select objects: 1 foundانتخاب مثلث برای ایجاد چیدمان............................................................................
   :Select objects...............................................فشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب.................................

....................................................................Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Polar>: 
 ...............................................................برای چیدمان مرکزی.......................... POانتخاب نوع چیدمان با تایپ 

 Type = Polar  Associative = Yesگزارش سیستم از نوع چیدمان...........................................................
.................................................Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]: 

 ..............مشخص کردن مرکز دایره به عنوان مرکز چیدمان....................................................................................
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill 

.........................................................................angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: I 
 .....................برای تغییر تعداد نهایی چیدمان................................................................................................ Iتایپ 

..............................................................Enter number of items in array or [Expression] <6>: 15 
 برای مشخص کردن تعداد مثلث ها در شکل نهایی.............................................................. 15وارد کردن عدد 

Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill 
 :<angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXitفشردن اینتر برای پایان کار...........................

 Rectangular Array

Modify 
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  فرمانPolygon  را اجرا کرده و در پاسخ بهEnter number of sides  وارد  1050تعداد اضالع را
 کنید. بررسی کنید چه اخطاری به شما داده می شود.

 
شکل  Arrayدر این مرحله با استفاده از فرمان 

سمت چپ را به شکل سمت راست تبدیل می 
 کنیم.

 
 

 برای ایجاد چیدمان Arrayفرمان 
 

Array ندضلعی منتظمچ 
Command Line Array or AR 
Menu bar Modify  Array 

Ribbon Home  Modify  Array 

Toolbar 
Modify  Rectangular Array 
Modify  Polar Array 
Modify  Path Array 

 
 Command: AR.............................................و فشردن اینتر.............................................................. ARتایپ 

 Select objects: 1 foundانتخاب مثلث برای ایجاد چیدمان............................................................................
   :Select objects...............................................فشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب.................................

....................................................................Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Polar>: 
 ...............................................................برای چیدمان مرکزی.......................... POانتخاب نوع چیدمان با تایپ 

 Type = Polar  Associative = Yesگزارش سیستم از نوع چیدمان...........................................................
.................................................Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]: 

 ..............مشخص کردن مرکز دایره به عنوان مرکز چیدمان....................................................................................
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill 

.........................................................................angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: I 
 .....................برای تغییر تعداد نهایی چیدمان................................................................................................ Iتایپ 

..............................................................Enter number of items in array or [Expression] <6>: 15 
 برای مشخص کردن تعداد مثلث ها در شکل نهایی.............................................................. 15وارد کردن عدد 

Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill 
 :<angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXitفشردن اینتر برای پایان کار...........................

 Polar Array

Modify 
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  فرمانPolygon  را اجرا کرده و در پاسخ بهEnter number of sides  وارد  1050تعداد اضالع را
 کنید. بررسی کنید چه اخطاری به شما داده می شود.

 
شکل  Arrayدر این مرحله با استفاده از فرمان 

سمت چپ را به شکل سمت راست تبدیل می 
 کنیم.

 
 

 برای ایجاد چیدمان Arrayفرمان 
 

Array ندضلعی منتظمچ 
Command Line Array or AR 
Menu bar Modify  Array 

Ribbon Home  Modify  Array 

Toolbar 
Modify  Rectangular Array 
Modify  Polar Array 
Modify  Path Array 

 
 Command: AR.............................................و فشردن اینتر.............................................................. ARتایپ 

 Select objects: 1 foundانتخاب مثلث برای ایجاد چیدمان............................................................................
   :Select objects...............................................فشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب.................................

....................................................................Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Polar>: 
 ...............................................................برای چیدمان مرکزی.......................... POانتخاب نوع چیدمان با تایپ 

 Type = Polar  Associative = Yesگزارش سیستم از نوع چیدمان...........................................................
.................................................Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]: 

 ..............مشخص کردن مرکز دایره به عنوان مرکز چیدمان....................................................................................
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill 

.........................................................................angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: I 
 .....................برای تغییر تعداد نهایی چیدمان................................................................................................ Iتایپ 

..............................................................Enter number of items in array or [Expression] <6>: 15 
 برای مشخص کردن تعداد مثلث ها در شکل نهایی.............................................................. 15وارد کردن عدد 

Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill 
 :<angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXitفشردن اینتر برای پایان کار...........................

 Path Array
Command: AR..............................................................................................................................و فشردن اینتر AR تایپ
Select objects: 1 found............................................................................................انتخاب مثلث برای ایجاد چیدمان
Select objects:.....................................................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به انتخاب
Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Polar>:.....................................................................................
انتخاب نوع چیدمان با تایپ PO برای چیدمان مرکزی.............................................................................................................
Type = Polar  Associative = Yes........................................................................................گزارش سیستم از نوع چیدمان
Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]:.......................................................................
مشخص کردن مرکز دایره به عنوان مرکز چیدمان....................................................................................................................

 Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill angle/
 ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>: I
تایپ I برای تغییر تعداد نهایی چیدمان....................................................................................................................................
Enter number of items in array or [Expression] <6>: 15..............................................................................
وارد کردن عدد 15 برای مشخص کردن تعداد مثلث ها در شکل نهایی.......................................................................
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill
angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>:..................................................فشردن اینتر برای پایان کار

سه روش برای ایجاد چیدمان )آرایه( شکل ها وجود دارد.
Polar  PathPolar  ArrayPolar  Rectangular

چیدمان سطری و ستونیچیدمان مرکزی یا چیدمان شعاعیچیدمان روی مسیر
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Polar  Rectangular گزینه های
Associative: شکل های ایجاد شده در چیدمان به هم وابسته باشند و به عنوان یک شکل در نظر گرفته شود. 

با انتخاب این گزینه سؤال زیر پرسیده می شود:
Create associative array [Yes/No] <Yes>:

پاسخ Yes یعنی همه شکل ها با هم یک شکل در نظر گرفته شود.
پاسخ No یعنی هر شکل مستقل باشد.

شده  انتخاب  موضوع  در  گیره  تغییر   :Base Point
چیدمان  برای 

Associative: Yes Associative: No

Count: تغییر تعداد ستون ها و سطرها
 Enter the number of columns or [Expression] <4>: تغییر تعداد ستون ها
 Enter the number of rows or [Expression] <4>: تغییر تعداد سطرها

Spacing: تغییر فاصله بین ستون ها و سطرها
Specify the distance between columns or [Unit cell] <0/75>: 2
Specify the distance between rows <0/75>: 2

Columns: تغییر تعداد ستون ها
Rows: تغییر تعداد سطرها
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در صورتی که Associative: Yes باشد با کلیک روی چیدمان 6 گیره دیده می شود که هر کدام قابلیت 
اجرای یکی از زیر گزینه ها را دارد. با کلیک روی این گیره ها و حرکت دادن موس تغییر را مالحظه خواهید 

کرد.
1ـ برای جابه جا کردن کل چیدمان
2ـ برای تغییر فاصله بین ستون ها
3ـ برای تغییر فاصله بین سطرها

4ـ برای تغییر تعداد سطرها
5  ـ برای تغییر تعداد ستون ها

6  ـ برای تغییر تعداد ستون و سطر با هم

نکته

Exit: پایان دادن به فرمان

Array Polar گزینه های
Center Point: نقطه مرکز چیدمان

شده  انتخاب  موضوع  در  گیره  تغییر   :Base Point
چیدمان برای 

برای  فضا  در  نقطه  دو  تعیین   :Axis of rotation
باال  شکل  مانند  مرکزی  چیدمان  ایجاد 

Specify first point on axis of rotation:..................................کلیک در نقطه 2 برای تعیین نقطه اول محور
Specify second point on axis of rotation:..............................کلیک در نقطه 3 برای تعیین نقطه دوم محور

Associative: شکل های ایجاد شده در چیدمان به هم وابسته باشند و به عنوان یک شکل در نظر گرفته شود.

Items: تغییر تعداد نهایی شکل در چیدمان )پیش فرض تعداد روی عدد 6 است(
Enter number of items in array or [Expression] <6>:

Angle Between: تغییر زاویه بین شکل ها در چیدمان
Specify angle between items or [EXpression] <60/0>:
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Fill Angle: تغییر زاویه نهایی چیدمان
Specify the angle to fill )+=ccw, -=cw( or [EXpression] <360>:

وارد کردن عدد منفی سبب چرخش در جهت عقربه های ساعت و وارد کردن عدد مثبت سبب چرخش بر خالف 
جهت عقربه های ساعت می شود.

نکته

Rows: تغییر تعداد ردیف ها
Enter the number of rows or [Expression] <1>: 2

 Specify the incrementing elevation between rows or
[Expresson] <0/00>:

مرکز  به  نسبت  شکل  چرخش   :Rotate Items
ن ما چید

Rotate arrayed items? [Yes/No] <Yes>:

Exit: پایان دادن به فرمان
Array path  گزینه های

Select path curve: انتخاب مسیر برای چیدمان خطی )مسیر می تواند منحنی یا شکسته باشد(.

Associative: شکل های ایجاد شده در چیدمان به هم وابسته باشند و به عنوان یک شکل در نظر گرفته شود.
Method: روش تقسیم مسیر 

Enter path method [Divide/Measure] <Measure>:  
Divide: تقسیم خط به تعداد معین

Measure: تقسیم خط به اندازه های معین

Divide و Measure دو فرمان مستقل هستند که در بخش های بعدی توضیح داده می شوند.
نکته
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Base Point: تغییر گیره در موضوع انتخاب شده برای چیدمان

Items: تغییر تعداد نهایی شکل در چیدمان و فاصله بین آنها
Specify the distance between items along path or [Expression] <1/27>:
Maximum items = 8
Specify number of items or [Fill entire path/Expression] <8>:

Align items: چرخش شکل نسبت به مسیر چیدمان
Align arrayed items to path? [Yes/No] <Yes>

Align arrayed items to path? NoAlign arrayed items to path? Yes

برای ادامه رسم باید از شکل رسم شده کپی گرفته و با فرمان Scale مقیاس آن را تغییر دهیم.

فرمان Scale برای تغییر مقیاس

Scale تغییر مقیاس

Command Line Scale or SC

Menu bar Modify  Scale

Ribbon Home  Modify  Scale

Toolbar Modify 
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Base Point: تغییر گیره در موضوع انتخاب شده برای چیدمان 
 

Items: و فاصله بین آنها نهایی شکل در چیدمان تغییر تعداد 
Specify the distance between items along path or [Expression] <1.27>: 
Maximum items = 8 
Specify number of items or [Fill entire path/Expression] <8>: 

 
Align items: چرخش شکل نسبت به مسیر چیدمان 

Align arrayed items to path? [Yes/No] <Yes> 

 
Align arrayed items to path? Yes   Align arrayed items to path? No 
 

 
 مقیاس آن را تغییر دهیم. Scaleفته و با فرمان برای ادامه رسم باید از شکل رسم شده کپی گر

 
 

 برای تغییر مقیاس Scaleفرمان 
 

Scale تغییر مقیاس 
Command Line Scale or SC 
Menu bar Modify  Scale 

Ribbon Home  Modify  Scale 

Toolbar Modify  
 

 Command: SC........................................................................و فشردن اینتر..................................... SCتایپ 
 Select objects: Specify opposite corner: 16 foundانتخاب کل شکل..............................................

 :Select objects...............................................................فشردن اینتر برای پایان انتخاب..................................
 :Specify base pointمشخص کردن یک نقطه برای گیره................................................................................

 Specify scale factor or [Copy/Reference]: 0.5مشخص کردن ضریب تغییر مقیاس....................
 

Command: SC...........................................................................................................................و فشردن اینتر SC تایپ
Select objects: Specify opposite corner: 16 found...............................................................انتخاب کل شکل
Select objects:................................................................................................................فشردن اینتر برای پایان انتخاب
Specify base point:..............................................................................................مشخص کردن یک نقطه برای گیره
Specify scale factor or [Copy/Reference]: 0/5....................................مشخص کردن ضریب تغییر مقیاس
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حال برای تمام کردن رسم یک بار دیگر از فرمان Polar Array استفاده می کنیم.

با زیر گزینه Copy از شکل اولیه کپی ایجاد شده و 
مقیاس آن تغییر می کند. 

با زیر گزینه Reference می توان قسمتی از شکل را 
انتخاب کرده و سپس مقدار نهایی آن را تعیین کرد.

نکته

ترسیم 3
فرمان های مربوط به ترسیم

Layer ـ1
Line ـ2
Offset ـ3
Trim ـ4
ـ  5  Point
Point style ـ6
Divide ـ7
ـ  8  Poly line
Text ـ9
Text style ـ10
Block ـ11

برای شروع با فرمان هایی که آموزش داده شد مانند زیر عمل می کنیم.
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در ادامه برای رسم پله ها از خطوط کمکی استفاده کرده و با فرمان Divide آن را به تعداد الزم تقسیم می کنیم.

 Point از نقطه  برای عالمت گذاری در سر تقسیم ها   Divide • فرمان 
استفاده می کند. برای بهتر دیدن Point نیز باید شکل ظاهری و اندازه 

آن را تغییر دهیم.
• از منوی Point style  Format می توان به پنجره زیر دست یافت.
ظاهری  شکل  برای  را  حالت  یک  می توان  موجود  حالت   20 میان  از 

کرد. انتخاب   Point
برای اندازه Point نیز دو حالت وجود دارد:

1. Set Size Relative to Screen
اندازه نقطه وابسته به اندازه صفحه کار 

2. Set Size in Absolute Units
یک واحد مشخص برای اندازه نقطه 

نکته

بررسی 
کنید

بررسی 
کنید

در پنجره باال نوع و اندازه نقطه چگونه است؟

فرمان Point برای نقطه گذاری

Point نقطه

Command Line Point or PO

Menu bar Draw  Point

Ribbon Home  Draw  Point

Toolbar Draw 
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آن را به تعداد الزم تقسیم  Divideی استفاده کرده و با فرمان در ادامه برای رسم پله ها از خطوط کمک
 می کنیم.

  فرمانDivide برای عالمت گذاری در سر تقسیم ها از نقطه Point .برای بهتر  استفاده می کند
 آن را تغییر دهیم. و اندازه نیز باید شکل ظاهری Pointدیدن 
 نویاز م Format  Point style جره زیر دست یافت.می توان به پن 

حالت موجود می توان یک حالت را برای شکل ظاهری  20از میان 
Point .انتخاب کرد 

 نیز دو حالت وجود دارد: Pointبرای اندازه 
1- Set Size Relative to Screen ........................................................  

 ..........................................................اندازه نقطه وابسته به اندازه صفحه کار
 

2- Set Size in Absolute Units ..........................................................  
 یک واحد مشخص برای اندازه نقطه.........................................................................

 ال نوع و اندازه نقطه چگونه است؟جره بادر پن 
 

 برای نقطه گذاری Pointفرمان 
 

Point نقطه 
Command Line Point or PO 
Menu bar Draw  Point 

Ribbon Home  Draw  Point 

Toolbar Draw  
 

  Command: PO...............................................و فشردن اینتر............................................................ POتایپ 
 Current point modes:  PDMODE=3  PDSIZE=0.30گزارش سیستم از مشخصات نقطه.......... 

 :Specify a pointمشخص کردن جایی برای گذاشتن نقطه با کلیک در صفحه............................................ 
 
 در نظر بگیرید. در صفحه چند نقطه گذاشته و سپس  %5ازه نقطه را وابسته به صفحه و به اندازه اند

 دید صفحه را با غلتک موس تغییر دهید. چه تغییری در اندازه نقطه به وجود می آید؟
  حال فرمانRegen را اجرا کنید. چه تفاوتی در اندازه نقطه می بینید؟ 
  کدام گزینهOsnap ربوط بهگیره م Point  است؟ 
 
 

 Command: PO...........................................................................................................................و فشردن اینتر PO تایپ
Current point modes:  PDMODE=3  PDSIZE=0/30................................گزارش سیستم از مشخصات نقطه
Specify a point: .......................................................مشخص کردن جایی برای گذاشتن نقطه با کلیک در صفحه

• اندازه نقطه را وابسته به صفحه و به اندازه 5 % در نظر بگیرید. در صفحه چند نقطه گذاشته و سپس دید 
صفحه را با غلتک موس تغییر دهید. چه تغییری در اندازه نقطه به وجود می آید؟

• حال فرمان Regen را اجرا کنید. چه تفاوتی در اندازه نقطه می بینید؟
• کدام گزینه Osnap گیره مربوط به Point است؟
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فرمان Divide برای تقسیم یک موضوع به تعداد معین و مساوی

Divide تقسیم موضوع به تعداد معین و مساوی

Command Line Divide or DIV

Menu bar Draw  Point  Divide 

Ribbon Home  Draw  Divide

Toolbar ـ

Command: DIV.....................................................................................................................و فشردن اینتر DIV تایپ
Select object to divide:.....................................................................................برای تقسیم شدن AB انتخاب خط
Enter the number of segments or [Block]: 14....................................................................................................
وارد کردن عدد 14 برای تقسیم خط به تعداد پله ها............................................................................................................

برای خط CD نیز همین کار را با تعداد 17 قسمت انجام داده تا شکل زیر به وجود آید.
سپس با کمک فرمان Line و کمک رسم Node که گیره مربوط به نقطه است خطوطی از سر نقاط تا پله ها 

رسم می کنیم.

دایره ای به شعاع 3 واحد رسم کرده و داخل آن یک 
کنید. محاط  9ضلعی 

با این کار جای همه پله ها مشخص می گردد. با فرمان 
و  کرده  به صورت یک پارچه رسم  را  پله ها   Polyline

تمام خطوط کمکی را پاک می کنیم.
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فرمان Polyline برای رسم چندخطی )خط و کمان های به هم پیوسته(

Polyline رسم چندخطی

Command Line Polyline or Pline or .PL

Menu bar Draw  Polyline

Ribbon Home  Draw  Polyline

Toolbar Draw 
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 برای رسم چندخطی )خط و کمان های به هم پیوسته( Polylineفرمان 
 

Polyline رسم چندخطی 
Command Line Polyline or Pline or PL 
Menu bar Draw  Polyline 

Ribbon Home  Draw  Polyline 

Toolbar Draw  
 

 Command:  PL.........................................................و فشردن اینتر.................................................... PLتایپ 
 :Specify start point..................................................................مشخص کردن نقطه شروع چندخطی...........

 Current line-width is 0.00....................................گزارش سیستم از ضخامت چندخطی..........................
 :Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]...مشخص کردن نقطه بعدی.

.....................................Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
 .................................................................................................................................مشخص کردن نقطه بعدی.........

 
 ,Line, Offsetبا ادامه کار می توان همه پله ها را رسم کرد. سپس حجم پله و پاگردها را نیز با فرمان 

Trim  تکمیل گردد. پله هامی کشیم تا 
 
 خط زیر برش و نما که نمایان گر خط زمین است بهتر است با پهنا رسم شود. برای این کار فرمان

Polyline  را با زیر گزینهwidth ا می کنیم.اجر 
 

 
 Command: PL........................................................................و فشردن اینتر...................................... PLتایپ 

 :Specify start point............................................................مشخص کردن نقطه شروع....................................
 Current line-width is 0.00............................................گزارش سیستم از ضخامت چندخطی..................

.............................................Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W 
 ...............................................................................و فشردن اینتر برای انتخاب گزینه ضخامت.............. Wتایپ 

 Specify starting width <0.00>:0.1........برای تعیین ضخامت اول چندخطی... 1/0وارد کردن عدد 
 :<Specify ending width <0.10.........برای تعیین ضخامت انتهای چندخطی..... 1/0وارد کردن عدد 

 :Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width].......تعیین نقطه دوم خط.......
.....................................Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

 .....................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به فرمان رسم چندخطی....................
 

Command:  PL...........................................................................................................................و فشردن اینتر PL تایپ
Specify start point:.........................................................................................مشخص کردن نقطه شروع چند خطی
Current line-width is 0/00.......................................................................گزارش سیستم از ضخامت چند خطی
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:....................مشخص کردن نقطه بعدی
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:........................................................
........................................................................................................................................................ مشخص کردن نقطه بعدی

 Line, Offset, Trim با ادامه کار می توان همه پله ها را رسم کرد. سپس حجم پله و پاگردها را نیز با فرمان
می کشیم تا پله ها تکمیل گردد.

است  زمین  نمایان گر خط  که  نما  و  برش  زیر  خط 
فرمان  کار  این  برای  شود.  رسم  پهنا  با  است  بهتر 
می کنیم. اجرا   width گزینه  زیر  با  را   Polyline

نکته

Command: PL............................................................................................................................و فشردن اینتر PL تایپ
Specify start point:..............................................................................................................مشخص کردن نقطه شروع
Current line-width is 0/00.........................................................................گزارش سیستم از ضخامت چندخطی
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W...............................................................
تایپ W و فشردن اینتر برای انتخاب گزینه ضخامت..........................................................................................................
Specify starting width <0/00>:0/1............................وارد کردن عدد 0/1 برای تعیین ضخامت اول چندخطی
Specify ending width <0/10>:.........................وارد کردن عدد 0/1 برای تعیین ضخامت انتهای چندخطی
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:..............................تعیین نقطه دوم خط
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:......................................................
فشردن اینتر برای پایان دادن به فرمان رسم چندخطی.....................................................................................................

بررسی 
روی یک ردیف از پله هایی که رسم کرده اید کلیک کنید. آیا همه پله ها با هم انتخاب می شوند؟کنید
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:Polyline زیر گزینه های
Arc: برای رسم کمان در ترکیب با خط

Halfwidth: تعیین نصف ضخامت دو سر چندخطی
Length: اضافه کردن به طول خط قبلی رسم شده در این فرمان

Undo: یک مرحله به عقب برگشتن
Width: تعیین ضخامت دو سر چند خطی

Close: وصل کردن نقطه ابتدایی چندخطی به نقطه انتهایی آن و پایان دادن به فرمان

زمانی که از گزینه رسم کمان در چند خطی استفاده شود تمام عناصر رسم کمان در زیر گزینه ها ظاهر شده 
و می توان برای رسم کمان از آنها استفاده کرد.

شکل های زیر را با فرمان Polyline, Divide, Mirror رسم کنید.

استفاده  گذشته  فرمان های  از  ارتفاعی  کدهای  عالمت  رسم  برای 
می نماییم. همان طور که در شکل دیده می شود برای استفاده راحت تر 
از این عالمت، بهتر است تمام خط های تشکیل دهنده مانند کد سمت 
چپ یک پارچه شود. برای این کار از فرمان Block کمک می گیریم.  

فرمان Block برای یکپارچه کردن چند موضوع و ایجاد یک بلوک واحد

Block یکپارچه کردن و ایجاد بلوک

Command Line Block or B

Menu bar Draw  Block  Make

Ribbon Home  Block  Create

Toolbar Draw  
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  از پله هایی که رسم کرده اید کلیک کنید. آیا همه پله ها با هم انتخاب می شوند؟  ردیفروی یک 
 
 :Polylineر گزینه های زی

Arc: برای رسم کمان در ترکیب با خط 
Halfwidth: تعیین نصف ضخامت دو سر چندخطی 

Length: اضافه کردن به طول خط قبلی رسم شده در این فرمان 
Undo: یک مرحله به عقب برگشتن 

Width: تعیین ضخامت دو سر چند خطی 
Close: انتهایی آن و پایان دادن به فرمان وصل کردن نقطه ابتدایی چندخطی به نقطه 

 
  زمانی که از گزینه رسم کمان در چندخطی استفاده شود تمام عناصر رسم کمان در زیر گزینه ها

 ظاهر شده و می توان برای رسم کمان از آنها استفاده کرد.
 
 را با فرمان  زیر های شکلPolyline, Divide, Mirror .رسم کنید 
 
 
 
 
 
 
ی رسم عالمت کدهای ارتفاعی از فرمان های گذشته استفاده برا

می نماییم. همانطور که در شکل دیده می شود برای استفاده 
بهتر است تمام خط های تشکیل دهنده  ،راحت تر از این عالمت

 کمک می گیریم.   Blockمانند کد سمت چپ یکپارچه شود. برای این کار از فرمان 
 

 ارچه کردن چند موضوع و ایجاد یک بلوک واحدبرای یکپ Blockفرمان 
 

Block یکپارچه کردن و ایجاد بلوک 

Command Line Block or B 

Menu bar Draw  Block  Make 

Ribbon Home  Block  Create 

Toolbar Draw  
تایپB و فشردن اینتر...................................................................................................................................Command: B Command: B........................................................و فشردن اینتر............................................................ Bتایپ

نکته

فعالیت 
کالسی 5
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پنجره Block Definition باز می شود.

Name: تایپ یک نام برای بلوک
از شکل کلیک  بازگشته و روی یک نقطه  Pick point به صفحه ترسیم  با کلیک روی دکمه   :Base point

می کنیم.
Objects: در این قسمت نیز با کلیک روی دکمه Select objects به صفحه ترسیم بازگشته و تمام موضوع هایی 

که باید یک بلوک را تشکیل دهند، انتخاب می کنیم.
سپس دکمه OK را زده و بلوک در حافظه فایل جاری ثبت می گردد.

 Block یک عالمت کد ارتفاعی را رسم و سه بار آن را با سه نام متفاوت بلوک کنید طوری که در پنجره
هر مرحله یکی از گزینه های Retain, Convert to block, Delete را فعال کنید. مشاهده های خود را با 

دوستانتان در میان بگذارید.

بررسی 
کنید

برای ظاهر کردن بلوک و استفاده از آن در جایی دیگر کافی است فرمان Insert را اجرا نمایید. نکته

فرمان Insert برای فراخوانی یک بلوک

Insert فراخوانی یک بلوک

Command Line Insert or I

Menu bar Insert  Block

Ribbon Home  Block  Insert

Toolbar Draw 
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 باز می شود. Block Definitionپنجره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nameتایپ یک نام برای بلوک : 
Base point با کلیک روی دکمه :Pick point  به صفحه ترسیم بازگشته و روی یک نقطه از شکل

 کلیک می کنیم.
Objectsر این قسمت نیز با کلیک روی دکمه : دSelect objects  به صفحه ترسیم بازگشته و تمام

 موضوع هایی که باید یک بلوک را تشکیل دهند، انتخاب می کنیم.
 را زده و بلوک در حافظه فایل جاری ثبت می گردد. OKسپس دکمه 

 
 وک کنید طوری که در پنجره یک عالمت کد ارتفاعی را رسم و سه بار آن را با سه نام متفاوت بل

Block  هر مرحله یکی از گزینه هایRetain, Convert to block, Delete  را فعال کنید. مشاهده
 های خود را با دوستانتان در میان بگذارید.

 برای ظاهر کردن بلوک و استفاده از آن در جایی دیگر کافی است فرمانInsert .را اجرا نمایید 
 

 ای فراخوانی یک بلوکبر Insertفرمان 
 

Insert بلوک فراخوانی یک 

Command Line Insert or I 

Menu bar Insert  Block 

Ribbon Home  Block  Insert 

Toolbar Draw  
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با اجرای فرمان پنجره Insert باز شده که از زبانه Name می توانیم نام بلوک مورد نظر را انتخاب کرد و با زدن 
دکمه OK و کلیک در نقطه ای از صفحه آن را جای گذاری نماییم.

در قسمت آخر باید عدد کد را روی عالمت کد ارتفاعی بنویسیم. برای انجام این کار از فرمان Text استفاده 
می کنیم.

قبل از به کارگیری فرمان Text ابتدا باید یک سبک نوشتن ایجاد شود. 

فرمان Text Style برای ایجاد سبک نوشتاری

Text Style ایجاد سبک نوشتاری

Command Line Style or ST

Menu bar Format  Text Style

Ribbon Annotate  Text 
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  Command: RO......................................................................................و فشردن اینتر.................... ROتایپ 
 Select objects: Specify opposite corner: 175 foundانتخاب پالن...................................................

 :Select objects.....................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به حالت انتخاب..
 :Specify base pointانتخاب یک نقطه از شکل به عنوان گیره و فشردن اینتر.............................................

 Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: -90و فشردن اینتر............. -90تایپ عدد 
ا بعد از چرخش می توان ب

خطوط اضافه را  Trimفرمان 
پاک کرد و با انتقال برش را 

 رسم نمود.
 

 
 
  در وارد کردن زاویه عدد منفی به معنای چرخش بر خالف جهت عقربه های ساعت است. پس باید

 کرد. به میزان و جهت چرخش برای وارد کردن درست عدد توجه
 

 مرحله چهارم: اندازه گذاری
یکی از عوامل مهم در ترسیم نقشه های ساختمانی اندازه گذاری دقیق نقشه برای پیاده سازی آن می 
باشد. اگر اندازه گذاری به صورت کامل انجام نگیرید در حین اجرای کار مشکل ایجاد می گردد. در 

 انجام داد. Dimensionاید اندازه گذاری را با فرمان اتوکد نیز پس از رسم نقشه با اندازه های دقیق ب
اما قبل از اندازه گذاری باید ابتدا یک سبک جدید برای اندازه گذاری ایجاد کنیم. برای این کار از فرمان 

Dimension Style .استفاده می کنیم 
 

 اندازه گذاریایجاد سبک برای   Dimension Styleفرمان
 

Dimension Style اندازه گذاریبک ایجاد س  

Command Line Dimstyle or Dimsty or D 

Menu bar Dimension  Dimension style 

Ribbon Annotate  Dimension  

Toolbar Dimension   
 

به نمایش در می آید.  Dimension Styleپس از اجرای دستور به یکی از روش های گفته شده پنجره 
 ا بررسی می کنیم.تنظیم های این پنجره ر

Toolbar Text 
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می توانیم نام بلوک مورد نظر را انتخاب کرد و با  Nameباز شده که از زبانه  Insertبا اجرای فرمان پنجره 
 و کلیک در نقطه ای از صفحه آن را جاگذاری نماییم. OKزدن دکمه 

 
 

 Textدر قسمت آخر باید عدد کد را روی عالمت کد ارتفاعی بنویسیم. برای انجام این کار از فرمان 
 استفاده می کنیم.

  قبل از به کارگیری فرمانText  .ابتدا باید یک سبک نوشتن ایجاد شود 
 

 ک نوشتاریایجاد سببرای  Text Styleفرمان 
 

Text Style ایجاد سبک نوشتاری 

Command Line Style or ST 

Menu bar Format  Text Style 

Ribbon Annotate  Text  

Toolbar Text  
 

پنجره مربوط به آن باز می شود. قسمت های مختلف این پنجره عبارتند  Text Styleبا اجرای فرمان 
 از:
 

New: ک جدیدبرای ایجاد یک سب 
Font: برای انتخاب نوع قلم 

Height: اندازه ارتفاع متن 
Upside down: زیر و رو نوشتن متن 

Backwards: برعکس نوشتن متن 

با اجرای فرمان Text Style پنجره مربوط به آن باز می شود. قسمت های مختلف این پنجره عبارت اند از:
New: برای ایجاد یک سبک جدید

Font: برای انتخاب نوع قلم
Height: اندازه ارتفاع متن

Upside down: زیر و رو نوشتن متن
Backwards: برعکس نوشتن متن

نکته
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یک  کشیدگی  میزان   :Width Factor
حرف

Oblique Angle: زاویه حروف
Set Current: جاری شدن سبک انتخابی 
)هر سبکی که جاری باشد نوشته ها در آن 

سبک قرار می گیرند همانند الیه ها(
Apply: ثبت تغییرهای ایجاد شده

فرمان Text برای نوشتن متن

Text نوشتن متن

Command Line MText or MT....................نوشتن متن پاراگرافی یا چندسطری
DText or DT or Text .........................نوشتن متن یک سطری

Menu bar
Draw  Text  Multiline Text

Draw  Text  Single line Text

Ribbon Annotate  Text  Multiline Text
Annotate  Text  Single line Text

Toolbar Text  Multiline Text 
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Width Factor: میزان کشیدگی یک حرف 
Oblique Angle: زاویه حروف 

Set Current: قرار می  جاری شدن سبک انتخابی )هر سبکی که جاری باشد نوشته ها در آن سبک
 گیرند همانند الیه ها(

Apply: ثبت تغییرهای ایجاد شده 
 

 برای نوشتن متن  Textفرمان
 

Text نوشتن متن 

Command Line 
 MText or MTپاراگرافی یا چندسطری............... نوشتن متن
 DText or DT or Textیک سطری..................... نوشتن متن

Menu bar Draw  Text  Multiline Text 
Draw  Text  Single line Text 

Ribbon Annotate  Text  Multiline Text 
Annotate  Text  Single line Text 

Toolbar Text  Multiline Text  
Text  Single line Text  

 
 Command: T............................................................. و فشردن اینتر.................................................... Tتایپ 

 Current text style:  "style1"  Text height:  0.50  Annotative:  Noگزارش سیستم........... 
 :Specify first cornerمشخص کردن گوشه اول پنجره نوشته با کلیک در صفحه................................. 

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width/ 
Columns]: ..................................................................................................................................................................  
 .مشخص کردن گوشه دوم پنجره نوشته با کلیک در صفحه...............................................................................

 Mtextتایپ متن مورد نظر و سپس کلیک در فضای خالی صفحه برای ثبت نوشته.................................. 
 

Height :نتغییر ارتفاع مت 
Justify: تغییر ترازبندی 

Line spacing: فاصله بین سطرها 

Rotation: چرخش متن 
Style: تغییر سبک نوشتن 

 
 

Text  Single line Text 
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Width Factor: میزان کشیدگی یک حرف 
Oblique Angle: زاویه حروف 

Set Current: قرار می  جاری شدن سبک انتخابی )هر سبکی که جاری باشد نوشته ها در آن سبک
 گیرند همانند الیه ها(

Apply: ثبت تغییرهای ایجاد شده 
 

 برای نوشتن متن  Textفرمان
 

Text نوشتن متن 

Command Line 
 MText or MTپاراگرافی یا چندسطری............... نوشتن متن
 DText or DT or Textیک سطری..................... نوشتن متن

Menu bar Draw  Text  Multiline Text 
Draw  Text  Single line Text 

Ribbon Annotate  Text  Multiline Text 
Annotate  Text  Single line Text 

Toolbar Text  Multiline Text  
Text  Single line Text  

 
 Command: T............................................................. و فشردن اینتر.................................................... Tتایپ 

 Current text style:  "style1"  Text height:  0.50  Annotative:  Noگزارش سیستم........... 
 :Specify first cornerمشخص کردن گوشه اول پنجره نوشته با کلیک در صفحه................................. 

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width/ 
Columns]: ..................................................................................................................................................................  
 .مشخص کردن گوشه دوم پنجره نوشته با کلیک در صفحه...............................................................................

 Mtextتایپ متن مورد نظر و سپس کلیک در فضای خالی صفحه برای ثبت نوشته.................................. 
 

Height :نتغییر ارتفاع مت 
Justify: تغییر ترازبندی 

Line spacing: فاصله بین سطرها 

Rotation: چرخش متن 
Style: تغییر سبک نوشتن 

 
 

Command: T .................................................................................................................................و فشردن اینتر T تایپ
Current text style: «style1» Text height: 0/50 Annotative: No......................................گزارش سیستم
Specify first corner:...................................................مشخص کردن گوشه اول پنجره نوشته با کلیک در صفحه
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width/ Columns....
مشخص کردن گوشه دوم پنجره نوشته با کلیک در صفحه...............................................................................................
Mtext .....................................................تایپ متن مورد نظر و سپس کلیک در فضای خالی صفحه برای ثبت نوشته

Height: تغییر ارتفاع متن
Justify: تغییر ترازبندی

Line spacing: فاصله بین سطرها
Rotation: چرخش متن

Style: تغییر سبک نوشتن
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می توانیم نام بلوک مورد نظر را انتخاب کرد و با  Nameباز شده که از زبانه  Insertبا اجرای فرمان پنجره 
 و کلیک در نقطه ای از صفحه آن را جاگذاری نماییم. OKزدن دکمه 

 
 

 Textدر قسمت آخر باید عدد کد را روی عالمت کد ارتفاعی بنویسیم. برای انجام این کار از فرمان 
 استفاده می کنیم.

  قبل از به کارگیری فرمانText  .ابتدا باید یک سبک نوشتن ایجاد شود 
 

 ک نوشتاریایجاد سببرای  Text Styleفرمان 
 

Text Style ایجاد سبک نوشتاری 

Command Line Style or ST 

Menu bar Format  Text Style 

Ribbon Annotate  Text  

Toolbar Text  
 

پنجره مربوط به آن باز می شود. قسمت های مختلف این پنجره عبارتند  Text Styleبا اجرای فرمان 
 از:
 

New: ک جدیدبرای ایجاد یک سب 
Font: برای انتخاب نوع قلم 

Height: اندازه ارتفاع متن 
Upside down: زیر و رو نوشتن متن 

Backwards: برعکس نوشتن متن 
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نکته

فعالیت 
کالسی 6

دو نوع سبک متنی ساخته و متن زیر را تایپ کنید.
First, opposite corner
As you click with the pointing device to specify one corner followed by the diagonal 
corner, a rectangle is displayed to show the location and size of the multiline text 
object.

تایپ عالمت های خاص:

 %%P: ± عالمت مثبت منفی %%D: º عالمت درجه %%C: ø عالمت فی یا قطر

با دابل کلیک روی هر نوشته می توانید آن را ویرایش کنید.
برای نوشتن با فرمان Single line Text مانند زیر عمل می کنیم:

 Command: DT....................................................................................................................و فشردن اینتر DT تایپ
Current text style: «style1» Text height: 0/50 Annotative: No Justify: Left................................
Specify start point of text or [Justify/Style]:..................................مشخص کردن نقطه اول شروع متن
Specify rotation angle of text <0/0>:..................................................................تعیین میزان چرخش متن
...................................................................................... نوشتن متن و دوبار فشردن اینتر برای ثبت نوشته در صفحه

Justify: ترازبندی متن
Fit: ترازبندی کردن متن بین دو نقطه مشخص طوری 
که ارتفاع ثابت مانده ولی برای جا دادن متن بین دو 

نقطه میزان کشیدگی متن تغییر می کند.
نقطه مشخص  دو  بین  متن  ترازبندی کردن   :Align
طوری که برای جا دادن متن بین دو نقطه اندازه متن 
شود  بیشتر  تعداد حرف  چه  هر  بوده،  تغییر  حال  در 

می گردد. کوچک تر  آن  اندازه 

مرحله سوم: اضافه کردن متن فارسی
برای نوشتن فارسی در اتوکد به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1ـ پوشه فونت های فارسی را باز کرده و همه را انتخاب و با کلیک راست روی یکی از فونت های انتخابی گزینه 
Copy را می فشاریم.

2ـ روی آیکن نرم افزار اتوکد در دسکتاپ راست کلیک کرده و Properties را انتخاب می کنیم.
3ـ دکمه Open File Location را فشرده و در پنجره بعدی پوشه فونت ها را باز می کنیم.

4ـ در جای خالی پوشه راست کلیک کرده و Paste را انتخاب می کنیم.
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 Tools ► مسیر  از  کرده  باز  را  اتوکد  نرم افزار  5  ـ 
نام  با  فارسی  تایپ  برنامه   Load Application
Kateb را انتخاب و سپس دکمه Load را می فشاریم 

شود. احضار  فارسی نویس  تا 
6  ـ چنانچه بخواهیم برنامه فارسی ساز در تمام فایل های 
 Add را فشرده و Contents اتوکد احضار شود دکمه
انتخاب  فونت  پوشه  از  را   Kateb و  کرده  انتخاب  را 

نمایید. در پایان پنجره ها را ببندید.
7ـ حال به منوی Format ► Text Style رفته و یک 
سبک فارسی بسازید. باید توجه کنید که حتماً برای نوع 
قلم از فونت های فارسی مانند Naskh.shx استفاده کنید.

8  ـ سبک جدید را جاری کرده و پنجره را ببندید.
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9ـ در خط فرمان Kateb را تایپ کرده و مانند زیر عمل کنید. 
Command: KATEB ...........................................................................................................و فشردن اینتر Kateb تایپ
Current TEXT style is NASKHS !!.......................................................گزارش سیستم از سبک جاری نوشته
Start point or Align/Center/Fit/Middle/Left/Style: ................................مشخص کردن نقطه شروع متن
Height <3,50>: 0,5...............................................................................................وارد کردن عددی برای ارتفاع متن
Rotation angle <180,0>:................................فشردن اینتر برای تأیید میزان چرخش یا وارد کردن زاویه متن
Text:......................................................................................تایپ متن فارسی و دوبار اینتر برای ثبت نوشته در صفحه

در تایپ متن فارسی نیازی به فارسی کردن زبان سیستم نیست.

به کمک فرمان هایی که تاکنون آموخته اید، پالن، برش و نمای زیر را رسم کنید.

نکته

فعالیت 
کالسی 7
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برای رسم برش از طریق انتقال الزم است پالن 90 درجه بچرخد. پس یک کپی از پالن ایجاد کرده و با فرمان 
Rotate می چرخانیم.

نکته
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فرمان Rotate برای چرخش موضوع

Rotate چرخش 

Command Line Rotate or RO

Menu bar Modify  Rotate

Ribbon Home  Modify  Rotate

Toolbar Modify 
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  پس یک کپی از پالن ایجاد کرده بچرخد. درجه  90برای رسم برش از طریق انتقال الزم است پالن
 .می چرخانیم Rotateفرمان  و با

 
 برای چرخش موضوع  Rotateفرمان

 
Rotate  چرخش 

Command Line Rotate or RO 

Menu bar Modify  Rotate 

Ribbon Home  Modify  Rotate 

Toolbar Modify  
 

 Command: RO.........................................................................................................................و فشردن اینتر RO تایپ
Select objects: Specify opposite corner: 175 found.................................................................انتخاب پالن
Select objects:....................................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به حالت انتخاب
Specify base point:..........................................................انتخاب یک نقطه از شکل به عنوان گیره و فشردن اینتر
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: تایپ عدد 90ـ و فشردن اینتر..........................90ـ

بعد از چرخش می توان با فرمان Trim خطوط اضافه را پاک کرد و با انتقال برش را رسم نمود.

در وارد کردن زاویه عدد منفی به معنای چرخش بر خالف جهت عقربه های ساعت است. پس باید به میزان 
و جهت چرخش برای وارد کردن درست عدد توجه کرد.

نکته

مرحله چهارم: اندازه گذاری
یکی از عوامل مهم در ترسیم نقشه های ساختمانی اندازه گذاری دقیق نقشه برای پیاده سازی آن می باشد. اگر 
اندازه گذاری به صورت کامل انجام نگیرید در حین اجرای کار مشکل ایجاد می گردد. در اتوکد نیز پس از رسم 

نقشه با اندازه های دقیق باید اندازه گذاری را با فرمان Dimension انجام داد.
فرمان  از  کار  این  برای  کنیم.  ایجاد  اندازه گذاری  برای  جدید  سبک  یک  ابتدا  باید  اندازه گذاری  از  قبل  اما 

می کنیم. استفاده   Dimension Style
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فرمان Dimension Style برای ایجاد سبک اندازه گذاری

Dimension Style ایجاد سبک اندازه گذاری 

Command Line Dimstyle or Dimsty or D

Menu bar Dimension  Dimension style

Ribbon Annotate  Dimension 
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  Command: RO......................................................................................و فشردن اینتر.................... ROتایپ 
 Select objects: Specify opposite corner: 175 foundانتخاب پالن...................................................

 :Select objects.....................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به حالت انتخاب..
 :Specify base pointانتخاب یک نقطه از شکل به عنوان گیره و فشردن اینتر.............................................

 Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: -90و فشردن اینتر............. -90تایپ عدد 
ا بعد از چرخش می توان ب

خطوط اضافه را  Trimفرمان 
پاک کرد و با انتقال برش را 

 رسم نمود.
 

 
 
  در وارد کردن زاویه عدد منفی به معنای چرخش بر خالف جهت عقربه های ساعت است. پس باید

 کرد. به میزان و جهت چرخش برای وارد کردن درست عدد توجه
 

 مرحله چهارم: اندازه گذاری
یکی از عوامل مهم در ترسیم نقشه های ساختمانی اندازه گذاری دقیق نقشه برای پیاده سازی آن می 
باشد. اگر اندازه گذاری به صورت کامل انجام نگیرید در حین اجرای کار مشکل ایجاد می گردد. در 

 انجام داد. Dimensionاید اندازه گذاری را با فرمان اتوکد نیز پس از رسم نقشه با اندازه های دقیق ب
اما قبل از اندازه گذاری باید ابتدا یک سبک جدید برای اندازه گذاری ایجاد کنیم. برای این کار از فرمان 

Dimension Style .استفاده می کنیم 
 

 اندازه گذاریایجاد سبک برای   Dimension Styleفرمان
 

Dimension Style اندازه گذاریبک ایجاد س  

Command Line Dimstyle or Dimsty or D 

Menu bar Dimension  Dimension style 

Ribbon Annotate  Dimension  

Toolbar Dimension   
 

به نمایش در می آید.  Dimension Styleپس از اجرای دستور به یکی از روش های گفته شده پنجره 
 ا بررسی می کنیم.تنظیم های این پنجره ر

 

Toolbar Dimension  
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  Command: RO......................................................................................و فشردن اینتر.................... ROتایپ 
 Select objects: Specify opposite corner: 175 foundانتخاب پالن...................................................

 :Select objects.....................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به حالت انتخاب..
 :Specify base pointانتخاب یک نقطه از شکل به عنوان گیره و فشردن اینتر.............................................

 Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: -90و فشردن اینتر............. -90تایپ عدد 
ا بعد از چرخش می توان ب

خطوط اضافه را  Trimفرمان 
پاک کرد و با انتقال برش را 

 رسم نمود.
 

 
 
  در وارد کردن زاویه عدد منفی به معنای چرخش بر خالف جهت عقربه های ساعت است. پس باید

 کرد. به میزان و جهت چرخش برای وارد کردن درست عدد توجه
 

 مرحله چهارم: اندازه گذاری
یکی از عوامل مهم در ترسیم نقشه های ساختمانی اندازه گذاری دقیق نقشه برای پیاده سازی آن می 
باشد. اگر اندازه گذاری به صورت کامل انجام نگیرید در حین اجرای کار مشکل ایجاد می گردد. در 

 انجام داد. Dimensionاید اندازه گذاری را با فرمان اتوکد نیز پس از رسم نقشه با اندازه های دقیق ب
اما قبل از اندازه گذاری باید ابتدا یک سبک جدید برای اندازه گذاری ایجاد کنیم. برای این کار از فرمان 

Dimension Style .استفاده می کنیم 
 

 اندازه گذاریایجاد سبک برای   Dimension Styleفرمان
 

Dimension Style اندازه گذاریبک ایجاد س  

Command Line Dimstyle or Dimsty or D 

Menu bar Dimension  Dimension style 

Ribbon Annotate  Dimension  

Toolbar Dimension   
 

به نمایش در می آید.  Dimension Styleپس از اجرای دستور به یکی از روش های گفته شده پنجره 
 ا بررسی می کنیم.تنظیم های این پنجره ر

پس از اجرای دستور به یکی از روش های گفته شده پنجره Dimension Style به نمایش در می آید. تنظیم های 
این پنجره را بررسی می کنیم.

Set Current: جاری کردن سبک
New: ایجاد سبک جدید

Modify: ویرایش سبک انتخابی

با فشردن دکمه New به پنجره ای دیگری باز می شود 
که نام سبک را در قسمت :New Style Name وارد 
پنجره  به  تا  را می فشاریم   Continue دکمه  و  کرده 

بعد هدایت شویم.

در پنجره تنظیم های سبک Cm 100ـStyle 1 با ایجاد تغییر در مقدارهای اولیه چند سربرگ سبک مورد نیاز 
خود را ایجاد می نماییم. پنجره زیر مربوط به سربرگ Line است.
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Lines سربرگ

در شکل می توانید قسمت های مختلف یک خط اندازه را ببینید.

بخش Dimesion Lines: تنظیم های مربوط به خط اندازه
Color: رنگ خط اندازه

Linetype: نوع خط اندازه
Lineweight: ضخامت خط اندازه

بخش Extension Lines: تنظیم های مربوط به خط رابط )ابتدا و انتهای خط اندازه(
Color: رنگ خط راهنما

Linetype ext Line 1: نوع خط اولین خط رابط
Linetype ext Line 2: نوع خط دومین خط رابط

Lineweight: ضخامت خط رابط
ext Line 1: با گذاشتن تیک در کادر این قسمت اولین خط رابط از اندازه گذاری حذف می شود.

ext Line 2: با گذاشتن تیک در کادر این قسمت دومین خط رابط از اندازه گذاری حذف می شود.
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Extend beyond dim lines: میزان بیرون زدگی خط رابط از خط اندازه
Offset from origin: فاصله خط رابط از موضوع اصلی که در حال اندازه گذاری آن هستیم.

Fixed length Extension Lines: ثابت کردن اندازه خط رابط )اگر بخواهید که خط رابط در همه اندازه ها 
یک مقدار ثابت باشد این گزینه را تیک زده و مقدار مورد نظر را وارد کنید(.

length: اندازه ثابت برای خط رابط

Symbols and Arrows سربرگ

بخش Arrowheads: تنظیم های مربوط به فلش ها
First: فلش ابتدای خط اندازه

Second: فلش انتهای خط اندازه
Leader: فلش سر خط راهنما

Arrow size: اندازه فلش ها

بخش Center marks: تنظیم های مربوط به عالمت مرکز دایره و کمان
None: بدون عالمت

Mark: فقط عالمت +
Line: هم عالمت + و هم خط های قطری

در کادر مقابل آنها نیز اندازه عالمت را وارد می کنیم.
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بخش Arc length symbol: عالمت طول کمان
Preceding dimension text: عالمت کمان قبل از اندازه

Above dimension text: عالمت کمان روی اندازه
None: بدون عالمت کمان

Text سربرگ

بخش Text appearance: تنظیم های مربوط به نوشته ها )اندازه ها و معرفی ها(
Text style: انتخاب سبک نوشته )با فشردن دکمه کناری این قسمت می توانید به پنجره ساخت سبک نوشته ها 

بروید و سبکی جداگانه برای این اندازه گذاری ایجاد کنید(.
Text color: انتخاب رنگ نوشته

Fill color: قرارگیری نوشته در یک مستطیل توپر رنگی
Text height: انتخاب ارتفاع نوشته

بخش Text placement: تنظیم های مربوط به جای گذاری نوشته ها
Vertical: جای گذاری نوشته در اندازه های عمودی
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Horizontal: جای گذاری نوشته در اندازه های افقی

View Direction: جهت نوشته ها )چپ به راست یا راست به چپ(
Offset from dim line: فاصله نوشته از خط اندازه

بخش Text alignment: تنظیم های مربوط به 
ترازبندی نوشته ها

Horizontal: حالت نوشته همیشه افقی
نوشته  حالت   :Align with dimension line

اندازه خط  هم تراز 
ISO standard: نوشته روی خط اندازه هم تراز خط 

و نوشته بیرون خط اندازه همیشه افقی

Fit options بخش :Fit سربرگ
در این سربرگ کافی است گزینه

Always keep text between ext lines 
را عالمت دار کنید تا همواره نوشته مابین دو خط رابط 

جای گذاری شود.
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Primary Units سربرگ
بخش Linear dimensions: تنظیم های مربوط 

به واحدها
Unit format: واحد نوشته ها

Precision: تعداد رقم های بعد از ممیز در عددهای 
اعشاری

Decimal separator: نوع عالمت ممیز

بخش Measurement scale: تنظیم مربوط به مقیاس اندازه ها
Scale factor: واحد مقیاس اندازه ها

پس از ایجاد سبک الزم برای اندازه گذاری با برخی از روش های اندازه گذاری اجزای یک نقشه آشنا می شویم.

فرمان Dimlinear برای اندازه گذاری خطی )فقط فاصله عمودی یا افقی(

 Dimlinear اندازه گذاری خطی

Command Line Dimlin or Dimlinear

Menu bar Dimension  Linear

Ribbon Annotate  Dimension  Linear

Toolbar Dimension  

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

33 
 

 Primary Unitsسربرگ 
: تنظیم های مربوط به Linear dimensionsبخش 

 واحدها
Unit formatواحد نوشته ها : 

Precision تعداد رقم های بعد از ممیز در عددهای :
 اعشاری

Decimal separatorنوع عالمت ممیز : 
 

 ندازه هاامقیاس مربوط به  : تنظیمMeasurement scaleبخش 
Scale factorواحد مقیاس اندازه ها : 

 
س از ایجاد سبک الزم برای اندازه گذاری با برخی از روش های اندازه گذاری اجزا یک نقشه آشنا می پ

 شویم.
 

 افقی( یاعمودی فقط فاصله خطی ) برای اندازه گذاری  Dimlinearفرمان
 

Dimlinear  خطی دازه گذاریان 

Command Line Dimlin or Dimlinear 

Menu bar Dimension  Linear 

Ribbon Annotate  Dimension  Linear 

Toolbar Dimension   
 Command: DIMLIN...........................................................و فشردن اینتر............................ dimlinتایپ 

....................................................................Specify first extension line origin or <select object>: 
 .............................................................................مشخص کردن نقطه اول اندازه گذاری یا انتخاب یک خط........

 :Specify second extension line origin.................مشخص کردن نقطه دوم اندازه گذاری..................
......Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated] 

رکت دادن موس در مشخص کردن محل قرارگیری خط اندازه با کلیک کردن در محل مناسب یا ح
 ...........................................جهت مناسب و وارد کردن میزان فاصله خط اندازه تا موضوع....................................

 
 
 

Command: DIMLIN......................................................................................................و فشردن اینتر dimlin تایپ
Specify first extension line origin or <select object>:..................................................................................
مشخص کردن نقطه اول اندازه گذاری یا انتخاب یک خط..................................................................................................
Specify second extension line origin:.................................................مشخص کردن نقطه دوم اندازه گذاری
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]................

مشخص کردن محل قرارگیری خط اندازه با کلیک کردن در محل مناسب یا حرکت دادن موس در جهت مناسب و 
وارد کردن میزان فاصله خط اندازه تا موضوع.............................................................................................................................
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فرمان Dimaligned  برای اندازه گذاری خطی )فاصله عمودی یا افقی یا مورب(

 Dimaligned اندازه گذاری خطی

Command Line Dimali or Dimaligned

Menu bar Dimension  Aligned

Ribbon Annotate  Dimension  Aligned

Toolbar Dimension 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

34 
 

 (یا مورب افقی یاعمودی خطی )فاصله  برای اندازه گذاری  Dimalignedفرمان
 

Dimaligned  خطی اندازه گذاری 

Command Line Dimali or Dimaligned 

Menu bar Dimension  Aligned 

Ribbon Annotate  Dimension  Aligned 

Toolbar Dimension   
 
.در این نوع از اندازه گذاری هم مانند قبل عمل می کنیم 
 
 

 برای اندازه گذاری طول کمان  Dimalignedفرمان
 

Dimarc  طول کمان اندازه گذاری 

Command Line Dimarc 

Menu bar Dimension  Arc Length 

Ribbon Annotate  Dimension  Arc Length 

Toolbar Dimension   
 

 Command: DIMARC.................................................................و فشردن اینتر................... dimarcتایپ 
 :Select arc or polyline arc segment......................انتخاب کمان یا قسمتی از کمان در چندخطی.....

............Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: 
دادن موس در مشخص کردن محل قرارگیری خط اندازه با کلیک کردن در محل مناسب یا حرکت 

 ......جهت مناسب و وارد کردن میزان فاصله خط اندازه تا موضوع.........................................................................
 
 
 
 
 
 
 

در این نوع از اندازه گذاری هم مانند قبل عمل می کنیم.

فرمان Dimarc برای اندازه گذاری طول کمان

 Dimarc اندازه گذاری طول کمان

Command Line Dimarc

Menu bar Dimension  Arc Length

Ribbon Annotate  Dimension  Arc Length

Toolbar Dimension  

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

34 
 

 (یا مورب افقی یاعمودی خطی )فاصله  برای اندازه گذاری  Dimalignedفرمان
 

Dimaligned  خطی اندازه گذاری 

Command Line Dimali or Dimaligned 

Menu bar Dimension  Aligned 

Ribbon Annotate  Dimension  Aligned 

Toolbar Dimension   
 
.در این نوع از اندازه گذاری هم مانند قبل عمل می کنیم 
 
 

 برای اندازه گذاری طول کمان  Dimalignedفرمان
 

Dimarc  طول کمان اندازه گذاری 

Command Line Dimarc 

Menu bar Dimension  Arc Length 

Ribbon Annotate  Dimension  Arc Length 

Toolbar Dimension   
 

 Command: DIMARC.................................................................و فشردن اینتر................... dimarcتایپ 
 :Select arc or polyline arc segment......................انتخاب کمان یا قسمتی از کمان در چندخطی.....

............Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: 
دادن موس در مشخص کردن محل قرارگیری خط اندازه با کلیک کردن در محل مناسب یا حرکت 

 ......جهت مناسب و وارد کردن میزان فاصله خط اندازه تا موضوع.........................................................................
 
 
 
 
 
 
 

Command: DIMARC...................................................................................................و فشردن اینتر dimarc تایپ
Select arc or polyline arc segment:.......................................انتخاب کمان یا قسمتی از کمان در چند خطی
Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:.............................

مشخص کردن محل قرارگیری خط اندازه با کلیک کردن در محل مناسب یا حرکت دادن موس در جهت مناسب 
و وارد کردن میزان فاصله خط اندازه تا موضوع........................................................................................................................
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فرمان Dimradius و Dimdiameter برای اندازه گذاری شعاع و قطر

 Dimradius
Dimdiameter اندازه گذاری شعاع و قطر

Command Line Dimrad or Dimradius
Dimdia or Dimdiameter

Menu bar Dimension  Radius
Dimension  Dimdiameter

Ribbon Annotate  Dimension  Radius
Annotate  Dimension  Dimdiameter

Toolbar Dimension 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

35 
 

 برای اندازه گذاری شعاع و قطر Dimdiameterو   Dimradiusفرمان
 

Dimradius  
Dimdiameter 

 شعاع و قطر اندازه گذاری

Command Line Dimrad or Dimradius 
Dimdia or Dimdiameter 

Menu bar Dimension  Radius 
Dimension  Dimdiameter 

Ribbon Annotate  Dimension  Radius 
Annotate  Dimension  Dimdiameter 

Toolbar Dimension  
Dimension  

 
 Command: DIMRAD....................................................................و فشردن اینتر................ dimradتایپ 

 :Select arc or circle..........................................................انتخاب یک کمان یا دایره........................................
 :Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]......مشخص کردن جایگاه اندازه.....

 
 
 
 

 برای اندازه گذاری زاویه  Dimangularفرمان
 

Dimangular  زاویه اندازه گذاری 

Command Line Dimang or Dimangular 

Menu bar Dimension  Angular 

Ribbon Annotate  Dimension  Angular 

Toolbar Dimension   
 

و فشردن  dimangتایپ 
 Command: DIMANG..............................................................................اینتر....

 :<Select arc, circle, line, or <specify vertex.............................انتخاب خط اول................................
 :Select second line...................................................................................انتخاب خط دوم................................

..............................Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: 
 ...............................................................................................................................مشخص کردن جایگاه اندازه.........

Dimension 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

35 
 

 برای اندازه گذاری شعاع و قطر Dimdiameterو   Dimradiusفرمان
 

Dimradius  
Dimdiameter 

 شعاع و قطر اندازه گذاری

Command Line Dimrad or Dimradius 
Dimdia or Dimdiameter 

Menu bar Dimension  Radius 
Dimension  Dimdiameter 

Ribbon Annotate  Dimension  Radius 
Annotate  Dimension  Dimdiameter 

Toolbar Dimension  
Dimension  

 
 Command: DIMRAD....................................................................و فشردن اینتر................ dimradتایپ 

 :Select arc or circle..........................................................انتخاب یک کمان یا دایره........................................
 :Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]......مشخص کردن جایگاه اندازه.....

 
 
 
 

 برای اندازه گذاری زاویه  Dimangularفرمان
 

Dimangular  زاویه اندازه گذاری 

Command Line Dimang or Dimangular 

Menu bar Dimension  Angular 

Ribbon Annotate  Dimension  Angular 

Toolbar Dimension   
 

و فشردن  dimangتایپ 
 Command: DIMANG..............................................................................اینتر....

 :<Select arc, circle, line, or <specify vertex.............................انتخاب خط اول................................
 :Select second line...................................................................................انتخاب خط دوم................................

..............................Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: 
 ...............................................................................................................................مشخص کردن جایگاه اندازه.........

Command: DIMRAD..................................................................................................و فشردن اینتر dimrad تایپ
Select arc or circle:...............................................................................................................انتخاب یک کمان یا دایره
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:..........................مشخص کردن جایگاه اندازه

فرمان Dimangular برای اندازه گذاری زاویه

 Dimangular اندازه گذاری زاویه

Command Line Dimang or Dimangular

Menu bar Dimension  Angular

Ribbon Annotate  Dimension  Angular

Toolbar Dimension 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

35 
 

 برای اندازه گذاری شعاع و قطر Dimdiameterو   Dimradiusفرمان
 

Dimradius  
Dimdiameter 

 شعاع و قطر اندازه گذاری

Command Line Dimrad or Dimradius 
Dimdia or Dimdiameter 

Menu bar Dimension  Radius 
Dimension  Dimdiameter 

Ribbon Annotate  Dimension  Radius 
Annotate  Dimension  Dimdiameter 

Toolbar Dimension  
Dimension  

 
 Command: DIMRAD....................................................................و فشردن اینتر................ dimradتایپ 

 :Select arc or circle..........................................................انتخاب یک کمان یا دایره........................................
 :Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]......مشخص کردن جایگاه اندازه.....

 
 
 
 

 برای اندازه گذاری زاویه  Dimangularفرمان
 

Dimangular  زاویه اندازه گذاری 

Command Line Dimang or Dimangular 

Menu bar Dimension  Angular 

Ribbon Annotate  Dimension  Angular 

Toolbar Dimension   
 

و فشردن  dimangتایپ 
 Command: DIMANG..............................................................................اینتر....

 :<Select arc, circle, line, or <specify vertex.............................انتخاب خط اول................................
 :Select second line...................................................................................انتخاب خط دوم................................

..............................Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]: 
 ...............................................................................................................................مشخص کردن جایگاه اندازه.........

 

Command: DIMANG.................................................................................................و فشردن اینتر dimang تایپ
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:...........................................................................انتخاب خط اول
Select second line:..................................................................................................................................انتخاب خط دوم
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:...............................................
مشخص کردن جایگاه اندازه......................................................................................................................................................
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با فرمان dimang هم زاویه بین دو خط اندازه گذاری 
می شود و هم زاویه مرکزی کمان یا قسمتی از دایره 

نکته

فرمان Dimcenter برای عالمت گذاری مرکز و قطرهای دایره یا کمان 

 Dimcenter عالمت مرکز و قطر دایره یا کمان

Command Line Dimcenter

Menu bar Dimension  Center Mark

Ribbon Annotate  Dimension  Center Mark

Toolbar Dimension  

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

36 
 

  با فرمانdimang  هم زاویه بین دو خط اندازه گذاری
  می شود و هم زاویه مرکزی کمان یا قسمتی از دایره

 
 
 

 
  یا کمانبرای عالمت گذاری مرکز و قطرهای دایره   Dimcenterفرمان

 
Dimcenter  عالمت مرکز و قطر دایره یا کمان 
Command Line Dimcenter 

Menu bar Dimension  Center Mark 

Ribbon Annotate  Dimension  Center Mark 

Toolbar Dimension   
 

 بعد از اجرای فرمان کافی است یک دایره یا کمان را انتخاب کنیم.
 
 

 برای اندازه گذاری سریع  Quick Dimensionفرمان
 

Quick Dimension  اندازه گذاری سریع 
Command Line QDIM 

Menu bar Dimension  Quick Dimension 

Ribbon Annotate  Dimension  Quick Dimension 

Toolbar Dimension   
 

با استفاده از این فرمان می توان چند 
تا اندازه موضوع را با هم انتخاب کرده 

 گذاری آنها یکجا انجام گیرد.
 
 
 
 
 

بعد از اجرای فرمان کافی است یک دایره یا کمان را انتخاب کنیم.

فرمان Quick Dimension برای اندازه گذاری سریع

 Quick Dimension اندازه گذاری سریع

Command Line QDIM

Menu bar Dimension  Quick Dimension

Ribbon Annotate  Dimension  Quick Dimension

Toolbar Dimension 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

36 
 

  با فرمانdimang  هم زاویه بین دو خط اندازه گذاری
  می شود و هم زاویه مرکزی کمان یا قسمتی از دایره

 
 
 

 
  یا کمانبرای عالمت گذاری مرکز و قطرهای دایره   Dimcenterفرمان

 
Dimcenter  عالمت مرکز و قطر دایره یا کمان 
Command Line Dimcenter 

Menu bar Dimension  Center Mark 

Ribbon Annotate  Dimension  Center Mark 

Toolbar Dimension   
 

 بعد از اجرای فرمان کافی است یک دایره یا کمان را انتخاب کنیم.
 
 

 برای اندازه گذاری سریع  Quick Dimensionفرمان
 

Quick Dimension  اندازه گذاری سریع 
Command Line QDIM 

Menu bar Dimension  Quick Dimension 

Ribbon Annotate  Dimension  Quick Dimension 

Toolbar Dimension   
 

با استفاده از این فرمان می توان چند 
تا اندازه موضوع را با هم انتخاب کرده 

 گذاری آنها یکجا انجام گیرد.
 
 
 
 
 

می توان  فرمان  این  از  استفاده  با 
تا  کرده  انتخاب  هم  با  را  موضوع  چند 
گیرد. انجام  یک جا  آنها  اندازه گذاری 
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فرمانContinue برای اندازه گذاری ادامه دار

 Dimcontinue اندازه گذاری ادامه دار

Command Line Dimcont

Menu bar Dimension  Continue

Ribbon Annotate  Dimension  Continue

Toolbar Dimension 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

37 
 

 
 برای اندازه گذاری ادامه دار Continueفرمان

 
Dimcontinue  اندازه گذاری ادامه دار 
Command Line Dimcont 

Menu bar Dimension  Continue 

Ribbon Annotate  Dimension  Continue 

Toolbar Dimension   
ن فرمان آخرین اندازه گذاری به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و می توان اندازه به محض استفاده از ای

 گذاری را با کلیک در نقطه های مختلف در راستای اندازه قبلی ادامه داد.
 

 برای اندازه گذاری مبنایی  Baselineفرمان
 

Dimbaseline  اندازه گذاری مبنایی 
Command Line Dimbase 

Menu bar Dimension  Baseline 

Ribbon Annotate  Dimension  Baseline 

Toolbar Dimension   
 

از این فرمان زمانی استفاده می 
کنیم که بخواهیم همه اندازه ها از 

 یک نقطه معین شروع شود.
 
 
 

 

به محض استفاده از این فرمان آخرین اندازه گذاری به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و می توان اندازه گذاری را 
با کلیک در نقطه های مختلف در راستای اندازه قبلی ادامه داد.

فرمان Baseline برای اندازه گذاری مبنایی

 Dimbaseline اندازه گذاری مبنایی

Command Line Dimbase

Menu bar Dimension  Baseline

Ribbon Annotate  Dimension  Baseline

Toolbar Dimension 

 های ساختمانی نقشه/  2نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

37 
 

 
 برای اندازه گذاری ادامه دار Continueفرمان

 
Dimcontinue  اندازه گذاری ادامه دار 
Command Line Dimcont 

Menu bar Dimension  Continue 

Ribbon Annotate  Dimension  Continue 

Toolbar Dimension   
ن فرمان آخرین اندازه گذاری به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و می توان اندازه به محض استفاده از ای

 گذاری را با کلیک در نقطه های مختلف در راستای اندازه قبلی ادامه داد.
 

 برای اندازه گذاری مبنایی  Baselineفرمان
 

Dimbaseline  اندازه گذاری مبنایی 
Command Line Dimbase 

Menu bar Dimension  Baseline 

Ribbon Annotate  Dimension  Baseline 

Toolbar Dimension   
 

از این فرمان زمانی استفاده می 
کنیم که بخواهیم همه اندازه ها از 

 یک نقطه معین شروع شود.
 
 
 

 

از این فرمان زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم همه اندازه ها از یک نقطه معین شروع شود.
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پالن زیر را رسم کرده و اندازه گذاری نمایید. )ایجاد سبک اندازه گذاری و سبک نوشته(
فعالیت 
کالسی 8

با صالح دید هنرآموز خود، برای پالن ترسیم شده، یک نما و یک برش رسم نمایید.
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ارزشیابی شایستگی نقشه های ساختمانی

شرح کار:
با استفاده از فرمان ها بتواند نقشه های پالن، نما و برش را طبق نظر هنرآموز محترم، رسم و ارائه نماید.

استاندارد عملکرد: 
توانایی انتخاب موضوع های مختلف به صورت هدف دار را داشته و با استفاده از فرمان های الزم بتواند نقشه های پالن، نما 
و برش را مطابق با نشریه 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداردها و اندازه های دقیق رسم و ارائه نماید.

شاخص ها:
رعایت اصول استفاده از فرمان ها و به کارگیری الیه های مناسب جهت رسم نقشه های پالن، نما و برش و اندازه گذاری 

صحیح و دقیق و نوشتن زیرنویس نقشه ها با فونت های فارسی در مدت زمان الزم.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نرم افزار اتوکد و نقشه های کتاب، خواسته های آن شامل انواع ترسیم های تدریس شده را در زمان 
مناسب و مطابق تمام جزئیات و زیرنویس و اندازه گذاری و نیز طبق نظر هنرآموز محترم رسم نماید.

ابزار و تجهیزات: سیستم رایانه - نرم افزار اتوکد 2014 - کتاب
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2روش های انتخاب1

2ترسیم پالن - نما - برش2

2اضافه کردن متن فارسی3

2اندازه گذاری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 3

ترسیم های سه بعدی

آیا شکل های سه بعدی با دست ترسیم شده اند؟
در نرم افزارهای اتوکد قادر خواهیم بود به هر شکلی که بخواهیم نحوه دید خود را تغییر داده و حتی 

رسم ها را در حالت ترسیم دستی ببینیم.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

مراحل کار در فصل سوم )ترسیم های سه بعدی(
 احجام ساده هندسی

 ایجاد حجم های ترکیبی
 ویرایش سه بعدی ها )قسمت اول(

ترسیم های سه بعدی
یادگیری 3واحد 

برای تجسم بهتر الزم است از ترسیم های فنی، حجم ایجاد شود. تبدیل سطح به حجم روی کاغذ قابل انجام است اما 
نتیجه باز  هم به صورت سطح یا دوبعدی خواهد بود. اما با استفاده از نرم افزار اتوکد می توان حجم های ساده و پیچیدۀ 
هندسی را ایجاد کرده و به راحتی آنها را ویرایش کرد و با قرار گیری در فضای سه بعدی تمام زوایای حجم را دید. 
طراحی حجم های ساده پیش زمینه ای برای ایجاد حجم های ساختمانی و تهیه کانسپت هایی برای طراحی فضاهای 

معماری مورد نیاز است.

پس از به پایان رسیدن این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از نرم افزار اتوکد و فرمان های 
آموزش داده شده و مطابق استانداردهای نشریۀ 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO، حجم های سادۀ 

هندسی و ترکیبی از آنها را ایجاد کرده و به سادگی در صورت احتیاج ویرایش نمایند.
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مرحله اول: احجام ساده هندسی
قبل از شروع رسم حجم های توپر )صلب( با روش رسم حجم در فضای دو بعدی )مانند کاغذ( آشنا می شویم. 

ترسیم 1
فرمان های مربوط به ترسیم

1- Line
2- Polar

کمک رسم Polar برای هدایت موس در زاویه های مشخص
با زاویه مشخص کافی است از کمک رسم Polar استفاده شود. این کمک رسم به ما کمک  برای رسم خط 

می کند با هر زاویه ای که بخواهیم خط رسم کنیم.
ابزار  تا  می فشاریم  را   F10 کلید رسم  شروع  از  قبل 
 Polar فعال شود. با کلیک راست روی آیکن Polar
در نوار وضعیت می توان زاویه مورد نظر را انتخاب کرد.
انتخابی و  زاویه  Line مسیر  اجرای فرمان  در هنگام 
مضرب های آن با خط چین سبز نمایش داده می شود. 
وقتی موس مطابق شکل زیر در راستای مورد نظر قرار 
گرفت طول خط را وارد کرده و اینتر را می فشاریم. 
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انتخاب  با   Polar ابزار  روی  کلیک  راست  منوی  در 
این  تنظیم های  پنجره  به  می توانید   Settings گزینه 
به  زاویه خاص  وارد کردن یک  برای  وارد شوید.  ابزار 
عنوان مثال 12 درجه کافی است دکمه New را زده 
و عدد را وارد کنیم. از این پس موس روی این زاویه 
نیز قفل شده و راستای آن را با خط چین سبز به ما 

داد. خواهد  نشان 

وقتی مسیر با زاویه دلخواه دیده شد دست را از روی موس بردارید و طول را تایپ کرده اینتر را بفشارید.
نکته

بررسی 
وقتی ابزار Polar فعال شود چه حالتی برای ابزار Ortho پیش می آید؟کنید

پنجره تنظیم های Polar را باز کرده و زاویه 10/5 درجه را قفل کنید.
حجم های ایزومتریک زیر را با استفاده از فرمان Line و ابزار Polar رسم کنید.

فعالیت 
کالسی 1
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ترسیم 2
فرمان های مربوط به ترسیم:

1- Line
2- Polar
3- Snap
4- Grid
5- Ellipse
6- Trim

روبه رو  مانند  را  شکل   Polar ابزار  و   Line فرمان  با 
به صورت  ایزومتریک  حالت  در  دایره  می کنیم.  رسم 
با دو خط  بیضی دیده می شود. پس مرکز دایره ها را 
دایره های   Ellipse فرمان  کمک  با  و  کرده  تعیین 

می نماییم. رسم  را  ایزومتریک 
ترسیم  برای  گزینه ای  عادی  حالت  در  بیضی  فرمان 
دایره ایزومتریک ندارد. برای اینکه بتوانیم این گزینه 
را در فرمان Ellipse داشته باشیم باید با کمک ابزار 

نماییم. فعال  را  ایزومتریک  Snap حالت 

کمک رسم Snap و Grid برای تنظیم پرش موس روی نقاط شطرنجی صفحه کار
اگر  می شود.  روشن   Snap ابزار   F9 کلید  فشردن  با 
کلید F7 را نیز بفشارید صفحه کار به صورت شطرنجی 
درآمده و موس بر روی نقاط شطرنجی صفحه حرکت 

می کند.
وضعیت  نوار  در   Snap آیکن  روی  راست  کلیک  با 
پنجره  به  می توانید   Settings گزینه  انتخاب  با  و 

شوید. وارد  ابزار  این  تنظیم های 
را   Isometric snap گزینه   Snap  type در قسمت 
فرمان  در  را   Isocircle گزینه  زیر  تا  می کنیم  فعال 

ببینیم. بیضی 
با فعال کردن این گزینه شکل نشانگر در صفحه کار 

می کند. تغییر 

بررسی 
ابزار Snap و Grid را روشن کنید و تغییر حرکت نشانگر در صفحه را بررسی کنید.کنید
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کلید F5 را 3 بار بفشارید. چه تغییری در حالت نشانگر می بینید؟ 

Isoplane LeftIsoplane RightIsoplane Top

برای رسم در نمای افقیبرای رسم در نمای روبه روبرای رسم در نمای جانبی

بررسی 
کنید

فرمان Ellipse برای رسم بیضی
Ellipse رسم بیضی

Command Line Ellipse or EL

Menu bar Draw  Ellipse

Ribbon Home  Draw  Ellipse

Toolbar   Draw  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

4 
 

 برای رسم بیضی Ellipseفرمان 
 

Ellipse رسم بیضی 
Command Line Ellipse or EL 
Menu bar Draw  Ellipse 

Ribbon Home  Draw  Ellipse 

Toolbar Draw   
 

  Command: EL.......................................................................................................و فشردن اینتر..... ELتایپ 
 Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I.....و فشردن اینتر....... Iتایپ 

 :Specify center of isocircle...................مشخص کردن مرکز با کلیک در محل تقاطع خط چین ها....
 ....................................................................برای قرارگیری نشانگر در حالت افقی در ایزومتریک..... F5فشردن 

...............................................Specify radius of isocircle or [Diameter]:  <Isoplane Top> 0.5 
 .......................................................................................................برای اندازه شعاع................. 5/0وارد کردن عدد 

 
نیز از برای گرد کردن گوشه ها   فرمان را یکبار دیگر اجرا می کنیم و دایره دیگر را نیز رسم می کنیم.

 پاک می کنیم. Trimهمین روش استفاده کرده و اضافه ها را با فرمان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Command: EL...........................................................................................................................و فشردن اینتر EL تایپ
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I............................و فشردن اینتر I تایپ
Specify center of isocircle:....................................مشخص کردن مرکز با کلیک در محل تقاطع خط چین ها
فشردن F5 برای قرارگیری نشانگر در حالت افقی در ایزومتریک......................................................................................
Specify radius of isocircle or [Diameter]:  <Isoplane Top> 0.5.............................................................
وارد کردن عدد 0/5 برای اندازه شعاع.....................................................................................................................................
فرمان را یکبار دیگر اجرا می کنیم و دایره دیگر را نیز رسم می کنیم.  برای گرد کردن گوشه ها نیز از همین روش 

استفاده کرده و اضافه ها را با فرمان Trim پاک می کنیم.
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برای رسم بیضی 2 روش دیگر وجود دارد.

Center       )روش مشخص کردن مرکز )همراه با وارد کردن نصف قطر اول، نصف قطر دوم

Command: Ellipse.............................................................................................................و فشردن اینتر EL تایپ
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C...................................................................................
تایپ C برای  استفاده از زیر گزینه مرکز............................................................................................................................
Specify center of ellipse:........................................................................................مشخص کردن مرکز بیضی
Specify endpoint of axis: 2............................................................وارد کردن عددی به عنوان نصف قطر اول
Specify distance to other axis or [Rotation]:1...............وارد کردن عددی به عنوان نصف قطر دوم

Axis, end                      )روش مشخص کردن سر قطر اول )طول قطر اول، نصف قطر دوم

 Command:  Ellipse............................................................................................اینتر فشردن  و   EL تایپ 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:....................مشخص کردن نقطه ابتدایی قطر اول
Specify other endpoint of axis: 4..........................................................مشخص کردن نقطه انتهایی قطر اول

)برای این کار کافی است با حرکت موس جهت را نشان داده و طول قطر اول را وارد کنید.(
Specify distance to other axis or [Rotation]:1............وارد کردن عددی به عنوان نصف قطر دوم

فعالیت 
بیضی با طول قطر 1/5 و 5 واحد را با دو روش گفته شده رسم کنید.کالسی 2
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برای ساخت حجم های پیچیده نیاز است در ابتدا روش ساخت حجم های ساده هندسی آموخته شود. در این 
بخش روش های ایجاد حجم در اتوکد بیان می گردد.

فرمان Box برای رسم مکعب

Box رسم مکعب

Command Line Box

Menu bar  Draw  Modeling  Box

Ribbon 3D Tools  Modeling  Box
Home  Modeling  Box

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

6 
 

برای ساخت حجم های پیچیده نیاز است در ابتدا روش ساخت حجم های ساده هندسی آموخته شود. 
 در این بخش روش های ایجاد حجم در اتوکد بیان می گردد.

 
 برای رسم مکعب Boxفرمان 

 
Box رسم مکعب 
Command Line Box 

Menu bar Draw  Modeling  Box  

Ribbon 3D Tools  Modeling  Box 
Home  Modeling  Box 

Toolbar Modeling   
 

Box .برای رسم مکعب مستطیل نیاز به طول و عرض و ارتفاع و برای  برای ترسیم مکعب به کار می رود
 رسم مکعب مربع فقط یک طول نیاز داریم.

 به صورت زیر است: Box فرمانروش کار با 
 Box ...................................................................................................................Command: Box فرماناجرای 

 <Specify corner of box or [Center]<0,0,0........وارد کردن یک نقطه به عنوان گوشه ای از جعبه..
 :Specify other corner or [Cube/Length].............وارد کردن نقطه دیگر به عنوان گوشه دیگر..........

 Specify height or [2Point]:.......................................وارد کردن اندازه ای مناسب برای ارتفاع مکعب......
 

 
 

Center:  .با انتخاب این گزینه می توان به جای تعیین گوشه ی مکعب، مرکز مکعب را مشخص کرد
 ر این صورت تمامی اندازه ها به دو طرف مرکز مشخص شده تقسیم می شود.د

2Point:  با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای ارتفاع مکعب از کلیک کردن روی
 دو نقطه استفاده کرد تا اندازه ی فاصله ی آن دو نقطه به عنوان ارتفاع مکعب در نظر گرفته شود.

  

Box برای ترسیم مکعب به کار می رود. برای رسم مکعب مستطیل نیاز به طول و عرض و ارتفاع و برای رسم 
مکعب مربع فقط یک طول نیاز داریم.

روش کار با فرمان Box به صورت زیر است:
Command: Box...................................................................................................................................Box اجرای فرمان
Specify corner of box or [Center]<0.0.0>.....................................وارد کردن یک نقطه به عنوان گوشه ای از جعبه
Specify other corner or [Cube/Length]:.................................................وارد کردن نقطه دیگر به عنوان گوشه دیگر
Specify height or [2Point]:....................................................................وارد کردن اندازه ای مناسب برای ارتفاع مکعب

Center: با انتخاب این گزینه می توان به جای تعیین گوشۀ مکعب، مرکز مکعب را مشخص کرد. در این صورت 
تمامی اندازه ها به دو طرف مرکز مشخص شده تقسیم می شود.
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2Point: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای ارتفاع مکعب از کلیک کردن روی دو نقطه 
استفاده کرد تا اندازۀ فاصلۀ آن دو نقطه به عنوان ارتفاع مکعب در نظر گرفته شود.

Length: با انتخاب این گزینه می توان به جای واردکردن نقطه ای به عنوان گوشۀ مکعب، اندازۀ طول، عرض و 
ارتفاع را به ترتیب با دادن عدد مناسب تعیین نمود.

Cube: با انتخاب این گزینه می توان مکعب ترسیم کرد. یعنی طول، عرض و ارتفاع یکسان خواهد بود.
Command: Box......................................................................................................................................Box اجرای فرمان
Specify corner of box or [Center] <0. 0. 0>.........................................وارد کردن یک نقطه به عنوان گوشه ای از کف
Specify other corner or [Cube/Length]: C......................................................................انتخاب ترسیم مکعب مربع
Specify length:50................................................................وارد کردن اندازه ای مناسب برای طول، عرض و ارتفاع مکعب

یک مکعب با اندازه 5/5 واحد رسم کنید. فعالیت 
کالسی 3

فرمان Wedge برای رسم گوه

Wedge رسم گوه

Command Line Wedge

Menu bar  Draw  Modeling  Wedge

Ribbon 3D Tools  Modeling  Wedge
Home  Modeling  Wedge

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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Length: انتخاب این گزینه می توان به جای واردکردن نقطه ای به عنوان گوشه ی مکعب، اندازه ی طول،  با
 عرض و ارتفاع را به ترتیب با دادن عدد مناسب تعیین نمود.

Cube: .با انتخاب این گزینه می توان مکعب ترسیم کرد. یعنی طول، عرض و ارتفاع یکسان خواهد بود 
 

 Box ....................................................................................................................Command: Box فرماناجرای 
 <Specify corner of box or [Center] <0, 0, 0....وارد کردن یک نقطه به عنوان گوشه ای از کف.

 Specify other corner or [Cube/Length]: C.....................انتخاب ترسیم مکعب مربع........................

 Specify length:50..............................وارد کردن اندازه ای مناسب برای طول، عرض و ارتفاع مکعب.........
 

 
 
 
 
 
 
 
  واحد رسم کنید. 5/5یک مکعب با اندازه 

 
 گوهبرای رسم  Wedgeفرمان 

 
Wedge م گوهرس 
Command Line Wedge 

Menu bar Draw  Modeling  Wedge  

Ribbon 3D Tools  Modeling  Wedge 
Home  Modeling  Wedge 

Toolbar Modeling   
 

Wedge .برای ترسیم گوه به کار می رود  
 است: Box همانند فرمان Wedge روش کار با فرمان

 Wedge .......................................................................................................Command: Wedge اجرای فرمان
 <Specify corner of box or [Center]<0,0,0..........وارد کردن یک نقطه به عنوان گوشه ای از کف..
 :Specify other corner or [Cube/Length]..............وارد کردن نقطه دیگر به عنوان گوشه دیگر.........

 Specify height or [2Point].....................:...............وارد کردن اندازه ای مناسب برای ارتفاع گوه.............

Wedge برای ترسیم گوه به کار می رود. 
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فعالیت 
کالسی 4

روش کار با فرمان Wedge همانند فرمان Box است:
Command: Wedge..........................................................................................................................Wedge اجرای فرمان
Specify corner of box or [Center]<0.0.0>.......................................وارد کردن یک نقطه به عنوان گوشه ای از کف
Specify other corner or [Cube/Length]:.................................................وارد کردن نقطه دیگر به عنوان گوشه دیگر
Specify height or [2Point]:..........................................................................وارد کردن اندازه ای مناسب برای ارتفاع گوه

Center: با انتخاب این گزینه می توان به جای تعیین گوشه های گوه مرکز گوه را تعیین کرد. در این صورت 
تمامی  اندازه ها به دو طرف مرکز تعیین شده تقسیم می شود.

2Point: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای ارتفاع گوه از کلیک کردن روی دو نقطه 
استفاده کرد تا اندازۀ فاصلۀ آن دو نقطه به عنوان ارتفاع گوه در نظر گرفته شود. 

Length: با انتخاب این گزینه می توان به جای واردکردن نقطه ای به عنوان گوشه گوه، اندازۀ طول، عرض و 
ارتفاع را به ترتیب با دادن عدد مناسب تعیین نمود.

Cube: با انتخاب این گزینه می توان گوه مکعبی ترسیم کرد. یعنی طول، عرض و ارتفاع یکسان خواهد بود.

گوه ای با اندازه 2 و 5 و 3/5 واحد رسم کنید.

فرمان Cone برای رسم مخروط

Cone رسم مخروط

Command Line Cone

Menu bar Draw  Modeling  Cone

Ribbon 3D Tools  Modeling  Cone
Home  Modeling  Cone

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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Center:  د. در اینرتعیین کبا انتخاب این گزینه می توان به جای تعیین گوشه های گوه مرکز گوه را 
 تقسیم می شود. شده می اندازه ها به دو طرف مرکز تعینصورت تما

2Point:  با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای ارتفاع گوه از کلیک کردن روی دو
  نقطه استفاده کرد تا اندازه ی فاصله ی آن دو نقطه به عنوان ارتفاع گوه در نظر گرفته شود.

Length: ب این گزینه می توان به جای واردکردن نقطه ای به عنوان گوشه گوه، اندازه ی طول، عرض با انتخا
 و ارتفاع را به ترتیب با دادن عدد مناسب تعیین نمود.

Cube:  با انتخاب این گزینه می توان گوه مکعبی ترسیم کرد. یعنی طول، عرض و ارتفاع یکسان خواهد
 بود.
  واحد رسم کنید. 5/3و  5و  2گوه ای با اندازه 

 
 برای رسم مخروط Coneفرمان 

 
Cone رسم مخروط 
Command Line Cone 

Menu bar Draw  Modeling  Cone 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Cone 
Home  Modeling  Cone 

Toolbar Modeling   
 

Cone .برای ترسیم مخروط به کار می رود 
 صورت زیر است:به  Cone روش کار با فرمان

 Cone .......................................................................................................................Command: Cone اجرای فرمان
 :Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]..............واردکردن مرکز قاعده...............

 Specify base radius or [Diameter]: 50.......................................وارد کردن اندازه ی شعاع قاعده......

Cone برای ترسیم مخروط به کار می رود.
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روش کار با فرمان Cone به صورت زیر است:
Command: Cone.................................................................................................................................Cone اجرای فرمان
Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:....................................................واردکردن مرکز قاعده
Specify base radius or [Diameter]: 50..........................................................................وارد کردن اندازۀ شعاع قاعده
Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <75.00>: 75................................وارد کردن ارتفاع

 3P/2P/Ttr موارد  و  بوده  دایره  مخروط  قاعده 
مانندگزینه های ترسیم دایره برای رسم قاعده مخروط 

می رود. به کار 
سه  معرفی  با  می توان  گزینه  این  از  استفاده  با   :3P
کرد. را مشخص  مخروط  قرارگیری کف  محل  نقطه، 
دو  معرفی  با  می توان  گزینه  این  از  استفاده  با   :2P
کرد  مشخص  را  مخروط  کف  قرارگیری  محل  نقطه، 
که فاصله بین دو نقطه همان مقدار اندازۀ قطر قاعدۀ 

بود. خواهد  مخروط 
Ttr: با استفاده از این گزینه می توان دایره قاعده مخروط را بر دو موضوع دیگر مماس کرد. 

موضوعات معرفی شده می توانند دو موضوع دو بعدی، دو لبه از دو موضوع سه بعدی و یا ترکیبی از یک موضوع 
دو بعدی و یک سه بعدی باشند.

این گزینه می توان مقطع  از  استفاده  با   :Elliptical
مخروط را به صورت بیضی شکل ترسیم کرد.

 2Point: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد 
کردن عدد برای ارتفاع مخروط از کلیک کردن روی دو 
نقطه استفاده کرد تا اندازۀ فاصلۀ آن دو نقطه به عنوان 

ارتفاع مخروط در نظر گرفته شود.
می توان  گزینه  این  انتخاب  با   :Axis  endpoint
کردن  وارد  ضمن  تا  کرد  معرفی  فضا  در  را  نقطه ای 
نیز  مخروط  قرارگیری  جهت  مخروط،  ارتفاع  مقدار 

شود. مشخص 
Top radius: با انتخاب این گزینه می توان مخروط 

ناقص ترسیم کرد.
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Command: Cone.................................................................................................................................Cone اجرای فرمان
Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:......................................................واردکردن مرکز قاعده
Specify base radius or [Diameter]: 50..........................................................................وارد کردن اندازۀ شعاع قاعده
Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <75>: T.....................................انتخاب مخروط ناقص
Specify top radius <50.00>: 20...............................................................وارد کردن اندازۀ شعاع قاعدۀ فوقانی مخروط

یک مخروط ناقص با شعاع قاعده 5 و ارتفاع 3 واحد رسم کنید.

نکته

فعالیت 
کالسی 5

فرمان Sphere برای رسم کره
Sphere رسم کره

Command Line Sphere

Menu bar Draw  Modeling  Sphere

Ribbon 3D Tools  Modeling  Sphere
Home  Modeling  Sphere

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 برای رسم کره Sphereفرمان 
 

Sphere رسم کره 
Command Line Sphere 

Menu bar Draw  Modeling  Sphere 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Sphere 
Home  Modeling  Sphere 

Toolbar Modeling   
 

Sphere .برای ترسیم کره به کار می رود  
 به صورت زیر است: Sphere فرمانروش کار با 

 Sphere .......................................................................................................Command: Sphere فرماناجرای 
 :Specify center point or [3P/2P/Ttr]...................................انتخاب نقطه ای به عنوان مرکز کره.........

 Specify radius or [Diameter] <50 >:50....................................وارد کردن اندازه شعاع یا قطر کره.....
 

همانند گزینه های ترسیم دایره می باشد که برای  3P/2P/Ttr موارد
 ه مفروض کره به کار می رود.ترسیم دایر

 
 
 
 
 .کره حجمی است که از چرخش یک دایره حول قطرش ایجاد می شود 

 
 برای رسم استوانه Cylinderفرمان 

 
Cylinder رسم استوانه 
Command Line Cylinder or CYL 

Menu bar Draw  Modeling  Cylinder 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Cylinder 
Home  Modeling  Cylinder 

Toolbar Modeling   
 

Sphere برای ترسیم کره به کار می رود. 
روش کار با فرمان Sphere به صورت زیر است:

Command: Sphere...................................................................................................................... Sphere اجرای فرمان
Specify center point or [3P/2P/Ttr]:...........................................................انتخاب نقطه ای به عنوان مرکز کره
Specify radius or [Diameter] <50 >:50.......................................................وارد کردن اندازه شعاع یا قطر کره

موارد 3P/2P/Ttr همانند گزینه های ترسیم دایره می باشد که برای ترسیم دایره مفروض کره به کار می رود.

کره حجمی  است که از چرخش یک دایره حول قطرش ایجاد می شود.
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فرمان Cylinder برای رسم استوانه

Cylinder رسم استوانه

Command Line Cylinder or CYL

Menu bar Draw  Modeling  Cylinder

Ribbon 3D Tools  Modeling  Cylinder
Home  Modeling  Cylinder

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 برای رسم کره Sphereفرمان 
 

Sphere رسم کره 
Command Line Sphere 

Menu bar Draw  Modeling  Sphere 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Sphere 
Home  Modeling  Sphere 

Toolbar Modeling   
 

Sphere .برای ترسیم کره به کار می رود  
 به صورت زیر است: Sphere فرمانروش کار با 

 Sphere .......................................................................................................Command: Sphere فرماناجرای 
 :Specify center point or [3P/2P/Ttr]...................................انتخاب نقطه ای به عنوان مرکز کره.........

 Specify radius or [Diameter] <50 >:50....................................وارد کردن اندازه شعاع یا قطر کره.....
 

همانند گزینه های ترسیم دایره می باشد که برای  3P/2P/Ttr موارد
 ه مفروض کره به کار می رود.ترسیم دایر

 
 
 
 
 .کره حجمی است که از چرخش یک دایره حول قطرش ایجاد می شود 

 
 برای رسم استوانه Cylinderفرمان 

 
Cylinder رسم استوانه 
Command Line Cylinder or CYL 

Menu bar Draw  Modeling  Cylinder 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Cylinder 
Home  Modeling  Cylinder 

Toolbar Modeling   
Cylinder: برای ترسیم استوانه به کار می رود. 

روش کار با فرمان Cylinder به صورت زیر است:
Command: Cylinder............................................................................................................... Cylinder اجرای فرمان
 Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:...............................................واردکردن مرکز قاعده
Specify base radius or [Diameter]: 50..................................................................وارد کردن اندازۀ شعاع قاعده
Specify height or [2Point/Axis endpoint] <75>: 75........................................................وارد کردن ارتفاع

دایره  ترسیم  همانندگزینه های   3P/2P/Ttr موارد 
می باشد، که برای ترسیم قاعده استوانه به کار می رود.

مقطع  گزینه می توان  این  از  استفاده  با   :Elliptical
به صورت بیضی شکل ترسیم کرد. را  استوانه 

این گزینه می توان به جای وارد  انتخاب  با   :2Point
کردن عدد برای ارتفاع استوانه از کلیک کردن روی دو 
نقطه استفاده کرد تا اندازۀ فاصلۀ آن دو نقطه به عنوان 

ارتفاع استوانه در نظر گرفته شود.

می توان  گزینه  این  انتخاب  با   :Axis  endpoint
کردن  وارد  ضمن  تا  کرد  معرفی  فضا  در  را  نقطه ای 
نیز  استوانه  قرارگیری  جهت  استوانه،  ارتفاع  مقدار 

شود. مشخص 
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فرمان Torus برای رسم حلقه یا تیوپ

Torus رسم حلقه

Command Line Torus or TOR

Menu bar Draw  Modeling  Torus

Ribbon  3D Tools  Modeling  Torus Home
 Modeling  Torus

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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Cylinder :.برای ترسیم استوانه به کار می رود 
 به صورت زیر است: Cylinder فرمانروش کار با 

 Cylinder ...............................................................................................Command: Cylinder فرماناجرای 
  :Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical].................واردکردن مرکز قاعده............

 Specify base radius or [Diameter]: 50....................................قاعده......... وارد کردن اندازه ی شعاع
 Specify height or [2Point/Axis endpoint] <75>: 75.............................وارد کردن ارتفاع.............

 
که برای ترسیم قاعده  همانندگزینه های ترسیم دایره می باشد، 3P/2P/Ttr موارد

 استوانه به کار می رود.
 

Elliptical:  با استفاده از این گزینه می توان مقطع استوانه را به
 شکل ترسیم کرد.صورت بیضی 

2Point:  با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای ارتفاع استوانه
از کلیک کردن روی دو نقطه استفاده کرد تا اندازه ی فاصله ی آن دو نقطه به عنوان 

 ارتفاع استوانه در نظر گرفته شود.
Axis endpoint: در فضا معرفی کرد تا  با انتخاب این گزینه می توان نقطه ای را

 ضمن وارد کردن مقدار ارتفاع استوانه، جهت قرارگیری استوانه نیز مشخص شود.
 

 برای رسم حلقه یا تیوپ Torusفرمان 
 

Torus  حلقهرسم 
Command Line Torus or TOR 

Menu bar Draw  Modeling  Torus 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Torus 
Home  Modeling  Torus 

Toolbar Modeling   
 

Torus .برای ترسیم حلقه به کار می رود 
 به صورت زیر است: Torus فرمانروش کار با 

 Torus ............................................................................................................Command: Torus فرماناجرای 
 :Specify center point or [3P/2P/Ttr]............................................ردن مرکز حلقه.........................واردک

Torus برای ترسیم حلقه به کار می رود.
روش کار با فرمان Torus به صورت زیر است:

Command: Torus............................................................................................................................ Torus اجرای فرمان
Specify center point or [3P/2P/Ttr]:..................................................................................وارد کردن مرکز حلقه
Specify radius or [Diameter]: 50.................................................................وارد کردن اندازۀ شعاع یا قطر حلقه
Specify tube radius or [2Point/Diameter]: 10..........................وارد کردن اندازۀ شعاع یا قطر اصلی تیوپ

Diameter: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن اندازه شعاع، اندازۀ قطر را وارد کرد.

2Point: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای اندازه شعاع یا قطر از کلیک کردن روی دو 
نقطه استفاده کرد، تا اندازه فاصله آن دو نقطه به عنوان اندازۀ شعاع یا قطر در نظر گرفته شود.
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فرمان Pyramid برای رسم هرم

Pyramid رسم هرم

Command Line Pyramid or PYR

Menu bar Draw  Modeling  Pyramid

Ribbon 3D Tools  Modeling  Pyramid
Home  Modeling  Pyramid

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Specify radius or [Diameter]: 50.........................................وارد کردن اندازه ی شعاع یا قطر حلقه...

 Specify tube radius or [2Point/Diameter]: 10.....ا قطراصلی تیوب..وارد کردن اندازه ی شعاع ی
 

 
Diameter: .با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن اندازه شعاع، اندازه ی قطر را وارد کرد 

2Point: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای اندازه شعاع یا قطر از کلیک کردن 
روی دو نقطه استفاده کرد، تا اندازه فاصله آن دو نقطه به عنوان اندازه ی شعاع یا قطر در نظر گرفته 

 شود.
 

 برای رسم هرم Pyramidفرمان 
 

Pyramid رسم هرم 
Command Line Pyramid or PYR 

Menu bar Draw  Modeling  Pyramid 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Pyramid 
Home  Modeling  Pyramid 

Toolbar Modeling   
 

Pyramid م یا منشور به کار می رود.برای ترسیم هر 
 به صورت زیر است: Pyramid فرمانروش کار با 

 Pyramid ................................................................................................Command: Pyramid فرماناجرای 

 sides Inscribed 4.............................ره(.....محاط در دای ضلعی و4ارائه گزارش اولیه تنظیمات هرم)قاعده 
 :Specify center point of base or [Edge/Sides].........................کردن مرکز قاعده هرم............. وارد

 Specify base radius or [Inscribed]: 50.....................وارد کردن اندازه شعاع قاعده ی هرم...............

 Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]: 75.....وارد کردن اندازه ارتفاع هرم.....
 

Pyramid برای ترسیم هرم یا منشور به کار می رود.
روش کار با فرمان Pyramid به صورت زیر است:

Command: Pyramid............................................................................................................... Pyramid اجرای فرمان
4 sides Inscribed..................................................)ارائه گزارش اولیه تنظیمات هرم )قاعده 4ضلعی و محاط در دایره
Specify center point of base or [Edge/Sides]: ....................................................وارد کردن مرکز قاعده هرم
Specify base radius or [Inscribed]: 50.........................................................وارد کردن اندازه شعاع قاعدۀ هرم
Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]: 75.........................وارد کردن اندازه ارتفاع هرم

قاعده هرم چندضلعی منتظم است. برای رسم قاعده از روش های ترسیم در Polygon استفاده می کنیم.

Circumscribed: چندضلعی قاعده بر دایره فرضی 
محیط می شود.

Inscribed: چندضلعی قاعده در دایره فرضی محاط 
می شود.
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Edge: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن شعاع دایره فرضی قاعده، از واردکردن اندازه طول ضلع 
قاعده استفاده کرد.

Sides: با انتخاب این گزینه می توان تعداد اضالع قاعده هرم را تعیین کرد. تعداد اضالع قاعده می تواند بین 3 
تا 32 ضلع باشد.

2Point: با انتخاب این گزینه می توان به جای وارد کردن عدد برای اندازۀ شعاع از کلیک کردن روی دو نقطه 
استفاده کرد، تا اندازۀ فاصلۀ آن دو نقطه به عنوان اندازۀ شعاع در نظر گرفته شود.

Axis endpoint: با انتخاب این گزینه می توان نقطه ای را در فضا معرفی کرد تا ضمن وارد کردن مقدار ارتفاع 
هرم، جهت قرارگیری آن نیز مشخص شود.

Top radius: با انتخاب این گزینه می توان مخروط ناقص ترسیم کرد.

در صورتی که شعاع قاعده باال و پایین هرم را به یک اندازه وارد کنیم چه حجمی رسم می شود؟ 
این کار را برای هرمی  با شعاع قاعده 2 و ارتفاع 7 انجام دهید.

فعالیت 
کالسی 6

فرمان Polysolid برای رسم دیوار 3بعدی

Polysolid رسم دیوار 3بعدی

Command Line Polysolid or PYR

Menu bar Draw  Modeling  Polysolid

Ribbon 3D Tools  Modeling  Polysolid
Home  Modeling  Polysolid

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 بعدی3برای رسم دیوار  Polysolidفرمان 
 

Polysolid  بعدی3رسم دیوار 
Command Line Polysolid or PYR 

Menu bar Draw  Modeling  Polysolid 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Polysolid 
Home  Modeling  Polysolid 

Toolbar Modeling   
 

Polysolid  برای ایجاد یک موضوع سه بعدی توپر به کار می رود. به وسیله ی این فرمان به سادگی
 می توان مدل سه بعدی پالن را شبیه سازی کرد.

 به صورت زیر است: Polysolid روش کار با فرمان
 Polysolid....................................................................................................Command: Polysolid اجرای فرمان

 Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]........................وارد کردن نقطه اول..........
 Specify next point or [Arc/Undo].........................................................وارد کردن نقطه دوم..................

 Specify next point or [Arc/Close/Undo]......................................وارد کردن نقطه سوم......................
............................................................................................Specify next point or [Arc/Close/Undo]:C 

 ................................................................................................بستن شدن جسم سه بعدی وخارج شدن از فرمان..
 

Object: ضوعاتی با استفاده از این گزینه می توان مو
را به  Line-Arc-2D Polyline-Circle-Ellipseمانند

 جسم توپر تبدیل کرد.
 
 
 

Height:  با استفاده از این گزینه می توان ارتفاع جسم سه بعدی را تعیین کرد که با انتخاب آن باید به
 با وارد کردن عدد مناسب ترسیم پاسخ داد. Specify height این پرسش

Width: ز این گزینه می توان پهنای جسم سه بعدی با استفاده ا
 Specify این پرسش ظیم کرد که با انتخاب آن باید بهرا تن

width .با وارد کردن عدد مناسب ترسیم، پاسخ داد 
 
 

Polysolid برای ایجاد یک موضوع سه بعدی توپر به کار می رود. به وسیلۀ این فرمان به سادگی می توان مدل 
سه بعدی پالن را شبیه سازی کرد.
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روش کار با فرمان Polysolid به صورت زیر است:
Command: Polysolid............................................................................................................Polysolid اجرای فرمان
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]................................................وارد کردن نقطه اول
Specify next point or [Arc/Undo]..........................................................................................وارد کردن نقطه دوم
Specify next point or [Arc/Close/Undo]..........................................................................وارد کردن نقطه سوم
Specify next point or [Arc/Close/Undo]:C............................................................................................................
بسته شدن جسم سه بعدی و خارج شدن از فرمان.........................................................................................................................

Object: با استفاده از این گزینه می توان موضوعاتی 
 Line-Arc-2D Polyline-Circle-Ellipse مانند 

را به جسم توپر تبدیل کرد.

Height: با استفاده از این گزینه می توان ارتفاع جسم 
سه بعدی را تعیین کرد که با انتخاب آن باید به این 
پرسش Specify height با وارد کردن عدد مناسب 

ترسیم پاسخ داد.
Width: با استفاده از این گزینه می توان پهنای جسم 
سه بعدی را تنظیم کرد که با انتخاب آن باید به این 
وارد کردن عدد مناسب  با   Specify width پرسش 

ترسیم، پاسخ داد.

 Left .با استفاده از این گزینه می توان ترازبندی جسم سه بعدی را نسبت به مکان نما تنظیم کرد :Justify
گوشه سمت چپ – Center مرکز - Right گوشه سمت راست
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فرمان Planar surface برای رسم صفحه

Planar surface رسم صفحه

Command Line Planesurf

Menu bar Draw  Modeling  Planesurf

Ribbon 3D Tools  Modeling  Planesurf
Home  Modeling  Planesurf

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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Justify: را نسبت به مکان نما تنظیم کرد. با استفاده از این گزینه می توان ترازبندی جسم سه بعدی 
Left گوشه سمت چپ – Center مرکز - Right گوشه سمت راست 

 

 
 
 

 برای رسم صفحه Planar surfaceفرمان 
 

Planar surface رسم صفحه 
Command Line Planesurf 
Menu bar Draw  Modeling  Planesurf 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Planesurf 
Home  Modeling  Planesurf 

Toolbar Modeling   
 

Planesurf .برای ترسیم صفحه به کار می رود  
 به صورت زیر است: Planesurf روش کار با فرمان

 Planar surface..................................................................................Command: Planesurf اجرای فرمان
 :<Specify first corner or [Object] <Object.................انتخاب گوشه ی اول صفحه...........................
 Specify other corner: ................................................................انتخاب گوشه ی دوم صفحه.........................

 
Object:  با انتخاب این گزینه می توانید یک محدوده ی دو بعدی بسته )ترسیم

را به یک صفحه  (line, circle, arc, ellipse, 2D polylineشده با فرمان
 از این گزینه استفاده شده است. 2به  1تبدیل کنید. برای تبدیل شکل 

 
 
 
 
 
  رسم کرده و آنها را به صفحه تبدیل کنید. 5و3و یک مستطیل به ابعاد  2یک دایره به شعاع 

Planesurf برای ترسیم صفحه به کار می رود. 

روش کار با فرمان Planesurf به صورت زیر است:
Planesurf :Command..................................................................................................surface Planar اجرای فرمان
Specify first corner or [Object] <Object>:..................................................................انتخاب گوشۀ اول صفحه
Specify other corner: ............................................................................................................انتخاب گوشۀ دوم صفحه
 line. circle. arc. با انتخاب این گزینه می توانید یک محدودۀ دو بعدی بسته )ترسیم شده با فرمان :Object
ellipse. 2D polyline( را به یک صفحه تبدیل کنید. برای تبدیل شکل 1 به 2 از این گزینه استفاده شده 

است.

یک دایره به شعاع 2 و یک مستطیل به ابعاد 3 و 5 رسم کرده و آنها را به صفحه تبدیل کنید.
فعالیت 
کالسی 7
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مرحله دوم: ایجاد حجم ترکیبی

ترسیم 1
فرمان های مربوط به ترسیم

1- Spline
2- Offset
3- Line
4- Boundary
5- Extrude
6- View
7- Visual Style

برای شروع رسم دیوار منحنی ابتدا باید یک پروفایل 
را  آن   Extrude فرمان  با  بتوانیم  تا  بسازیم  دوبعدی 
ارتفاع داده و به صورت سه بعدی درآوریم. این روش 
برای فرمان های سه بعدی سازی که از این پس آموزش 

داده می شود الزم است.

فرمان Spline برای رسم منحنی های نامشخص

Spline رسم منحنی نامشخص

Command Line Spline or SPL

Menu bar Spline  Draw

Ribbon Spline  Draw  Home

Toolbar   Draw  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 مرحله دوم: ایجاد حجم ترکیبی
 

 1ترسیم 
 فرمان های مربوط به ترسیم

1- Spline 
2- Offset 
3- Line 
4- Boundary 
5- Extrude 
6- View 
7- Visual Style 

 
 
 برای شروع رسم دیوار منحنی ابتدا باید یک

 Extrudeپروفایل دوبعدی بسازیم تا بتوانیم با فرمان 
این  آن را ارتفاع داده و به صورت سه بعدی درآوریم.

روش برای فرمان های سه بعدی سازی که از این پس 
 الزم است.آموزش داده می شود 

 
 

 برای رسم منحنی های نامشخص Splineفرمان 
 

Spline  منحنی نامشخصرسم 
Command Line Spline or SPL 
Menu bar Draw  Spline 

Ribbon Home  Draw  Spline 

Toolbar Draw   
 

 Command: SPL........................................................................و فشردن اینتر............................... SPLتایپ 
 :Specify first point or [Method/Knots/Object].................انتخاب نقطه اول منحنی......................
 :Enter next point or [start Tangency/toLerance]................انتخاب نقطه بعدی منحنی................

 :Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo]..........انتخاب نقطه بعدی منحنی.........
یا هر  2/0به فاصله  Offsetبا تکرار انتخاب نقطه منحنی مورد نظر را رسم می کنیم. سپس با فرمان 

  ضخامت دیگری که برای دیوار مد نظر داریم منحنی را تکرار می کنیم.

Command: SPL.......................................................................................................................و فشردن اینتر SPL تایپ
Specify first point or [Method/Knots/Object]:.........................................................انتخاب نقطه اول منحنی
Enter next point or [start Tangency/toLerance]:..............................................انتخاب نقطه بعدی منحنی
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo]:....................................انتخاب نقطه بعدی منحنی
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نکته

با تکرار انتخاب نقطه منحنی مورد نظر را رسم می کنیم. سپس با فرمان Offset به فاصله 0/2 یا هر ضخامت 
دیگری که برای دیوار مد نظر داریم منحنی را تکرار می کنیم. 

دو سر منحنی ها را نیز با فرمان Line به هم وصل می نماییم. سپس با فرمان Boundary شکل رسم شده را به 
یک فضای بسته و یکپارچه تبدیل می کنیم.

فرمان Boundary برای ایجاد فضای یکپارچه

Boundary ایجاد فضای یکپارچه

Command Line Boundary or BO

Menu bar Draw  Boundary

Ribbon Home  Draw  Boundary 

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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شکل رسم  Boundaryسپس با فرمان . می نماییمبه هم وصل  Lineبا فرمان نیز دو سر منحنی ها را 
 بسته و یکپارچه تبدیل می کنیم.فضای شده را به یک 

 
 برای ایجاد فضای یکپارچه Boundaryفرمان 

 
Boundary ایجاد فضای یکپارچه 
Command Line Boundary or BO 
Menu bar Draw  Boundary 

Ribbon Home  Draw  Boundary  
Toolbar -  

 
 Boundaryو فشردن اینتر پنجره  BOتایپ با 

Creation  به نمایش در می آید که با زدن دکمهPick 
Points  در یک نقطه میان فضا، ناحیه  کلیک کردن و

 ایجاد می شود. Polylineای بسته از جنس 
 
 
 
 
 
 
 اد شده توسط فرمان فضای بسته ایجBoundary .در الیه ای که جاری است قرار می گیرد 

 
  .بهتر است الیه ای را به پروفایل های دوبعدی اختصاص دهید تا هنگام انتخاب دچار مشکل نشوید

 .نتقل کنیدمپس فضای بسته ای را که ایجاد کرده اید به الیه ای جداگانه 
 
 
 
 
 
 
 

Toolbar  -

 Boundary پنجره  اینتر  فشردن  و   BO تایپ  با 
دکمه  زدن  با  که  می آید  در  نمایش  به   Creation
Pick Points و  کلیک کردن در یک نقطه میان فضا، 
می شود. ایجاد   Polyline جنس  از  بسته  ناحیه  ای 

 Boundary فضای بسته ایجاد شده توسط فرمان •
در الیه ای که جاری است قرار می گیرد.

دوبعدی  پروفایل های  به  را  الیه ای  است  بهتر   •
اختصاص دهید تا هنگام انتخاب دچار مشکل نشوید. 
به الیه ای  ایجاد کرده اید  را که  پس فضای بسته ای 

کنید. منتقل  جداگانه 
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فرمان Extrude برای ایجاد جسم توپر سه بعدی )ارتفاع دادن به موضوع های دوبعدی(

Extrude ایجاد جسم توپر سه بعدی

Command Line Extrude or EXT

Menu bar Draw  Modeling  Extrude

Ribbon  3D Tools  Modeling  Extrude Home
 Modeling  Extrude

Toolbar   Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 (ارتفاع دادن به موضوع های دوبعدیسه بعدی ) ایجاد جسم توپربرای  Extrudeفرمان 
 

Extrude ایجاد جسم توپر سه بعدی 
Command Line Extrude or EXT 
Menu bar Draw  Modeling  Extrude 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Extrude 
Home  Modeling  Extrude 

Toolbar Modeling   
 

Extrude .برای ارتفاع دادن و تبدیل کردن موضوع دوبعدی به جسم سه بعدی به کار می رود  
 به صورت زیر است: Extrude فرمانروش کار با 

 Extrude..............................................................................................................Command: Ext اجرای فرمان
 Select objects to extrude or [MOde]:1found.....................................انتخاب موضوع دوبعدی.........

 :Select objects to extrude or [MOde] ................................تایید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر.......
......................Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression]:3 

 ..........................................................................................................................3با تایپ عدد  کردن ارتفاعمشخص 
 

Mode:  کرد که جسم سه بعدی تولید با انتخاب این گزینه می توان تعیین
ا پاسخ به که ب( Surface) باشد یا از نوع صفحه( Solid)شده از جنس توپر

 :سوال زیر انجام می شود
Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid> 

 
  پیش فرض اتوکد برای تولید حجم سه بعدی روی جسم توپر است یا صفحه؟ 

 
Direction:  با انتخاب این گزینه و تعیین دو نقطه، فاصله ی بین آن دو به عنوان اندازه ی ارتفاع در

 نظر گرفته می شود.
 Start point of direction..........................................................................اول.................. مشخص کردن نقطه

 End point of direction.............................................................................................آخرمشخص کردن نقطه 

Path:  با انتخاب این گزینه می توان به جای دادن اندازه ارتفاع، از یک
مسیر برای ارتفاع دادن استفاده کرد. الزم به ذکر است که موضوع دوبعدی 

برای عمود کردن دو موضوع روش  انتخابی باید بر هم عمود باشد.و مسیر 
 های وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

 

Extrude برای ارتفاع دادن و تبدیل کردن موضوع دوبعدی به جسم سه بعدی به کار می رود. 
روش کار با فرمان Extrude به صورت زیر است:

Ext :Command.............................................................................................................................Extrude اجرای فرمان
Select objects to extrude or [MOde]:1found................................................................انتخاب موضوع دوبعدی
Select objects to extrude or [MOde]:.........................................................تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression]:3.........................................
مشخص کردن ارتفاع با تایپ عدد 3........................................................................................................................................

Mode: با انتخاب این گزینه می توان تعیین کرد که 
جسم سه بعدی تولید شده از جنس توپر)Solid( باشد 
یا از نوع صفحه )Surface( که با پاسخ به سؤال زیر 

انجام می شود:
Closed  profiles  creation  mode  [SOlid/

SUrface]  <Solid>

پیش فرض اتوکد برای تولید حجم سه بعدی روی جسم توپر است یا صفحه؟ 

ارتفاع در نظر گرفته  اندازۀ  انتخاب این گزینه و تعیین دو نقطه، فاصلۀ بین آن دو به عنوان  با   :Direction
می شود.

Start  point  of  direction............................................................................................اول نقطه  کردن  مشخص 
End  point  of  direction.............................................................................................آخر نقطه  کردن  مشخص 

بررسی 
کنید
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دادن  جای  به  می توان  گزینه  این  انتخاب  با   :Path
استفاده  دادن  ارتفاع  برای  از یک مسیر  ارتفاع،  اندازه 
مسیر  و  دوبعدی  موضوع  که  است  ذکر  به  الزم  کرد. 
کردن  عمود  برای  باشد.  عمود  هم  بر  باید  انتخابی 
آنها  به  ادامه  در  دارد که  دو موضوع روش های وجود 

پرداخت. خواهیم 

ارتفاع  این گزینه می توان  انتخاب  با   :Taper angle
دادن را با تغییر زاویۀ آن انجام داد. با پاسخ به سؤال 
زیر زاویه را تعیین می کنیم. این عدد می تواند بین 90 

و 90- درجه باشد.
 Specify angle of taper for extrusion or
[Expression] <45>: 10

با انجام فرمان باال شکل روبه رو ایجاد می شود. اما برای 
دیدن شکل در این حالت باید نوع دید صفحه را تغییر 
 Visual style و View دهیم برای این کار از فرمان

استفاده می کنیم.



نقشه کشی فّنی رایانه ای / فصل 3 / ترسیم های سه بعدی
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فرمان View برای تغییر دید

View تغییر دید

Command Line View or V

Menu bar View  3D View

Ribbon View Views

Toolbar   View  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

19 
 

Taper angle:  با انتخاب این گزینه می توان ارتفاع دادن را با تغییر زاویه ی
 آن انجام داد. با پاسخ به سوال زیر زاویه را تعیین می کنیم. این عدد می تواند

 باشد.درجه  -90و  90بین 
Specify angle of taper for extrusion or [Expression] <45>: 10 

 
 
 

با انجام فرمان باال شکل روبرو ایجاد می شود. اما برای دیدن شکل در این حالت باید نوع 
 استفاده می کنیم. Visual style و View دید صفحه را تغییر دهیم برای این کار از فرمان

 
 
 
 

 برای تغییر دید Viewفرمان 
 

View تغییر دید 
Command Line View or V 
Menu bar View  3D View 

Ribbon View Views 

Toolbar View   
 

مسیر برای اجرای این فرمان استفاده از قسمت راحت ترین 
View controls .در سمت چپ صفحه کار است 

می  Topهمانطور که می بینید با کلیک کردن روی کلمه 
نه های دید را مالحظه کرده و با انتخاب هر توانید تمام گزی

 تغییر دهید.کدام دید صفحه را 
  

از  استفاده  فرمان  این  اجرای  برای  مسیر  راحت ترین 
کار  صفحه  چپ  سمت  در   View controls قسمت 

است.
 Top همانطور که می بینید با کلیک کردن روی کلمه
با  و  کرده  مالحظه  را  دید  گزینه های  تمام  می توانید 

انتخاب هرکدام دید صفحه را تغییر دهید.

Left  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

20 
 

 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

  Bottomنمای سمت چپ 

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

20 
 

 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

  Topنمای زیر 

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

20 
 

 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

نمای باال 

Back  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

20 
 

 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

 Frontنمای پشت 

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

20 
 

 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

  Rightنمای جلو 

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

نمای سمت راست 

NE Isometric  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

دید ایزومتریک از شمال شرقی
SE Isometric  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 
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 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

دید ایزومتریک از جنوب شرقی
SW Isometric  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

20 
 

 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
Perspective )همان نقطه گریزParallel  دید به صورت موازیNW Isometric

دید ایزومتریک از شمال غربی
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View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

شکل دیوار منحنی را که در ترسیم 1 آموزش داده شد رسم کرده و آن را از دیدهای مختلف ببینید. فعالیت 
کالسی 8

فرمان Visual Style برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدی

Visualstyles تغییر دید

Command Line Visualstyles or VS

Menu bar View  Visual Styles

Ribbon View Visual Styles

Toolbar   Visual Styles  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

20 
 

 Top نمای باال  Bottom نمای زیر  Left نمای سمت چپ 

 Right نمای سمت راست  Front نمای جلو  Back  نمای پشت

NE Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال شرقی

SE Isometric 
 وب شرقیدید ایزومتریک از جن

SW Isometric 
 دید ایزومتریک از جنوب غربی

دید به صورت پرسپکتیوی )یا 
همان نقطه گریز( 

Perspective 

  دید به صورت موازی
Parallel 

NW Isometric 
 دید ایزومتریک از شمال غربی

 View manager   دسترسی به پنجره تنظیم دیدها

 
 
  از دیدهای مختلف ببینید. رسم کرده و آن راآموزش داده شد  1که در ترسیم را شکل دیوار منحنی 

 
 غییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه بعدیبرای ت Visual Styleفرمان 

 
Visualstyles تغییر دید 
Command Line Visualstyles or VS 
Menu bar View  Visual Styles 

Ribbon View Visual Styles 

Toolbar Visual Styles   
 

مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ موضوع های سه راحت ترین 
در سمت چپ صفحه کار  Visual Style controlsبعدی استفاده از 

  است.
سایر گزینه های این فرمان قابل  2D Wireframeبا کلیک روی کلمه 

 ند.مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام نوع نمایش صفحه تغییر می ک

راحت ترین مسیر برای تغییر حالت در نمایش و رنگ 
 Visual  Style از  استفاده  بعدی  سه  موضوع های 

است.  کار  صفحه  چپ  سمت  در   controls
با کلیک روی کلمه 2D Wireframe سایر گزینه های 
این فرمان قابل مالحظه بوده و با کلیک روی هر کدام 

نوع نمایش صفحه تغییر می کند.
انواع دیدهای تغییر رنگ صفحه:
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RealisticConceptualHidden2D Wireframe

دوبعدی با همه خطوطخطوط پشت دیده نشودهاله ای از رنگ الیهجنس یا متریال

SketchyShaded of GrayShaded with edgesShaded

رنگ الیهرنگ الیه همراه خطوط لبهسایه دار خاکستریحالت اسکیس دستی

Visual Style ManagerXrayWireframe

سه بعدی با همه شیشه ایپنجره مدیریت تنظیم های تغییر رنگ
خطوط
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دیوار های پالن زیر را با استفاده از فرمان های گفته شده به اندازه 3/2 واحد ارتفاع دهید. این پالن را در فصل 
پیش رسم کرده اید.

فعالیت 
کالسی 9

ترسیم 2
فرمان های مربوط به ترسیم

1- Line
2- Presspull
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دوبعدی  پروفایل   Line فرمان  از  استفاده  با  ابتدا 
فرمان  کمک  به  سپس  می کنیم.  رسم  را  نیاز  مورد 
می دهیم. ارتفاع  شده  رسم  دیوار  به   Presspull

قبل از استفاده از فرمان Presspull صفحه دید را از 
حالت پالن به حالت ایزومتریک برگردانید تا بتوانید به 

خوبی نحوه انجام فرمان را ببینید.

فرمان Presspull برای ارتفاع دادن به موضوع های دوبعدی

Presspull ارتفاع دادن

Command Line Presspull

Menu bar Draw  Modeling  Presspull

Ribbon  3D Tools  Modeling  Presspull Home 
Modeling  Presspull

Toolbar Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

22 
 

 2ترسیم 
 فرمان های مربوط به ترسیم

1- Line 
2- Presspull 
 
 

 
مورد نیاز را رسم می کنیم. پروفایل دوبعدی  Lineابتدا با استفاده از فرمان 

 به دیوار رسم شده ارتفاع می دهیم. Presspullسپس به کمک فرمان 
صفحه دید را از حالت پالن به حالت  Presspullقبل از استفاده از فرمان 

 ببینید.ایزومتریک برگردانید تا بتوانید به خوبی نحوه انجام فرمان را 
 

 موضوع های دوبعدی برای ارتفاع دادن به Presspullفرمان 
 

Presspull ارتفاع دادن 
Command Line Presspull 
Menu bar Draw  Modeling  Presspull 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Presspull 
Home  Modeling  Presspull 

Toolbar Modeling   
 

 Command: presspull..................................................................................تایپ فرمان و فشردن اینتر..........
......................................................................................................................Select object or bounded area: 

نشانگر در میان خطوط دیوار و کلیک کردن )با قرارگیری نشانگر  انتخاب دیوار رسم شده با قرار دادن
 ..................در وسط دیوار و محل مناسب همه فضای بسته دیوار به حالت خط چین نمایش داده می شود.(

 Specify extrusion height or [Multiple]:3.2..............2/3مشخص کردن اندازه ارتفاع با تایپ عدد 
 extrusion(s) created 1...................................................................رش سیستم از ایجاد یک ارتفاع.........گزا

......................................................................................................................Select object or bounded area: 
انتخاب دیواری که ضخامتش از سایر دیوارها بیشتر است با قرارگیری نشانگر روی صفحه دیوار و کلیک 

 ......................................................کردن.........................................................................................................................
 Specify extrusion height or [Multiple]:0.4..............4/0مشخص کردن اندازه ارتفاع با تایپ عدد 

 extrusion(s) created 1.......................................................گزارش سیستم از ایجاد یک ارتفاع.....................
 :Select object or bounded area...........................فشردن اینتر برای پایان دادن به فرمان.......................

Command: presspull...............................................................................................................تایپ فرمان و فشردن اینتر
Select object or bounded area:.........................................................................................................................................
انتخاب دیوار رسم شده با قرار دادن نشانگر در میان خطوط دیوار و کلیک کردن )با قرارگیری نشانگر در وسط دیوار و محل 
مناسب همه فضای بسته دیوار به حالت خط چین نمایش داده می شود.(......................................................................................
Specify extrusion height or [Multiple]:3.2........................................3/2 مشخص کردن اندازه ارتفاع با تایپ عدد
1 extrusion)s( created................................................................................................گزارش سیستم از ایجاد یک ارتفاع
Select object or bounded area:...........................................................................................................................................
انتخاب دیواری که ضخامتش از سایر دیوارها بیشتر است با قرارگیری نشانگر روی صفحه دیوار و کلیک کردن.........................
Specify extrusion height or [Multiple]:0.4.................................0/4 مشخص کردن اندازه ارتفاع با تایپ عدد
1 extrusion)s( created..............................................................................................گزارش سیستم از ایجاد یک ارتفاع
Select object or bounded area:............................................................................فشردن اینتر برای پایان دادن به فرمان

• الزم است بدانید نیازی به یکپارچه بودن خطوط نیست و فقط باید محیط بسته باشد.
• با استفاده از این فرمان می توان وجه های یک جسم توپر سه بعدی را نیز به بیرون کشید یا فشار داد.

• با ارتفاع دادن به ناحیه مشخص شده با فشردن یکی از کلیدهای Enter . Esc یا spacebar از فرمان خارج 
می شویم. یا اینکه می توان ناحیه های بعدی را انتخاب کرد.

نکته
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ترسیم 3

فرمان های مربوط به ترسیم
1- Polyline
2- Rectangle
3- Sweep

برای ایجاد این قاب پنجره باید ابتدا پروفایل دوبعدی 
فرمان  با   )Top( پالن  نمای  در  زیر  شکل  مطابق  را 
Polyline رسم کرد. سپس با تغییر دید به نمای جلو 
)Front( رفته و مستطیلی به ابعاد 2 و 1/6 را با فرمان 
برگشته  پالن  نمای  به  حال  نمود.  رسم   Rectangle
و سپس به نمای ایزومتریک منتقل می شویم تا برای 

ایجاد قاب پنجره فرمان Sweep را اجرا کنیم.

فرمان Sweep برای ایجاد حجم سه بعدی

Sweep ایجاد حجم سه بعدی

Command Line Sweep

Menu bar Draw  Modeling  Sweep

Ribbon 3D Tools  Modeling  Sweep
Home  Modeling  Sweep

Toolbar Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

23 
 

.الزم است بدانید نیازی به یکپارچه بودن خطوط نیست و فقط باید محیط بسته باشد 
 
دی را با استفاده از این فرمان می توان وجه های یک جسم توپر سه بع

 .نیز به بیرون کشید یا فشار داد
با ارتفاع دادن به ناحیه مشخص شده با فشردن یکی از کلیدهای Esc, 

Enterیا  spacebar خارج می شویم. یا اینکه می توان ناحیه  فرماناز
 های بعدی را انتخاب کرد.

 

 3ترسیم 
 فرمان های مربوط به ترسیم

1- Polyline 
2- Rectangle 
3- Sweep 

 
 

در  مطابق شکل زیر را تدا پروفایل دوبعدییجاد این قاب پنجره باید اببرای ا
رسم کرد. سپس با تغییر دید به نمای  Polyline( با فرمان Topنمای پالن )

رسم  Rectangleرا با فرمان  6/1و  2و مستطیلی به ابعاد  هرفت( Front)جلو 
ی شویم منتقل م حال به نمای پالن برگشته و سپس به نمای ایزومتریک .نمود

 را اجرا کنیم. Sweepبرای ایجاد قاب پنجره فرمان تا 

 
 
 

 برای ایجاد حجم سه بعدی Sweepفرمان 
 

Sweep ایجاد حجم سه بعدی 
Command Line Sweep 
Menu bar Draw  Modeling  Sweep 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Sweep 
Home  Modeling  Sweep 

Toolbar Modeling   
Sweep برای حرکت دادن یک موضوع دوبعدی در یک مسیر مشخص به کار می رود. 

روش کار با فرمان Sweep به صورت زیر است:
Command: Sweep...........................................................................................................................Sweep اجرای فرمان
Select objects to sweep or [MOde]: 1 found.......................................................انتخاب پروفیل دوبعدی پنجره
Select objects to sweep or [MOde]: ...............................................................تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist] ...............................................................................
مسیر.............................................................................................................................. برای  پنجره  دور  مستطیل  انتخاب 
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Base point: با انتخاب این گزینه می توان یک نقطه را به عنوان نقطۀ مبنای موضوع در نظر گرفت.

ایجاد  مقیاس  می توان  گزینه  این  انتخاب  با   :Scale
جسم سه بعدی حاصل از sweep را تغییر داد. به طور 
مثال با وارد کردن عدد 2 در پاسخ به سؤال زیر اندازه 

انتهای شکل 2 برابر اندازۀ ابتدای آن خواهد بود. 
Enter scale factor or [Reference/
Expression]<1.0000>: 2

Twist: با انتخاب این گزینه و دادن زاویه مورد نظر، 
مسیر،  طول  در   sweep برای  شده  انتخاب  موضوع 

داشت. خواهد  چرخش  خود  حول 
 Enter twist angle or allow banking
for a non-planar sweep path [Bank/
EXpression]<Bank>: 360

شکل های ترسیم شده در توضیحات باال را رسم نمایید.
فعالیت 

کالسی10

ترسیم 4
فرمان های مربوط به ترسیم

1- Polyline
2- Line
3- Revolve
4- Cylinder

برای شروع باید پروفایل دوبعدی را با استفاده از فرمان Polyline در نمای Right همانند شکل زیر بسازیم. به 
فاصله 2 واحد خطی عمودی نیز با فرمان Line رسم می نماییم.
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حال با فرمان Revolve پروفایل ساخته شده را حول خط عمودی می چرخانیم.

فرمان Revolve برای ایجاد حجم سه بعدی

Revolve ایجاد حجم سه بعدی

Command Line Revolve or REV

Menu bar Draw  Modeling  Revolve

Ribbon 3D Tools  Modeling  Revolve
Home  Modeling  Revolve

Toolbar Modeling  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

25 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پروفایل ساخته شده را حول خط عمودی می چرخانیم. Revolveحال با فرمان 
 

 برای ایجاد حجم سه بعدی Revolveفرمان 
 

Revolve ایجاد حجم سه بعدی 
Command Line Revolve or REV 
Menu bar Draw  Modeling  Revolve 

Ribbon 3D Tools  Modeling  Revolve 
Home  Modeling  Revolve 

Toolbar Modeling   
 

Revolve یک محور مشخص به کار می رود. برای دوران یک موضوع دوبعدی حول 
 به صورت زیر است: Revolve روش کار با فرمان

 Revolve..................................................................................................Command: Revolve اجرای فرمان
 Select objects to revolve or [MOde]: 1 found..انتخاب موضوع دوبعدی برای دوران.....................

 :Select objects to revolve or [MOde]...........................تایید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر.............

......................................Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object> 
 .........................................................................................................................Objectبرای انتخاب گزینه  Oتایپ 

 Select an object: ................................به عنوان محور دوران خط عمودی با کلیک کردن روی آنانتخاب 

.......................:Specify angle of revolution or [STart angle/Reverse/EXpression] <360> 
 ...................................................................................... 270با تایپ عدد  تعیین میزان چرخش موضوع دوبعدی

Revolve برای دوران یک موضوع دوبعدی حول یک محور مشخص به کار می رود.

روش کار با فرمان Revolve به صورت زیر است:
Command: Revolve..................................................................................................................Revolve اجرای فرمان
found 1 :[Select objects to revolve or [MOde...................................................انتخاب موضوع دوبعدی برای دوران
Select objects to revolve or [MOde]:.............................................................تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر
Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>.................................................
...........................................................................................................................................Object برای انتخاب گزینه O تایپ
Select an object: ...................................................انتخاب خط عمودی با کلیک کردن روی آن به عنوان محور دوران
Specify angle of revolution or [STart angle/Reverse/EXpression] <360>: ...........................................
تعیین میزان چرخش موضوع دوبعدی با تایپ عدد 270 ....................................................................................................
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با  استوانه  یک   Cylinder فرمان  از  استفاده  با  حال 
ارتفاع 0/7 واحد که مرکزش پای خط عمودی است 

می گردد. ایجاد  روبه رو  شکل  می کنیم.  رسم 

نیاز به رسم خط نیست. بلکه با کلیک کردن در دو نقطه می توان محور دوران را  برای محور دوران حتماً 
کرد. تعیین 

  تمرین های زیر را انجام دهید. 

نکته

فعالیت 
کالسی11

X/Y/Z: در تعیین محور چرخش برای موضوع دوبعدی می توان از محورهای اصلی مختصات یعنی X یا Y و 
یا Z استفاده کرد.

Object: با انتخاب این گزینه می توان برای معرفی محور چرخش یکی از موضوع های زیر را انتخاب کرد تا 
چرخش حول آن انجام شود. ) پاره خط ـ یکی از پاره خط های تشکیل دهندۀ چندخطی ها ـ لبه های موضوع های 

توپر سه بعدی یا صفحه های سه بعدی(
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مرحله سوم: ویرایش سه بعدی ها
ترسیم 1

فرمان های مربوط به ترسیم 
1- Box
2- Union

در نمای ایزومتریک با فرمان Box دو جعبه به اندازه های 2/5×3/5×1/5 و 1/5×1×1 رسم می کنیم. به کمک 
فرمان Move دو جعبه را کنار هم قرار می دهیم. اکنون با فرمان Union این دو جعبه را به یک حجم واحد 

می نماییم. تبدیل 

فرمان Union برای یکی کردن چند حجم سه بعدی

Union یکی کردن چند حجم سه بعدی

Command Line Union or UNI

Menu bar Modify  Solid Editing  Union

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Union
Home  Solid Editing  Union

Toolbar Modeling and Solid Editing  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

27 
 

 یکی کردن چند حجم سه بعدیبرای  Union فرمان
 

Union یکی کردن چند حجم سه بعدی 
Command Line Union or UNI 
Menu bar Modify  Solid Editing  Union 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Union 
Home  Solid Editing  Union 

Toolbar Modeling and Solid Editing   
 

Union .برای ادغام کردن دو یا چند موضوع سه بعدی به کار می رود 
  به صورت زیر است: Union روش کار با فرمان

 Union...............................................................................................................Command:UNI اجرای فرمان

 Select objects: 1 found..................................................................................ی از جعبه ها..........انتخاب یک

 Select objects: 1 found, 2 total...................................................دیگر................................. جعبهانتخاب 

 Select objects.....................................................:..تایید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر.................................
 

بعد از انجام Union  پس یستامکان پذیر نجدا کردن شکل ها از هم .
 ای اولیه کنار بگذاریم.هیک کپی از موضوع  Union بهتر است قبل از فرمان

 کرده و آنها را یکی کنید. آیا فرمان  ایجادعبه دیگر اما جدا از هم دو ج
Union  روی حجم های دور از هم اثر دارد؟ 
از در صورتی که موضوع های سه بعدی به هم چسبیده نباشند بعد Union  می توان آنها را دوباره

 .از هم جدا کرد Separate با استفاده از فرمان
 

 دور از هم چند حجم سه بعدیبرای جدا کردن  Separate فرمان
 

Separate  متداخلغیر های سه بعدیمحججداسازی   
Command Line solidedit  Body or B  seParate or P 

Menu bar Modify  Solid Editing  Separate 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Separate 
Home  Solid Editing  Separate 

Toolbar Solid Editing   

Union برای ادغام کردن دو یا چند موضوع سه بعدی به کار می رود.

روش کار با فرمان Union به صورت زیر است: 
UNI:Command.............................................................................................................................Union فرمان  اجرای 
Select objects: 1 found..........................................................................................................انتخاب یکی از جعبه ها
Select objects: 1 found. 2 total.......................................................................................................انتخاب جعبه دیگر
Select objects:.......................................................................................................تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر

بعد از انجام Union جدا کردن شکل ها از هم امکان پذیر نیست. پس بهتر است قبل از فرمان Union یک 
کپی از موضوع های اولیه کنار بگذاریم.

نکته
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را  آنها  و  کرده  ایجاد  از هم  اما جدا  دیگر  دو جعبه 
یکی کنید. آیا فرمان Union روی حجم های دور از 

اثر دارد؟  هم 

در صورتی که موضوع های سه بعدی به هم چسبیده نباشند بعد از Union می توان آنها را دوباره با استفاده از 
فرمان Separate از هم جدا کرد.

بررسی 
کنید

نکته

فرمان Separate برای جدا کردن چند حجم سه بعدی دور از هم

Separate جداسازی حجم های سه بعدی غیرمتداخل  

Command Line solidedit  Body or B  seParate or P

Menu bar Modify  Solid Editing  Separate

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Separate
Home  Solid Editing  Separate

Toolbar   Solid Editing  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

27 
 

 یکی کردن چند حجم سه بعدیبرای  Union فرمان
 

Union یکی کردن چند حجم سه بعدی 
Command Line Union or UNI 
Menu bar Modify  Solid Editing  Union 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Union 
Home  Solid Editing  Union 

Toolbar Modeling and Solid Editing   
 

Union .برای ادغام کردن دو یا چند موضوع سه بعدی به کار می رود 
  به صورت زیر است: Union روش کار با فرمان

 Union...............................................................................................................Command:UNI اجرای فرمان

 Select objects: 1 found..................................................................................ی از جعبه ها..........انتخاب یک

 Select objects: 1 found, 2 total...................................................دیگر................................. جعبهانتخاب 

 Select objects.....................................................:..تایید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر.................................
 

بعد از انجام Union  پس یستامکان پذیر نجدا کردن شکل ها از هم .
 ای اولیه کنار بگذاریم.هیک کپی از موضوع  Union بهتر است قبل از فرمان

 کرده و آنها را یکی کنید. آیا فرمان  ایجادعبه دیگر اما جدا از هم دو ج
Union  روی حجم های دور از هم اثر دارد؟ 
از در صورتی که موضوع های سه بعدی به هم چسبیده نباشند بعد Union  می توان آنها را دوباره

 .از هم جدا کرد Separate با استفاده از فرمان
 

 دور از هم چند حجم سه بعدیبرای جدا کردن  Separate فرمان
 

Separate  متداخلغیر های سه بعدیمحججداسازی   
Command Line solidedit  Body or B  seParate or P 

Menu bar Modify  Solid Editing  Separate 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Separate 
Home  Solid Editing  Separate 

Toolbar Solid Editing   
Separate  برای جدا کردن چند موضوع سه بعدی که با هم یکی شده اند به کار می رود. الزم است بدانید این 
فرمان فقط روی مواردی عمل می کند که از نظر وجه یا لبه به هم نچسبیده باشند. یعنی موضوع های به هم 

نباشند. پیوسته متداخل 
روش کار با فرمان Separate  به صورت زیر است: 

 Command: SOLIDEDIT...............................................................................................SOLIDEDIT اجرای فرمان
Enter a solids editing option  [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: b...........................................
انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه( که برای فرمان Separate باید b یعنی 
Body را انتخاب کرد...................................................................................................................................................................
Enter a body editing option:......................................................................................انتخاب یکی از موارد ویرایش
[Imprint/seParate  solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit]  <eXit>:  p  ..........................................
...............................................................................................................  p حرف  تایپ  با     seParate گزینه  انتخاب 
Select  a  3D  solid: آن.....................................................................................  جداسازی  برای  موضوع  انتخاب 
Enter a body editing option ..............................................................انتظار برای انتخاب فرمان ویرایشی جدید
[Imprint/seParate  solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit]  <eXit>:  ....................................................
Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1 ................................................................................
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>:  ...........................................................
در نهایت با فشردن دوبار اینتر یعنی تأیید فرمان خروج eXit از فرمان خارج می شویم................................................................
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در تمرین قبل دو جعبه جدا از هم را با فرمان Union یکی کرده بودید. حال با فرمان Separate آنها را 
دوباره از هم جدا سازید.

ترسیم 2
فرمان های مربوط به ترسیم

1- Box
2- Subtract

فعالیت 
کالسی12

برای شروع در نمای ایزومتریک با فرمان Box دو جعبه 
ایجاد کرده و آنها را مانند شکل متداخل می کنیم.

حال با فرمان Subtract از جعبه بزرگ، جعبه کوچک 
را کم می کنیم.

فرمان Subtract برای کم کردن حجم های سه بعدی از هم

Subtract کم کردن

Command Line Subtract or SU

Menu bar Modify  Solid Editing  Subtract

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Subtract
Home  Solid Editing  Subtract

Toolbar   Modeling and Solid Editing  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

29 
 

 از هم سه بعدی های حجم برای کم کردن Subtract فرمان
 

Subtract کردن کم 
Command Line Subtract or SU 
Menu bar Modify  Solid Editing  Subtract 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Subtract 
Home  Solid Editing  Subtract 

Toolbar Modeling and Solid Editing   
 

Subtract  رود.برای کم کردن دو یا چند موضوع سه بعدی یا ناحیه ای از هم به کار می 
  به صورت زیر است: Subtract روش کار با فرمان

.............Command: SUBTRACT Select solids, surfaces, and regions to subtract from  
 ................................................................................................................................................ Subtract اجرای فرمان

 Select objects: 1 found....................................................)جعبه بزرگتر( انتخاب موضوع سه بعدی اصلی
 Select objects............................:.............................تایید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر................................

..............................................................: 1 found Select solids, surfaces, and regions to subtract 
 ....................................)انتخاب جعبه پایینی( انتخاب موضوع یا موضوع هایی که باید از شکل اصلی کم شود

 Select objects..........................................................................:...تایید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر............
 

 با اجرای فرمان شکل روبرو حاصل می شود.
 
 

 
 3ترسیم 

 فرمان های مربوط به ترسیم
1- Box 
2- Cylindar 
3- Intersect 

 
 

یک جعبه رسم می کنیم. سپس با فرمان  Boxبرای این ترسیم ابتدا به دید ایزومتریک رفته و با فرمان 
Cylindar .استوانه ای رسم می کنیم که مرکزش یکی از گوشه های جعبه باشد 

 فصل مشترک این دو حجم را ایجاد می کنیم. Intersectحال با فرمان 

1 

2 

Subtract برای کم کردن دو یا چند موضوع سه بعدی یا ناحیه ای از هم به کار می رود.
روش کار با فرمان Subtract به صورت زیر است: 

 Command: SUBTRACT Select solids. surfaces. and regions to subtract from.............................
.....................................................................................................................................................  Subtract فرمان  اجرای 
Select objects: 1 found...............................................................)انتخاب موضوع سه بعدی اصلی )جعبه بزرگتر
Select objects:.........................................................................................................تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر
Select solids. surfaces. and regions to subtract: 1 found.......................................................................................
انتخاب موضوع یا موضوع هایی که باید از شکل اصلی کم شود )انتخاب جعبه پایینی(..................................................................
Select objects:............................................................................................................تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر
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با اجرای فرمان شکل روبه رو حاصل می شود.

ترسیم 3
فرمان های مربوط به ترسیم

1- Box
2- Cylindar
3- Intersect

1

2

فرمان  با  سپس  می کنیم.  رسم  جعبه  یک   Box فرمان  با  و  رفته  ایزومتریک  دید  به  ابتدا  ترسیم  این  برای 
باشد. جعبه  گوشه های  از  یکی  مرکزش  که  می کنیم  رسم  استوانه ای   Cylindar

حال با فرمان Intersect فصل مشترک این دو حجم را ایجاد می کنیم.
فرمان Intersect برای ایجاد فصل مشترک حجم های سه بعدی 

Intersect فصل مشترک

Command Line Intersect or IN

Menu bar Modify  Solid Editing  Intersect

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Intersect
Home  Solid Editing  Intersect

Toolbar   Modeling and Solid Editing  

 های سه بعدی / ترسیم 3نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

30 
 

  سه بعدی های حجم برای ایجاد فصل مشترک Intersect فرمان
 

Intersect فصل مشترک 
Command Line Intersect or IN 

Menu bar Modify  Solid Editing  Intersect 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Intersect 
Home  Solid Editing  Intersect 

Toolbar Modeling and Solid Editing   
 

Intersect .برای تعیین فصل مشترک دو یا چند موضوع متداخل به کار می رود  
  به صورت زیر است: Intersect روش کار با فرمان

 Intersect..............................................................................................................Command: IN اجرای فرمان
 Select objects: 1 found...........................................................................................جعبه.....................انتخاب 
 Select objects: 1 found, 2 total..............................................................استوانه..............................انتخاب 

 Select objects...........................................................:....تایید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر...........................
 
 که مرکز آن مرکز قاعده باالیی  3واحد و کره ای با شعاع  5و ارتفاع  2ع قاعده یک استوانه به شعا

 ایجاد نمایید. را استوانه باشد را رسم کرده و فصل مشترک آنها 

Intersect برای تعیین فصل مشترک دو یا چند موضوع متداخل به کار می رود. 
روش کار با فرمان Intersect به صورت زیر است: 

Command:  IN...........................................................................................................................Intersect فرمان  اجرای 
Select objects: 1 found...............................................................................................................................انتخاب جعبه
Select objects: 1 found. 2 total..........................................................................................................انتخاب استوانه
Select objects:.....................................................................................................تأیید انتخاب ها با فشردن کلید اینتر

یک استوانه به شعاع قاعده 2 و ارتفاع 5 واحد و کره ای با شعاع 3 که مرکز آن مرکز قاعده باالیی استوانه باشد 
را رسم کرده و فصل مشترک آنها را ایجاد نمایید. 

فعالیت 
کالسی13
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ارزشیابی شایستگی ترسیم های سه بعدی

شرح کار:
با استفاده از فرمان های این فصل بتواند حجم های ساده و پیچیده را با اندازه های الزم و طبق نظر هنرآموز محترم، ایجاد 

و ارائه نماید.
استاندارد عملکرد: 

توانایی به کارگیری کمک رسم ها، برای رسم خط های مورب و استفاده از فرمان های سه بعدی ترسیم های الزم را مطابق 
استاندارد و با اندازه های دقیق و مطابق نظر هنرآموز محترم رسم و ارائه نماید.

شاخص ها:
رعایت اصول استفاده از فرمان ها و به کارگیری کمک رسم ها برای رسم حجم های سه بعدی و دقت در اندازه های صحیح 

و ویرایش آنها در مدت زمان الزم.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نرم افزار اتوکد و نقشه های کتاب، خواسته های آن را شامل انواع حجم ها، در زمان مناسب و مطابق 
اندازه ها و نظر هنرآموز محترم رسم نماید و قادر به ویرایش آنها باشد.

ابزار و تجهیزات: سیستم رایانه - نرم افزار اتوکد 2014 - کتاب
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2احجام ساده هندسی1

2ایجاد حجم های ترکیبی2

2ویرایش سه بعدی ها 31

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 4

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

آیا الزم است همیشه تمامی نقشه های دوبعدی را خود ترسیم کنیم؟
با ایجاد حجم ساختمانی بسیاری از نقشه های دو بعدی از آن خارج می گردد.
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استاندارد عملکرد

مراحل کار در فصل چهارم )خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی(
 ویرایش سه بعدی ها )قسمت دوم(

 ترسیم حجم ساختمانی
 خروجی دوبعدی از حجم های سه بعدی

 چاپ نقشه

مقدمه
ایجاد حجم های ساختمانی و تهیۀ کانسپت ها برای خلق یک فضا، پیش زمینۀ طراحی می باشد. این امر به راحتی در 
نرم افزار اتوکد قابل اجرا بوده و با ایجاد خروجی های دوبعدی از حجم های سه بعدی ایجاد شده در نهایت می توان به 

نقشه های ساختمانی دسترسی پیدا کرد. 
آنچه که در نرم افزار اتوکد ترسیم می شود به صورت فیزیکی قابل لمس نیست. پس الزم است فایل های ایجاد شده 

از نقشه ها روی کاغذ چاپ شود تا قابل استفاده در اجرای بنا باشد.

پس از به پایان رسیدن این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از نرم افزار اتوکد و فرمان های 
آموزش داده شده و مطابق استانداردهای نشریۀ 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO، حجم های ساختمانی 

را ایجاد کرده و از این حجم های سه بعدی خروجی دوبعدی گرفته و در پایان روی کاغذ چاپ نماید.

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی
یادگیری 4واحد 
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مرحله اول: ویرایش سه بعدی ها 2
ویرایش حجم های سه بعدی با اثرگذاری روی سه قسمت از حجم انجام می شود. این سه قسمت شامل بدنه حجم 

)Body(، وجه ها یا صفحه های حجم )Face( و لبه های حجم )Edge( می باشد.
تمام فرمان های مربوط به ویرایش این سه قسمت را می توان در نوار ابزار Solidedit مشاهده کرد.

 خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی /  4نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

1 
 

 چهارم )خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی(در فصل  مراحل کار
  2ویرایش سه بعدی ها 
 ترسیم حجم ساختمانی 
 خروجی دوبعدی از حجم های سه بعدی 
 چاپ نقشه 

 
 2ویرایش سه بعدی ها : لوامرحله 

ویرایش حجم های سه بعدی با اثر گذاری روی سه قسمت از حجم انجام می شود. این سه قسمت 
 می باشد.( Edge)و لبه های حجم  (Face) ، وجه ها یا صفحه های حجم(Body) شامل بدنه حجم

 مشاهده کرد. Solideditتمام فرمان های مربوط به ویرایش این سه قسمت را می توان در نوار ابزار 
 

 
 

فرمان از آیکن های این نوارابزار آموزش داده شد. حال به بررسی سایر فرمان ها و  4در فصل گذشته 
 کاربرد آنها می پردازیم.

 
 برای تغییر ارتفاع یک صفحه از حجم  Extrude Face فرمان

 
Extrude Face تغییر ارتفاع 
Command Line Solidedit  Face or F  Extrude or E 

Menu bar Modify  Solid Editing  Extrude 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Extrude 
Home  Solid Editing  Extrude 

Toolbar Solid Editing   
 

 Extrude face .برای افزایش یا کاهش ارتفاع صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود  
  به صورت زیر است: Extrude کار با فرمانروش 
  SOLIDEDIT..............................................................................Command: SOLIDEDIT فرماناجرای 

................................................................Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1 
 .....................................................................................گزارش در مورد بررسی موضوع از نظر توپر بودن................

................................Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f 

در فصل گذشته 4 فرمان از آیکن های این نوارابزار آموزش داده شد. حال به بررسی سایر فرمان ها و کاربرد آنها 
می پردازیم.

فرمان Extrude Face برای تغییر ارتفاع یک صفحه از حجم )ضخامت یک جسم(
Extrude Face تغییر ارتفاع

Command Line Solidedit  Face or F  Extrude or E

Menu bar Modify  Solid Editing  Extrude

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Extrude
Home  Solid Editing  Extrude

Toolbar Solid Editing  

 خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی /  4نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

1 
 

 چهارم )خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی(در فصل  مراحل کار
  2ویرایش سه بعدی ها 
 ترسیم حجم ساختمانی 
 خروجی دوبعدی از حجم های سه بعدی 
 چاپ نقشه 

 
 2ویرایش سه بعدی ها : لوامرحله 

ویرایش حجم های سه بعدی با اثر گذاری روی سه قسمت از حجم انجام می شود. این سه قسمت 
 می باشد.( Edge)و لبه های حجم  (Face) ، وجه ها یا صفحه های حجم(Body) شامل بدنه حجم

 مشاهده کرد. Solideditتمام فرمان های مربوط به ویرایش این سه قسمت را می توان در نوار ابزار 
 

 
 

فرمان از آیکن های این نوارابزار آموزش داده شد. حال به بررسی سایر فرمان ها و  4در فصل گذشته 
 کاربرد آنها می پردازیم.

 
 برای تغییر ارتفاع یک صفحه از حجم  Extrude Face فرمان

 
Extrude Face تغییر ارتفاع 
Command Line Solidedit  Face or F  Extrude or E 

Menu bar Modify  Solid Editing  Extrude 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Extrude 
Home  Solid Editing  Extrude 

Toolbar Solid Editing   
 

 Extrude face .برای افزایش یا کاهش ارتفاع صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود  
  به صورت زیر است: Extrude کار با فرمانروش 
  SOLIDEDIT..............................................................................Command: SOLIDEDIT فرماناجرای 

................................................................Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1 
 .....................................................................................گزارش در مورد بررسی موضوع از نظر توپر بودن................

................................Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f 

Extrude face برای افزایش یا کاهش ارتفاع یا ضخامت یک موضوع سه بعدی به کار می رود. 
روش کار با فرمان Extrude به صورت زیر است: 

 Command: SOLIDEDIT.............................................................................................SOLIDEDIT اجرای فرمان
Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1...................................................................................
گزارش در مورد بررسی موضوع از نظر توپر بودن...................................................................................................................
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f................................................
انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(.......................................................................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy.....................
/coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: e.............................................. Extrude برای انتخاب E تایپ
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found....................................انتخاب صفحه ای از موضوع سه بعدی
Select faces or [Undo/Remove/ALL :]........................................انتخاب صفحه ای دیگر یا تأیید انتخاب با اینتر
Specify height of extrusion or [Path]: 3........................................................................................................................
تعیین عدد مثبت برای افزایش و عدد منفی برای کاهش ارتفاع یا ضخامت جسم..........................................................
Specify angle of taper for extrusion <0>: 0 ..................................................تعیین زاویه برای شیب ارتفاع
Solid validation started ..........................................................................................پیغام شروع کار برای تغییر ارتفاع
Solid validation completed....................................................................................پیغام پایان کار برای تغییر ارتفاع
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Path: با انتخاب این گزینه می توان به جای دادن اندازه ارتفاع، از یک مسیر برای ارتفاع دادن استفاده کرد. الزم 
به ذکر است که موضوع دوبعدی و مسیر انتخابی باید بر هم عمود باشد. 

Taper angle: با انتخاب این گزینه می توان ارتفاع دادن را با تغییر زاویه آن انجام داد. با پاسخ به  سؤال زیر 
زاویه را تعیین می کنیم. این عدد می تواند بین 90 و 90- درجه باشد.

Specify angle of taper for extrusion <0>: 20 ................................................تعیین زاویه برای شیب ارتفاع

face selected انتخاب صفحه                        Positive angle زاویه مثبت                                         Negative angle زاویه منفی

Undo: برای برگشتن به یک مرحله عقب تر 
Remove: برای خارج کردن صفحۀ انتخاب شده از موارد انتخابی

ALL: برای انتخاب همۀ صفحه های موضوع صلب جهت افزایش یا کاهش ارتفاع یا ضخامت آن
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فرمان Move Face برای جابه جایی یک صفحه از حجم 

Move Face جابه جایی صفحه ای از حجم

Command Line Solidedit  Face or F  Move or M

Menu bar Modify  Solid Editing  Move

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Move
Home  Solid Editing  Move

Toolbar Solid Editing  

 خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی /  4نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

3 
 

ALL: برای انتخاب همه ی صفحه های موضوع صلب جهت افزایش یا کاهش ارتفاع 
 یک صفحه از حجم  جابجایی برای Move Face فرمان

 
Move Face جابجایی صفحه ای از حجم 
Command Line Solidedit  Face or F  Move or M 

Menu bar Modify  Solid Editing  Move 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Move 
Home  Solid Editing  Move 

Toolbar Solid Editing   
 

Move faces .برای جابجایی صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود  
  به صورت زیر است: Move face روش کار با فرمان

  SOLIDEDIT............................................................................Command: SOLIDEDIT اجرای فرمان

...............................Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f 

 ..................................موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(......................... انتخاب یکی از
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy 

 Move ........................................../coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: m برای انتخاب M تایپ
 :face found Select faces or [Undo/Remove] 1... ..........انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب

 :Select faces or [Undo/Remove/ALL]. ......انتخاب صفحه دیگر یا زدن اینتر برای پایان انتخاب ..
 :Specify a base point or displacement................  ...............................................انتخاب نقطه ی مبنا 

 ....................................................................................... Specify a second point of displacement: 15 
 ......وارد کردن عددی برای فاصلهجهت نشانگر و  تغییرانتخاب نقطه ی دوم برای تعیین میزان جابجایی یا 

 .Solid validation started ................................................................. پیغام شروع کار برای جابجایی صفحه

 .Solid validation completed .........................................................پیغام پایان کار برای جابجایی صفحه 
 Enter a face editing option................................... ...انتظار برای انتخاب فرمان ویرایشی جدید...............

 ........................از فرمان خارج می شویم.......... eXit دوبار اینتر یعنی تایید فرمان خروج فشردندر نهایت با 

 

Move faces برای جابه جایی صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود. 
روش کار با فرمان Move face به صورت زیر است: 

 Command: SOLIDEDIT............................................................................................SOLIDEDIT اجرای فرمان
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f..................................................
انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(.........................................................................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy
/coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: m........................................ Move برای انتخاب M تایپ
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found ..............................انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: ............... انتخاب صفحه دیگر یا فشردن اینتر برای پایان انتخاب
Specify a base point or displacement:  ......................................................................................... انتخاب نقطۀ مبنا
Specify a second point of displacement: 15  .......................................................................................................
انتخاب نقطۀ دوم برای تعیین میزان جابه جایی یا تغییر جهت نشانگر و وارد کردن عددی برای فاصله............................
Solid validation started. .............................................................................. پیغام شروع کار برای جابه جایی صفحه
Solid validation completed. ........................................................................ پیغام پایان کار برای جابه جایی صفحه
Enter a face editing option .....................................................................انتظار برای انتخاب فرمان ویرایشی جدید
در نهایت با فشردن دوبار اینتر یعنی تأیید فرمان خروج eXit از فرمان خارج می شویم................................................
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یک مکعب مربع به ابعاد 3 واحد رسم کرده و فرمان باال را روی صفحه باالیی مکعب انجام دهید. مشاهدات 
خود را با دیگر هنرجویان در میان بگذارید.

فعالیت 
کالسی 1

فعالیت 
کالسی 2

فرمان Taper Face برای باریک سازی یک صفحه از حجم 
Taper Face باریک سازی صفحه ای از حجم

Command Line Solidedit  Face or F  Taper or T

Menu bar Modify  Solid Editing  Taper

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Taper
Home  Solid Editing  Taper

Toolbar   Solid Editing  

 خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی /  4نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

4 
 

 واحد رسم کرده و فرمان باال را روی صفحه باالیی مکعب انجام دهید.  3یک مکعب مربع به ابعاد
 مشاهدات خود را با دیگر هنرجویان درمیان بگذارید.

 یک صفحه از حجم  باریک سازیبرای  Taper Face فرمان
 

Taper Face صفحه ای از حجم باریک سازی 
Command Line Solidedit  Face or F  Taper or T 

Menu bar Modify  Solid Editing  Taper 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Taper 
Home  Solid Editing  Taper 

Toolbar Solid Editing   
 

Taper faces  به کار می رود.برای باریک سازی صفحه های موضوع سه بعدی 
  به صورت زیر است: Taper facesروش کار با فرمان 

  SOLIDEDIT............................................................................Command: SOLIDEDIT اجرای فرمان

...............................Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f 

 ..................................انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(.........................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy 

 Taper ............................................./coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: t انتخاببرای  T تایپ
 :face found Select faces or [Undo/Remove] 1... .......انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب...

 :Select faces or [Undo/Remove/ALL]. ......انتخاب صفحه دیگر یا زدن اینتر برای پایان انتخاب ..
 Specify the base point: مشخص کردن نقطه مبنا........................................................................................

 :Specify another point along the axis of taperingمشخص کردن نقطه دیگر برای تعیین آکس 
 Specify the taper angle: -20یزان زاویه برای باریک سازی ...................................... مشخص کردن م

 ........................از فرمان خارج می شویم.......... eXit دوبار اینتر یعنی تایید فرمان خروج فشردندر نهایت با 
 

 
 
  شکل باال را رسم کرده و فرمانTaper .را روی آن اجرا کنید 

Taper faces برای باریک سازی صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود.
روش کار با فرمان Taper faces به صورت زیر است: 

 Command: SOLIDEDIT.............................................................................................SOLIDEDIT اجرای فرمان
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f................................................
انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(.........................................................................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy
/coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: t................................................................ Taper برای انتخاب T تایپ
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found  ..............................انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: ................... انتخاب صفحه دیگر یا فشردن اینتر برای پایان انتخاب
Specify the base point :.......................................................................................................مشخص کردن نقطه مبنا
Specify another point along the axis of tapering: ......... مشخص کردن نقطه دیگر برای تعیین آکس
Specify the taper angle: -20 ........................................................ مشخص کردن میزان زاویه برای باریک سازی
در نهایت با فشردن دوبار اینتر یعنی تأیید فرمان خروج eXit از فرمان خارج می شویم...............................................

شکل باال را رسم کرده و فرمان Taper را روی آن اجرا کنید.
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فرمان Rotate Face برای چرخش صفحه حجم 

Rotate Face چرخش صفحه حجم

Command Line Solidedit  Face or F  Rotate or R

Menu bar Modify  Solid Editing  Rotate

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Rotate
Home  Solid Editing  Rotate

Toolbar Solid Editing  

 خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی /  4نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

5 
 

 
 

 برای چرخش صفحه حجم  Rotate Face فرمان
 

Rotate Face چرخش صفحه حجم 
Command Line Solidedit  Face or F  Rotate or R 

Menu bar Modify  Solid Editing  Rotate 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Rotate 
Home  Solid Editing  Rotate 

Toolbar Solid Editing   
 

Rotate faces .برای چرخاندن صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود 
  به صورت زیر است: Rotate facesروش کار با فرمان 

  SOLIDEDIT............................................................................Command: SOLIDEDIT اجرای فرمان

...............................Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f 

 ..................................انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(.........................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy 

 Rotate .........................................../coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: r برای انتخاب R تایپ
 :face found Select faces or [Undo/Remove] 1... .......انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب...

 :Select faces or [Undo/Remove/ALL]. ......دیگر یا زدن اینتر برای پایان انتخاب ..انتخاب صفحه 
............ Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis] <2points>: 

 .......................................................انتخاب اولین نقطه برای تعیین آکس چرخش یا استفاده از زیرگزینه ها 
 :Specify the second point on the rotation axis انتخاب دومین نقطه برای تعیین آکس چرخش

 Specify a rotation angle or [Reference]: -20.............  کردن میزان زاویه چرخش .......مشخص 

 ........................از فرمان خارج می شویم.......... eXit دوبار اینتر یعنی تایید فرمان خروج فشردندر نهایت با 
 

 

Rotate faces برای چرخاندن صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود.
روش کار با فرمان Rotate faces به صورت زیر است: 

  Command: SOLIDEDIT...........................................................................................SOLIDEDIT اجرای فرمان
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f..................................................
انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(........................................................................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy
/coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: r............................................................. Rotate برای انتخاب R تایپ
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found ...............................انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: ................... انتخاب صفحه دیگر یا فشردن اینتر برای پایان انتخاب
Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis] <2points>: ..........................
انتخاب اولین نقطه برای تعیین آکس چرخش یا استفاده از زیرگزینه ها ..........................................................................
Specify the second point on the rotation axis:..............انتخاب دومین نقطه برای تعیین آکس چرخش
Specify a rotation angle or [Reference]: -20  .................................... مشخص کردن میزان زاویه چرخش
در نهایت با فشردن دوبار اینتر یعنی تأیید فرمان خروج eXit از فرمان خارج می شویم................................................
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فرمان Offset Face برای تکرار موازی صفحه حجم 

Offset Face تکرار موازی صفحه حجم

Command Line Solidedit  Face or F  Offset or O

Menu bar Modify  Solid Editing  Offset

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Offset
Home  Solid Editing  Offset

Toolbar Solid Editing  
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 برای تکرار موازی صفحه حجم  Offset Face فرمان
 

Offset Face تکرار موازی صفحه حجم 
Command Line Solidedit  Face or F  Offset or O 

Menu bar Modify  Solid Editing  Offset 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Offset 
Home  Solid Editing  Offset 

Toolbar Solid Editing   
 

Offset faces  برای تکرار موازی صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود. این فرمان نیز تقریبا
 عمل می کند. Extrud facesمانند 

  به صورت زیر است: Offset faceروش کار با فرمان 
  SOLIDEDIT............................................................................Command: SOLIDEDIT اجرای فرمان

...............................Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f 

 ..................................انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(.........................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy 

 Offset .........................................../coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: o برای انتخاب O تایپ
 :face found Select faces or [Undo/Remove] 1... .......انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب...

 :Select faces or [Undo/Remove/ALL]. ......انتخاب صفحه دیگر یا زدن اینتر برای پایان انتخاب ..
 Specify the offset distance: 0.5................. ...................فاصله تکرار صفحه .................. مشخص کردن

 ........................از فرمان خارج می شویم.......... eXit دوبار اینتر یعنی تایید فرمان خروج فشردندر نهایت با 
 
 
 
 

 Extrud برای تکرار موازی صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود. این فرمان نیز تقریباً مانند Offset faces
faces عمل می کند.

روش کار با فرمان Offset face به صورت زیر است: 
 Command: SOLIDEDIT.............................................................................................SOLIDEDIT اجرای فرمان
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f..................................................
انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه(.........................................................................
Enter a face editing option: [Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/ Copy
/coLor/mAterial/Undo/eXit]< eXi t>: o............................................................. Offset برای انتخاب O تایپ
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found  ..........................انتخاب یکی از صفحه های موضوع صلب
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: ............... انتخاب صفحه دیگر یا فشردن اینتر برای پایان انتخاب
Specify the offset distance: 0.5 ..................................................................مشخص کردن فاصله صفحات موازی
در نهایت با فشردن دوبار اینتر یعنی تأیید فرمان خروج eXit از فرمان خارج می شویم................................................



نقشه کشی فّنی رایانه ای / فصل 4 / خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

127

با توجه به شکل مقابل می توانید تفاوت بین دو فرمان 
Offset face و Extrude face را ببینید. 

فرمان Copy Face برای کپی یک صفحه از جسم سه بعدی 
Copy Face کپی صفحه حجم

Command Line Solidedit  Face or F  Copy or C

Menu bar Modify  Solid Editing  Copy

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Copy
Home  Solid Editing  Copy

Toolbar
Solid Editing  
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 با توجه به شکل می توانید تفاوت بین دو فرمان

Offset face و Extrude face .را ببینید  
 

 
 برای کپی صفحه حجم  Copy Face فرمان

 
Copy Face کپی صفحه حجم 
Command Line Solidedit  Face or F  Copy or C 

Menu bar Modify  Solid Editing  Copy 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Copy 
Home  Solid Editing  Copy 

Toolbar Solid Editing   
 

Copy faces  های برای کپی کردن صفحه
. مانند فرمان موضوع سه بعدی به کار می رود

های قبل کافی است صفحه ای از حجم را 
 انتخاب و سپس با فاصله معین کپی نمایید.

 
 برای تغییر رنگ صفحه حجم  Color Face فرمان

 
Color Face صفحه حجم تغییر رنگ 
Command Line Solidedit  Face or F  Color or L 

Menu bar Modify  Solid Editing  Color Face 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Color Face 
Home  Solid Editing  Color Face 

Toolbar Solid Editing   
 

Copy faces برای کپی کردن صفحه های موضوع سه 
بعدی به کار می رود. مانند فرمان های قبل کافی است 
صفحه ای از حجم را انتخاب و سپس با فاصله معین 

کپی نمایید.

فرمان Color Face برای تغییر رنگ یک صفحه از جسم سه بعدی 

Color Face تغییر رنگ صفحه حجم

Command Line Solidedit  Face or F  Color or L

Menu bar Modify  Solid Editing  Color Face

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Color Face
Home  Solid Editing  Color Face

Toolbar Solid Editing  
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 با توجه به شکل می توانید تفاوت بین دو فرمان

Offset face و Extrude face .را ببینید  
 

 
 برای کپی صفحه حجم  Copy Face فرمان

 
Copy Face کپی صفحه حجم 
Command Line Solidedit  Face or F  Copy or C 

Menu bar Modify  Solid Editing  Copy 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Copy 
Home  Solid Editing  Copy 

Toolbar Solid Editing   
 

Copy faces  های برای کپی کردن صفحه
. مانند فرمان موضوع سه بعدی به کار می رود

های قبل کافی است صفحه ای از حجم را 
 انتخاب و سپس با فاصله معین کپی نمایید.

 
 برای تغییر رنگ صفحه حجم  Color Face فرمان

 
Color Face صفحه حجم تغییر رنگ 
Command Line Solidedit  Face or F  Color or L 

Menu bar Modify  Solid Editing  Color Face 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Color Face 
Home  Solid Editing  Color Face 

Toolbar Solid Editing   
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Color faces برای تغییر رنگ صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود. مانند فرمان های قبل کافی است 
صفحه ای از جسم را انتخاب و سپس در پنجره رنگ ها هر رنگی را که در نظر دارید به آن اختصاص دهید.

برای دیدن تغییر رنگ، حالت نمایش صفحه )Visual Style ( را تغییر دهید.

فرمان Fillet edge برای گرد کردن لبه های حجم 

Fillet edge گرد کردن لبه حجم

Command Line Filletedge

Menu bar Modify  Solid Editing  Fillet edges

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Fillet edge
Solid  Solid Editing  Fillet edge

Toolbar Solid Editing 
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Color faces  های موضوع برای تغییر رنگ صفحه
مانند فرمان های قبل  سه بعدی به کار می رود.

کافی است صفحه ای از حجم را انتخاب و سپس 
در پنجره رنگ ها هر رنگی را که در نظر دارید 

 انتخاب نمایید.
 را تغییر دهید. ( Visual Styleبرای دیدن تغییر رنگ حالت نمایش صفحه )

 
 

 برای گرد کردن لبه های حجم  Fillet edge فرمان
 

Fillet edge گرد کردن لبه حجم 
Command Line Filletedge 

Menu bar Modify  Solid Editing  Fillet edges 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Fillet edge 
Solid  Solid Editing  Fillet edge 

Toolbar Solid Editing  
 

Fillet edges .برای گرد کردن لبه های موضوع سه بعدی به کار می رود 

  به صورت زیر است: Fillet edgesروش کار با فرمان 
 FILLETEDGE...................................................................Command:FILLETEDGE اجرای فرمان 

 Select an edge or [Chain/Loop/Radius]: R............... ......انتخاب یک لبه یا زیرگزینه ها...............

 ......می توان میزان شعاع گرد کردن را تغییر داد. Rبا تایپ حرف  Radiusدر این مرحله با انتخاب گزینه 
 Enter fillet radius or [Expression] <1.0000>: 1......................واردکردن شعاع مورد نظر.............

 :Select an edge or [Chain/Loop/Radius]...................................انتخاب یک لبه ..................................
 :Select an edge or [Chain/Loop/Radius]........................دکمه اینتر...... فشردنانتخاب لبه دیگر یا 

 :Press Enter to accept the fillet or [Radius].......دن اینتر برای ثبت انحنا و خروج از فرمان....فشر

Fillet edges برای گرد کردن لبه های موضوع سه بعدی به کار می رود.

روش کار با فرمان Fillet edges به صورت زیر است: 
Command:FILLETEDGE.....................................................................................FILLETEDGE  اجرای فرمان
Select an edge or [Chain/Loop/Radius]: R ..............................................انتخاب یک لبه یا سایرزیرگزینه ها
در این مرحله با انتخاب گزینه Radius با تایپ حرف R می توان میزان شعاع گرد کردن را تغییر داد............................
Enter fillet radius or [Expression] <1.0000>: 1..................................................واردکردن شعاع مورد نظر
Select an edge or [Chain/Loop/Radius]:................................................................................... انتخاب یک لبه
Select an edge or [Chain/Loop/Radius]:...............................................انتخاب لبه دیگر یا فشردن دکمه اینتر
Press Enter to accept the fillet or [Radius]:.............................فشردن اینتر برای ثبت انحنا و خروج از فرمان
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• در صورتی که بخواهیم همه لبه های یک وجه هم زمان گرد شود از زیرگزینه Loop استفاده می کنیم.
• با توجه به اینکه هر لبه میان 2 وجه مشترک است با استفاده از زیر گزینۀ Next می توان بین وجه ها یکی 

را انتخاب کرد.
• گزینه Chain باعث می شود که گوشه های گرد شده هم جوار متناسب با هم انحنا یابند. این گزینه به صورت 

پیش فرض لبه ها را در رأس مشترکشان منحنی می کند. 

نکته

فرمان Chamfer edge برای پخ کردن لبه های جسم سه بعدی 

Chamfer edge پخ کردن لبه حجم

Command Line Chamferedge

Menu bar Modify  Solid Editing  Chamfer edges

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Chamfer edge
Solid  Solid Editing  Chamfer edge

Toolbar Solid Editing  
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گزینه ای یک وجه همزمان گرد شود از زیردر صورتی که بخواهیم همه لبه هLoop  استفاده می

 .کنیم
 مشترک است با استفاده از زیر گزینه یوجه  2با توجه به اینکه هر لبه میان Next  می توان بین

 وجه ها یکی را انتخاب کرد.
گزینه Chain  باعث می شود که گوشه های گرد شده هم جوار متناسب با هم انحنا یابند. این گزینه

  به صورت پیش فرض لبه ها را در راس مشترکشان منحنی می کند.
 برای پخ کردن لبه های حجم  Chamfer edge فرمان

 
Chamfer edge پخ کردن لبه حجم 
Command Line Chamferedge 

Menu bar Modify  Solid Editing  Chamfer edges 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Chamfer edge 
Solid  Solid Editing  Chamfer edge 

Toolbar Solid Editing   
 

Chamfer edges .برای پخ کردن لبه های موضوع سه بعدی به کار می رود 
  به صورت زیر است: Chamfer edgesروش کار با فرمان 

  CHAMFEREDGE.................................................Command:CHAMFEREDGE اجرای فرمان 

 Select an edge or [Loop/Distance]: dانتخاب یک لبه یا زیرگزینه ها .............................................. 

 .............................می توان میزان فاصله های پخی را تغییر داد. D با تایپ حرف Distanceبا انتخاب گزینه 
 Specify Distance1 or [Expression] <1.00>: 1 ..........میزان پخی برای اولین فاصله وارد کردن

 Specify Distance2 or [Expression] <1.00>: 1 ........ن میزان پخی برای دومین فاصلهوارد کرد

 :Select an edge or [Loop/Distance]..................................................... .انتخاب یک لبه .........................
  ........................................................Select another edge on the same face or [Loop/Distance]: 

Chamfer edges برای پخ کردن لبه های موضوع سه بعدی به کار می رود.
روش کار با فرمان Chamfer edges به صورت زیر است: 

 Command:CHAMFEREDGE..................................................................CHAMFEREDGE  اجرای فرمان
Select an edge or [Loop/Distance]: d ....................................................... انتخاب یک لبه یا سایر زیرگزینه ها
با انتخاب گزینه Distance با تایپ حرف D می توان میزان پخی را در دو جهت تعیین نمود......................................
Specify Distance1 or [Expression] <1.00>: 1.....)وارد کردن میزان پخی برای اولین فاصله  )جهت اول
Specify Distance2 or [Expression] <1.00>: 1 ..)وارد کردن میزان پخی برای دومین فاصله )جهت دوم
Select an edge or [Loop/Distance]: ................................................................................................ انتخاب یک لبه
Select another edge on the same face or [Loop/Distance]:  .........................................................................
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انتخاب لبه دیگر یا فشردن دکمه اینتر در صورت عدم انتخاب لبه دیگر .........................................................................
Press Enter to accept the chamfer or [Distance]: ........................ فشردن اینتر برای ثبت و ایجاد پخی

فرمان Color Edge برای تغییر رنگ لبه حجم 

Color Edge تغییر رنگ لبه حجم

Command Line Solidedit  Edge or E  Color or L

Menu bar Modify  Solid Editing  Color Edge

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Color Edge
Home  Solid Editing  Color Edge

Toolbar Solid Editing  
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 ....................................................انتخاب لبه دیگر ........دن دکمه اینتر در صورت عدم فشرانتخاب لبه دیگر یا 
 :Press Enter to accept the chamfer or [Distance] اینتر برای ثبت و ایجاد پخی ... دن دکمهفشر

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 حجم  لبه برای تغییر رنگ Color Edge فرمان
 

Color Edge حجم لبه تغییر رنگ 
Command Line Solidedit  Edge or E  Color or L 

Menu bar Modify  Solid Editing  Color Edge 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Color Edge 
Home  Solid Editing  Color Edge 

Toolbar Solid Editing   
 

Color faces های موضوع  لبه برای تغییر رنگ
 برای انجام این کار سه بعدی به کار می رود.

ای از حجم را انتخاب و سپس  لبهکافی است 
در پنجره رنگ ها هر رنگی را که در نظر دارید 

 انتخاب نمایید.
 

 برای حذف صفحه های حجم  Delete Face فرمان
 

Color faces برای تغییر رنگ لبه های موضوع سه بعدی به کار می رود. برای انجام این کار کافی است لبه ای از 
حجم را انتخاب و سپس در پنجره رنگ ها هر رنگی را که در نظر دارید به آن اختصاص دهید.
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فرمان Delete Face برای حذف صفحات جسم سه بعدی 
Delete Face حذف کردن صفحه حجم

Command Line Solidedit  Fcae or F  Delete or D

Menu bar Modify  Solid Editing  Delete Face

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Delete Face
Solid  Solid Editing  Delete Face

Toolbar Solid Editing  
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Delete Face حذف کردن صفحه حجم 
Command Line Solidedit  Fcae or F  Delete or D 

Menu bar Modify  Solid Editing  Delete Face 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Delete Face 
Solid  Solid Editing  Delete Face 

Toolbar Solid Editing   
 

Delete faces .های قبل کافی مانند فرمان  برای حذف صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود
 است صفحه ای از حجم را انتخاب و سپس با فشردن اینتر صفحه حذف می شود.

 در این فرمان فقط می توان صفحه ای را حذف کرد که با وجه های دیگر جسم صلب دارای زاویه ای
 و یا افزایش و Chamfer یا Filletدرجه داشته باشد. یعنی صفحه هایی که با  90بیشتر یا کمتر از 

 کاهش ارتفاع صفحه ها با زاویه ای غیر از زاویه اولیه به شکل اضافه شده اند.
 
 

 برای کپی لبه حجم  Copy Edge فرمان
 

Copy Edge کپی لبه حجم 
Command Line Solidedit  Edge or E  Copy or C 

Menu bar Modify  Solid Editing  Copy Edge 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Copy Edge 
Home  Solid Editing  Copy Edge 

Toolbar Solid Editing   
 

Copy Edge برای انجام این کار کافی است های موضوع سه بعدی به کار می رود لبه برای کپی کردن .
 لبه ای از حجم را انتخاب و سپس با فاصله معین کپی نمایید.

 
 
 
 
 

 برای توخالی کردن حجم سه بعدی توپر  Shell فرمان

است  کافی  قبل  فرمان های  مانند  می رود.  به کار  بعدی  سه  موضوع  صفحه های  حذف  برای   Delete faces
نمود. حذف  آن را  اینتر  فشردن  با  سپس  و  انتخاب  را  حجم  از  صفحه ای 

در این فرمان فقط می توان صفحه ای را حذف کرد که با وجه های دیگر جسم صلب زاویه ای بیشتر یا کمتر از 90 
درجه داشته باشد. یعنی صفحه هایی که با Fillet یا Chamfer و یا افزایش و کاهش ارتفاع یا ضخامت جسم با 

زاویه ای غیر از زاویه اولیه به شکل اضافه شده اند، قابلیت حذف را دارند.

فرمان Copy Edge برای کپی لبه حجم 
Copy Edge کپی لبه حجم

Command Line Solidedit  Edge or E  Copy or C

Menu bar Modify  Solid Editing  Copy Edge

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Copy Edge
Home  Solid Editing  Copy Edge

Toolbar Solid Editing  
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Delete Face حذف کردن صفحه حجم 
Command Line Solidedit  Fcae or F  Delete or D 

Menu bar Modify  Solid Editing  Delete Face 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Delete Face 
Solid  Solid Editing  Delete Face 

Toolbar Solid Editing   
 

Delete faces .های قبل کافی مانند فرمان  برای حذف صفحه های موضوع سه بعدی به کار می رود
 است صفحه ای از حجم را انتخاب و سپس با فشردن اینتر صفحه حذف می شود.

 در این فرمان فقط می توان صفحه ای را حذف کرد که با وجه های دیگر جسم صلب دارای زاویه ای
 و یا افزایش و Chamfer یا Filletدرجه داشته باشد. یعنی صفحه هایی که با  90بیشتر یا کمتر از 

 کاهش ارتفاع صفحه ها با زاویه ای غیر از زاویه اولیه به شکل اضافه شده اند.
 
 

 برای کپی لبه حجم  Copy Edge فرمان
 

Copy Edge کپی لبه حجم 
Command Line Solidedit  Edge or E  Copy or C 

Menu bar Modify  Solid Editing  Copy Edge 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Copy Edge 
Home  Solid Editing  Copy Edge 

Toolbar Solid Editing   
 

Copy Edge برای انجام این کار کافی است های موضوع سه بعدی به کار می رود لبه برای کپی کردن .
 لبه ای از حجم را انتخاب و سپس با فاصله معین کپی نمایید.

 
 
 
 
 

 برای توخالی کردن حجم سه بعدی توپر  Shell فرمان

Copy Edge برای کپی کردن لبه های موضوع سه بعدی به کار می رود. برای انجام این کار کافی است لبه ای از 
جسم را انتخاب و سپس با فاصله مورد نظر کپی نمایید.
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فرمان Shell برای توخالی کردن حجم سه بعدی توپر 

Shell توخالی کردن حجم

Command Line Solidedit  Body or B  Shell or S

Menu bar Modify  Solid Editing  Shell

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Shell
Home  Solid Editing  Shell

Toolbar Solid Editing 
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Shell توخالی کردن حجم 
Command Line Solidedit  Body or B  Shell or S 

Menu bar Modify  Solid Editing  Shell 

Ribbon 3D Tools  Solid Editing  Shell 
Home  Solid Editing  Shell 

Toolbar Solid Editing   
 

Shell  .برای توخالی کردن موضوع سه بعدی با ضخامت مشخص به کار می رود 
  به صورت زیر است:  Shellروش کار با فرمان

  SOLIDEDIT............................................................................Command: SOLIDEDITاجرای فرمان 

..............................Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: B 

 bباید  Shellانتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه( که برای فرمان 
 ..................................................................را انتخاب کرد....................................................................... Bodyیعنی 

 :Enter a body editing option....................................................انتخاب یکی از موارد ویرایش.....................

......................... ...........[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: S 
 ........................................................................................................................ Sبا تایپ حرف  Shellانتخاب گزینه 

  :Select a 3D solid................................................. ..انتخاب موضوع برای توخالی کردن آن..........................

 .................................................Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 1 face found, 1 removed 
از توخالی شدن از بین برود باید  ددر این مرحله اگر بخواهیم یکی از صفحه های موضوع سه بعدی بع

روی آن وجه کلیک کنیم. توجه داشته باشیم که می توان بیش از یک وجه را حذف کرد. ) در این مثال 
 ......................................... ..............فقط وجه باالی مکعب مستطیل انتخاب و حذف شده است.(.........................

............................................................... .........................................Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 

 .......م تا کار را ادامه دهیم.......................................................فشاریبعد از اتمام انتخاب وجه دکمه اینتر را می 
 Enter the shell offset distance: 0.4وارد کردن عددی برای اندازه ضخامت......................................... 

  ................از فرمان خارج می شویم....................... eXitدر نهایت با زدن دوبار اینتر یعنی تایید فرمان خروج 
 
ضخامت عدد منفی باشد، ضخامت بیرون شکل ایجاد می شود. در صورتی که میزان 

Shell  برای توخالی کردن موضوع سه بعدی با ضخامت مشخص به کار می رود.
روش کار با فرمانShell  به صورت زیر است: 

 Command: SOLIDEDIT..............................................................................................SOLIDEDIT اجرای فرمان
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: B................................................

 Body یعنی b باید Shell انتخاب یکی از موارد ویرایش سه بعدی ها )ویرایش صفحه یا لبه یا بدنه( که برای فرمان
کرد............................................................................................................................................................................. انتخاب  را 
Enter a body editing option:.........................................................................................انتخاب یکی از موارد ویرایش
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: S .....................................................
...................................................................................................................................... S با تایپ حرف Shell انتخاب گزینه

 Select a 3D solid: ..............................................................................................انتخاب موضوع برای توخالی کردن آن
Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 1 face found. 1 removed ................................................................

در این مرحله اگر بخواهیم یکی از صفحه های موضوع سه بعدی بعد از توخالی شدن از بین برود باید روی آن وجه 
کلیک کنیم. توجه داشته باشید که می توان بیش از یک وجه را حذف کرد. ) در این مثال فقط وجه باالی مکعب 
مستطیل انتخاب و حذف شده است.(....................................................................................................................................... 
Remove faces or [Undo/Add/ALL]: .......................................................................................................................
بعد از اتمام انتخاب وجه، دکمه اینتر را می فشاریم تا کار را ادامه دهیم..........................................................................
Enter the shell offset distance: 0.4 ............................................................وارد کردن عددی برای اندازه عمق

در نهایت با دوبار فشردن اینتر یعنی تأیید فرمان خروج eXit از فرمان خارج می شویم.............................................. 

در صورتی که میزان ضخامت عدد منفی باشد، ضخامت بیرون شکل ایجاد می شود.
نکته
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فرمان 3D Rotate برای چرخش موضوع به صورت سه بعدی 

3DRotate چرخش سه بعدی

Command Line 3DRotate or 3R

Menu bar Modify 3 D Operations 3 D Rotate

Ribbon Home  Modify 3 D Rotate

Toolbar Modeling  

 خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی /  4نقشه کشی فنی رایانه ای / فصل 

13 
 

 
 
 
 
 
 

  به صورت سه بعدی برای چرخش موضوع 3D Rotate فرمان
 

3DRotate چرخش سه بعدی 
Command Line 3DRotate or 3R 

Menu bar Modify  3D Operations  3D Rotate 

Ribbon Home  Modify  3D Rotate 

Toolbar Modeling   
 

3DROTATE .برای چرخش موضوع های ترسیمی به کار می رود  
 

 به صورت زیر است: 3DROTATEروش کار با فرمان 
  3D Rotate...........................................................................................Command: _3drotateاجرای فرمان 

...............Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 
 ........گزارش از وضعیت فرمان ) مسیر چرخش=خالف جهت عقربه های ساعت، نقطه شروع=صفر درجه (..

 Select objects: 1 found....... .....................................................انتخاب موضوع برای چرخش ......................

 Select objects:........................ .....دن اینتر .........................فشرانتخاب موضوع بعدی یا تایید اتنخاب ها با 

  Specify base point:................................................................................مشخص کردن نقطه مبنا .................
 Pick a rotation axis: .............................................انتخاب آکس مورد نظر برای محور چرخش ..................

 Specify angle start point or type an angle: 30......... ویه چرخش ......................مشخص کردن زا

 Regenerating model........................بازگشت فضای مدل به حالت قبل ........................................................

3DROTATE برای چرخش موضوع های ترسیمی به کار می رود. 

روش کار با فرمان 3DROTATE به صورت زیر است:
 Command: _3drotate............................................................................................................3D Rotate اجرای فرمان
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0...............................
گزارش از وضعیت فرمان ) مسیر چرخش= خالف جهت عقربه های ساعت، نقطه شروع= صفر درجه (.............................
Select objects: 1 found .................................................................................................. انتخاب موضوع برای چرخش
Select objects: ...................................................................... انتخاب موضوع بعدی یا تأیید انتخاب ها با فشردن اینتر
 Specify base point:................................................................................................................. مشخص کردن نقطه مبنا
Pick a rotation axis: .............................................................................. انتخاب آکس مورد نظر برای محور چرخش
Specify angle start point or type an angle: 30 ............................................... مشخص کردن زاویه چرخش
Regenerating model............................................................................................... بازگشت فضای مدل به حالت قبل
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• در قسمت مشخص کردن زاویه چرخش می توان به 
دو صورت عمل کرد.

1ـ زاویه را به صورت عدد مثبت یا منفی وارد کنیم 
)با توجه به جهت عقربه های ساعت(.

2ـ زاویه را با استفاده از انتخاب دو نقطه تعیین کنیم. 

• با اجرای فرمان 3Drotate حالت محورهای مختصات به صورت سه بعدی 3Dwireframae در می آید و 
با پایان کار فرمان دوباره به حالت اولیه باز می گردد.

توجه : با انتخاب نقطۀ مبنا محورهای مختصاتی فرمان به آن نقطه منتقل می گردد. 
X انتخاب دایره قرمز : چرخش حول محور
Y انتخاب دایره سبز : چرخش حول محور
Z انتخاب دایره آبی : چرخش حول محور

• با نزدیک کردن نشانگر موس به هر کدام از دایره ها 
محور  و  شده  داده  نمایش  زرد  صورت  به  آن  رنگ 
X به  مربوط به آن به رنگ اصلی خود یعنی محور 
رنگ قرمز، محور Y به رنگ سبز و محور Z به رنگ 
آبی که با کلیک روی هر کدام، آن محور برای لوالی 

چرخش در نظر گرفته می شود.

مرحله دوم: ترسیم حجم ساختمانی
در این قسمت می خواهیم تمامی مراحل سه بعدی کردن یک پالن کوچک را بیان نماییم.

1ـ الیه های استاندارد و الیه های جدید برای قرارگیری حجم های سه بعدی در آنها را ایجاد می نماییم.

نکته
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2ـ پالن را در الیه های استاندارد رسم کرده و یک کادر 
دور آن ایجاد می کنیم.

نکته
رسم کادر دور پالن در جابه جایی درست و سریع موضوع ها بسیار مؤثر است.

3ـ همه الیه ها به جز الیه دیوار )5( و الیه کادر )0( را 
خاموش کرده و موضوع های باقی مانده در صفحه را به 

فاصله معلوم کپی می کنیم.
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4ـ الیه ها را روشن و الیه EX-3D-Floor را جاری 
کرده و دور پالن با فرمان Pline یک فضای بسته ایجاد 

کرده و همراه کادر در فاصله معین کپی می کنیم.

5  ـ همین کار را برای سقف هم انجام می دهیم.

فرمان  با  و  گرفته  کپی  یک  کادرش  و  سقف  از  6 ـ 
Offset به اندازه 20 واحد به داخل کپی می کنیم تا 

باشیم. کرده  رسم  را  جانپناه 
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فرمان  با  و  گرفته  کپی  یک  کادرش  و  جانپناه  از  7ـ 
کپی  داخل  و  بیرون  به  واحد   5 اندازه  به   Offset

باشیم. کرده  ایجاد  را  قرنیز  تا  می کنیم 

8   ـ پله ها و سایبان را به همراه کادر و به فاصله معلوم 
کپی می کنیم.

9ـ همه الیه ها به جز الیه پنجره و در )1ـ2( و کادر 
در  مانده  باقی  موضوع های  و  کرده  خاموش  را   )0(

می کنیم. کپی  معلوم  فاصله  به  را  صفحه 

10ـ در پایان از همه ترسیم ها کپی گرفته و فایل را به 
این صورت خواهیم داشت.
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را جاری کرده و در میان   EX-3D-Wall 11ـ الیه 
همه دیوارها با فرمان Boundary فضای بسته ایجاد 

می کنیم.

12ـ به دید ایزومتریک رفته، سپس الیه دیوار )5( را خاموش کرده و با فرمان Extrude همه دیوارها را به ارتفاع 
320 واحد )یا اگر با واحد متر پالن را رسم کرده اید به اندازه 3/2 واحد( باال می آوریم. همه دیوارهای باال آمده 
را انتخاب کرده و با فرمان Move به اندازه 60 واحد به سمت باال در راستای محور Z جابجا می کنیم. این کار 

به دلیل اختالف سطح هم کف و سطح حیاط انجام می شود تا دیوارها درست در جای خود قرار گیرند.
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13ـ الیه EX-3D-Floor را جاری ساخته و با فرمان Extrude کف ساخته شده را به اندازه 60 واحد ارتفاع 
می دهیم. سپس با فرمان Move کف را به زیر دیوارها منتقل می کنیم.

 برای جابه جایی از گوشه های کادر استفاده کنید تا به سرعت و درستی جابه جایی انجام شود.

اندازه 380  به   Move با فرمان  ارتفاع می دهیم. سپس  اندازه 30 واحد  به   Extrude با فرمان  را  14ـ سقف 
)320+60( واحد به سمت باال در راستای محور Z جابه جا کرده و بار دیگر با فرمان Move و با استفاده از 

منتقل می نماییم. دیوارها  به روی  را  ایجاد شده  کادر، سقف  گوشه های 

نکته
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15ـ هر دو خط جانپناه را با فرمان Extrude به اندازه 80 واحد ارتفاع می دهیم. حال با فرمان Subtract مکعب 
کوچک را از مکعب بزرگ کم می کنیم تا شکل زیر ایجاد شود. )برای انجام صحیح با اجرای فرمان Subtract و 
فشردن اینتر مکعب بزرگ را انتخاب کنید و اینتر را فشار دهید. سپس مکعب کوچک را انتخاب کرده و اینتر 

را بفشارید.(

16ـ جانپناه را با فرمان Move به اندازه 410 )320+60+30( واحد به سمت باال در راستای محور Z جابه جا 
منتقل  سقف  روی  به  را  شده  ایجاد  جانپناه  کادر  گوشه های  از  استفاده  و   Move فرمان  با  دیگر  بار  و  کرده 

می نماییم.
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برای برداشتن خط میان جانپناه و سقف می توانید آن دو را با فرمان Union یکی کنید.

17ـ هر دو خط قرنیز را با فرمان Extrude به اندازه 5 واحد ارتفاع می دهیم. حال با فرمان Subtract مکعب 
کوچک را از مکعب بزرگ کم می کنیم تا شکل زیر ایجاد شود.

 Z محور  راستای  در  باال  به سمت  واحد   )80+30+60+320( اندازه 490  به   Move فرمان  با  را  قرنیز  18ـ 
جابه جا کرده و بار دیگر با فرمان Move و استفاده از گوشه های کادر قرنیز ایجاد شده را به روی جانپناه منتقل 

می نماییم.

نکته
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19ـ الیه EX-3D-Stair را جاری ساخته و با فرمان Boundary در میان پله ها فضای بسته ایجاد می کنیم. 
سپس الیه پله )3( را خاموش کرده و با فرمان Extrude پله آخر را 60 واحد، پله بعدی 45 واحد، پله بعدی 30 

واحد و اولین پله را به ارتفاع 15 واحد  باال می آوریم.

20ـ حال با فرمان Union همه پله ها را یکی کرده و با فرمان Move و استفاده از گوشه های کادر پله های ایجاد 
شده را به محل خود منتقل می نماییم.
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21ـ با فرمان Boundary در میان سایبان فضای بسته ایجاد می کنیم. سپس الیه پله )Hidden-8( را خاموش 
کرده و با فرمان Extrude فضای بسته ایجاد شده را به ارتفاع 30 واحد  باال می آوریم.

22ـ سایبان را با فرمان Move به اندازه 380 )320+60( واحد به سمت باال در راستای محور Z جابه جا کرده 
و بار دیگر با فرمان Move و استفاده از گوشه های کادر، سایبان ایجاد شده را به محل خود منتقل می نماییم.
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 Pline و Rectangle با فرمان Top را فعال کرده و در نمای EX-3D-Window 23ـ در قسمت پنجره ها الیه
دور همه پنجره و درها یک فضای بسته ایجاد، الیه )2ـ1( را خاموش کرده و همراه کادر دورش یک کپی از آن 

را نگه می داریم.

24ـ با فرمان Extrude فضاهای بسته ایجاد شده را به ارتفاع 90 واحد به عنوان دیوار روی پنجره ها و درها، 
ارتفاع می دهیم. سپس همه را انتخاب کرده و با فرمان Move به اندازه 290 )90-380( واحد به سمت باال 
در راستای محور Z جابه جا کرده و بار دیگر با فرمان Move و استفاده از گوشه های کادر، آنها را به محل خود 

منتقل می نماییم.



نقشه کشی فّنی رایانه ای / فصل 4 / خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

145

25ـ بار دیگر از کپی پنجره ها، فضاهای بسته دور پنجره ها را انتخاب و با فرمان Extrude به اندازه 80 واحد 
به عنوان دست انداز ارتفاع می دهیم. سپس آنها را انتخاب کرده و با فرمان Move به اندازه 60 واحد به سمت 
باال در راستای محور Z جابه جا کرده و بار دیگر با فرمان Move و استفاده از گوشه های کادر، آنها را به محل 

خود منتقل می نماییم.

26ـ برای ساخت پنجره ها مانند شکل نیاز به 5 قطعه داریم.
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فرمان  با  که  پنجره  کنار  پروفیل های   2 و   1 قطعات 
 4 و   3 قطعات  و  واحد   150 اندازه  به   Extrude
پروفیل های رو و زیر پنجره را به اندازه 5 واحد )عرض 
قطعه 1 و 2( ارتفاع داده و با فرمان Move کنار هم 
قرار می دهیم. سپس با فرمان Union همه پروفیل ها 

می کنیم. یکی  را 
 Move به اندازه 140 )5-5-150( واحد ارتفاع داده و با فرمان Extrude قطعه 5 نیز به عنوان شیشه با فرمان

در محل خود یعنی وسط پنجره قرار می دهیم.

27ـ تمام پنجره ها را به همین روش ساخته و سپس 
همه را در محل خود جای گذاری می کنیم.

28ـ برای ساخت درها مانند شکل پروفیل در را ایجاد 
کرده و با فرمان Extrude به اندازه 230 )320-90( 
واحد ارتفاع داده و با فرمان Move در محل خود قرار 

می دهیم.
29ـ در پایان حجم ویال را به صورت زیر خواهیم داشت.
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•  با فشار دادن هم زمان دکمه شیفت روی صفحه کلید و غلتک موس و حرکت دادن آن می توانید دید سه بعدی 
خود را هرگونه که می خواهید تنظیم کنید. این عمل تحت فرمان Orbit انجام می شود.

• با انجام چرخش و فعال کردن حالت Xray در انواع دید صفحه می توانید تصویری مانند زیر ایجاد نمایید.
• اگر از راه خط فرمان Orbit را اجرا کنید کافی است کلیک کرده و موس را حرکت دهید.

نکته

فعالیت 
پالنی را که در فصل اول رسم کرده بودید را سه بعدی نمایید.کالسی 3
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مرحله سوم: خروجی دوبعدی از حجم های سه بعدی
گاهی نیاز است در فضای اتوکد از حجم هایی که ساخته ایم، نمای دوبعدی ایجاد نماییم. برای این کار از فرمان 

Flatshot استفاده می کنیم.

ترسیم 1
فرمان های مربوط به ترسیم

Pline 1ـ
Extrude 2ـ
Wedge 3ـ

Box 4ـ
Union 5  ـ

Flatshot 6  ـ
Dimension 7ـ

ایجاد  را  حجم  شده  داده  آموزش  فرمان های  با  ابتدا 
می کنیم.

 Flatshot حال در نمای ایزومتریک قرار گرفته و فرمان
را اجرا می کنیم.

فرمان Flatshot برای خروجی دوبعدی از حجم سه بعدی 
Flatshot خروجی دوبعدی از حجم

Command Line Flatshot

Menu bar - 

Ribbon Home  Section   Flatshot  

Toolbar -
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با تایپ فرمان Flatshot در خط فرمان و فشردن اینتر 
پنجره Flatshot به نمایش در می آید.

به  مربوط  که   Destination پنجره  اول  قسمت  در 
گزینه  سه  است،  دوبعدی  خروجی  ایجاد  چگونگی 

وجود دارد: 
Insert as new block: ایجاد خروجی دوبعدی مانند 

یک بلوک جدید
Replace existing block: جایگزین کردن خروجی 
دوبعدی به جای یکی از بلوک های قبلی موجود در فایل

Export to s file: ایجاد خروجی دوبعدی به عنوان 
WBlock یک فایل جداگانه مانند فرمان

گزینه اول را فعال کنید.

در قسمت Foreground lines که مربوط به خط های 
دور کار است دو گزینه وجود دارد:

)رنگ  دوبعدی  خروجی  رنگ  انتخاب  برای   :Color
نمایید.( انتخاب  را  سبز 

دوبعدی  خروجی  خط  نوع  تعیین  برای   :Linetype
)خط ممتد را انتخاب کنید که خود پیش فرض است.(

در قسمت Obscured lines که مربوط به خط های پنهان یا پشت کار است دو گزینه وجود دارد:
Show: اگر این گزینه تیک داشته باشد خطوط پنهان نیز ایجاد می شود.
Color: برای انتخاب رنگ خروجی دوبعدی )رنگ زرد را انتخاب نمایید.(

Linetype: برای تعیین نوع خط خروجی دوبعدی )نوع خط را از انواع خط چین ها استفاده کنید. اگر خط چین 
ندارید مانند عملکرد در الیه آن را احضار یا Load کنید.(

بعد از انجام تنظیمات دکمه Create را بفشارید تا به صفحه کار منتقل شوید.

در فضای خالی صفحه یک بار کلیک کنید و سه بار 
فرض  پیش  تأیید  برای  بار  این سه  بفشارید.  را  اینتر 
مقیاس طول و عرض و میزان چرخش حجم است که 

با ضریب 1 و زاویه صفر ایجاد شود.
اکنون به نمای پالن Top برگشته و حجم ایجاد شده 

را مشاهده نمایید.



150

برای ایجاد سه نمای حجم هم به همین صورت عمل می کنیم.
1ـ برای ایجاد نمای افقی، در دید Top قرار گرفته و فرمان Flatshot را اجرا می کنیم. 
اگر نمای ایجاد شده در جلوی دید قرار نداشت کافی است فرمان ZoomExtend را 

اجرا نمایید تا نمای ایجاد شده را ببینید.
2ـ برای ایجاد نمای روبرو، در دید Front قرار گرفته فرمان Flatshot را اجرا می کنیم. 

اگر نمای ایجاد شده در جلوی دید قرار نداشت کافی است فرمان ZoomExtend را اجرا نمایید تا نمای ایجاد 
شده را ببینید.

3ـ با کلیک روی نمای روبروی ایجاد شده و فشردن کلیدهای Ctrl+X نما را کات کنید.
4ـ اکنون به دید Top برگشته و کلیدهای Ctrl+V را بفشارید تا نمای روبرو به صفحه 

شما منتقل شود.
5  ـ برای ایجاد نمای جانبی، در دید Left قرار گرفته فرمان Flatshot را اجرا می کنیم. 

اگر نمای ایجاد شده در جلوی دید قرار نداشت کافی است فرمان ZoomExtend را اجرا نمایید تا نمای ایجاد 
شده را ببینید.

6  ـ با کلیک روی نمای جانبی ایجاد شده و فشردن کلیدهای Ctrl+X نما را کات کنید.
7ـ اکنون به دید Top برگشته و کلیدهای Ctrl+V را بفشارید تا نمای جانبی به صفحه 

شما منتقل شود.

با  و  کرده  رسم  را  و خطوط کمکی  محور ها  8   ـ خط 
ایجاد شده را  ایزومتریک  نماها و  Move همه  فرمان 

قرار دهید. در جای خود 

9ـ با فرمان Dimension نماها را اندازه گذاری نمایید تا شکل کامل شود.

نماهای 4 طرف پالنی که در مرحله قبل سه بعدی نمودید را ایجاد کرده و در کاغذ A4 جای گذاری نمایید.
فعالیت 
کالسی 4
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مرحله چهارم: چاپ نقشه
 Plot باید از فرمان PDF برای چاپ نقشه های رسم شده با چاپگرهای جانبی یا چاپگرهای نرم افزاری مانند

کرد. استفاده 

فرمان Plot برای چاپ نقشه 

Plot چاپ نقشه

Command Line Plot or Ctrl+P

Menu bar File  Plot

Ribbon Output  Plot  

Toolbar Standard 

با کلیک روی آن، پنجره در  پایین پنجره فلشی وجود دارد که  نمایان می شود. در  با اجرای فرمان، پنجرۀ زیر 
بزرگ ترین حالت خود و با تمامی گزینه ها نمایش داده می شود. اکنون به بررسی گزینه های این پنجره می پردازیم.
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Page Setup: تنظیمات صفحه
Name: با استفاده از این گزینه می توانید از تنظیم های نقشه قبلی یا تنظیماتی که خودتان قباًل ساخته اید 

کنید. استفاده 
اگر یکبار تنظیمات چاپ را انجام دهید، در چاپ های بعدی می توانید با انتخاب گزینه Previous Plot  تنظیم های 

قبلی را بازیابی کرده و دیگر نیازی به انجام دوباره تنظیمات نیست.

Printer/Plotter: قسمت چاپگر
Name: انتخاب پرینتر یا پالتری که به دستگاه شما وصل است.

 PDF می توانید فایل را به صورت Adobe Acrobat Reader اگر پرینتر در دسترس نیست با نصب برنامه
انتخاب نمایید. بنابراین در قسمت چاپگر Adobe PDF را  ذخیره نمایید. 

Paper Size: انتخاب ابعاد و اندازه کاغذ
ISO A4 را انتخاب نمایید. مانند Name بسته به نوع نقشه و اندازه مناسب می توانید یکی از کاغذهای سری

Plot Area: انتخاب محدوده چاپ
Display: هر قسمت از نقشه که در محدوده دید قرار گرفته چاپ می شود.

Extents: تمام ترسیم ها در حالت بزرگنمایی تمام صفحه چاپ می شود.
Limits: هر موضوعی که در فضای تعریف شده برای محدوده کار ترسیم شده، چاپ می شود.

Window: با انتخاب این گزینه به صفحه کار منتقل شده و با انتخاب دو نقطه به عنوان دو گوشه یک مستطیل 
هر چیزی که در این مستطیل قرار بگیرد، چاپ می شود.

بهتر است هنگام ترسیم نقشه کادری به اندازه دلخواه در صفحه رسم کرده و هر موضوع را داخل کادر بگذاریم. 
هنگام چاپ می توانیم از گوشه های کادر برای محدوده چاپ استفاده کنیم.

Center the plot: قرارگیری ترسیم انتخابی برای چاپ در مرکز کاغذ

Plot Scale: مقیاس چاپ نقشه
Fit to paper: چاپ ترسیم های انتخابی در کاغذ بدون مقیاس

برای چاپ نقشه حتماً به مقیاس خاصی نیاز داریم پس تیک Fit to paper را برمی داریم و در قسمت زیرین 
مقیاس را تعیین می کنیم.

Scale: انتخاب مقیاس چاپ
در قسمت زیر مقیاس دو کادر وجود دارد که اگر مقیاس مورد نظر را در لیست مقیاس پیدا نکردید، اعداد را به 

صورت دستی وارد نمایید. کادر اول واحد ترسیم و کادر دوم واحد چاپ نقشه.

در این قسمت با توجه به تنظیم واحد ترسیم در قسمت Units، واحد inches یا mm را انتخاب کنید.
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Preview: پیش نمایش چاپ

Plot style table: تنظیم و استفاده از سبک های چاپی با توجه به رنگ موضوع ها 

از قسمت کشویی گزینه acad.ctb را انتخاب کرده و دکمه 
سپس  شود.  انتخاب  چاپی  سبک  این  تا  فشرده  را   Yes
کلید yes رافشرده تا به پنجره تنظیمات acad.ctb منتقل 

شوید.
و  کرده  انتخاب  را  رنگ  یک   Plot style قسمت  از 
و در قسمت  آن  رنگ چاپی   Properties در قسمت 

نمایید. تعیین  را  آن  ضخامت   lineweight

نقشه های  تمامی  اینکه  دلیل  به   •
ساختمانی به صورت سیاه و سفید چاپ 
می شوند کافی است روی رنگ 1 کلیک 
کرده، با موس به انتهای جدول رنگ رفته 
با پایین نگه داشتن کلید شیفت روی  و 
آخرین رنگ کلیک کنید تا همه رنگ های 
انتخاب   Plot style قسمت  در  موجود 
 Properties قسمت  در  سپس  شوند. 
همه  تا  نمایید  انتخاب  را  مشکی  رنگ 

شوند. چاپ  مشکی  رنگ  با  رنگ ها 
استفاده  استاندارد  الیه های  از  اگر   •
پنجره الیه ها ضخامت هر  و در  کرده اید 
رنگ را مشخص نموده اید در این قسمت 
خط  ضخامت  تنظیم  تغییر  به  نیازی 
چاپ  فرض  پیش  زیرا  ندارید.  چاپ  در 
 Use object lineweight گزینه  روی 

الیه هاست. ضخامت  از  استفاده 

دکمه Save & Close را فشرده تا به صفحه اصلی چاپ منتقل شوید.

Drawing orientation: جهت نقشه برای چاپ
Portrait: نقشه روی کاغذ به صورت عمودی چاپ شود.

Landscape: نقشه روی کاغذ به صورت افقی چاپ شود.

نکته
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ارزشیابی شایستگی خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

شرح کار:
با استفاده از فرمان ها بتواند حجم های ساختمانی و خروجی های دو بعدی آن را با اندازه های الزم و طبق نظر هنرآموز 

محترم، ایجاد و ارائه نماید.
استاندارد عملکرد: 

با به کارگیری فرمان های پیشرفته سه بعدی نقشه های ساختمانی را به حجم ساختمانی تبدیل و خروجی الزم  را مطابق 
استاندارد و با اندازه های دقیق و مطابق نظر هنرآموز محترم ایجاد و ارائه نماید.

شاخص ها:
رعایت اصول استفاده از فرمان های سه بعدی پیشرفته برای ایجاد حجم های سه بعدی و دقت در اندازه های صحیح و 

ویرایش آنها و تنظیم های خروجی و چاپ نقشه در مدت زمان الزم.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نرم افزار اتوکد و نقشه های کتاب، خواسته های آن شامل حجم ها و نماهای دوبعدی را در زمان 
مناسب و مطابق اندازه ها و نظر هنرآموز محترم رسم نماید و قادر به چاپ کردن آنها باشد.

ابزار و تجهیزات: سیستم رایانه - نرم افزار اتوکد 2014 - کتاب ـ چاپگر ـ کاغذ
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2ویرایش سه بعدی ها1

2ترسیم حجم ساختمانی2

2خروجی دوبعدی از حجم های سه بعدی3

2چاپ نقشه4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 5

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀپروژه

اکنون شما با تمام فرمان های الزم برای ایجاد حجم ساختمانی آشنایی دارید. اگر دوست دارید حجم های 
خود را مانند تصویر باال ارائه کنید، آموزش اتوکد پیشرفته را دنبال کنید تا بتوانید با نسبت دادن جنس 

مصالح دید واقعی از حجم ها پیدا کنید.

خداوند تعالی دوست دارد، هرگاه فردی از شما کاری می کند آن را محکم انجام دهد. 
پیامبر اکرم )ص(
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استاندارد عملکرد
در این واحد یادگیری انتظار می رود هنرجو با مفهوم کنترل کیفیت و هدف از انجام آن و نیز عواقب ناشی از عدم 
انجام کنترل کیفیت عملیات اجرایی در ساختمان آشنا شده و بتواند در هر مورد از عملیات ساختمانی با استفاده از 

ضوابط و دستورالعمل های فنی، روش های کنترل آنها را بشناسد.

یکی از مراحل انجام عملیات در همۀ مشاغل و حرفه های صنعتی و تولیدی، کنترل کیفیت کار انجام شده یا محصول 
تولیدی در این مشاغل می باشد. در صنعت ساختمان نیز این مقوله به طور جدی توسط آیین نامه ها و استانداردهای 

فنی دنبال شده و ضوابط و دستورالعمل های گوناگونی نیز در این زمینه تدوین شده است.
در این واحد یادگیری با مفهوم کنترل کیفیت و موارد مختلف آن در صنعت ساختمان آشنا می شوید.

مقدمه

کنترل کیفیت نقشه
یادگیری 5واحد 
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کنترل کیفیت در کارهای ساختمانی 
کنترل کیفیت، مجموعه عملیاتی نظیر اندازه گیری یا آزمون است که روی یک کار انجام شده یا محصول تولید 
شده، انجام می شود تا مشخص شود که آیا کار یا محصول تولیدی با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا 

خیر.
کنترل کیفیت در هر قسمت از عملیات ساختمانی مراحل گوناگونی دارد که در بیشتر آنها این مراحل باید طی 

شود تا آن کار را با کیفیت بدانیم. 
در شکل زیر این مراحل نشان داده شده است.

کنترل نقشه
هنگام ساخت هر قسمت از عملیات ساختمانی ابتدا باید نقشه را دقیقاً بررسی نمود و در صورت اشکال در نقشه 
آن را به کارفرما و مسئولین مربوطه اطالع داد و با هماهنگی آنها اقدام به اصالح آن نموده یا برای اصالح به 

مسئول مربوطه ارجاع داد.
از جمله اشکاالتی که عموماً در نقشه دیده می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ نقشه نماهای کافی نداشته و برای تجسم ناقص باشد.
ـ بعضی از اندازه ها روی نقشه وجود نداشته باشند.

ـ اصلی که در این مورد باید رعایت شود این است که

تمام اندازه ها روی نقشه وجود داشته باشند نه اینکه با اندازه گیری و حدس و گمان توسط مجری تعیین  نکته
شود.

- نماهای مختلف همخوانی نداشته باشند.
- برای یک قسمت دو اندازه متفاوت در نقشه ارائه شده باشد.
- اندازه های روی نقشه با مقیاس نقشه مطابقت نداشته باشند.

- جنس مواد و مصالح مصرفی در نقشه مشخص نشده باشد.

شما چه مواردی را می توانید به موارد فوق اضافه کنید آنها را بنویسید.
...........................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

بررسی 
کنید

انتخاب مصالح از روی کنترل نقشه
نقشه و کنترل کیفی آنها

کنترل صالحیت نیروی 
کنترل عملیات اجراییانسانی
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مثال: نقشه زیر که با مقیاس 1:10 ترسیم شده است را مشاهده کنید. در این نقشه چه اشکاالتی وجود دارد.
1ـ در نمای روبه رو اندازه ضخامت قطعه تعیین نشده است.

2ـ مجموع اندازه های ارتفاعی سمت چپ در نمای روبه رو با سمت راست آن برابر نمی باشد که در این حالت 
یکی از اندازه های سمت چپ یا راست باید اصالح شوند.

اندازه ارتفاعی سمت راست نیز بعد از اصالح باید به سمت چپ منتقل شود.
3ـ اندازه های جزئی در زیر نمای افقی باید به باالی خط اندازه انتقال یابند.

مثال

انتخاب مصالح از روی نقشه و کنترل کیفی آنها
به عنوان یک فرد متخصص در اجرای کارهای ساختمانی باید این نکته همیشه مد نظرمان باشد که تمام کارها 

را از روی نقشه ای که اشخاص و یا سازمان های معتبر آن را تأیید کرده اند اجرا نماییم.
یکی از نکاتی که باید در نقشه رعایت شود تعیین جنس مصالح است.

یک دیوار را می توان با آجر، بلوک سیمانی، پانل های گچی و ... اجرا نمود. باید دقت نمود که طراح در نقشه ،  برای 
این دیوار، با توجه به اینکه در چه منطقه ای از نظر آب و هوایی قرار دارد و یا در دسترس بودن مصالح و نیز 

قیمت مناسب، چه نوع مصالحی را انتخاب کرده است.
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شکل 4-۱

مثال : نقشه زير که با مقیاس ۱:۱0 ترسیم شده است را مشاهده کنید. در اين نقشه چه اشکاالتی وجود دارد. 
1- در نمای روبرو اندازه ضخامت قطعه تعیین نشده است 

2- مجموع اندازه های 100 و 100 در نمای روبرو با 250 برابر نمی باشد.
که باید اندازه 250 را حذف و یا آن را به200 تغییر دهیم.)البته با توجه به اندازه ها(

اندازاه 250 بعد از اصالح باید به سمت چپ خط اندازه انتقال یابد
3- اندازه های جزئی باید به باالی خط اندازه انتقال یابد
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• در نقشه زیر مصالح الزم برای ساخت دیوار را تعیین نمایید.
• با توجه به نقشه، چند نوع مصالح مورد نیاز است؟

• کدام یک از مصالح مصرفی روی نقشه معرفی نشده است؟

تفکر
به نظر شما کنترل کیفی مصالح چگونه انجام می شود؟

بررسی 
کنید

148

نقشهکشیفنيرایانهای

شکل 4-2

در نقشه زیر مصالح الزم برای ساخت آن را تعیین نمایید.
درکدام یک نوع مصالح مشخص نشده است :

انتخاب مصالح از روی نقشه و کنترل کیفی آنها:
به عنوان یك فرد متخصص در اجرای کارهای ساختمانی باید این نکته همیشه مد نظرمان باشد که تمام کارها 

را از روی نقشه ای که اشخاص و یا سازمانهای معتبر آن را تایید کرده اند- اجرا نمائیم.
یکی از نکاتی که باید در نقشه رعایت شود تعیین جنس مصالح است .

یك دیوار را میتوان با آجر، بلوک سیمانی پانل های گچی و ..... اجرا نمود. باید دقت نمود که در نقشه طراح برای 
این دیوار، توجه به این که در چه منطقه ای از نظرآب و هوایی وجود دارد و یا در دسترس بودن و قیمت مناسب 

و داشتن چه نوع مصالحی را انتخاب کرده است

پرسش : به نظر شما کنترل کیفی مصالح چگونه انجام می شود.

گچ و خاک 

سنگ پالک گچ رویه 

2سانتیمتر مالت ماسه و سیمان 

کنترل صالحیت نیروی انسانی
همواره باید اجرای هر یک از اجزای ساختمانی را به افراد صاحب صالحیت واگذار نماییم.

همچنین صالحیت کارگران ماهر ساختمانی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار 
تعاون و رفاه اجتماعی با صدور گواهینامه مهارت ساختمانی در رشته های مختلف ساختمانی مانند: سفت کاری، 
گچ کاری،  کاشی کاری و ... تعیین می شود. لذا مطابق ضوابط و قوانین نظام مهندسی باید کارهای ساختمانی به 

افرادی که موفق به کسب گواهینامه مهارت فنی شده اند واگذار گردد.
همچنین ناظرین کارهای ساختمانی طبق مقررات مجازند از فعالیت افرادی که فاقد صالحیت الزم بوده و کار 

بی کیفیت ارائه می کنند، جلوگیری به عمل آورند.
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بررسی 
کنید

برای اینکه درک بیشتری از موضوع کنترل کیفیت اجرا و رعایت ضوابط فنی داشته باشیم، به مثال زیر دقت 
کنید:

می خواهیم برای دور تا دور باغی دیوار بسازیم؛ چنانچه بدون تهیه نقشه و مشورت با افراد خبره اقدام به اجرای 
آن کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

قدر مسلم نکات فنی مهمی که در این مورد وجود دارد را لحاظ نخواهیم کرد و احتماالً دیوار را به صورت پیوسته 
اجرا می کنیم؛ اگر قسمتی از آن به دالیل مختلف نشست کند و فرو بریزد با توجه به اینکه دیوار به صورت پیوسته 
اجرا شده است، تقریباً تمام طول دیوار فرو خواهد ریخت؛ در صورتی که اگر کارفرما )صاحب باغ( با متخصصین 
مربوطه مشورت می کرد و برای این کار نقشه ای با رعایت ضوابط فنی طول دیوار تهیه می نمود این مشکل برای 

او حاصل نمی شد بدین صورت که هر 5 الی 6 متر از طول دیوار را به صورت مجزا اجرا می نمود.
بنابراین نقشه دیوار پیوستۀ این باغ نقشه ای غیر اقتصادی است و باعث می شود کارفرما مجدداً برای آن هزینه 

کند.
بنابراین همیشه به نکتۀ زیر توجه داشته باشید:

به شکل های زیر دقت کنید. چه اشکالی در اجرای هر کدام می بینید. با کمک معلم خود آنها را بنویسید.

 تهیه نقشه با رعایت ضوابط فنی در کنترل کیفیت محصول بسیار تعیین کننده خواهد بود.
نکته
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همواره باید اجرای هر یك از اجزای ساختمانی را به 
افراد صاحب صالحیت واگذار نمائیم.

توسط  ماهر ساختمانی  کارگران  هم چنین صالحیت 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت 
کار  تعاون و رفاه اجتماعی با صدور گواهینامه مهارت 
 : مانند  ساختمانی  مختلف  های  رشته  در  ساختمانی 
سفت کاری  گچ کاری، کاشی کاری و... تعیین می شود. 
لذا مطابق ضوابط و قوانین نظام مهندسی باید کارهای 
ساختمانی به این افرادی که موفق به کسب گواهینامه 

مهارت فنی شده اند. واگذار گردد. 
مقررات  طبق  ساختمانی  کارهای  ناظرین  همچنین 
مجازند از فعالیت افرادی که کار بی کیفیت ارائه می کنند 

فاقد گواهي مهارت فني هستند جلوگیری بعمل آورند
کنترل اجرا:

یکی از مسائل بسیار مهم در کارهای ساختمانی انتخاب 
شیوه درست برای اجرای آن است زیرا : 

- باعث صرفه اقتصادی می شود و هزینه انجام کار را 
کاهش می دهد.

- خطرات مالی و جانی را کاهش میدهد و باعث ایمنی 
انجام کار می شود.

- باعث می شود که محصول عمر مفید داشته باشد
به مثال زیر دقت کنید. چه اشکالی در اجرای هرکدام 

می بینید. با کمك معلم خود آنها را بنویسید.

برای این که درک بیشتری از موضوع کنترل کیفیت 
زیر  مثال  به  باشیم  داشته  فنی  رعایت ضوابط  و  اجرا 

دقت کنید.
می خواهیم برای دور تا دور باغی دیوار بسازیم: چنانچه 
بدون تهیه نقشه و مشورت با افراد خبره اقدام به اجرای 

آن کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
نکته فنی مهمی که در این مورد وجود دارد را لحاظ 
نخواهیم کرد، و دیوار را به صورت پیوسته اجرا می کنیم 
چنانچه قسمتی از آن به دالیل مختلف نشست کند و 
اجرا  پیوسته  به صورت  این که  به  توجه  با  بریزد  فرو 
ریخت  فرو خواهد  دیوار  تمام طول  تقریبا  است  شده 

متخصصین  با  باغ(  کارفرما)صاحب  اگر  صورتیکه  در 
مربوطه مشورت می کرد و برای این کار نقشه با رعایت 
ضوابط فنی طول دیوار تهیه می نمود این مشکل برای 
الی 6 متر  او حاصل نمی شد بدین صورت که هر 5 

دیوار به صورت مجزا اجرا می نمود.
بنابراین نقشه دیوار سراسری بر این باغ نقشه ای غیر 
برای  باعث می شود کارفرما مجددا  اقتصادی است و 

آن هزینه کند.
با رعایت ضوابط فنی  در کنترل  بنابراین تهیه نقشه 

کیفیت محصول بسیار تعیین کننده خواهد بود.

شکل 4-4شکل 4-3

صالحیت نیروي انساني 
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همواره باید اجرای هر یك از اجزای ساختمانی را به 
افراد صاحب صالحیت واگذار نمائیم.

توسط  ماهر ساختمانی  کارگران  هم چنین صالحیت 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت 
کار  تعاون و رفاه اجتماعی با صدور گواهینامه مهارت 
 : مانند  ساختمانی  مختلف  های  رشته  در  ساختمانی 
سفت کاری  گچ کاری، کاشی کاری و... تعیین می شود. 
لذا مطابق ضوابط و قوانین نظام مهندسی باید کارهای 
ساختمانی به این افرادی که موفق به کسب گواهینامه 

مهارت فنی شده اند. واگذار گردد. 
مقررات  طبق  ساختمانی  کارهای  ناظرین  همچنین 
مجازند از فعالیت افرادی که کار بی کیفیت ارائه می کنند 

فاقد گواهي مهارت فني هستند جلوگیری بعمل آورند
کنترل اجرا:

یکی از مسائل بسیار مهم در کارهای ساختمانی انتخاب 
شیوه درست برای اجرای آن است زیرا : 

- باعث صرفه اقتصادی می شود و هزینه انجام کار را 
کاهش می دهد.

- خطرات مالی و جانی را کاهش میدهد و باعث ایمنی 
انجام کار می شود.

- باعث می شود که محصول عمر مفید داشته باشد
به مثال زیر دقت کنید. چه اشکالی در اجرای هرکدام 

می بینید. با کمك معلم خود آنها را بنویسید.

برای این که درک بیشتری از موضوع کنترل کیفیت 
زیر  مثال  به  باشیم  داشته  فنی  رعایت ضوابط  و  اجرا 

دقت کنید.
می خواهیم برای دور تا دور باغی دیوار بسازیم: چنانچه 
بدون تهیه نقشه و مشورت با افراد خبره اقدام به اجرای 

آن کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
نکته فنی مهمی که در این مورد وجود دارد را لحاظ 
نخواهیم کرد، و دیوار را به صورت پیوسته اجرا می کنیم 
چنانچه قسمتی از آن به دالیل مختلف نشست کند و 
اجرا  پیوسته  به صورت  این که  به  توجه  با  بریزد  فرو 
ریخت  فرو خواهد  دیوار  تمام طول  تقریبا  است  شده 

متخصصین  با  باغ(  کارفرما)صاحب  اگر  صورتیکه  در 
مربوطه مشورت می کرد و برای این کار نقشه با رعایت 
ضوابط فنی طول دیوار تهیه می نمود این مشکل برای 
الی 6 متر  او حاصل نمی شد بدین صورت که هر 5 

دیوار به صورت مجزا اجرا می نمود.
بنابراین نقشه دیوار سراسری بر این باغ نقشه ای غیر 
برای  باعث می شود کارفرما مجددا  اقتصادی است و 

آن هزینه کند.
با رعایت ضوابط فنی  در کنترل  بنابراین تهیه نقشه 

کیفیت محصول بسیار تعیین کننده خواهد بود.

شکل 4-4شکل 4-3

صالحیت نیروي انساني 

کنترل کیفیت عملیات اجرایی
یکی از مسائل بسیار مهم در کارهای ساختمانی انتخاب شیوه درست برای اجرای آن است زیرا:

ـ باعث صرفه اقتصادی می شود و هزینه انجام کار را کاهش می دهد.
ـ خطرات جانی و مالی را کاهش می دهد و باعث ایمنی انجام کار می شود.

ـ باعث می شود که محصول نهایی عمر مفیدو طوالنی تری داشته باشد.
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به نظر شما اگر برای ساخت دیوارهای خارجی یک ساختمان از دیوار آجری مطابق نقشه زیر استفاده شود 
آیا این نقشه مناسب خواهد بود؟ چرا؟

تفکر
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کنترل عملیات اجرایی:
به طور کلی مراحل کنترل در عملیات اجرایی ساختمان شامل موارد زیر است:

1ـ کنترل قبل از شروع کار
2ـ کنترل حین انجام کار

3ـ کنترل نهایی پس از پایان کار

اصل مهم: کارهای بدون کنترل در عملیات ساختمانی فاقد اعتبارند.

کنترل در شروع کار بسیار مهم و ضروری است و در صورتی که توسط اشخاص فاقد صالحیت این کنترل صورت 
گرفته است الزم است خودتان نیز از آن اطمینان حاصل نمایید. زیرا عدم کنترل در شروع کار همیشه باعث 
افزایش زمان و هزینه سنگین و گاه غیر قابل جبران می شود بنابراین حضور هر شخص ذی صالح در هر عملیات 
تولیدی به صورت پیوسته الزامی است. کنترل حین کار نیز باعث آسودگی خاطر خواهد بود و چنانچه به دالیل 
مختلف مانند نقص وسایل و اشتباه عوامل و مجریان خطایی رخ دهد از آن جلوگیری به عمل می آید بسته به 

حجم و نوع کار و تعداد دفعات آن می تواند متفاوت باشد.
کنترل نهایی نیز به منظور حسن انجام کار و تحویل کار از عوامل اجرایی صورت می گیرد.

به عنوان مثال: چنانچه بّنایی در حال چیدن دیوار باشد. در مرحله اول باید رج اول را کنترل کند تا محل 
اجرای دیوار دقیقاً مطابق نقشه باشد. در غیر این صورت چنانچه در رج های بعد متوجه اشتباه شود، باعث می شود 
که دیوار تخریب و دوباره کاری شود در حین اجرا نیز رعایت پیوند، شاقول، شمشه ای و تراز بودن کار کنترل 
می گردند تا در مراحل بعدی باعث بروز مشکالت نگردند. در پایان نیز کنترل نهایی انجام می شود و چنانچه 

اشکاالت قابل رفع دیده شده، پس از رفع آنها کار تحویل داده می شود.

به نظر شما چه کنترل های دیگری برای این مثال می توان اعمال نمود آنها را بنویسید. تفکر

1ـ حدود خطاهای اجرایی در ناشاقولی دیوار چقدر است؟
2ـ اگر خطای ناشاقولی در حد مجاز باشد چه مشکالتی را در مراحل بعدی ایجاد می کند؟

تحقیق 
کنید
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جلوه آفرینش:
زنبورهای عسل کندوی خود را با دقت یک دهم میلی متر می سازند و در ساختن آن از کرک های المسۀ خود 
به عنوان وسیله اندازه گیری استفاده می کنند. زنبورها سلول های کندو را در ابتدا به شکل دایره ـ و نه شش 
ضلعی ـ می سازند. سپس این دایره ها به تدریج بر اثر نرم شدن و جریان یافتن آرام موم به شکل شش ضلعی 
در می آید. در عمل، موم به کار رفته در ساختمان کندو و در اثر گرمای ناشی از فعالیت نوعی زنبور کارگر 
به حالت نیمه ذوب درآمده و پس از آن شکل شش ضلعی به خود می گیرد. هزاران سال است که اندیشمندان 
مسحور مهندسی بی بدیل کندوی زنبور عسل شده اند. هر کدام از سلول های مومی درون یک کندو به شکل 
یک شش ضلعی زیبا و بی نقص ساخته شده و دیوارهای نازک آن آن قدر قدرت دارند که نه تنها ساختار کندو 
را حفظ می کنند بلکه هوشمندانه ترین روش برای نگه داری عسل را نیز ارائه می دهند. زنبورها که با انرژی 
زیادی کار می کنند، دوشادوش همدیگر به دور خود استوانه هایی ُمدور می تنند و پس از آن با پوسته های 
ایجاد شده بین استوانه های کوچک شش میلی متری را پر  مومی خمیری یک به یک حفره های سه گوش 
می کنند.  در مرحله بعد گرمای 45 درجه ای ناشی از فعالیت  زنبورها باعث به جریان افتادن موم به شکل 
مایعی کشسان و چسبناک می شود. در قسمت اتصال استوانه ها، انبساط سطحی موجب کش آمدن موم به 
شکل خمیر شده و آن را به قسمت باال هدایت می کند و دست آخر، یکایک گوشه های شش ضلعی را تشکیل 
می دهد. در جریان این روند، دیواره های سلول به طور مداوم در حال کشیده شدن بوده و در نهایت با یکدیگر 

ترکیب شده و به شکل خطوطی صاف درمی آیند.
دانشمندان می گویند به رغم نقش آشکار قوانین فیزیک و ریاضی در شکل گیری کندوی زنبور عسل در نهایت 
نمی توان نقش زنبورها را در ایجاد این شاهکار خلقت انکار کرد. آنها می گویند نمی توانیم از نقش زنبورها 
چشم پوشی کنیم، همچنان که نمی توانیم از دیدن چگونگی گرم کردن، ورز دادن و نازک کردن موم توسط 

زنبورها شگفت زده نشویم.

بیشتر 
بدانیم 
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جلوه آفرینش: 
خود به  زنبور های عسل کندوی خود را با دقت یك دهم میلی متر می سازند و در ساختن آن از کرک های المسة
عنوان وسیلٔه اندازه گیری استفاده می کنند. زنبورها سلول های کندو را در ابتدا به شکل دایره - و نه شش ضلعی 
- می سازند. سپس این دایره ها به تدریج بر اثر نرم شدن و جریان یافتن آرام موم به شکل شش ضلعی درمی آید. 
در عمل، موم به کار رفته در ساختمان کندو در اثر گرمای ناشی از فعالیت نوعی زنبور کارگر به حالت نیمه ذوب 
اندیشمندان مسحور مهندسی  به خود می گیرد. هزاران سال است که  از آن شکل شش ضلعی  در آمده و پس 
بی بدیل کندوی زنبورعسل شده اند. هر کدام از سلول های مومی درون یك کندو به شکل یك شش ضلعی زیبا 
و بی نقص ساخته شده و دیواره های نازک آن آنقدر قدرت دارند که نه تنها ساختار کندو را حفظ می کنند بلکه 
هوشمندانه ترین روش برای نگه داری عسل را نیز ارائه می دهند. زنبورها که با انرژی زیادی کار می کنند، دوشادوش 
همدیگر به دور خود استوانه هایی ُمدور می تنند و پس از آن با پوسته های مومی خمیری یك به یك حفره های 
سه گوش ایجاد شده بین استوانه های کوچك شش میلی متری را پر می کنند. در مرحله بعد گرمای 45 درجه ای 
ناشی از فعالیت زنبورها باعث به جریان افتادن موم به شکل مایعی کشسان و چسبناک می شود. در قسمت اتصال 
استوانه ها، انبساط سطحی موجب کش آمدن موم به شکل خمیر شده و آن را به قسمت باال هدایت می کند و 
دست آخر، یکایك گوشه های شش ضلعی را تشکیل می دهد. در جریان این روند، دیواره های سلول به طور مداوم 

در حال کشیده شدن بوده و در نهایت با یکدیگر ترکیب شده و به شکل خطوطی صاف در می آیند.
دانشمندان می گویند به رغم نقش آشکار قوانین فیزیك و ریاضی در شکل گیری کندوی زنبور عسل در نهایت 
نمی توان نقش زنبورها را در ایجاد این شاهکار خلقت انکار کرد. آنها می گویند نمی توانیم از نقش زنبورها چشم پوشی 
کنیم، همچنان که نمی توانیم از دیدن چگونگی گرم کردن، ورز دادن و نازک کردن موم توسط زنبورها شگفت 

زده نشویم.

شکل 4-۱2 



164

ارزشیابی شایستگی کنترل کیفیت نقشه

شرح کار:
نقشه ای با ایرادات فنی و عدم رعایت ضوابط استاندارد در اختیار هنرجو قرار گیرد و از او خواسته شود اشکاالت موجود 

در آن را بیابد.
استاندارد عملکرد: 

با توجه به نقشه و ضوابط و دستورالعمل های فنی در ترسیم نقشه ها اعم از خصوصیات شیت نقشه، مقیاس نقشه، قطر 
خطوط، هم خوانی پالن ها، نماها و برش های آن، کاربرد عالئم و ... به صورت چک لیست در اختیار هنرجو قرار گرفته و 

بتواند اشکاالت موجود را لیست نماید.
شاخص ها:

ایرادات وارد به نقشه را با توجه به بندهای کنترلی اشاره شده در چک لیست استاندارد عملکرد، مستند نموده ارائه نماید.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: در سایت نقشه کشی یک شیت نقشه و یک برگ چک لیست کنترل آن در اختیار هنرجو قرار گیرد و از او خواسته 
شود کنترل های الزم را روی نقشه انجام داده و ارائه نماید..

ابزار و تجهیزات: نقشه و چک لیست کنترل آن
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2کنترل شیت بندی نقشه1

2کنترل مقیاس و قطر خطوط2

2کنترل عالئم3

2کنترل هم خوانی پالن، برش و نما4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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تمرین راه حل مناسبی است برای ایجاد حافظه ای پایدار در مورد آموزش های کسب شده. تمامی آنچه در فصل های 
گذشته آورده شده، زمینه ای است برای ایجاد خالقیت در تهیه نقشه های ساختمانی و توانایی برای انجام پروژه هایی غیر 
از آنچه که در این فصول گفته شد. برای اینکه بتوان به پیشرفت بیشتری دست یافت الزم است پروژه هایی که در این 

واحد یادگیری تعریف شده اند را به صورت کامل ارائه نمایید.

پس از به پایان رسیدن این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با استفاده از نرم افزار اتوکد و فرمان های 
آموزش داده شده در چهار فصل پیش و مطابق نشریه 256 سازمان برنامه و بودجه و استاندارد ISO، نقشه های مورد 

نیاز پروژه های ساختمانی را تهیه و ارائه نمایند.

استاندارد عملکرد

مقدمه

ارائۀ پروژه
یادگیری 6واحد 

پروژه های تمرینی
برای دستیابی به اهداف این کتاب که پرورش نیروی کارآمد در زمینه رسم به کمک رایانه و نرم افزار اتوکد می باشد 
بایست تمرین ها و ممارست های بیشتری توسط هنرجویان انجام گیرید. به همین دلیل در این فصل تمرین هایی 
تحت عنوان پروژه آورده شده که هنرجویان به ترتیب با استفاده از فرمان های آموزش داده شده در فصل های 1 

تا 4 می توانند آنها را با دقت بسیار باال به انجام رسانده و نتیجه کار خود را با چاپ آنها مشاهده نمایند.
برای انجام پروژه ها به موارد زیر توجه داشته باشید:

1ـ برای هر پروژه یک فایل جداگانه ایجاد نمایید.
2ـ در ابتدای کار الیه های استاندارد را ایجاد کرده و تمامی ترسیم ها را در الیه خود انجام دهید.

3ـ برای ترسیم ها در صفحه، کادر مناسب ایجاد نمایید.
4ـ به مقیاس چاپ نقشه توجه کرده و تمامی تنظیم های چاپ را به درستی انجام دهید.

5  ـ نقشه ها را به صورت سیاه و سفید چاپ کنید.
6  ـ ترسیم های هندسی را می توانید به دلخواه به صورت رنگی یا سیاه و سفید خروجی بگیرید.

7ـ در شیت بندی پروژه )چگونگی قرار دادن تمام نقشه ها در یک یا دو صفحه یکسان با اندازه مناسب( از هنرآموز 
خود نظر بخواهید.

8  ـ اگر با نرم افزار فتوشاپ آشنایی دارید می توانید برای شیت بندی از این نرم افزار استفاده کنید.
9ـ تمام پروژه ها و کارهای کالسی خود را در نرم افزار PowerPoint وارد کرده و به سایر هنرجویان نشان دهید.
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پروژه 1
ترسیم های هندسی زیر را انجام داده و با مقیاس 1:1 در کاغذ A4 چاپ نمایید.

 رسم عمود بر خط از نقطه ای خارج خطتقسیم دایره به هفت قسمت مساوی

ترسیم مماس بر دایره از نقطه ای خارج دایره

پیدا کردن مرکز کمان
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پروژه 2
ایزومتریک و سه نمای دو حجم زیر را رسم کرده و با مقیاس 1:2 به صورت فایل PDF ذخیره نمایید.
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پروژه 3
شکل های زیر را با اندازه های مناسب و دلخواه رسم کنید. 
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پروژه 4
پالن زیر را با تمامی جزئیات آن رسم کرده و با مقیاس 1:75 در کاغذ A4 چاپ نمایید.

مشخصات نقشه
1ـ ارتفاع کف تا کف ساختمان 310 سانتی متر

2ـ ضخامت سقف 30 سانتی متر
3ـ جانپناه پشت بام و قرنیز 85 سانتی متر

4ـ دست انداز پنجره ها 110 سانتی متر و ارتفاع 160سانتی متر
5  ـ ارتفاع در ورودی 230 سانتی متری 

6   ـ ارتفاع پیشخوان آشپزخانه 120 سانتی متر

پروژه 5
نمای شمالی، شرقی و غربی و برش پالن باال را رسم کنید.

پروژه 6
پالن پروژه 4 را سه بعدی نمایید.
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در تصویر زیر نمونه ای از پروژه های هنرجویان را می توانید مالحظه کنید.
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ارزشیابی شایستگی ارائۀ پروژه

شرح کار:
با استفاده از تمام فرمان های آموزش داده شده، پروژه های کتاب را طبق نظر هنرآموز محترم، رسم و ارائه نماید.

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از فرمان های الزم بتواند نقشه های فنی و هندسی، پالن، نما، برش و سایر خواسته های پروژه را مطابق با نشریه 

256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اندازه ها، رسم و ارائه نماید.
شاخص ها:

رعایت اصول استفاده از فرمان ها و به کارگیری الیه های مناسب جهت رسم نقشه ها و دقت در اندازه های صحیح در مدت 
زمان الزم.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نرم افزار اتوکد و نقشه های کتاب، خواسته های آن شامل انواع نقشه های فنی و هندسی، پالن، نما، 
برش و سایر خواسته های پروژه را رسم و به صورت مناسب ارائه نماید.

ابزار و تجهیزات: سیستم رایانه - نرم افزار اتوکد 2014 - کتاب ـ چاپگر
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2پروژه های تمرینی1

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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