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کليه حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونيکی و ارائه در پايگاه های 
مجازی، نمايش، اقتباس، تلخيص، تبديل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهيه فيلم و تکثير به هر شکل 

و نوع بدون کسب مجوز از اين سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پيگرد قانونی قرار می گيرند.



از مکايد ]حیله هاي[ بزرگ شیطان و نفس اماره آن است كه جوانان را 
وعده صالح و اصالح در زمان پیری می دهد تا جوانی با غفلت از دست 
برود و به پیران وعده طول عمر می دهد و تا لحظه آخر با وعده های پوچ 

انسان را از ذكر خدا و اخالص برای او باز می دارد تا مرگ برسد.
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توصیه هايي به هنرجويان

 توصیه هاي كلي
1. پیش از ورود به كارگاه دست هايتان را با آب و صابون بشويید.

2. روپوش مخصوص كارگاه را بپوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
3. كفش هايتان را تمیز كنید. اگر از كفش مخصوص كارگاه استفاده مي كنید آن را نیز تمیز نگه داريد.

4. هنگام كار بايد دستتان خشك باشد، هرگاه دستتان عرق كرد آن را با دستمال خشك كنید و يك برگ 
سفید اضافي زير دستتان بگذاريد تا نقشه كثیف نشود.

5. اگر ناگزير به استفاده از عینك طبي هستید، حتمًا با عینك كار كنید.
٦. همة نقشه هايي كه در طول دوره اجرا مي كنید در محل مناسبي بايگاني كنید تا بتوانید بعدها آسان به 

آن ها مراجعه كنید.
7. ورود و خروج به كالس يا كارگاه آموزشي با اجازة هنرآموز محترم باشد.

٨. پس از به انجام رساندن هر دستوركار آن را براي تأيید و ارزشیابي در اختیار هنرآموز محترم قرار دهید.
٩. در حل تمرين ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشاركت با هم كالسي ها نیز مؤثر است.

١٠. در صورت غیبت در يك جلسه مطالب و تمرين هاي آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.
11. تمرين هاي نظري و عملي را، بي آنکه خود را تحت فشــاري رواني قرار دهید، بکوشــید تا آنجا كه 

مي توانید حل كنید ولي حتمًا نواقص و اشکاالت آن را بعداً به كمك هنرآموز محترم برطرف كنید.



مقدمه

نرم افــزار اتوكد به عنوان يکي از بهترين نرم افزارهاي طراحي و نقشه كشــي به كمك رايانه اســت كه 
محصول شركت اتودسك1است و از اولین نسخة آن تا نسخه هاي اخیر تحوالت چشمگیري داشته است.
اين نرم افزار عالوه بر ســادگي كار، از قابلیت هاي منحصر به فردي برخوردار اســت به نحوي كه با 
وجود نرم افزارهاي متعدد ديگر در زمینه )CAD(2 جايگاه خود را حفظ كرده و همچنان به عنوان پايه اي 

در عرصه )CAD/ CAM(3 به شمار مي رود. 
نسخه هاي اولیه اتوكد مبتني بر سیستم عامل DOS بود كه از نسخه 13 تحت سیستم عامل ويندوز قرار 
گرفت كه در اين گذر قابلیت هاي ويندوز تأثیر بسزايي بر سهولت كار با اتوكد گذاشت. اخیراً از نسخة 
2007 به بعد نیز تحوالت قابل توجهي در اتوكد به وجود آمده است كه تعدد فضاهاي كاري، قابلیت هايي 
نظیر امکانات تخصصي نقشه كشــي دوبعدي، سهولت در طراحي سه بعدي و ارتباط با شبکه و اينترنت 

از آن جمله است.
لذا در تألیف اين كتاب اتوكد 2008 انتخاب گرديد تا عالوه بر به روز بودن، سبك كار و روش هاي 
دســتیابي به ابزار آن نیز با نســخه هاي پايین تر منطبق باشد. و در اين خصوص فضاي كاري كالسیك 4 

مبناي آموزش قرار گرفته است.
اين كتاب شامل پودمان مقدماتي مهارت طراح و نقشه كش به كمك رايانه است كه در آن هر واحد كاري 
يك يا چند توانايي از ســرفصل استاندارد مهارتي مربوط را در بر مي گیرد، در هر توانايي ابتدا شناسايي 
فرمان ها، ســپس اجراي فرمان و در آخر دستوركاري جهت به كارگیري آن فرمان ها ارائه شده است. در 
آخر هر توانايي نیز، ارزشیابي نظري و عملي به صورت متنوع و سیر تکاملي آن از ساده به پیچیده آورده 

شده است تا عالوه بر ارزشیابي مستمر بتواند مبنايي بر آزمون هاي پاياني دورة مهارت مذكور باشد.
با اعتقاد به اينکه هیچ كاري بي عیب و نقص نیست، منتظر پیشنهادهاي سازندة شما هستیم.

مؤلف

1. Autodesk 
2. Computer Aided Design & Drafting 
3. Computer Aided Manufacturing 
4. Auto cad Classic 



مفاهیم پايه

1. كلیك )Click(: يك بار فشردن دكمة سمت چپ موس.

2. دبل كلیك )Duble Click(: دوبار متوالي و سريع فشردن دكمة سمت چپ موس.

3. كلیك راست )Right Click(: فشردن دكمة سمت راست موس.

4. درگ )Drag(: فشــردن دكمة ســمت چپ روي عنصري و حركت آن به نحوي كه دكمة موس را همچنان 

فشرده نگه داشته ايد.

5. دروپ )Drop(: رها كردن دكمة موس پس از درگ.

6.مکان نما )cursor(: نشانگر موس كه در فضاي ترسیمي اتوكد به شکل  و ساير جاها به شکل  است. 

7. فرمــان )Command(: ابزاري كه كاربر به اتوكد وارد كرده و به كمك آنها با اتوكد ارتباط برقرار  مي كند.

٨ . گزينه )Option(: راه يا روشــي كه عالوه بر راه و روش جاري اجراي يك فرمان قابل انتخاب اســت و در 

داخل      ] [ در متن پیغام قرار مي گیرد.

٩. پیش فرض )Default(: مقدار يا روشــي كه نرم افزار انتخاب كرده و فقط منتظر تأيید كاربر اســت و در داخل 

عالمت > < قرار گرفته و با اينتر تأيید مي شود.

10. تنظیــم جاري )Current Setting(: تنظیماتي كه در متغیرهاي فرامین آماده شــده و به محض ورود برخی 

فرمان ها گزارش مي شود.

 Esc انصــراف از ادامة اجراي يك فرمــان پس از ورود فرمان كه بــه كمك كلید :)Cancel( 11. صرف نظــر

صفحه كلید و يا از طريق انتخاب اصطالح Cancel در منوي زمینه انجام مي شود.

12. لغو )Undo(: برگشت آخرين عمل انجام شده پس از اجراي فرمان.

13. اينتر )Enter(: واردكردن فرمان ها يا گزينه ها از طريق فشــردن كلید Enter يا Spacebar و يا انتخاب گزينه 

Enter در منوهای شناور میان بر؛ همچنین عالمت  ↵ در عملیات رايانه اي به مفهوم اينتر كردن است.



14. منوي میان بر )Shortcut Menu(: منويي كه در اثر كلیك راســت كردن در صفحة ترســیمي اتوكد يا زمینه 

هر پنجرة ديگري ظاهر مي شود.

15. ترســیم )Draw(: هر عملی كه منجر به ايجاد موضوعات ترسیمی شود، در اين راستا فرمان هايی كه به كار 

می روند، فرمان های ترسیمی اطالق می شوند.

16. ويرايش )Edit(: هر عملی كه منجر به ويرايش و اصالح موضوعات شــود، در اين راســتا فرمان هايی 

كه به كار می روند فرمان های ويرايشــی اطالق می شــوند، در اتوكد عمده فرمان های ويرايشی و اصالحی 

زير مجموعهٔ  Modify هستند.



1 واحد كار اول 

2  )AutoCAD 2008( اجراي نرم افزار در اتوكد

17 مديريت فايل ها  

27 كار با مختصات دوبعدي، واحدها، زوايا و تعیین محدودة ترسیمي 

۳9 واحد كار دوم 

40 اجراي فرمان هاي Redo ،U ،Oops ، Erase ، Line و روش هاي انتخاب موضوع 

64  Ellipse ، Arc ،Circle اجراي فرمان هاي

88  Move و Break  ، Extend ،Trim اجراي فرمان هاي

107 واحد كار سوم 

108   )Drafting settings( اجراي تنظیمات ابزار نقشه كشي

1۳7 كنترل تصوير و صفحة نمايش 

فهرست



155 واحد كار چهارم 

156 مديريت و كنترل اليه ها 

175 كنترل خواص موضوعات 

191 واحد كار پنجم 

192  Polygon و Pline ترسیم موضوعات يکپارچه به كمك

210  Rectangle و Chamfer ، Fillet اجراي فرامین

2۳1 واحد كار ششم 

2۳2  Grid و Snap ترسیم تصاوير برحسب واحد به كمك ابزار
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