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 1صفحه 

دیباچه

ل ش و قبیسال پ یتا اجراست، تا حدود س ینفک صنعت از مرحله طراحیال ین اجزایتر از مهم یکی یکشد نقشهیدانیطور که مهمان ✓
و ضمن صرف وقت  یسختآن را به یده خود در مورد هر موضوعیش اینما یمجبور بود برا ، بشریوتر در جوامع انسانیاز وارد شدن کامپ

ست که دقت و ظرافت ایاده کند. ناگفته پیکاغذ پ یتًا رویاد، نهایز  سیدا س یمات حتین تر شکالت خاص تر شدن م باز هم  میبا متحمل 
الت یدوار بود که تسهیتوان امی، میانهیدر هر زم یوتریرقدرت کامپپ یافزارهاافزار و نرمش سختیدایاکنون با پهم یصد درصد نبود، ول

شهیدر اخت یاالعادهفوق شار کاربران مرتبط با نق ست. یک شته یان برخین میدر ا قرار گرفته ا شهاز ر صنعتی،ها مانند نق شی  ، یعمار م ک
اضر که در حال حیطور اند بهاستفاده کرده یوتریلوم کامپها از عر رشتهیش از سایساختمان، مکانیک، طراحی صنعتی و ... ب یکشنقشه

 یکیبا  یمختصر  ییافت که حداقل، آشنایتوان یهای مرتبط با موارد مذکور را مالتحصیل یکی از رشتهتوان گفت کمتر فارغیبه جرأت م
 نداشته باشد. یمیترس یافزارهااز نرم

 به نام یکشییمرتبط با نقشییه یمیترسیی یافزارهان نرمیتر ارزشن و با یاز بهتر  یکی یدارد با آموزش کاربرد یسییع دوره آموزشییین یا ✓
AutoCADوتر بردارد. کلمه یق کامپیمات از طر یبا ترسیییزان یشیییما عز  ییهرچند کوچک در راه آشییینا ی، گامAutoCAD  خالصیییه عبارت

Computer Aided Design & Drafting ینا یراح یبه مع یشه یط  یایبنا به نظر اکثر کارشناسان دن باشد.یوتر میکامپ به کمک یکشو نق
ار یبس فزاراشک نام نرمی، بیکشمرتبط با نقشه یو علوم مهندس یبعدسهو  یدوبعد ماتی، ترسهایدر طراحوتر، امروزه، یم و کامپیترس

بوده  مطرحن فن یا افزارنرم نیتر دهشیییناخته شیییهمواره به عنوان ، Autodesk میعظ یکمپان، متعلق به AutoCAD یاقدرتمند و حرفه
 است.

ن یا است کار بیبایممرتبط با ساختیییمان و صنعت،  یو مهندس یفن یهاان رشتهیدانشجو آموزان ودانش یبًا تمامیز تقر یدر کشور ما ن
ضاها یساختمان یهایاز علم روز در طراح یر یگبا بهرهخالقانه خود را  یهادهیبتوانند ارند تا یفرا بگ یرا به خوب ارافزنرم  یاخلد یمانند ف
صنعت یا در طراحیو  یخارج و صو قطعات مربوط به  شند. همانیبه ت شد ر بک سالشیافزار فوق پن نرمیاطورکه ذکر  ان یرفته در طول 

شته س یبراو ا یدن یمدر تما، گذ شه م همهیتر شتهمربوط به  یهانق س یهار ساختمان یمار عم میعظ یبناها یطراح مانند یمهند  ،یو 
 .رودیرفته و میبه کار مره یغو  یع نظامی، صنایو جنگ یمسافربر  یو ناوها ی، کشتییمایع خودرو، هواپیصنا یطراح

 یباال یهاییت و توانایفیکبر  یگواه تواندیمن امر یداراست که ا راافزار ن نرمیاد یسال از تول ۳۵افزون بر  یاتجربه Autodesk شرکت
شدن محصول یا ضه نخست 1982سال  شییییرکت مذکور در اواخر .با سخه از یبا عر  کیالکترون یافزارهانرم یایبه دن یپا افزارن نرمیان ن

سخه جدتقریبًا  پس و از آن هگذارد ساله ن ضه مین ابزار مفیعالقمندان ا بهرا  یتر د و کاملیهمه  شرکت دریا د.نکید عر سال یاوا ن  ل 
سخه جد 2017 شده یجد یهاتیها و قابلیژگیبا و AutoCAD 2018 ن نرم افزار را تحت عنوانیا سی و دومد و ین بازار  واردد و به روز 
افزار ن نرمیتر ل به محبوبیکه آن را تبد AutoCAD یهایژگین ویتر د بتوان مهمیشییا کرده اسییت. یکشیینقشییه یتخصییصیی یهاافزارنرم
 ل دانست:یل موارد ذیاز قب یالتینموده، داشتن تسه یمیترس

 العاده تا هشت رقم اعشارمات همراه با دقت فوقیترس یسرعت باال-
م شدهیوعات ترسع موضیش سر یرایم و ویدر ترس یامکان اصالح اشتباهات احتمال-
 گر و ...ید یافزارهاو انتقال آن به نرم یمیل ترسیفا یساز رهیامکان حفظ و ذخ-

به و ها را در فصییول متفاوت ، آناتوکد ی  دو ُبعد ن دسییتورات مربوط به بح یتر ام عالوه بر ذکر مهمکرده یسییع دوره آموزشییین یدر ا
شرح دهم؛ در پایتفک شش یرغم تمامیان علیک  ستاکه  یکو شکال بهیب اثر  ک یارائه  یدر را ستها دانم، میاز نینیام، خود را از نقد بکار ب
شجوآموزاندانشذا از ل سان و همکاران محترم یتمام ان وی، دان شنا شمندم  دورهن یکه ا یکار ستفاده خواهند کرد خواه را مطالعه و ا
 سازند. ر از نظرات خود مطلعیز  یکیهای الکتروننجانب را توسط آدرسیا

روشخوش یمرتض تمنددارا

Morteza_khoshravesh@yahoo.com 
Khoshravesh.morteza@Gmail.com 
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 2صفحه 

۲۰1۸افزار اتوکد : نحوه نصب نرمدرس اول -1
شوید.افزار خام اتوکد و نصب آن آشنا میدر جلسه اول، شما با نحوه تهیه نرم ✓

 محتوای این جلسه:
افزار برای نصبهای خام  نرمسازی فایلآماده-
”Run as Administrator“استفاده از گزینه -

 نتافزار به اینتردرس دوم: جلوگیری از اتصال نرم  -۲
ار شما افزشود تا نرموکد  نصب شده به اینترنت آموزش داده میتانداز ادر جلسه دوم چگونگی جلوگیری از اتصال فایل راه ✓
روزه از کار نیفتد. ۳0در یک بازه 

محتوای این جلسه:
 شودافزار روی آن نصب میقطع اینترنت سیستمی که نرم-
یت در دسترسی به اینترنتاستفاده از یک فایروال برای ایجاد محدود-
 افزارهای ُاریجینال و قفل شکستهتوضیح راجع به نرم-
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 3صفحه 

۲۰1۸افزار اتوکد سازی نرمفعالدرس سوم:  -3
و سپس  Request Codeافزار را خواهید دید، در این آموزش با استفاده از سازی این نرمدر جلسه سوم، چگونگی فعال ✓

Patch کنیم.ه دائمی و بدون محدودیت آماده میکردن اتوکد آن را برای استفاد

 محتوای این جلسه:
افزاری که در حال نصب آن هستیدهای نرماستفاده از سریال-
 آفالین سازیاستفاده از روش فعال-
 ”Request Code“نحوه استخراج -
افزار پس از نصبکردن نرم Patchنحوه -
 سازی نهاییفعال-

1اتوکد، بخش آشنایی با محیط کاری  درس چهارم: -4
 خالصه( پیدا خواهید کرد و بیشتر به معرفی User Interfaceشنایی کلی نسبت به رابط کاربری اتوکد )ر جلسه چهارم آد ✓
پردازیم.قابل مشاهده در صفحه اصلی میهای همه قسمت

محتوای این جلسه:
 Startصفحه -
Recent Documentبخش -
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 4صفحه 

 (Title Bar) نوار عنوان-
 (Quick access toolbarریع )نوار دسترسی س-
(Application Menuمنوی اپلیکیشن یا کاربردی )-
 ها()انتخاب Optionsگزینه -
 (Ribbonنوار روبان )-

(Tabsها )َتب-
های مربوط به هر َتبگروه-

(Files Tabها )َتب فایل-
(Drawing Windowصفحه ترسیم )-
(View Cubeمکعب دید )-
(Navigation Barنوار راهبری )-
(Command Lineخط فرمان )-
(Text Windowصفحه متنی )-
(UCSنماد سیستم مختصاتی کاربر )-
(Model Space & Paper Spaceصفحات مدل و کاغذ )-
(Status Barنوار وضعیت )-
 (Menubarsای )منوهای بازشو یا کرکره-

)ظاهر یا مخفی کردن منوهای بازشو( Menubarدستور -
 (Toolbarنوار ابزار )-
(Palettesها )ها یا پالتبهجع-

۲درس پنجم: آشنایی با محیط کاری اتوکد، بخش  -5
شما قرار داده خواهد شد. اختیاردر  Ribbonهر گروه از نوار در جلسه پنجم توضیحات مفصلی راجع به  ✓

محتوای این جلسه:
 Alt+Fکلیدهای ترکیبی -
 )محیط کاری( Workspaceمنوی بازشوی -
Ribbonای هر َتب در نوار هآشنایی با گروه-
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 5صفحه 

3درس ششم: آشنایی با محیط کاری اتوکد، بخش  -6
نمایش نوارهای ابزار روی صفحه ترسیم، نحوه استفاده از خط فرمان و سازی منوی بازشو، فعالدر جلسه ششم نحوه  ✓

( آموزش داده خواهد شد.Dynamic Inputهای پویا )جایی آن و در نهایت کادر ورودیجابه

حتوای این جلسه:م
 های ظاهر یا مخفی کردن منوهای بازشوروش-
 ها یا سرتیترهای منوهای بازشوتوضیح تب-
 )ظاهر کردن نوار ابزار( toolbar–دستور -
 یی با نوار ابزارهای مهم اتوکدآشنا-
 هاFlyoutآشنایی با -
 افزایش یا کاهش سطرهای خط فرمان-
 ترسیم جایی خط فرمان در صفحهجابه-
 پنهان کردن خط فرمانظاهر یا -
 (UCSتوضیحات تکمیلی در مورد سیستم مختصاتی کاربر )-
(Model Space & Paper Spaceتوضیحات تکمیلی در مورد صفحات مدل و کاغذ )-
 (Scroll Barsنوارهای پیمایش )-
 (Content Menuمنوی محتوا )-
 (Dynamic Inputهای پویا در اتوکد )ورودی-
 (Tooltipsکادرهای اطالعات مختصر )-

برای خرید این محصول کلیک کنید
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 6صفحه 

4درس هفتم: آشنایی با محیط کاربری اتوکد، بخش  -7
وکد که شامل تعاریف کاربردی، تجلسه قبل توضیحات تکمیلی  آشنایی با رابط کاربری ا ۳در جلسه هفتم و در ادامه  ✓

باشد ارائه شده است.های دستورات و ... میکلیدهای تابعی، سوئیچ

محتوای این جلسه:
 کلیک و انواع آن آشنایی با مفهوم-
ر )مکان- رس   ( و َاشکال متفاوت آنCursorنما یا ک 
راپ" ) - َرگ َاند د   (Drag and Dropعبارت "د 
 (Shortcutها )خالصه دستورها یا شورتکات-
 Escape (Esc)آشنایی با کلید -
هادار یا هدایتی  کیبورد و کاربرد آنکلیدهای فلش-
 (Function Keysکلیدهای تابعی )-
 های یک دستور در اتوکدها یا زیرمجموعهسوئیچ-
 (Defaultفرض )مقادیر پیش-

در اتوکد Helpدرس هشتم: استفاده از  -۸

M
or

tez
a_

Khos
hra

ve
sh



 7صفحه 

کد به طور مفصل شرح داده شده است، فرض کنید به هر دلیلی در اتو  Helpدر جلسه هشتم استفاده از سیستم قدرتمند  ✓
اید و دسترسی به معلم یا کتاب نیز ندارید، این سیستم بدون نیاز به موش کردهنحوه استفاده از یک دستور یا ویژگی در اتوکد را فرا

 افزار در اختیار شما قرار دهد.های نرمهمه بخشتواند توضیحات کامل و قابل قبولی راجع به مورد دیگری می
افتن پاسخ موردنظر کمک العاده راحت آن است که به دلیل هوشمند بودنش شما را در یفوق ینکته جالب در استفاده ✓

طور مزایای هر یک تدریس شده و در انتها نحوه ، یعنی آنالین و آفالین بودن آن و همینHelpهر دو شیوه استفاده از  کند.می
افزار نیز در اختیار شما قرار داده شده است.دانلود فایل آفالین این سیستم و نصب آن روی نرم

 محتوای این جلسه:
صورت آفالین یا آنالینبه اتوکد  Helpاز استفاده وت متفاهای روش-
به شیوه آفالین Helpمزایای استفاده از -
 آفالین و نصب آن Helpدانلود فایل -

1ها در اتوکد، بخش درس نهم: مدیریت فایل -9
 ر باید بدانید که چگونهکاباشد، به عنوان یک کاربر تازههای آن میافزاری مدیریت فایلهای هر نرمترین بخشیکی از مهم ✓

 ها را ذخیره کنید.گذاری کرده و در نهایت آنیک فایل جدید بسازید، نام
های سازی و فایلهای بین انواع دستورات ذخیرهچگونه آن را باز کنید، تفاوت ای داریداگر فایل ذخیره شده آموزیدمی ✓

رس توضیح داده خواهد شد.الگو برای ایجاد یک فایل جدید نیز به طور کامل در این د

محتوای این جلسه:
 )شروع ترسیم( Start Drawingگزینه -
 ها در اتوکدفرض فایلگذاری پیشنحوه نام-
 )ایجاد فایل جدید( Newدستور -
(Templatesهای الگو برای ایجاد فایل جدید )آشنایی با فایل-
 )ذخیره کردن فایل جاری( Saveدستور -
 ن فایل جاری()ذخیره کردQsave دستور -
 )ذخیره کردن فایل جاری( Save asدستور -
 Save asو  Saveتفاوت دستورهای -
 سازی آنتغییر فرمت فایل در اتوکد برای ذخیره-
 ها()انتخاب Optionsدستور -
 ها()بازکردن فایل Openدستور -
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 8صفحه 

۲ها در اتوکد، بخش مدیریت فایلدرس دهم:  -1۰
، بتوانید در بین چند فایل باز شده واحد ترسیمی  مناسب با نقشه خود را بدانیددر ادامه درس قبل باید نحوه تعیین  ✓

فایل جاری را تغییر دهید و ...

محتوای این جلسه:
 های باز شدهجاری بین فایلتغییر فایل -
تغییر نحوه نمایش چند فایل باز در صفحه کاربری-
 افزار()بستن نرم Closeدستور -
 زار(اف)بستن نرم Quitدستور -
 گذاری()تعیین واحد ترسیم و اندازه Unitsدستور -

1های معرفی نقاط به اتوکد و ترسیم خط، بخش روشدرس یازدهم:  -11
باشد، زیرا در اغلب ترین بح  آموزشی در اتوکد )به خصوص در ترسیمات(، معرفی یا وارد کردن نقاط میبه نظر من مهم ✓

م یکنید در غیر این صورت در ترس افزار معرفیبه نرمرا بتوانید به درستی نقطه مورد نظر دستورات ترسیمی و ویرایشی و ... باید 
 صحیح با مشکل مواجه خواهید شد.

دانم شود به خوبی بیاموزسد بعید میخط میهای معرفی نقاط و ترسیم پارهبه نوعی اگر این جلسه را که مربوط به روش ✓
ای داشته باشید.لههای بعدی اتوکد مسئدر یادگیری بخش
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 9صفحه 

محتوای این جلسه:
 خط()ترسیم پاره Lineدستور -
 تشریح مفهوم "خالصه دستور" در اتوکد -
 )بستن چندخطی( Closeسوئیچ -
 خط آخر()کنسل کردن پاره Undoسوئیچ -
 های معرفی نقطه به اتوکدانواع روش-
 (Mouseمعرفی نقطه به اتوکد از طریق ماوس )-
(Cartesianه روش کارتزین یا دکارتی )معرفی نقطه به اتوکد ب-

صفحه ترسیمنمایش درس دوازدهم: مدیریت و کنترل  -1۲
توانید موضوعات و به راحتی میباشد دانید صفحه ترسیم در اتوکد دارای هیچ محدودیتی در ابعاد نمیطور که میهمان ✓

تی با به دستورا ی از فایل خود یا جابه جایی کل صفحهیا نقشه خود را با هر وسعتی ترسیم کنید ولی برای تمرکز بر روی قسمت
 .نیاز خواهید داشت محتوای "مدیریت و کنترل نمایش صفحه ترسیم"

یا  نمایی کنید ونمایی یا کوچکتوانید قسمت مطلوب از نقشه یا فایل خود را بزرگبدون استفاده از این دستورات نمی ✓
به آن بخش دست پیدا کنید.

جلسه:محتوای این 
 جایی صفحه ترسیم()جابه Panدستور -
)تغییر مقیاس نمایش صفحه ترسیم( Zoomدستور -

)بزرگنمایی( Zoom Inسوئیچ -
 نمایی()کوچک Zoom Outسوئیچ -
 وقفه(سریع و بی نمایش به صورت )تغییر مقیاس Zoom Realtimeسوئیچ -
 (ندازه ممکننمایش همه موضوعات ترسیمی به بزرگترین ا) Zoom Extentsسوئیچ -
 (بزرگنمایی قسمت خاصی از صفحه ترسیم) Zoom Windowسوئیچ -
 (نمایی موضوعات منتخب گبزر ) Zoom Objectسوئیچ -
(تغییر مقیاس نمایش صفحه ترسیم براساس یک ضریب دلخواه ) Zoom Scaleسوئیچ -
 (قبلی نمایش مقیاسبازگشت به ) Zoom Previousسوئیچ -

 ل جاری(سازی فای)تازه Redrawدستور -
 )ایجاد یک صلیب به ازای هر کلیک( Blipmodeدستور -
 سازی فایل جاری()بازخوانی و تازه Regenدستور -
 سازی فایل جاری()بازخوانی و تازه Regenدستور -
های موجود در صفحه ترسیم()حذف موقت نوار ابزارها و پنجره CleanscreenOnدستور -
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 10صفحه 

(CleanscreenOnدستور  )خنثی کردن اثر CleanscreenOffدستور -
 )تنظیم سرعت تغییر مقیاس نمایش( Zoom factorمتغیر سیستم -
 (Navigation Barنوار راهبری )-

۲های معرفی نقاط به اتوکد و ترسیم خط، بخش درس سیزدهم: روش -13
های خطچگونه پارهپردازیم و خواهید آموخت که در این جلسه و در ادامه مبح  درس یازدهم به ادامه ترسیم خطوط می ✓

ترسیم شده را برای اطمینان از صحت ترسیمشان بررسی کنید.

محتوای این جلسه:
 نما در نوار وضعیتنحوه ظاهر کردن مختصات زنده مکان-
خط با چک کردن مختصات دو سر آننحوه بررسی صحت ترسیم پاره-
 Gripsهای آشنایی با گیره-

3ه اتوکد و ترسیم خط، بخش های معرفی نقاط بدرس چهاردهم: روش -14
ها به خصوص نحوه ترسیم خطوط معرفی نقطه به اتوکد و ترسیم خط، سایر روشهای در جلسه سوم از مبح  روش ✓

توانید هر نوع خطی با طول و زاویه مشخص را به راحتی ترسیم کنید.و می مورب را آموزش خواهم داد

محتوای این جلسه:
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 وضوعات ترسیمی()پاک کردن م Eraseدستور -
 )ترسیم خطوط افقی و عمودی( Orthoوضعیت -
 خط با طول مشخصترسیم پاره-
گیری طول خطوط()اندازه Measureآشنایی با دستور -
 معرفی نقاط به روش قطبی-
 معرفی نقاط به روش نسبی دکارتی-
 معرفی نقاط به روش نسبی قطبی-

1درس پانزدهم: دستورات ترسیمی، بخش  -15
، پس از ترسیم است که باشدها "ترسیم" میعملکرد آنافزارهای ترسیمی پیداست پایه و اساس ه از نام نرمطور کهمان ✓

هد کرد تا ایده خود را پیاده کند، اتوکد هم از این قضیه مستثنی و ... به کاربر کمک خوا ها جهت ویرایشامکانات جانبی این برنامه
نیست.

ها را با پردازم و آنبه آموزش دستورات دایره و کمان میخط در جلسات قبل یم پارهسه و پس از آموزش ترسدر این جل ✓
های متعدد توضیح خواهم داد.جزئیات فراوان و تمرین

محتوای این جلسه:
 )ترسیم دایره( Circleدستور -

(Center-Radiusشعاع )-ترسیم دایره به روش مرکز-
 (Center-Diameterقطر )-ترسیم دایره به روش مرکز-
 (3Pointsنقطه ) ۳ترسیم دایره به روش -
 (2Pointsنقطه ) 2ترسیم دایره به روش -
 (Tangent-Tangent-Radiusشعاع )-مماس-ترسیم دایره به روش مماس-
(Tangent-Tangent-Tangentمماس )-مماس-ترسیم دایره به روش مماس-

)ترسیم کمان( Arcدستور -
 (3Pointsنقطه ) ۳ترسیم کمان به روش -
 (Start-Center-Endانتها )-مرکز-ابتداترسیم کمان به روش -
 (Start-Center-Angleزاویه حامل کمان )-مرکز-ابتداترسیم کمان به روش -
 (Start-Center-Lengthطول وتر کمان )-مرکز-ترسیم کمان به روش ابتدا-
 (Start-End-Angleزاویه حامل کمان )-انتها-ترسیم کمان به روش ابتدا-
(Start-End-Direction) جهت مماس بر نقطه ابتدای کمان-انتها-ان به روش ابتداترسیم کم-
 (Start-End-Radiusشعاع کمان )-انتها-ترسیم کمان به روش ابتدا-
 (Center-Start-Endانتها )-ابتدا-ترسیم کمان به روش مرکز-
 (Center-Start-Angleزاویه حامل کمان )-ابتدا-ترسیم کمان به روش مرکز-
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 (Center-Start-Lengthطول وتر کمان )-ابتدا-م کمان به روش مرکزترسی-
(Continueترسیم کمان به روش مماس بر آخرین خط یا کمان ترسیم شده )-

۲درس شانزدهم: دستورات ترسیمی، بخش  -16
یات ها دارای خصوصرسد، چندخطیمیها چندخطی می نوبت به معرفی و آموزش ترسیمدستورات ترسیدر جلسه دوم  ✓
مورد  طور درهمین ،ی کنندبا امکانات بیشتر یار و تر ساده توانند شما را در ترسیمات  های منحصر به فردی هستند که میو ویژگی
در صفحه ترسیم و تغییر شکل نمایشی آن توضیحاتی کامل ارائه خواهم کرد.حوه درج آن نقطه و ن

محتوای این جلسه:
 ندخطی()ترسیم چ Polyline/Plineدستور -

)ترسیم کمان در چندخطی( Arcسوئیچ -
 )ترسیم خط در چندخطی( Lineسوئیچ -
 )بستن چندخطی( Closeسوئیچ -
 )تعیین ضخامت دلخواه برای چندخطی( Width  سوئیچ-
)تعیین نصف ضخامت دلخواه برای چندخطی( Halfwidthسوئیچ -
 )ترسیم خط در راستای آخرین جزء رسم شده( Lengthسوئیچ -

)ترسیم مربع و مستطیل( Rectangleدستور -
 (مستطیل با ضخامت دلخواه )ترسیم  Widthسوئیچ -
 )ترسیم مستطیل با طول و عرض دلخواه( Dimensionsسوئیچ -
 )ترسیم مستطیل با مساحت دلخواه( Areaسوئیچ -
 )ترسیم مستطیل با زاویه مشخص نسبت به خط افق( Rotationسوئیچ -
 های گرد(گوشه )ترسیم مستطیل با Filletسوئیچ -
 های َپخ خورده()ترسیم مستطیل با گوشه Chamferسوئیچ -
(Z)ترسیم مستطیل با ارتفاع دلخواه در راستای محور  Thicknessسوئیچ -

های منتظم(ضلعی)ترسیم چند Polygonدستور -
 های محاطی و محیطیضلعیتوضیح چند-
واه(های منتظم با طول ضلع دلخضلعی)ترسیم چند Edgeسوئیچ -

 )ترسیم بیضی( Ellipseدستور -
)ترسیم بیضی با معرفی مختصات مرکز آن( Centerسوئیچ -
)ترسیم کمان بیضوی( Arcسوئیچ -

 )ترسیم نقطه( Pointدستور -
)ویرایش سبک نمایش نقطه( Point Styleدستور -
 های نرم()ترسیم منحنی Splineدستور -
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 )انتخاب انواع بیضی( Methodسوئیچ -
(۳تا  1نی درجه انتخاب منح) Degreeسوئیچ -

ترسیمی در اتوکددرس هفدهم: ابزارهای کمک -17
و  بهترینهای ترسیمی است که تاکنون طراحی شده است )البته به نظر من ترین برنامهیکی از دقیقافزار اتوکد نرم ✓
شرایط مطلوبی برخوردار نباشد مطمئنًا اگر ترسیمات از ، پس عدی است(افزار ترسیمی بخصوص در ترسیمات دو بُ ین نرمتر دقیق

ای برای اطمینان از دقت ترسیمات گنجانده شده است العادهنخواهیم رفت، در این برنامه امکانات فوق کامپیوتریسراغ ترسیمات 
نقص مطمئن باشد.تا کاربر از ارائه یک پروژه بی

محتوای این جلسه:
 ها(ها و زاویهدازه)کنترل واحد نمایش و ترسیم ان Unitsدستور -
 توضیح محورهای سبز و قرمز سیستم مختصاتی کاربر-
 جایی نماد سیستم مختصاتی کاربر()جابه UCSiconدستور -
 )تنظیم شبکه شطرنجی صفحه ترسیم( Gridدستور -
 نما بر روی صفحه ترسیم()کنترل نحوه پرش مکان Snapدستور -
ت افقی و عمودی(نما به صور)مقید کردن حرکت مکان Orthoوضعیت -
 (ات )یافتن زوایایی خاص هنگام ترسیم Polar Trackingوضعیت -
 (Zoom)انطباق شبکه شطرنجی با دستور  Adaptive Gridگزینه -
 )ردیابی افقی و عمودی ترسیمات( Object Snap Trackingوضعیت -
 های موضوعی روی نقاط خاص()گیره  Object Snapوضعیت-

 ها(ط ابتدا و انتهای خطوط و کمان)گرفتن نقا Endpointگیره -
 ها(خطوط و کمان وسط)گرفتن نقاط  Midpointگیره -
 ها(ها و کمان)گرفتن نقاط مرکز دایره Centerگیره -
 )گرفتن نقاط مرکز ثقل موضوعات( Geometric Centerگیره -
 )گرفتن نقاط( Nodeگیره -
 محل تقاطع موضوعات( )گرفتن نقاط Intersectionگیره -
 ها()ردیابی امتداد خطوط و کمان Extension گیره-
 )گرفتن نقاط پای  عمود( Perpendicularگیره -
 )گرفتن نقاط مماس روی محیط دایره و کمان( Tangentگیره -
 )گرفتن نقاط پای  عمود( Perpendicularگیره -
 نما(ترین نقطه روی موضوع به مکان)گرفتن نزدیک Nearestگیره -
)گرفتن نقطه تقاطع  مجازی دو موضوع( Apparent Intersectionگیره -
 ها()گرفتن امتداد موازی برای ترسیم خطوط و کمان Parallelگیره -
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 )معرفی نقطه دوم به روش نسبی( Fromگیره -
ای بین دو نقطه دیگر()گرفتن نقطه Mid Between 2 Pointsگیره -

های پویا()ورودی Dynamic Inputوضعیت -

های انتخاب موضوعاتاع روشدرس هجدهم: انو -1۸
شی یراینیاز هرگونه وو پیش نیاز نخواهیم بودها بیبعد از ترسیم موضوعات موردنظر در فایل اتوکد قطعًا از ویرایش آن ✓
تر موضوعات وجود دارد که های متعددی برای انتخاب راحت، در اتوکد نیز روشافزاری انتخاب موضوعات مطلوب استدر هر نرم
ها می پردازم.ن جلسه به بح  و آموزش آندر ای

محتوای این جلسه:
 )نحوه انتخاب موضوعات در اتوکد( Selectدستور -

)انتخاب موضوعات  داخل مستطیل انتخابگر( Windowسوئیچ -
 )انتخاب موضوعات  داخل و روی مستطیل انتخابگر( Crossingسوئیچ -
 هادر انتخاب Shiftاستفاده از کلید -
 )انتخاب موضوعات  داخل  یک چندضلعی انتخابگر( Wpolygonسوئیچ -
 )انتخاب موضوعات  داخل و روی یک چندضلعی انتخابگر( Cpolygonسوئیچ -
 )انتخاب همه موضوعات فایل جاری( Allسوئیچ -
 )انتخاب آخرین موضوع ترسیم شده( Lastسوئیچ -
 ها()انتخاب موضوعات با ترسیم خط بر روی آن Fenceسوئیچ -
 (خارج نمودن موضوعات از حالت انتخاب )  Undoچ سوئی-
(موضوعاتی که در آخرین دستور ویرایشی انتخاب شده بودند )انتخاب مجدد Previousسوئیچ -
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1درس نوزدهم: دستورات ویرایشی، بخش  -19
ترین ایپایهآموزش دستورات ویرایشی را مالحظه خواهید کرد، طبق یک آموزش استاندارد از در این جلسه بخش اول از  ✓

 تشریح خواهم کرد.هایشان های ویرایشی را با زیرمجموعه و سوئیچترین فرمانو پرکاربردترین دستورات ویرایشی شروع و مهم
در آغاز یادگیری دستورات ویرایشی این است که اگر در جلسات قبل نحوه معرفی نقاط به اتوکد و ترسیم نکته مهم  ✓
تر نکات را دریافت خواهید کرد.باشید در این مرحله نیز چند قدم جلوتر خواهید بود و سریع خط را خوب آموختهصحیح پاره

محتوای این جلسه:
 )پاک کردن موضوعات ترسیمی( Eraseدستور -
 )لغو اثر و نتیجه دستور قبل( Undoدستور -
 (Undo)لغو اثر آخرین دستور  Redoدستور -
 (Undo)لغو اثر چندین دستور  Mredoدستور -
)برگرداندن آخرین موضوع پاک شده( Oopsدستور -
 جا کردن موضوعات ترسیمی()جابه Moveدستور -
 )ایجاد کپی از موضوعات ترسیمی( Copyدستور -

)کپی متعدد موضوعات ترسیمی( Multipleسوئیچ -
)کپی تکی  موضوعات ترسیمی( Singleسوئیچ -

موضوعات ترسیمی( ایجاد کپی موازی از) Offset دستور-
 ای دلخواه()کپی موازی در نقطه Throughسوئیچ -
)حذف موضوع اصلی پس از ایجاد کپی موازی( Eraseسوئیچ -
 )ایجاد کپی در الیه جاری( Layerسوئیچ -
 )کپی  موازی  متعدد( Multipleسوئیچ -

)چرخش موضوعات حول یک نقطه( Rotateدستور -
 )کپی موضوعات در حین چرخش( Copyسوئیچ -
زاویه اولیه و ثانویه( )تعریف زاویه چرخش با معرفی دو Referenceسوئیچ -

برای خرید این محصول کلیک کنید
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 ۲درس بیستم: دستورات ویرایشی، بخش  -۲۰
جایی موضوعات، کان جابهامکه رویم میهایی فرمانو در جلسه بیستم به سراغ آموزش بخش دوم دستورات ویرایشی  ✓

وش نکنید تا وقتی که محتوای جلسه قبل کاماًل جا نیفتاده وارد سازند، فرامرا برایتان امکان پذیر می هاآن ، برش یا چرخشکپی
درس جدید نشوید.

محتوای این جلسه:
 )برش قسمتی از موضوعات( Trimدستور -

ها()برش موضوعات با ترسیم خط بر روی آن Fenceسوئیچ -
 )برش موضوعات با ترسیم مستطیل انتخابگر( Crossingسوئیچ -
 اتوکد سه ُبعدی()مربوط به  Projectسوئیچ -
های برش فرضی()برش موضوعات با استفاده از لبه Edgeسوئیچ -
 (Trim)پاک کردن موضوعات در حین اجرای  Eraseسوئیچ -
 (جاری Trimکنسل کردن اثر آخرین دستور ) Undoسوئیچ -

(ها تا لبه مشخصفزایش طول خطوط و کمان)ا Extendدستور -
 ترسیم شده()تغییر مقیاس موضوعات  Scaleدستور -

)کپی موضوع در حین تغییر مقیاس( Copyسوئیچ -
)تعریف ضریب تغییر مقیاس با معرفی دو عدد( Referenceسوئیچ -

)تغییر ابعاد قسمتی از موضوعات در جهت دلخواه( Stretchدستور -
 )ایجاد کپی قرینه از موضوعات ترسیم شده( Mirrorدستور -
 ن و کلمات()تغییر سبک قرینه متو Mirrtextدستور -
 (ایجاد کمان بین دو موضوع) Filletدستور -

 )معرفی شعاع دلخواه به اتوکد( Radiusسوئیچ -
های اضافه پس از فیلت زدن()حذف یا عدم حذف قسمت Trimسوئیچ -
 های چند ضلعی()فیلت زدن همه گوشه Polylineسوئیچ -
 )ایجاد کمان بین موضوعات متعدد( Multipleسوئیچ -

)ایجاد َپخ بین دو موضوع( Chamferدستور -
های اول و دوم روی موضوعات()معرفی فاصله Distanceسوئیچ -
)معرفی یک فاصله و یک زاویه برای ایجاد َپخ( Angleسوئیچ -

)تجزیه موضوعات پیوسته به اجزاء سازنده( Explodeدستور -
 (تغییرات طول موضوعات ترسیم شده ) Lengthenدستور -

(ردن مقدار جدید برای افزایش یا کاهش طول موضوعوارد ک) Deltaسوئیچ -
)طول جدید موضوع( Totalسوئیچ -
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)افزایش یا کاهش طول موضوع به صورت درصدی( Percentسوئیچ -
)افزایش یا کاهش طول موضوع به صورت پویا( Dynamicسوئیچ -
(زاویه حامل کمان)افزایش یا کاهش  Angleسوئیچ -

 رش در موضوعات()ایجاد شکست و ب Breakدستور -
)انتخاب نقطه اول شکست( First Pointسوئیچ -

 3، بخش ترسیمیدرس بیست و یکم: دستورات  -۲1
ت ام، با یادگیری این دستورایمی  اتوکد برایتان توضیح دادههای ترستر را در بخش سوم فرمانایدستورات ترسیمی حرفه ✓

مانی( عتی یا ساختهر پروژه فنی )صن توانید به راحتی نما یا مقطعه میکطوریشوید بهتر میای یک قدم نزدیکبه یک کاربر حرفه
ده را ترسیم شآموزید چگونه موضوعات یو نهایتًا م ت دست آزاد )با حرکت ماوس( رسم کنیدموضوعات را به صوررا ترسیم کنید یا 
هاشور بزنید.

محتوای این جلسه:
(خطترسیم نیم) Rayدستور -
 )ترسیم خط دو سر نامحدود( Xlineدستور -

)ترسیم خط افقی( Horسوئیچ -
 )ترسیم خط عمودی( Verسوئیچ -
 )ترسیم نیمساز برای زاویه موردنظر( Bisectسوئیچ -
ازی با موضوع دیگر()ترسیم خطوط مو Offsetسوئیچ -

)ترسیم موضوعات ابرمانند برای تجدیدنظر( Revcloudدستور -
 (شکلموضوع مستطیل)ترسیم  Rectangularسوئیچ -
 شکل()ترسیم موضوع چندخطی Polygonalسوئیچ -
 )ترسیم موضوع به صورت دست آزاد( Freehandسوئیچ -
 )تعیین حداقل و حداکثر طول کمان( Arc Lengthسوئیچ -
(معرفی یک موضوع برای تبدیل به موضوع ابرمانند)  Objectچ سوئی-
 )تعیین سبک موضوع  ابرمانند( Styleسوئیچ -
 )ویرایش موضوع ابرمانند( Modifyسوئیچ -

)ترسیم موضوعات به صورت دست آزاد( Sketchدستور -
 ها()انتخاب سبک اسکیس Typeسوئیچ -
یس()حداقل طول هر یک از اجزای اسک Incrementسوئیچ -

)ایجاد ناحیه بسته( Regionدستور -
 )ایجاد چندخطی( Boundaryدستور -

)معرفی ناحیه بسته با یک کلیک( Pick Pointsگزینه -
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 )تعیین ماهیت موضوع جدید پوسته( Object Typeگزینه -
 )معرفی محدوده آنالیز توسط اتوکد( Boundary Setگزینه -
با یک کلیک()معرفی ناحیه بسته  Island Detectionگزینه -
(های بسته تشخیص جزایر در محیط) Pick Pointsگزینه -

ها()ایجاد ماسک بر روی موضوعات برای نامرئی کردن آن Wipeoutدستور -
 )نمایش یا عدم نمایش ماسک( Framesسوئیچ -
(آن نمایش ماسک در فایل و عدم چاپ) Display but not plotسوئیچ -
 (ی به ماسک تبدیل یک چندخط) Polylineسوئیچ -

های توپر()ترسیم دایره و حلقه Donutدستور -
 )ترسیم خطوط مرکب( Multilineدستور -

 (نمامکانتعیین وضعیت ) Justificationسوئیچ -
 (تنظیم مقدار فاصله بین خطوط) Scaleسوئیچ -
(های ساخته شده دسترسی به سبک)  Styleسوئیچ -

(هاشور )ترسیم  Hatchدستور  -
 مایش کامل امکانات دستور()ن Settingsسوئیچ -
 بک هاشور(س)نوع و  Typeگزینه -
 )الگوی هاشور( Patternگزینه -
 هاشور( انتخاب رنگ) Colorگزینه -
 هاشور( تعیین زاویه) Angleگزینه -
 )تعیین مقیاس هاشور( Scaleگزینه -
یف رنگی( Gradientسربرگ -  )هاشور به صورت ط 
 شور()تعیین نقطه مبدأ ها Hatch Originناحیه -
 ها()چگونگی  آنالیز جزیره Islandsسربرگ -
)هاشور در موضوعات غیر بسته( Boundary Setناحیه -
 (ایجاد هاشور مشابه ) Inherit Propertiesناحیه -

 3درس بیست و دوم: دستورات ویرایشی، بخش  -۲۲
د توانیپردازیم، حتی مییعمومی و منحصر به فرد موضوعات مهای بخش سوم دستورات ویرایشی به تغییر ویژگی در ✓

 این خصوصیات را از موضوعی به موضوعی دیگر انتقال دهید مثل رنگ، الیه، ضخامت و ...
شود و نهایتًا چگونگی ویرایش موضوعات ای و مستطیلی در همین جلسه تدریس میهای دایرهضمنًا نحوه ساخت آرایه ✓

اهمیت چندخطی را خواهید آموخت. پر

سه:محتوای این جل
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 )ترتیب قرارگیری موضوعات روی یکدیگر( Draw orderدستور -
 )انتقال همه هاشورهای فایل جاری به زیر سایر موضوعات( Hatch to backدستور -
 (ویرایش خصوصیات عمومی یا منحصر به فرد موضوعات ترسیم شده ) Propertiesدستور -
نمایش پنجره این دستور( )ویرایش خصوصیات ترسیم شده بدون Quick Propertiesدستور -
 موضوعات دیگر( ع به)انتقال خصوصیات عمومی یک موضو Match Propertiesدستور -

(Property Settings)باز کردن پنجره  Settingsسوئیچ -
ای(های مستطیلی و دایره)ایجاد آرایه Arrayدستور -

 های مستطیلی()ایجاد آرایه Rectangularسوئیچ -
 تغییر نقطه مبنای آرایه() Base Pointگزینه -
 )تعیین یکپارچه بودن یا نبودن اجزای آرایه( Associativeگزینه -
 )تغییر کلی یا ویرایش موضوع اصلی آرایه( Edit Sourceگزینه -
 )جایگزینی موضوعی جدید با اجزای آرایه( Replace Itemsگزینه -
 (ت اولهای آرایه به حالبازگرداندن همه ویرایش) Reset Arrayگزینه -
 ای(های دایره)ایجاد آرایه Polar Arrayسوئیچ -
(آن)تعیین چرخش یا عدم چرخش اجزای آرایه نسبت به مرکز  Rotate Itemsگزینه -
 )تعیین زاویه ساعتگرد یا پاد ساعتگرد در آرایه( Directionگزینه -
 )ایجاد آرایه بر روی یک مسیر مشخص( Path Arrayسوئیچ -
 ها در آرایه(کردن تعداد موضوعات یا فاصله بین آن )وارد Measureگزینه -

)ترکیب و یکپارچه کردن موضوعات مشابه دوبعدی و هم راستا( Joinدستور -
(های بیضوی به موضوع کاملهای دایره و کمانتبدیل کمان) Closeسوئیچ -

ها()ویرایش چندخطی Peditدستور -
 های باز()بستن چندخطی Closeسوئیچ -
)ترکیب و یکپارچه کردن موضوعات مشابه دوبعدی و هم راستا( Joinسوئیچ -
 (تعیین ضخامت جدید برای چندخطی) Widthسوئیچ -
 (ویرایش رئوس چندخطی) Edit Vertexسوئیچ -
 (چندخطی به منحنی)تبدیل  Splineسوئیچ -
 (خطمنحنی چندخطی به پاره)تبدیل  Decurveسوئیچ -
 (از رئوس چندخطی تعیید نحوه شروع خط) Ltype genسوئیچ -
 (برعکس کردن ترتیب نقاط چندخطی) Reverseسوئیچ -
 های باز()بستن منحنی Closeسوئیچ -
 های بسته()باز کردن منحنی Openسوئیچ -
 (منحنی موردنظر  Fitویرایش منحنی  ) Fit Dataسوئیچ  -
 (ویرایش رئوس مربوط به منحنی) Edit Vertexسوئیچ -
 (بدیل منحنی به چندخطیت) Convert to Polylineسوئیچ -
 )برعکس کردن ترتیب نقاط منحنی( Reverseسوئیچ -

برای خرید این محصول کلیک کنید
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 Gripsدرس بیست و سوم: ویرایش موضوعات با استفاده از نقاط  -۲3
کنیم و نحوه ویرایش موضوعات را با استفاده از این بیشتر صحبت می Gripsدر درس بیست و سوم راجع به نقاط  ✓

ن نقاط خاص موضوعات ترسیم شده است که در جلسه مربوط به دستورات کمک ترسیمی با هما Gripsگیرید، دستورات یاد می
توان با کمک همین نقاط روی موضوعات اجرا کرد.اید و برخی دستورات ویرایشی را میها آشنا شدهآن

محتوای این جلسه:
 Gripsویرایش خطوط با استفاده از -
 Gripsها با استفاده از ویرایش دایره-
 Gripsها با استفاده از ایش چندخطیویر-
Gripsبا استفاده از  Splineهای ویرایش منحنی-

 تایپ و ویرایش متون در اتوکد: چهارمدرس بیست و -۲4
 های ترسیمی دستوراتباشد، در اتوکد نیز مانند سایر برنامهای میای حرفهناپذیر هر نقشه و پروژهجزء جدایی تایپ متن ✓

حات تواند توضینگرانی میگونه ها تعبیه شده است و کاربر بدون هیچای برای تیپ متن و اعداد و ویرایش آنعادهالو امکانات فوق
مورد نیاز خود را در کنار ترسیماتش اضافه کند.

محتوای این جلسه:
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سطری در اتوکد()تایپ تک Dtextدستور -
 )تغییر نقطه درج متن( Justifyسوئیچ -
 ن در طول مشخص و ارتفاع ثابت()تایپ مت Fitسوئیچ -
)تایپ متن در طول مشخص و ارتفاع پویا( Alignسوئیچ -

 (ویرایش متون تایپ شده ) Texteditدستور -
(های تایپ متنتعریف و ویرایش سبک) Text Styleدستور -

 (ایجاد سبک متن جدید) Newگزینه -
)انتخاب فونت برای سبک جاری( Font Nameگزینه -
 )انتخاب سبک نمایشی فونت( Font Styleگزینه -
 (تعیین ضریب کشیدگی متن) Width Factorگزینه -
 (زاویه چرخش حروف ) Oblique Angleگزینه -
 سبک متن( وارونه کردن) Upside downگزینه -
 سبک متن( قرینه کردن)  Backwardsگزینه -
 (تبدیل به سبک جاری) Set currentگزینه -

 پاراگرافی()تایپ متون  Multiline Textدستور -
Ribbonدر  Text Editorتوضیح کامل سربرگ -

شکالیتایپ متون فارسی و پرینت آن- ها بدون هیچ ا 

 در اتوکد گذاری ترسیماتاندازه: پنجمدرس بیست و  -۲5
 یگذار ترسیمات را اندازه )در هر رشته فنی( و برای یک ارائه مناسب بایدآن پس از در حین انجام و ویرایش ترسیمات و  ✓

نظیری ها داشته باشد، مطمئن باشید در این بخش نیز با امکانات بیکرد تا بیننده یا کارفرما بتواند یک تجسم صحیح و عینی از آن
گذاری مطلوب را در پروژه خود انجام دهید.توانید اندازهمواجه خواهید شد که می

محتوای این جلسه:
صل عمودی و افقی(گذاری فوا)اندازه Linear Dimensionدستور -
 گذاری فواصل مورب()اندازه Aligned Dimensionدستور -
 (طول کمانگذاری )اندازه Arc Length Dimensionدستور -

گذاری طول قسمتی از کمان()اندازه Partialسوئیچ -
)ترسیم خط راهنما در موضوع اندازه( Leaderسوئیچ -

 (ان و دایره شعاع کمگذاری )اندازه Radius Dimensionدستور -
 (گذاری قطر کمان و دایره اندازه) Diameter Dimensionدستور -
 (خطزاویه بین دو پارهگذاری )اندازه Angular Dimensionدستور -
گذاری متوالی در امتداد یک خط()اندازه Continue Dimensionدستور -
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 گذاری براساس یک نقطه مبنا()اندازه Baseline Dimensionدستور -
 (نقاط به صورت عرضی مختصاتگذاری )اندازه Ordinate Dimensionر دستو-
(شعاع کمان و دایره به صورت شکسته گذاری )اندازه Jogged Dimensionدستور -
 (هاها و دایرهگذاری مرکز کمانعالمت)  Center Markدستور -
 (برش خورده  در حالت موضوع  گذاری )اندازه  Jogged Linearدستور -
 (سریع موضوعات گذاری )اندازه Quick Dimensionدستور -
 (ترسیم خطوط راهنما) Leaderدستور -

)سفارشی سازی خطوط راهنما( Settingsسوئیچ -
 دار کردن خطوط امتداد  موضوع  اندازه(زاویه) Oblique Dimension Editدستور -

:Aligned Dimensionو  Linear Dimensionدستورات  هایسوئیچ-
 (تایپ پاراگرافی متن اندازه ) Mtextسوئیچ -
 سطری متن اندازه()تایپ تک Textسوئیچ -
 )مقدار زاویه متن اندازه( Angleسوئیچ -
 (درج اندازه به صورت افقی)  Horizontalسوئیچ -
 )درج اندازه به صورت عمودی( Verticalسوئیچ -
گذاری()تعیین زاویه کلی برای موضوع اندازه Rotatedسوئیچ -

گذاری()ویرایش موضوعات اندازه Dimension Editدستور -
 (ها به حالت اول)برگرداندن ویرایش Homeسوئیچ -
 متن اندازه( ویرایش) Newسوئیچ -
 متن اندازه( ویرایش زاویه) Rotateسوئیچ -
اندازه(ویرایش زاویه خطوط امتداد  موضوع  ) Obliqueسوئیچ -

گذاری(ندازههای ا)ویرایش سبک Dimension Style Managerدستور -
 )ویرایش خط اندازه( Dimension Linesناحیه -
 )ویرایش مربوط به خط اندازه( Linesسربرگ -
 (تغییر رنگ خط اندازه ) Color گزینه-
 )تغییر نوع  خط اندازه( Linetypeگزینه -
 خط اندازه( ارزش یا ضخامت)تغییر  Lineweightگزینه -
 (مبنایی گذاریدر اندازه فاصله خطوط اندازه)  Baseline Spacingگزینه -
 خط اندازه(حذف نیمی از )  Suppressگزینه -
 )ویرایش خطوط امتداد( Extension Linesناحیه -
 )تغییر رنگ خطوط امتداد( Colorگزینه -
 )تغییر نوع خط خطوط امتداد( Linetype ext lineگزینه -
 )تغییر ارزش یا ضخامت خطوط امتداد( Lineweightگزینه -
 )حذف خطوط امتداد( Suppressگزینه -
 زدگی خطوط امتداد از خط اندازه()تغییر بیرون Extend beyond dim linesگزینه -
خطوط امتداد و نقطه مبدأ اندازه(ابتدای )تعیین فاصله  Offset from originگزینه -
 ها(ها و پیکان)ویرایش نشانه Symbol and Arrowsسربرگ -
 های دو سر خط اندازه()ویرایش پیکان Arrowheadsناحیه -
 (های دو سر خط اندازه تغییر پیکان) Firstگزینه -
 (یکی از دو سر خط اندازه  تغییر پیکان) Secondگزینه -
 (تغییر پیکان موضوع راهنما) Leaderگزینه -
 (های دو سر خط اندازه تغییر مقیاس پیکان) Arrow sizeگزینه -
 کمان و دایره( )تغییر سبک عالمت مرکز Center Marksناحیه -
 )ویرایش نشانه طول کمان( Arc Length Symbolناحیه -
 )ویرایش مربوط به متن اندازه( Textسربرگ -
 )ویرایش ظاهر متن اندازه( Text Apperaranceناحیه -
 )انتخاب سبک متن برای متن اندازه( Text styleگزینه -
 )تغییر رنگ متن اندازه( Text Colorگزینه -
 زمینه متن اندازه()تغییر رنگ پس Fill Colorگزینه -
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 )تغییر ارتفاع متن اندازه( Text Heightگزینه -
 )ویرایش جایگیری متن اندازه( Text Placementناحیه -
 )ویرایش محل متن اندازه در جهت عمود بر خط اندازه( Verticalگزینه -
 )ویرایش محل متن اندازه در امتداد خط اندازه( Horizontalگزینه -
 (قرینه شدن متن اندازه )  View Directionه گزین-
 )ویرایش فاصله متن اندازه از خط اندازه( Offset from dim lineگزینه -
 )ویرایش جایگیری متن اندازه( Text Placementناحیه -
 (درج افقی متن اندازه )  Horizontalگزینه -
 خط اندازه( درج متن اندازه هم راستا با)  Aligned with dimension lineگزینه -
 (افقی خط اندازه روی خط اندازه افقی درج)  ISO standardگزینه -
 )ویرایش واحد نمایش اندازه( Primary Unitsسربرگ -
 (های طولیاندازه)ویرایش  Linear Dimensionsناحیه -
 گذاری()انتخاب فرمت اندازه Unit formatگزینه -
 (های پس از اعشار تعداد رقم) Precisionگزینه  -
 (انتخاب نشانه اعشار ) Decimal Seperatorزینه گ -
 (نحوه گرد شدن اعداد) Round offگزینه -
 (تایپ پیشوند برای عدد اندازه ) Prefixگزینه -
 (تایپ پسوند برای عدد اندازه ) Suffixگزینه -
 (تعریف ضریب برای عدد اندازه ) Measurement Scaleناحیه -
 )ضریب مقیاس( Scale factorگزینه -
 (ارزشحذف صفرهای بی)  Zero Suppression ناحیه-
 (ارزش پس از اعشار عدم نمایش صفرهای بی)  Trailingگزینه  -
 (ارزش قبل از اعشار عدم نمایش صفرهای بی)  Leadingگزینه  -
 (ایهای زاویهویرایش اندازه) Angular Dimensionناحیه -
 )ویرایش جایگیری متن اندازه بین خطوط امتداد( Fitسربرگ -
 (های دو سر خط اندازه محل قرارگیری متن اندازه و پیکان)  Fit Optionsحیه نا-
(ها بین خطوط امتدادمتن اندازه و پیکانقرارگیری )  Either text or arrowsگزینه -
 (ها به بیرون از خطوط امتداد منتقل شونددر صورت نیاز، پیکان)  Arrowsگزینه -
 (ی همه اجزای موضوع اندازه مقیاس کل)  Use overall scale ofگزینه -
 )مدیریت واحدهای جایگزین( Alternate Unitsسربرگ -
 سازی و ویرایش واحد دوم اندازهتوضیحات مربوط به فعال-
 ها()مدیریت رواداری و خطای مجاز در اندازه Tolerancesسربرگ -
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 مدیریت موضوعات ترسیم در اتوکددرس بیست و ششم:  -۲6
شود، به همین بر میها سخت و زماندی از موضوعات در فایل جاری کمی مدیریت و کنترل بر آنبعد از ترسیم تعداد زیا ✓
اخت ایجاد گروه، س در نتیجه به سراغ دستوراتی خواهیم رفت که در ویرایش و دستیابی به موضوعات مطلوب ما را یاری کنند،دلیل 
وزش جلسه بیست و ششم را به خود اختصاص داده است.های منوی کلیک راست بخشی از آمها و پرداختن به آیتمبلوک

محتوای این جلسه:
 )ایجاد گروه از موضوعات منتخب( Groupدستور -

(انتخاب نام گروه ) Group Nameگزینه -
 (انتخاب موضوعات برای گروه جدید) Newگزینه -
 (اطالع از نام گروه ) Find Nameگزینه -
 (ستفاده از نام آنپیدا کردن گروه با ا) Highlightگزینه -
(ایمهایی که ما نامی برایشان انتخاب نکردهنمایش نام گروه) Include Unnamedگزینه -
 (قابل انتخاب شدن گروه در هنگام ساخت آن)  Selectableگزینه -
 (قابل انتخاب شدن گروه )  Selectable دکمه-
 (گذاری خودکار گروه توسط اتوکدنام) Unnamedگزینه -
 ای(های زاویه)ویرایش اندازه Change Groupناحیه -
 (خارج کردن اجزای گروه )  Removeگزینه -
 (اضافه کردن موضوعات به گروه ) Addگزینه -
 (تغییر نام گروه ) Renameگزینه -
 گذاری خودکار گروه توسط اتوکد()نام Descriptionگزینه -
 (از بین بردن گروه ) Explodeگزینه -

)ساخت بلوک( Blockدستور -
 (انتخاب نام بلوک ) Nameگزینه -
 (انتخاب موضوعات برای بلوک جاری) Select Objectsگزینه -
 (انتخاب نقطه درج بلوک ) Pick Pointگزینه -
 (ویرایش بلوک منتخب ) Edit Block Definition پنجره-
 (تبدیل موضوعات منتخب به یک بلوک ) Convert to blockگزینه -
 (حذف بلوک پس از ساخت )  Retainگزینه -
 (حذف بلوک و موضوعات پس از ساخت )  Deleteزینه گ-
 (پذیر بودن بلوک به اجزای سازنده تجزیه) Allow explodingگزینه -
 (د واقعیشدرج بلوک روی صفحه با ابعا)  Scale uniformlyگزینه -
(ای به همین نام پس از ساخت بلوک باز شدن پنجره) Open in block editorگزینه -

های میتقل در فایل جاری(ها یا فایلکردن بلوک)وارد  Insertدستور -
 )انتخاب نام بلوک( Name کادر-
 (نحوه انتخاب نقطه درج بلوک ) Insertion Point ناحیه-
 (تغییر مقیاس درج بلوک ) Scale ناحیه-
 (چرخش بلوک هنگام درج) Rotationناحیه -
(تعیین یک ضریب کلی برای درج بلوک ) Uniform scaleگزینه -
 دن یک فایل مستقل در فایل جاریوارد کر-

 نقطه مبنا برای فایل جاری( ن)تعیی Baseدستور -
)ایجاد یک فایل جدید با موضوعات انتخابی( Wblockدستور -

 (های ساخته شده به فایل جدیدتبدیل بلوک) Block گزینه-
 (تبدیل موضوعات منتخب به فایل جدید) Objectsناحیه -
(همه ترسیمات به یک فایل جدیدتبدیل ) Entire drawingناحیه -

(تغییر رنگ جاری و موضوعات ترسیمی) Colorدستور -
(غییر نوع خط جاری و موضوعات ترسیمیت) Linetypeدستور -

 های جدید()انتخاب نوع خط Loadگزینه -
غییر نوع خط جاری و موضوعات ترسیمی(ت) Linetype Scaleدستور -
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و موضوعات ترسیمی( غییر نوع خط جاریت) Lineweightدستور -
)تغییر واحد ضخامت موضوعات به اینچ( Inchesگزینه -

(حذف موقت موضوعات ترسیمی غیرضروری از صفحه ترسیم)  Isolateدستور -
 (Isolateخنثی کردن اثر دستور )  Unisolateدستور -
 (انتخاب همه موضوعات مشابه در فایل جاری) Select Similarدستور -
 طریق کلیک راست روی موضوعات قابل اجرا هستند:دستورات مهمی که از -

 )ایجاد گروه( Groupدستور -
 )ویرایش بلوک در محل خود( Edit Block In-Placeدستور -
 ُبرد سیستم عامل()کپی موضوعات در حافظه کلیپ Copyclipدستور -
(عاملُبرد سیستم ها در حافظه کلیپحذف موضوعات از فایل جاری و کپی آن)  Cutclipدستور -

 ها در اتوکددرس بیست و هفتم: مدیریت الیه-۲7
در انتخاب  هاها و ویرایش آن، ایجاد الیهای استهای یک پروژه ترسیم حرفهترین بخشها از مهممدیریت الیه ✓

 سیاریها، سبک پالت، ... و بترسیم شده، رنگ آناهمیت هست، ارزش موضوعات موضوعات و تغییرات احتمالی فایل بسیار پر
موارد دیگر را در این جلس و در قالب مدیریت الیه ها شرح خواهم داد.

محتوای این جلسه:
 ها()ساخت و مدیریت الیه Layerدستور -

(ساخت الیه جدید)  New Layerگزینه -
 روشن یا خاموش کردن الیه() On/Offگزینه -
 انجماد الیه() Freezeگزینه -
 (قفل کردن الیه )  Lockگزینه -
 (تعیید رنگ الیه ) Color گزینه-
 (تعیین نوع خط الیه ) Linetypeگزینه -
 (تعیین نوع خط الیه ) Lineweightگزینه -
(تعیین میزان شفافیت الیه ) Transparencyگزینه -
 (تعیین چاپ یا عدم چاپ الیه ) Plot Styleگزینه -
 (های روی کاغذسبک چاپ رنگ)  Plotگزینه -

(صوصیات عمومی موضوعات به یکدیگر انتقال خ) Match Propertiesدستور  -
 (خاموش کردن الیه با کلیک بر روی یکی از موضوعاتش)  Layer Offدستور -
 (های خاموشروشن کردن همه الیه) Turn All Layer Onدستور -
 (قفل کردن همه الیه ها بجز الیه موردنظر )  Layer Isolateدستور  -
 (قفل شده  هایباز کردن همه الیه) Layer Unisolateدستور -
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 (انجماد یک الیه با کلیک بر روی یکی از موضوعاتش) Layer Freezeدستور -
 (ها از حالت انجمادخروج همه الیه)  Thaw All Layersدستور -
 (قفل کردن الیه با کلیک بر روی یکی از موضوعاتش)  Layer Lockدستور -
(کی از موضوعاتشقفل شده با کلیک بر روی ی باز کردن الیه) Layer Unlockدستور -
 (تعیین الیه جاری با کلیک بر روی یک موضوع) Make Currentدستور -
 (انتقال موضوعات منتخب به الیه دیگر ) Match Layerدستور  -

 3ها در اتوکد، بخش درس بیست و هشتم: مدیریت فایل -۲۸
ی های ایجاد شدهعاریف و سبکترمیم فایل، حذف ت هایها در اتوکد به فرماندر بخش سوم از مبح  مدیریت فایل ✓

ه ها خللی در ترسیمات بباشند که شاید ندانستن آنهای اتوکد میترین فرمانایپردازم، این دستورات جزء حرفهاستفاده نشده می
ایل ف تر و انتقالتواند کمک بزرگی در سبک نگه داشتن دیتابیس فایل برای ویرایش سادهها میوجود نیاورد ولی آگاهی به آن

باشد.خصوص در فضای مجازی به

محتوای این جلسه:
 )ترمیم فایل آسیب دیده( Recoverدستور -
 )ترمیم فایل آسیب دیده( Auditدستور -
(اندو ... که در فایل جاری استفاده نشده ها، بلوکها)حذف تعاریف، سبک Purgeدستور -

(ه ازای حذف هر آیتمسوال از شما ب)  Confirm each item to be purgedگزینه -
)بررسی امالی متون انگلیسی تایپ شده در فایل جاری( Spellدستور -

 (انتخاب محل بررسی متون تایپ شده ) Where to checkگزینه -
 (پوشی از غلط امالیی پیدا شده چشم) Ignoreگزینه -
(ه صحیح به جای عبارت اشتباه پیشنهاد کلم) Suggestionsگزینه -
 (یگزینی کلمه صحیح با عبارت اشتباه جا)  Changeگزینه -
 (اضافه کردن لغت به فرهنگ اتوکد) Add to Dictionaryگزینه -

Mها، نوع خطوط و ... در فایل جاری(ها، الیه)تغییر نام سبک Renameدستور -
or
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 درس بیست و نهم: مدیریت تصاویر در اتوکد -۲9
 ،ای تصویری در اتوکد داشتید چگونه این کار را انجام دهیدهفایلگیرید اگر نیاز به وارد کردن این جلسه یاد میدر  ✓
های گونه که در فیلمآموزید، همانمیطور با آموزش دستوراتی مرتبط به این مبح  نحوه ویرایش تصاویر وارد شده را همین

ام.ها استفاده کردهما از آنها وارد کرده و در فرآیند آموزش به شاید تصاویر زیادی در فایلآموزشی این دوره مالحظه نموده

محتوای این جلسه:
 (وارد کردن تصویر در فایل جاری) Image Attach/Raster Imageدستور -
(ویرایش روشنایی، کنتراست و محوشدگی تصاویر وارد شده ) Image Adjustدستور -
 (برش قاب تصویر یا حذف قسمتی از آن) Image Clipدستور -

(یف یک قاب جدیدتعر ) New boundaryدستور -
 (عدم نمایش قاب تصویر )  Image Frameدستور  -
(ایجاد تصویر از موضوعات منتخب ) Jpgoutدستور -

گیری در اتوکدُام: دستورات گزارشدرس سی-3۰
ممکن است ها در بسیاری از موارد الزم است تا از فایل جاری یا برخی موضوعات آن گزارش تهیه شود، در این گزارش ✓
جزئی راجع به یک موضوع ترسیمی، فایل جاری، زمان کا بر روی این فایل و ... مطلوب باشد که در دستورات مرتبط با ات اطالع
ام.ها را در این جلسه آموزشی توضیح دادهآن

Amoo
ze

sh
21

.C
om



 28صفحه 

محتوای این جلسه:
افزار()اطالعاتی راجع به شماره نسخه و به حق تألیف نسخه جاری نرم Aboutدستور -
 (ش مختصات نقاطنمای) Idدستور -
 (دو نقطه نسبت به یکدیگر اطالعات کامل مربوط به موقعیت ) Distدستور  -
 (اطالعات کامل راجع به موضوعات منتخب ) Listدستور -
 (جاری فایل اطالعات کامل راجع به همه موضوعات) Dblistدستور -
 (به دست آوردن محیط و مساحت موضوعات ) Areaدستور -

(ربوط به یک موضوع از قبل ترسیم شده اطالعات م) Object سوئیچ-
 (کردن مساحت چند موضوع معج)  Add areaسوئیچ -
 (کم کردن مساحت موضوعات از یکدیگر ) Subtract areaسوئیچ  -

 (جستجوی کلمه یا عبارتی در متون فایل جاری)  Findدستور -
(عاملرد سیستم بُ کپی همه متن موجود در صفحه متنی در حافظه کلیپ) Copyhistدستور -
 ها و پارامترهای فایل جاری()اطالعات کامل راجع به وضعیت Statusدستور -
 )جستجوی کلمه یا عبارتی در متون فایل جاری( Timeدستور -

و یکم: دستورات رابط بین اتوکد و اینترنت درس سی -31
تواند هیچ ربطی لخواه شوید )که میسایت دوارد یک وبافزار اگر دوست دارید در حین کار با اتوکد و از طریق این نرم ✓

ن یا ناحیه از فایل جاری یک فایل  حتی ، متای کلیک بر روی یک موضوعیا در یک جلسه پرزانته حرفهبه اتوکد نداشته باشد( 
 نید.کسایت دلخواه کند حتمًا این جلسه را با دقت دنبال نامرتبط به اتوکد بر روی سیستم شما باز شود یا شما را وارد یک وب

محتوای این جلسه:
 (سایت دلخواه از طریق اتوکددسترسی به وب)  Browserدستور -
 (سایت یا یک فایلایجاد ارتباط بین موضوعات ترسیم شده با یک وب) Hyperlinkدستور -
 (عدم نمایش اطالعات فراپیوند یک موضوع)  Hyperlink Optionsدستور -
 (شده است  لینکبه موضوع  سایتی کهدسترسی به وب)  Gotourlدستور -
M(سایت فایل یا وب کای از فایل جاری با یباط بین یک موضوع یا ناحیهتایجاد ار) Attachurlدستور -
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متریک در اتوکدترسیمات ایزوو دوم:  درس سی -3۲
ز دستورات یک اام و با هیچدانید در این دوره آموزشی فقط راجع به ترسیمات دو بعدی صحبت کردهطور که میهمان ✓

دو بعدی که منجر به نمایش سه بعدی خواهد نوعی از ترسیمات  خواهم در این جلسه شما را بای میاید ولسه بعدی آشنا نشده
توانید سه بعدی ترسیم کنید.اید میای که آموختهتر با همین دستورات سادهشد آشنا کنم، به بیان ساده

محتوای این جلسه:
 یکتوضیح مفهوم ایزومتر -
توضیح تفاوت بین ترسیمات ایزومتریک و ترسیمات دکارتی-
 ها Isoplaneتوضیح صفحات ایزومتریک اصلی یا -
 Isometric Snapفعال کردن گزینه -
 ترسیم دایره در صفحه ایزومتریک-

و سوم: ایجاد خالصه دستور یا ویرایش آن در اتوکد درس سی -33
 Lبه جای تایپ کامل حرف  Lineاید مثاًل در اجرای دستور دستور" آشنا شدهدستورات اتوکد با عبارت "خالصه جرای در ا ✓

اشته توانستند دتری میکنیم اما بسیاری از دستورات در اتوکد خالصه دستور ندارند و یا خالصه دستور سادهرا تایپ و اینتر می
مطالب  ها را ویرایش نمایید بهتور تعیین کنید و یا آنبرای این دستورات به شخصه خالصه دسمندید که باشند، به هر حال اگر عالقه

این جلسه با دقت بیشتر توجه کنید.
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 محتوای این جلسه:
)ایجاد خالصه دستور یا ویرایش آن( Aliaseditدستور -

درس سی و چهارم: چاپ نقشه در اتوکد -34
را که فایل شما را آماده  Plotردازم و دستور پایل ترسیم شده روی کاغذ میاین دوره آموزشی راجع به چاپ ف و در آخر   ✓

 کند برایتان شرح خواهم داد.چاپ بر روی هر کاغذی با هر ابعادی می
پی خود را توانید فایل چادسترسی  مستقیم ندارید مینگران نباشید!!! اگر در منزل یا محل کار به دستگاه پرینتر یا پالتر  ✓

را برای هر کسی که الزم است ارسال کنید.فایل چاپ مراجعه کنید و یا آن  از اتوکد تحویل گرفته و به یک موسسه

محتوای این جلسه:
توضیح مفهوم مقیاس در نقشه-
 سازی فایل اتوکد برای چاپ()آماده Plotدستور -

(افزار چاپ نقشه انتخاب دستگاه یا نرم) Printer name گزینه-
 (پ تعیین ابعاد کاغذ برای چا) Paper sizeگزینه -
 (تعیین ناحیه چاپ روی نقشه ) Plot areaگزینه -
 (تعیین محل قرارگیری ناحیه چاپ روی کاغذ) Plot offsetگزینه -
 (چاپ نقشه به بزرگترین اندازه ممکن) Fit to paperگزینه -
 (تعیین مقیاس چاپ نقشه ) Scaleگزینه -
 (تعیین جهت چاپ نقشه ) Drawing orientationگزینه -
(های بعدیها برای چاپذخیره انتخاب)  Save changes to layoutگزینه -
 (تعیین سبک پرینت برای نقشه ) Plot style tableگزینه -
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