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 ،برای از دستور خارج شدن از کلید های:فاصلهenter،esc استفاده

 میشود.

  برایzoom.کردن قلطک ماوس را به جلو و عقب حرکت میدهیم 

  را فشار داده و برای جا به جایی صفحه ترسیم باید قلطک ماوس

 ماوس را حرکت میدهیم.

  commandline )            )خط فرمان)کادر دستوری(کادر سفید پایین 

 مراحل و اجرای دستور را به فرد یاد آوری میکند.

 

برداشتن شبکه های موجود در صفحه ی دوبعدی کار. : Grid display 

   f7    کلید میانبر

خطوط بدون زاویه بین از این دستوربرای افقی و عمودی کردن : Ortho  

          استفاده میشود.

F8کلید میانبر 

دستوری که باعث نمایانگر نقاط گیره دار مثل: گوشه،وسط، و: Object snap 

         ربع دایره و غیره می باشد.   

F4:کلید میانبر در سه بعدی F3کلید میانبر در دوبعدی 

ندادن ضخامت خطوطبرای نشان دادن ونشان    :Show/Hideline weight 
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استفاده می شود.                       

برای نشان دادن عالئم خطوط کمکی در حین ترسیم مانند:: Dynamic Input 

 زاویه،فاصله و.....       

 F12 کلید میانبر 

snapرویsnap)نوار ابزار پایین(راست  کلیک و  برای تنظیمات   

 settingرا میزنیم و در پنجره باز شده تمام گزینه ها را تیک میزنیم.

 

  

Inquiry:. جهت مساحت محیط زمین و ساختمان مذکور استفاده میشود 

 )کرکرهبرای تنظیم مقیاس برای اتوکد ی  راست کلیک در وسط صفحه 
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 TOOLS) گزینهoptions  میزنیم و در سربرگUser Preferences  از سربرگ

Insertion scale  دو گزینه را تبدیل بهMeters .میکنیم 

  

 به کار میرود برای ترسیم  خطوط : Lineگزینه 

 انتخاب نقطه بعدی یا اندازه اینتر-3انتخاب نقطه اول-2اجرای دستور.-1

 موضوع انتخاب-3 کلید راست بر روی صفحه-2اجرای دستور -Trim:1 گزینه 

 موضوعانتخاب -3کلید راست بر روی صفحه-2اجرای دستور-Extend:1گزینه 
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 :)در نوار ابزار  گزینه دوم پایین الین( construction lineگزینه 

خطوط دوسر نامحدودی که تحت هر زاویه ای ترسیم میشودواصطالحا" خطوط 

اجرا خطوط کمکی برای ترسیم آکس بندی،ستون کمکی هم گفته میشود ولی در 

 گذاری،وکشیدن نما و برش استفاده میشود.

)شما با این دستور میتوانید خطوط کمکی عمودی،افقی و مورب با طول بی 

 نهایت از یک نقطه ترسیم کنید(

   انتخاب جهت و زاویه-3انتخاب یک نقطه بر روی صفحه-2اجرای دستور-1

این دستور خطوط شکسته و یا گرد ولی به صورت از : Polylineگزینه 

 (خطوط صاف ومنحنی داری که به صورت یک پارچه ترسیم میشود.یکپاچه استفاده میشود )

دادن اندازه طول خط یا کلیک بر روی -3انتخاب نقطه شروع -2 اجرای دستور-1

در صورت برگشتن به -A/Enter 5در صورت نیاز به کمان کلید  -4صفحه 

line  کلیدL/Enter 6- در صورت نیاز به کشیدن خط با ضخامت کلید

W/Enter  و اندازه ضخامت داده وEnter  

برای ترسیم چند ضلعی به دو روش محاطی دستوری :  Poly gonگزینه

 و محیطی

انتخاب یک نقطه در صفحه -3دادن تعداد ضلع ها به عدد -2اجرای دستور -1

 محیطی یا محاطی ی از گزینه هایانتخاب یک-4ترسیم

 circumscribed about circleمحیطی= 

 inscribed in circleمحاطی=
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برای ترسیم مربع و مستطیل به این دستور :  Rectangle  گزینه

ترسیم مربع گزینه فوق را انتخاب میکنیم.گزینه صورت یکپارچه و پیوسته برای 

: chamfarهای پایین در کادر سفید پایین )کادر دستوری( گزینه هایی مانند :

:ضخامت width:گرد کردن.fillet.پخی/شکستن نیاز به دوبار عدد دادن دارد

 دادن

 

در صفحه ترسیم و انتخاب یک نقطه -2اجرای دستور -1برای استفاده دستور:

دادن اندازه ضلع عمودی        -3کشیدن ماوس به جهت مربع و مستطیل شدن 

 Enter-6دادن اندازه ضلع افقی -5( بر روی کیبرد ,کلید )و یا -4

               استفاده میکنیم.Arcبرای ترسیم کمان از گزینه : Arcگزینه 

 A+Enterکلید میانبر 

 انتخاب نقطه آخر -4انتخاب نقطه وسط  -3انتخاب نقطه اول-2اجرای دستور.-1

 Arcزیر مجموعه  Drawکه در منوی کر کره ای   Arcروش 11

 میتوان پیدا کرد.

یک نقطه شروع میدهیم و نقطه وسط کمان را هم میدهیم ی:3pointsگزینه 

  .سپس نقطه آخر را میدهیم
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ابتدا نقطه شروع کمان سپس :)شروع(Start،)مرکز(Center، )پایان(Endگزینه 

نقطه مرکز کمان یا مرکز دایره و سپس نقطه ی پایانی کمان داده 

  .میشود

شروع سپس مرکز  نقطه:)شروع(Start ،)مرکز(Center ،)زاویه(Angleگزینه 

 مان داده میشود.کمان سپس زاویه ک

در نخست فقطه ی شروع :)شروع(Start،)مرکز(Center، )درازا(Lengthگزینه

 .سپس نقطه مرکز دایره سپس درازای کمان را میزنیم.

ی شروع سپس نقطه اول نقطه :)شروع(Start ، )پایان(End ،)زاویه(Angleگزینه 

 میزنیم.پایان سپس زاویه را 

نخست نقطه ی :)شروع(Start ، )پایان(End ،)ارتفاع قوس کمان(Direction گزینه

شروع کمان سپس نقطه ی پایان کمان سپس اندازه ارتفاع قوس را میدهیم.

 

Radius)شعاع( ، End)پایان( ، Start)نخست نقطه شروع کمان سپس نقطه :)شروع

 .پایان کمان سپس شعاع کمان را میدهیم

نحست نقطه مرکز کمان سپس :)مرکز(Center ، )شروع(Start ، )پایان(Endگزینه 

 نقطه ی شروع کمان سپس نقطه ی پایان کمان را میزنیم.

ان نخست نقطه مرکز کم:)مرکز(Center ، )شروع(Start ،)زاویه(Angleگزینه 

 سپس نقطه شروع کمان سپس نقطه ی زاویه کمان را میزنیم.
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نخست نقطه مرکز کمان :)مرکز(Center ، )شروع(Start ،)درازا(Lengthگزینه

 سپس نقطه ی شروع کمان سپس درازای کمان را میزنیم.

کمانی از آخرین موضوع ترسیم شده رسم میکند.:Continuگزینه 

 

Circle: ci+enter این دستور برای ترسیم دایره با شعاع کلید میانبر

 مشخص که روش های ترسیم آن:

دادن -3با کلیک چپ یک نقطه در صفحه ترسیم انتخاب -2.اجرای دستور 1

 شعاع دایره ای

 وجود دارد که ازcircleروش برای کشیدن  circle:6نکته برای دستور 

 پیدا میشود. circleگزینه   Drawمنوی کرکره ای 

 « circleروش ترسیم  6»

اول مرکز را انتخاب کرده سپس شعاع 

circle .را تایپ می کنیم 

2-Dimeter،قطرcenter:اول نقطه وسط دایره مشخص شده سپس مرکز

زه شعاع دایره دستور را تایپ میکنیم)در این روش شما به جای اندا circleقطر 

 قبل،اندازه قطر را به اتوکد میدهیم(.

3-2points: این روشی است که شما فقط دو نقطه در صفحه را میدهید و

 ترسیم میکنید.
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4-3points: ترسیم شما به غیر از آن دو نقطه ای که در در این روش از

روبه روی هم هستند،یک نقطه دیگر هم در رو به روی هم میکنید.

 

5-Radius،)شعاع(Tan،)مماس(Tan:)در این روش شما باید ذو )مماس

نقطه به طور مماس بر اشکال مجاور انتخاب  کنید و سپس اندازه شعاع را 

 میدهید.

6-Tan،)مماس(Tan،)مماس(Tan:)در این روش از ترسیم شما )مماس

 سه نقطه مماس با اشکال مجاور انتخاب کنید. باید

Revision Cloud: این دستور برای کشیدن دتایل یا مشخص کردن یک

برای نشان دادن جایی از نقشه است وجنبه فضا به صورت دستی و بدون اندازه)

 ((یک نوع عالمت نشان دهندهتوضیحی دارد)

 چرخاندن ماوس به دور آن فضا -3انتخاب نقطه شروع -2اجرای دستور  -1

 رساندن آخر خط به اول خط. -4

Spline: این دستور برای کشیدن خطوط منحنی به صورت یکپارچه

 استفاده میشود.
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زیر مجموعه  Drawکه در منوی کر کره ای Splineروش 2

Spline.میتوان پیدا کرد 

 این دستور روی خود نقاط انتخابی ترسیم میشود.:Fit pointsگزینه 

 

این دستور ببین نقاط انتخابی ترسیم Control vertices:splineگزینه 

 میشود.

Ellipse:استفاده میشود. از این دستور برای ترسیم بیضی 

دادن اندازه قطر کوچکتر به مسیر -3نقطه اول انتخاب-2اجرای دستور-1

 دادن اندازه قطر بزرگتر به مسیری مشخص -4مشخص

Ellipse سه روش ترسیمی دارد که از منوDrawزیر مجموعهEllipse میشودپیدا 

1-Center:)یعنی مرکز را میدهیم و سپس دوتا شعاع میدهیم.)مرکز 

2-Axis,End:.فقط دوتا شعاع به آن میدهیم 

3-Ellipse Arc:برای ترسیمEllipse های برش خورده شده یا بیضی های برش

 خورده شده

point:.این دستور برای نقطه گذاری در نقشه استفاده میشود 

 کلیک چپ بر روی صفحه ترسیم -2اجرای دستور -1

 زیر مجموعه Drawکه در منوی کر کره ای pointروش 4

 point .میتوان پیدا کرد 
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Multiple point ////Single point: برای درجهpoint  در صفحه به

 )چندتا(Multiple)تنها(،singleکار می رود به صورت ترسیم دستی انجام میشود.

 

Divide:.این دستور پس از اجرا شدن تعداد تقسیم بندی ها را از شما میخواهد 

 

Measureفاصله بین دو :می ژوpoint.را می دهیم 

 این دوروش آخری تقسیم کننده روی نقطه می باشد.

را  ..point styleگزینه ی formatاز منوی کرکره ای  pointبرای تنظیمات 

را در پنجره باز شده میبینیم پس از  pointانتخاب میکنیم و انواع شکل ها

 pointاندازه بزرگ بودن یا کوچک بودن  point size انتخاب شکل از قسمت

 میکنیم. okرا تنظیم میکنیم سپس پنجره را 
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Hatch: از این دستور برای رنگ کردن و هاشور زدن وسایه زدن

 استفاده میکنیم. 

 اجرای دستور که باعث باز شدن یک صفحه ی جدید میشود-1

 تغیر مقیاس شکل -3انتخاب نوع هاشور   -2

 انتخاب مکان بسته برای هاشور یا سایه-add pick points  5زدن کلید -4

  okدر صورت تایید کلید -preview        7کلید  -6

Gradient :.این دستور برای سایه های رنگی استفاده میشود 

 اجرای دستور که باعث بازشدن یک صفحه ی جدید میشود.-1

 add pick pointsزدن کلید -3انتخاب نوع رنگ و سایه     -2

    previewکلید  -5انتخاب مکان بسته برای سایه زدن  -4

  okدر صورت تایید کلید -6  

Chamfer: این دستور برای پخ زدن یا رساندن گوشه های نقشه یا شکل

 استفاده میشود.

   Mبه خاطر این که بخواهیم چند گوشه را پخ بزنیم کلید -2اجرای دستور -1

انتخاب ضلع اول           -6زدن اندازه پخ -5زدن اندازه پخ -D 4زدن کلید -3

 انتخاب ضلع دوم -7

  درصورتی که فقط بخواهیم اضالع را به هم برسانیم تا مرحله دوم کار

 را انجام میدهیم و اضالع را انتخاب میکنیم.

 

Fillet:.برای گرد کردن یک یا چند گوشه نقشه استفاده میشود 
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    Mبه خاطر این که بخواهیم چند گوشه را گرد کنیم کلید -2اجرای دستور -1

 انتخاب ضلع دوم-6انتخاب ضلع اول -5زدن اندازه گرد -R 4زدن کلید -3

  کلیک نمایید و به سمت در مواقع انتخاب موضوع وقتی روی صفحه

رنگی مشاهد میشود که هر شی سبزچپ پایین یا چپ باال ببریم کادر

رنگ برخورد داشته باشد جسم انتخاب  سبزحتی گوشه آن به کادر 

 میشود.
  رنگی مشاهد میشود.که  آبیاگر به سمت پایین یا راست باال ییرید کادر

ته باشد انتخاب در این کادر هر شی که کامال در این کادر قرار داش

 میشود.

 

Dimension style manager: این دستور برای تنظیمات خط اندازه

 استفاده میشود.

 اجرای دستور که باعث باز شدن یک صفحه دیگر میشود.-1

 استفاده میشود.newبرای ساختن یک الیه جدید از گزینه -2

 استفاده میشود.modifyبرای ویرایش الیه اندازه ساخته شده از گزینه -3

 کلیک کنید. okسپس تنظیمات آن الیه ها را تنظیم و روی گزینه -4

 کلیک کنیدokرا انتخاب کرده و روی گزینهsetدر آخر الیه را انتخاب و گزینه -5

باشد.به By Blockتمام گزینه هایی که)توضیحات تنظیمات(:Linesدر تب اولی 

By Layer.تغییر میدهیم 

شکل Arrowheadsکامال در قسمت : Symbolsand Arrowsدر تب دوم 

 را بسته به نیاز بزرگ یا Arrow sizeدلخواهرا انتخاب می کنیم  در قسمت 
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 1131تا1118کوچک بودن اندازه شکل ها عددی را مینویسیم که معموال از 

 Arrowsizeعددی که در markقسمت Center marksمتغییر است.در قسمت 

 وارد کردیم در این قسمت هم وارد میکنیم. 

این تب برای تنظیمات متن اندازه به کار میرود در این تب هم :Textدر تب سوم 

By Block را بهLayerBy  تبدیل میکنیم سپس در قسمتText alighment 

 کلیک میکنیم. Iso standardروی 

انتخاب always keep text between ext linesگزینه :Fitدر تب چهارم 

 میکنیم.

گزینه Decimalse paratorدر قسمت: Primary Unitsدر تب پنجم)مقیاس(

Period را انتخاب میکنیم و در آخر پنجره راok  میکنیم و در پایان روی الیه

را میزنیم و پنجره را set currentای که تنظیم کردیم انتخاب میکنیم سپس 

 میبندیم.

برای رساندن دوخط روبه روی هم از این دستور استفاده : Joinگزینه 

 ( است.Jمیکنیم و کلید)

راست کلیک یا -4انتخاب خط دوم -3انتخاب خط اول  -2اجرای دستور -1

ENTER 

برای کشیدن اضالع یک شکل در محیط اتوکد استفاده : Stretchگزینه 

انتخاب -4کلیک راست برای تایید -3انتخاب اضالع -2اجرای دستور  -1 میشود.

یا کلیک چپ -enter6حرکت دادن ماوس و یا زدن اندازه -5یک نقطه از شکل 

 بر روی صفحه در صورت اندازه ندادن.
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 این دستور برای کپی گرفتن موازی خطوط استفاده میشود: Offsetگزینه 

در جهت کپی برداری  -4انتخاب خط -3دادن اندازه به متر  -2اجرای دستور -1

 کلیک چپ.

این دستور برای اندازه گرفتن،به طور عمودی و افقی : Linearگزینه 

انتخاب نقطه شروع اندازه                     -2اجرای دستور-1استفاده میشود. 

 انتخاب فاصله اندازه نسبت به خط  -4انتخاب نقطه آخر اندازه  -3

 دستوری برای اندازه گرفتن اضالع مورب یا زاویه دار: Alignedگزینه

 انتخاب نقطه پایان اندازه   -3انتخاب نقطه شروع اندازه -2اجرای دستور -1

 انتخاب فاصله اندازه نسبت به خط -4

از این دستور برای اندازه گیری ادامه دار و : Continue  گزینه

 موازی هم،استفاده میکنند.

 داشته باشیم Linearاول باید یک اندازه با دستور -1

 Linearاجرای دستور یا انتخاب اندازه اولیه -2

 انتخاب نقاط پایانی اندازه-3
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از این دستور برای اندازه گیری روی هم اندازه : Base lineگزینه 

 ارتفاعی از اول تا نقاط انتخابی اندازه گیری میکند.گیری میکند مثل کد 

 داشته باشیمLinearاول باید یک اندازه با دستور -1

 Linearاجرای دستور و انتخاب اندازه اولیه -2

 انتخاب نقاط پایانی اندازه-3

این دستور برای ویرایش اندازه های : Dimension Text Editگزینه  

 است مثل ،جا به جایی عدد اندازه:گرفته شده در صفحه ترسیم 

 کلیک چپ-4حرکت دادن ماوس-3انتخاب اندازه  -2اجرای دستور -1

از این دستور برای اندازه گیری شعاع دایره استفاده :  Radius گزینه

 میشود:

 انتخاب فاصله و جهت اندازه شعاع  -3انتخاب دایره -2اجرای دستور -1

قرینه گرفتن از اشکال موجود در این دستور برای : Mirrorگزینه 

 صفحه است.

 کشیدن خط تقارن -3انتخاب کل شکل برای قرینه کردن -2اجرای دستور -1

 کنید ENTERرا بزنید و  Nاگر میخواهید شکل اصلی باشد و تغیری نکند کلید -4

 کنید . Enterرا بزنید و Yاگر نمیخواهید شکل اصلی باشد کلید -5
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این دستور برای اندازه گیری قطر یک یا چند دایره : Diameterگزینه 

 به کار برده میشود.

 انتخاب فاصله و جهت اندازه قطر -3انتخاب دایره -2اجرای دستور -1

دستور برای نسبت دادن ویژگی های  این: Matck Properties گزینه

،مثل:رنگ،نوع خط،ضخامت خط و الیه ی جاری خط را به خط یک خط یا شکل

 دیگری استفاده میشود.

انتخاب خطی که میخواهیم ویژگی های آن را به خط دیگر -2اجرای دستور -1

 انتخاب خط دیگر برای گرفتن ویژگی های خط انتخابی اول -3دهیم 

 از این دستور برای اندازه گیری زاویه استفاده میشود.: Angularگزینه 

 انتخاب ضلع دوم -3انتخاب ضلع اول -2اجرای دستور -1

این دستوری است که تمامی خطوط یکپارچه انتخابی : Explodeگزینه 

 Rectangle،polylineرا جدا میکند مثل :

 Enterکلیک راست یا -3انتخاب شکل یا خط یکپارچه  -2اجرای دستور -1

از این دستور برای بزرگ و کوچک کردن اشکال به : Scaleگزینه 

 مقیاس مشخص استفاده میشود.

انتخاب یک گوشه از -4کلیک راست -3انتخاب اشکال -2اجرای دستور -1

 چرخاندن ماوس یا دادن نسبت دو یا سه و... برابر به اندازه -5اشکال 
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این دستور برای نشان دادن وسط دایره ،نیم : Center Markگزینه 

 دایره و یا کمان استفاده میشود.

 انتخاب دایره یا کمان یا نیم دایره-2اجرای دستور -1

تبدیل اشکال جدا به اشکال یکپارچه این دستور برای : Regionگزینه 

 Re+Enterپیدا میکنیم. کلید میانبر Drawاز قسمت .استفاده میشود

  ENTERراست کلیک یا -3انتخاب اضالع آن -2اجرای دستور -1

این دستور برای کم کردن از وسط یا چند :  Break at pointگزینه 

 تیکه کردن یک خط استفاده میشود.

برای قبول نداشتن نقطه Fزدن کلید -3انتخاب خط مورد نظر -2اجرای دستور -1

 انتخاب نقطه جدید-4ای که در انتخاب خط به کار برده ایم و دادن نقطه جدید 

این دستور برای اندازه گیری کمان ترسیم شده به : Arc Lengthگزینه 

 کار میرود.

 انتخاب اندازه فاصله اندازه تا کمان -3انتخاب کمان -2اجرای دستور -1

این دستور برای جابه جا کردن موضوعات انتخابی به کار : Moveگزینه 

 برده میشود.

 انتخاب موضوعات یا اشکال یا خط برای جابه جایی -2اجرای دستور-1

  انتخاب یک گوشه از شکل انتخابی-4 کلیک راست-3

17 



 ابوالفضل صندوقساز2113دستورات اتوکد  یادگیریجزوه 

Abolfazl.sandoghsaz297@yahoo.com(09109046442) 

 (Move)ادامه  جا به جایی ماوس و کلیک چپ-5

این دستور برای کم کردن طول از خط انتخابی و ایجاد : Breakگزینه 

 فاصله بین آن ها 

برای قبول نداشتن نقطه ای که fزدن کلید -3 انتخاب خط -2اجرای دستور  -1

 در انتخاب خط به کار برده ایم و دادن نقطه جدید 

حرکت دادن ماوس به جهت کم کردن -5انتخاب نقطه شروع برای کم کردن -4

 با ماوس دادن اندازه کم کردن یا انتخاب  -6بدون کلیک 

این دستور برای پاک کردن موضوعات یا خط های انتخابی : Eraseگزینه 

 استفاده میشود.

 کلیک راست-3انتخاب موضوعات -2اجرای دستور -1

  برای باز گردادن موضوعات حذف شده از صفحه ترسیم بدون آن که

دستور دیگری را اجرا کنیم میتوانیم گزینه ی زیر را تایپ کرده و کلید 

Enter .را فشار دهیم 

اتوکد، برای کپی گرفتناز موضوعات انتخابی در محیط  : copyگزینه 

 میتوانیم از این دستور استفاده کنیم.

 کلیک راست  -3انتخاب موضوعات برای کپی کردن -2اجرای دستور -1

 کلیک چپ-6جابه جایی ماوس  -5انتخاب یک گوشه از موضوع -4
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از این دستور برای نوشتن متون در محیط کد استفاده  : Textگزینه 

 میشود.

 انتخاب نقطه اول وباز کردن پنجره ی نوشتار -2اجرای دستور -1

 نوشتن متن  -4 انتخاب پایان باز شدن پنجره با کلیک چپ-3

 تغییر دادن ویژگی های آن توسط نوار ابزار همراه آن -5

 در نوار ابزار همراهOKکلیک بر روی صفحه یا انتخاب -6

این دستور برای عملیات محاسبه با یک نرم افزار : Quick Calcگزینه 

 Ctrl+8کلید میانبرکامالن مهندسی و استاندارد استفاده میشود.

این دستور برای اندازه گیری مساحت ومحیط : Areaگزینه 

 را تایپ میشود( Areaاستفاده میشود.)

میتوانید مساحت و محیط اشکال یکپارچه  شما با این دستور: Listگزینه 

 را محاسبه کنید.

باز شده textدر وسط صفحه -4کلیک راست -3انتخاب شکل -2اجرای دستور -1

 مساحت ومحیط شکل مورد نظر نشان داده میشود.

 کنید. pastکرده و آن را در نقشه copyمیتوانید آن را -5
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این دستور برای آورد فایل های بلوک و : Insert Blockگزینه 

 جاگذاری آن ها در نقشه به کار میرود.

 را بزنید. Browseدر پنجره ای که باز میشود گزینه ی -2اجرای دستور -1

{را Blockسپس پنجره قبلی}-4کنیدopenفایل بلوک را پیدا کرده و آن را -3

ok  .سپس بر روی جایی که میخواهید شکل بلوک در آن جا مستقر شود -5کنید

 کلید چپ کنید.

این دستور برای بلوک سازی فقط در همان فایل : Make Blockگزینه 

 این دستور فقط در هماننقشه اجرایی استفاده میشود،یعنی بلوک ساخته شده با 

ر .)اگر دو در فایل های کد دیگری قابل استفاده نیستفایل قابل استفاده است 

و شروع به ساختن Enterتایپ نموده وسپس Wهمه فایل ها بخواهیم =کلید

 یم(بلوک میکن

در پنجره باز شده،در جای خالی باال اسم بلوک را تایپ کنید -2اجرای دستور -1

شکل مورد نیاز برای بلوک شدن -4کلیک کنید  Select objectsروی گزینه -3

      کلیک کنید.pick pointروی گزینه -6کلیک راست کنید. -5را انتخاب کنید 

یک جایی از شکل که میتواند یک گوشه یا یک خط آن باشد،را کلیک چپ -7

کلیک کنید تا خود آن شکل انتخابی به بلوک  convert to blockگزینه -8کنید. 

بگذارید           Metersاندازه یا مقیاس آن شکل را برحسب -1تبدیل شود 

 .کلیک کنید okدر آخر روی گزینه -11
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این دستور برای تنظیم کردن اتوماتیک : Dimension spaceگزینه 

 اندازه بین،اندازه ی باالیی با پایینی،به کار میرود .

  Enter-4 کلیک راست-3انتخاب اندازه ها با کلیک چپ -2اجرای دستور -1

 }توضیحات در مورد اتوکد{

اگر در اجرای دستوری اتوکد از شما انتخاب موضوع را بخواهد شما باید -1

 موضوعات را انتخاب کرده و در پایان انتخاب ،راست کیک کنید.

،به  panو  Zoomدر کشید الین دقت کنید و محل کشیدن را با دستورات -2

 صورت واضح و قابل تشخیص در آورید

 با جلو و عقب حرکت دادن قلتک ماوس اجرا میشود. Zoomدستور -3

یا همان جا به جایی صفحه ترسیم،با فشار قلتک ماوس و جا به  panدستور -4

 ماوس اجر میشود.جایی 

در شروع کشیدن یک پروژه باید همیشه اول الیه سازی با رنگ ها و -5

 کنید. ضخامت و نوع خط را بسازید،سپس شروع به کشیدن نقشه

 الیه ها

 نوع =خط ساده               رنگ=سبز         113ض=             {wallدیوار}

 نوع=خط ساده              رنگ=صورتی      112{       ض=windowپنجره}

 نوع=خط ساده        رنگ=سبز کم رنگ       112{              ض=stairپله }

 رنگ=زرد              نوع= خط نقطه ریز      112ض=    {        Axisآکس}
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 نوع=خط ساده         رنگ=نارنجی      112ض=    {roofسقف و شیب بندی}

 رنگ=نارنجی پررنگ   نوع=خط ساده   113{  ض=roof1سقف برش خورده}

 رنگ=سبز لجنی         نوع=خط ساده   113{       ض=foundationپی کنی}

 نوع=خط ساده                رنگ=سفید   112{                     ض=lookقفل}

 نوع=خط ساده رنگ=نارجی کم رنگ      112{                ض=blockبلوک}

 رنگ=آبی کم رنگ      نوع=خط ساده  112{ ض=textپالن}نوشته های داخل 

    رنگ=بنفش         نوع=خط نقطه بزرگ  113{         ض=sectionخط برش}

این دستور برای کپی گرفتن موازی و یا گردان است که : Arrayگزینه 

 بسیار کاربردی است.

 است( 2111اتوکد زیر )گزینه های زیر برایدرصورتی که میخواهیم کپی موازی بگیریم:

 {تعداد سطر کپی را بنویسید.rowsدر سطر}-2 اجرای دستور -1

 {تعداد ستون های کپی را بنویسیدcolumnsدر سطر}-3

 {فاصله بین کپی های سطری را به متر بنویسیدrow offsetدر سطر }-4

 بنویسید{فاصله بین کپی های ستونی را به متر columns offsetدر سطر}-5

 .{زاویه کپی کرد را به آن بدهیدAngle of arrayسطر}در -6

{را بزنید و شکل مورد نظر برای کپی موازی را select abjectگزینه }-7

 انتخاب کنید. 
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 کنید.بعد از انتخاب کلید راست -8

 { را انتخاب کنید.previewکلید}-1

{را انتخاب کنید،در غیر acceptدر صورت تایید شکل به نظر شما گزینه }-11

{ را انتخاب کنید تا بتوانید دوباره تغیرات انجام modifyاین صورت گزینه }

 دهید.

 در صورتی که میخواهید کپی گردان یا محوری انجام دهید:

 {polar arrayپالت دوم کلیک کنید یعنی }روی -2اجرای دستور -1

 { تعداد کپی را بنویسیدtotal number of itemsدر سطر }-3

تا  1{ شما باید زاویه چرخش را بنویسید،این عدد از Angle to fillدر سطر }-4

 درجه است 361

{را انتخاب و سپس شکل مورد نظر برای کپی برداری select abjectگزینه }-5

 کنید.را انتخاب 

 پس از انتخاب شکل کلیک راست کنید-6

 { را انتخاب کنید.previewکلید }-7

{را انتخاب کنید ،در غیر acceptدر صورت تایید شکل به نظر شما گزینه }-8

{ را انتخاب کنید تا بتوانید دو بازی تغیرات انجام modifyاین صورت گزینه}

 دهید.
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برای آوردن تب ها یا نوار ابزارهای جدید میتوانید بر روی هر نوار ابزار یا -1

ابزارهای ترسیمی یا ویرایشی موجود در صفحه مثل الین و... کلیک راست کنید 

 را در آن پنجره میتوانید نوار ابزار مورد نیازتا پنجره جدیدی ایجاد شود، که 

کنید،که در صورت انتخاب آن نوار ابزار در صفحه اتوکد قابل مشاهد  انتخاب

   است.

 }سه بعدی سازی در اتوکد{

 در این قسمت از جزوه به سه بعدی سازی میرسیم

در اتوکد یعنی اشیاع یا خطوط دو بعدی که دارای طول و عرض سه بعدی سازی 

 میباشد.،ارتفاع(عرضهستند را ارتفاع بدهیم که دارای سه بعدی مختلف )طول،

برای تبدیل شکل یا خطوط دو بعدی به سه بعدی باید راه های زیر را در اتوکد 

 به ترتیب انجام دهید.

انتخاب کنید سپس بین آن دستورات،دستور  Drawبر روی منوی کر کره ای -1

Boundary .را انتخاب کنید 

 کنید. OKسپس پنجره باال آماده را -2

 سپس داخل شکل یا خطوط بسته را انتخاب کنید.-3

،کلیک راست کنید،سپس مشاهده میکنید که خط یکپارچه ای را بعد از انتخاب-4

روی شکل یا خطوط شما کشیده شده است آن را انتخاب و از شکل زیر آن جدا 

 کنید

یکپارچه نیستند،اگر خطوط شما تا اینجای کار برای خطوطی است که نکته:

 نیست. 4و3و2و1یکپارچه بودند نیاز به کارهای 
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 کنید. Enterسپس  EXTدر صفحه کلید این حروف را تایپ کنید -5

 بودید را انتخاب کنید. سپس خطوط یکپارچه ای که ساخته-6

 کلید راست کنید.-7

 کنید.Enterارتفاعی که میخواهید آن جسم داشته باشد را وارد کنید،سپس-8

حاال شکل شما ساخته شده است اگر در نمای پرسپکتیو بروید میتوانید آن را -1

 مشاهده کنید.

 

با فشار دادن همزمان پرسپکتیو کردن و تنظیم آن به صورت دستی:

 +فشار دادن قلتک ماوس+حرکت دادن آرام ماوس(shift)کلیدهای ترکیبی

   به صورت دستی تنظیم کنید میتوانید پرسپکتیو سه بعدی خود را

 

برای توخالی کردن جسمی توسط یک جسم دیگر،مانند)خالی کردن 

در ابتدا نوار ابزار موجود برای این کار را پیدا و فعال کنید -1پنجره از دیوار(:

 کلیک راست کنید (line)،برای این کار روی یکی از نوار ابزار های موجود مثل

 .کلیک چپ کنیدsolid Editingسپس بر روی گزینه -2

مشاهد میکنید نمایان بعد نوار ابزار فعال شده به این شکلی که در صفحه -3

 میشود که باید در جای مناسبی آن را قرار دهید.
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سپس شما باید یک جسم سه بعدی کوچک را در برخورد جسم سه بعدی -4

 بزرگتر که به آن جسم مادر هم گفته میشود،قرار دهید.

باالی گزینه solid Editingپس از انجام دستورات باال شما باید از نوار ابزار -5

 را انتخاب کنید. 

جسم بزرگتر )جسم مادر که میخواهید (subtract)سپس با انتخاب آن دستور -6

 آن به طور مثال دیوار ما باشد(انتخاب کنید و کلیک راست کنید.

سپس آن جسم کوچک)همان جسمی که میخواهید اندازه ای از جسم دیگر -7

 انتخاب کنید سپس کلید راست کنید.بگیرد و خود حذف میشود(را 

 

 :بهتر اشکال سه بعدی در نمای سه بعدی برای دیدن

برای این کار باید شما بر روی یکی از نوار ابزار های موجود در اتوکد،کلیک -1

 lineراست کنید مثل 

ا انتخاب کنید تا نوار ابزار ر Visual stylesسپس از بین گزینه ها نوار ابزار -2

                                            فعال شود.مقابل 

 کلیک کنید. Realistic Visual style سپس بر روی دستور -3

را  2D wireframe برای برگشتن به مرحله دو بعدی و یا سیمی دستور-4

 انتخاب کنید.
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 برش)شیب دادن و...(دادن شکل سه بعدی در اتوکد:

برای این کار در نمای مورد نظر برای برش دادن قرار دیگیریم و سپس به 

 دستورات زیر عمل میکنیم:

 انتخاب نقطه شروع برش-2کردن.   Enterو  SLتایپ حروف -1

 انتخاب آخر برش .-4انتخاب بین شروع و پایان برش  -3

 نکاتی در رابطه با ترسیم نقشه های دو بعدی در اتوکد:

 شیب بندی:

باشد که مطلوب ترین آن  11%تا  11%درصد شیب یک ساختمان باید بین -1

 است. %21

 شیب به شرح زیر است:فرمول در آوردن ارتفاع رأس -2

درصد شیب انتخاب  ÷ 111×اندازه نصف ضلع تقسیم شده در پالن شیب بندی 

 (11%تا  11%شده )

                                    25شیب %:مثال

                                                                                    

                                        

5×25=125                        125÷100=1.25 m 
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برای کشیدن نقشه دو بعدی شیب بندی باید تمام ستون ها،پنجره ها،مبلمان، -3

 کرد.راه پله و...... را بجز خط دور پالن حذف 

که در بخش الیه roofپس از پاک کردن موارد فوق باید یک الیه جدید به نام -4

سازی به آن اشاره کردیم درست کرد و سپس تمام خطوط دور پالن را به الیه 

roof.نسبت دهید 

به بیرون کپی ،cm (11تا  71)آن خطوط را با اندازه offsetسپس با دستور -5

دادن فضای پوشیده و جلو آمده شیب بندی  موازی کنید این کار برای نشان

 است.

  نکته:اگر در سمتی از پالن فضا مورد نیاز وجود نداشت یا حریم همسایه

 بود،در آن قسمت نیازی به جلو آوردن پالن شیب بندی نیست.

)با توجه به الیه  پس از کپی موازی شما باید خطوط اصلی دور پالن را-6

 کنید.به خطوط خط چین تبدیل سازی(

سپس از آن جایی که میخواهید شیب از رأس آن ضلع باشد،شروع به -7

 خطکشیدن تا آخرین خط رو به روی آن کنید.

مشخص کنید و درصد شیب را صلیغه ای((سپس جهت شیب را با فلش یا ..-8

در کنار آن بنویسید. و پس از آن همان گونه که برای پالن های دیگر آکس 

 برای این پالن هم آکس ستون بکشید و اندازه ها را بگذارید.ستون انجام میدهید 

شما برای این که بتوانید نقشه ی خود را پرینت : Printگزینه 

 P+CTRL =د که کلید میانبر آن کلید ترکیبیبگیرید باید به این دستور رجوع کنی

 است.

1- P+CTRL 2-انتخاب دستگاه پرینت در قسمتName platter 
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و انتخاب دور نقشه  plot areaدر قسمت کرکره ای  windowانتخاب گزینه -3

  plot size انتخاب نوع کاغذ }اندازه کاغذ{ در قسمت-4برای پرینت 

 برای ذخیره انتخابات قبلی  Applyانتخاب گزینه -5

 برای دیدن نقشه بر روی کاغذ و چگونگی پرینت previewانتخاب گزینه -6

 Enterدر صورت تایید زدن کلید -7

 

 

 

 

 

ضمن تشکر از راهنمائی های تمامی اساتید عزیز باز هم 

نیست و از همه  لاقرار دارم که جزوه فوق عاری از اشکا

دوستان تقاضامندم که از طریق آدرس ایمیلم 

با نظرات 

 سازنده خود ما را بی بهره نگذارند.
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