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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان و مصـنفان   

شـر محفـوظ و منحصـراً متعلـق بـه نشـر نـوآور        بـراي نا  1348مصوب سال 

باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هـر نـوع    می

برداري، نشـر الکترونیکـی، هـر نـوع انتشـار بـه        چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

 دي، فیلم فایل صوتی یـا تصـویري و غیـره)    وي دي، دي صورت اینترنتی، سی

نشر نوآور ممنوع بوده و شـرعاً حـرام اسـت و متخلفـین      بدون اجازه کتبی از

 گیرند. تحت پیگرد قانونی قرار می
 



 

 

 فهرست مطالب 
 

 مقدمه
 

 معرفی و تنظیمات مقدماتی: فصل اول

 افزار معرفی اجمالی از نرم

 افزار سیستم مورد نیاز براي نصب نرم
 افزار نکات مهم نصب نرم

 معرفی اجزا صفحه اصلی
 از شروع به رسم شکل نکات قبل

 Cad2014افزار نکات عمومی و تنظیمات نرم
 ترسیم تصویر در محیط اتوکد

 اقدامات الزم در صورت وجود اشکال در فایل اتوکد

 )Purgeکم کردن حجم فایلهاي اتوکد(
 هاي همراه نشانگر ماوس فعال کردن نوشته

 دیده شدن دستور حین نوشتن در صفحه نمایش

 Propertiesدستور 

 Fillدستور 
 Regenدستور 

 ها) (گیره Gripsدستور 

 Snapدستور 

 Gridدستور 

  Zoomدستور 

 Panدستور

 Unit دستور

 Limitsدستور 
 Osnapدستور 

 Polar Trackingدستور 

 Selectدستور 
 Quick Calcدستور

 Plotدستور 

 افزار شرح مختصات استفاده شده در نرم

 مختصات دکارتی مطلق

 ییا مختصات استوانه

 اي مختصات کره

 مختصات قطبی

 مختصات حرکت دینامیکی

 
 (دستورات ترسیمی) Drawدستورات و تمرینات منوي    :فصل دوم

 Lineدستور 
 Lineتمرینات دستور



 

 

 Rayدستور 

 Rayتمرینات دستور
 )Xline )Construction Lineدستور 

 )Xline )Construction Lineدستور  تمرینات

 Multilineدستور 

 Multilineرینات دستورتم
 Polylineدستور 

 Polylineدستور  ناتیتمر
 Polygonدستور 

 Polygonتمرینات دستور

 Rectangleدستور 

 Rectangleتمرینات دستور

 Arcدستور 

 Continueگزینه پایانی 

 Arcتمرینات دستور

 Circleدستور 
 Circleتمرینات دستور

 Arc Ellipse, Ellipseدستور

 Arc Ellipse, Ellipseتمرینات دستور
 Blockدستور 

 Insert دستور
 Express بونیاز منو و رBlock دستور ژهیامکانات و

 Insert , Blockتمرینات دستور
 Solidدستور 

 Solidتمرینات دستور 

 Donutدستور 

 Donutتمرینات دستور

 Traceدستور 

 Traceتمرینات دستور 
 Splineدستور 

 Splineتمرینات دستور
 Pointدستور 

 Pointتمرینات دستور

 Gradientو  Hatchدستور 
 Gradient , Hatchتمرینات دستور 

 Boundaryدستور 
 Boundary دستور ناتیتمر

 Regionدستور 
 Regionتمرینات دستور

 Wipeoutدستور 

 Wipeoutدستور  ناتیتمر



 

 

 Revision Cloud (Cloud)دستور

 Revision Cloud (Cloud)تمرینات دستور
 Textدستور 

 Ddeditدستور 

 نگارش متن فارسی در اتوکد

 Express بونیاز منو و رText دستور ژهیامکانات و
 Remote Textدستور 

 Text Fitدستور
 Text maskدستور

 Unmask Textدستور

 Explode Textدستور

 Convert Text to Mtextدستور

 Arc – Aligned Textدستور

 Justify Textدستور 

 Rottate Textدستور

 Enclose Text with Objectدستور 
 Automatic Text Numberingدستور
 Change Text Caseدستور

 Text تمرینات دستور
 Express بونیاز منو و ر Draw نهیگز ژهیامکانات و

 Break – line symboleدستور 
 )ژهی(هاشور و Super hatchدستور

 Express ياز منو Draw نهیگز ناتیتمر
 

 ینهاي بیشتر ترسیمیتمر: فصل سوم

 
 تمرینهاي اجرایی دستورات ترسیمی: فصل چهارم

 شماره یک هاي ساختمانی نمونه نقشه
 هاي قبل از ترسیم توصیه

 مراحل پیشنهادي ترسیم پالن موقعیت
 

 (دستورات ویرایشی) Modifyدستـورات و تمـرینـات منـوي  : فصل پنجم

 Eraseدستور 
 Eraseتمرینات دستور

 Copyدستور 
 Copyتمرینات دستور 

 Mirrorدستور 
 Mirrorتمرینات دستور

 Offsetدستور 
 Offset تمرینات دستور

 Arrayدستور 



 

 

 Array Editدستور

 Arrayتمرینات دستور
 Moveدستور 

 Moveتمرینات دستور

 Rottateدستور 
Reference 

 Rottateتمرینات دستور
 Scaleدستور

 Scaleتمرینات دستور
 Stretchدستور 

 Stretchمرینات دستورت

 Lengthenدستور

 Lengthenتمرینات دستور

 Trimدستور 

 Trimتمرینات دستور
 Extendدستور

 Extendتمرینات دستور

 Break at pointدستور 

 )First pointبا نقطه شروع ( میمراحل ترس

 Break at Pointتمرینات دستور

 Breakدستور 

 )First pointبا نقطه شروع ( میمراحل ترس
 Breakتمرینات دستور

 Joinدستور 
 Joinتمرینات دستور

 Chamferدستور 
 Chamferتمرینات دستور

 Filletدستور 

 Fiتمرینات دستور

 Blend Curvesدستور 

 Blend Curvesدستور  ناتیتمر

 Explodeدستور 
 Explodeتمرینات دستور

 Express بونیاز منو و ر Modify نهیگز ژهیامکانات و
 Multiple Object Stretchدستور

 Move / Copy / Rottateدستور
 Extended Clipدستور

 Convert Shape to Blockدستور 
 DrawOrder by Colorدستور
 Flatten Objectدستور

 Multiple Copyدستور



 

 

 Extended Offsetدستور

 Express ياز منو Modify نهیتمرینات گز
 

 تمرینهاي بیشتر ویرایشی  :فصل ششم

 

 تمرینهاي اجرایی دستورات ویرایشی: مفصل هفت

 شماره دو هاي ساختمانی نمونه نقشه

 هاي قبل از ترسیم توصیه
 مراحل پیشنهادي ترسیم پالن فنداسیون

 
 ) و تمرینات(Dimensionگذاري  اندازه: فصل هشتم

 آیتمهاي این نوار ابزار

 Quick Dimensionدستور 
 Linear دستور

 Aligned دستور
 Arc Length دستور

 Ordinateدستور 
 Radius دستور

 Joggedدستور
 Diameterدستور

 Angular دستور
 Baselineدستور
 Continueدستور 

 Dimension Spaceدستور 
 Dimension Breakدستور 

 Qleader دستور
 MultiLeader دستور

 Tolerance دستور
 Center markدستور 

 Dimension Editدستور 
 Inspection دستور

 Jogged Linear دستور
 Obliqueدستور 

 Align Textدستور 
 Dimension Styleدستور 

 Overrideدستور 
 Updateدستور 

 Reassociate Dimensionدستور 

 )(Dimensionتمرینات اندازه گذاري
 

 گذاري تمرینات اجرایی اندازه: فصل نهم



 

 

 شماره سه هاي ساختمانی نمونه نقشه

 ادبندها و ستون گذاريمراحل پیشنهادي ترسیم پالن ب
 

 دستورات تکمیلی و تمرینات: فصل دهم

 Divideدستور 

 در دستور اتیکنترل صحت عمل يروشها
 Divideتمرینات دستور

 Measureدستور 

 Measureتمرینات دستور

 Areaدستور 

 Areaتمرینات دستور
 Distanceدستور 

 Distanceتمرینات دستور

 Listدستور 

 Listتمرینات دستور 
 IDتور دس

 IDتمرینات دستور 
 Timeدستور 

 Timeتمرینات دستور 

 Layerدستور 

 Layerتمرینات دستور
 

 تمرینهاي اجرایی پایانی: فصل یازدهم

 توضیحات کلی ترسیم
 هاي ساختمانی شماره چهار نمونه نقشه

 مراحل پیشنهادي ترسیم پالن طبقه چهارم
 هاي ساختمانی شماره پنج نمونه نقشه

 م نقشهتوضیحات رس
 مراحل پیشنهادي ترسیم نماي شمالی

 
 تاختصار دستورا: پیوست



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 

هـا و مـدد از    ها و نداشته بانام و یاد خدا و استعانت و سپاس از درگاه کریمش، به خاطر همه داشته
چهارده معصوم (ع) به ویژه پیشواي متقیان موال علی (ع)، با احتـرام خـدمت خواننـدگان گرامـی،     

افـزار کـاربردي و    نـرم  2014زم میدانم نکاتی جهت استفاده بهتر از کتـاب ارائـه نمـایم. نسـخه     ال
محبوب اتوکد به بازار عرضه گردید و بنده را که از چند سال قبل مشغول جمع آوري مطالب براي 

افـزار را بـا    تهیه کتابی مناسب بودم، مجاب کرد که حاصل تجربیات و تدریس چند ساله ایـن نـرم  
هاي ساختمان و معماري خدمت شریفتان ارائه نمایم. ایـن کتـاب    آخرین نسخه موجود براي رشته

افـزار و   هاي قبـل از شـروع بـه کـار بـا نـرم       ازده فصل آماده گردیده است. فصل اول به آموزشیدر 
. گـردد)  (جهت استفاده کامل از کتاب مطالعه این فصـل حتمـا توصـیه مـی     پردازد معرفی اولیه می

هاي دوم، سوم و چهارم دستورات، تمرینات متناظر با هـر دسـتور، تمرینـات بیشـتروتمرینات     فصل
، فصلهاي پنجم، ششم و هفتم دستورات، تمرینات متناظر با هـر دسـتور،   Drawاجرایی براي منوي 

، فصلهاي هشتم و نهم دسـتورات، تمرینـات   Modifyتمرینات بیشتر و تمرینات اجرایی براي منوي 
 و فصـل دهـم حـاوي دسـتورات     Dimensionا هر دستور و تمرینات اجرایی براي نوار ابزار متناظر ب

وتمرینات متناظر با هر دستور براي دستورات تکمیلی است. در فصـل یـازدهم، دو سـري دیگـر از     
هاي معمـاري وسـازه بـراي فهـم مانـدگار و آشـنایی بـا         هاي اجرایی سال جاري شامل نقشه نقشه
هاي جدید و به روز، که هدف نهایی این کتاب است، آورده شده اسـت. بـراي آمـوزش رسـم      نقشه
هاي ارائه شده در فصلهاي مختلف کتاب، یکی به عنـوان   اختمانی در هر سري از نقشههاي س نقشه

ک راه حل پیشـنهادي بـراي ترسـیم آن ارائـه گردیـده اسـت. در دو سـري        ینمونه انتخاب شده و 
(متشـکل از   هاي اجرایی آورده شده در فصل یازدهم، یک راه حل پیشنهادي جامع و اجرایی نقشه

بـراي   ه و همراه با تصویر گام به گـام، البتـه بـه طـور خالصـه آورده شـده)      همه نکات تدریس شد
ترسیم نقشه منتخب آورده شده است. در انتها نیز اختصار دستورات در پیوست آورده شده اسـت.  

دانم از صـبوري خـانواده ام    امید آن دارم که مفید استفاده شما قرار گیرد. در پایان، برخود الزم می
ا بزرگواري، ساعات بی پایـان آمـاده سـازي کتـاب را تحمـل نمودنـد. همچنـین از        تشکر کنم که ب

نمـایم. در پایـان، تقـدیر و تشـکر      دوست و برادر عزیزم آقاي مهندس علی رحمتی تشکر ویژه مـی 
صمیمانه از مدیریت و کارکنان محترم انتشارات نوآور. همیشه منتظر پیشنهادات و انتقـادات شـما   

 م.  یهست Info@noavarpub.com طریق ایمیلخواننده گرامی از 
 با نهایت احترام 

علیرضا صمیمی



 

 

 فصل اول

 معرفی و تنظیمات مقدماتی

 

 افزار  از نرم یاجمال یمعرف
حـروف   اختصـار  Cadخودکـار و   یبه معن Automaticکه اختصار لغت  Autoاز دو کلمه  Auto Cadکلمه 

Computer Aided Design بـه   یطراحـ  یتا بـه معنـ  یل شده که نهایانه تشکیمک رابه ک یطراح یبه معن

به بازار عرضه شد و از آن سـال بـه    1982ن نسخه آن در سال یاول. انه به صورت خودکار استیکمک را

 یه نقشه به صورت دسـت یامروزه ته. گردد می بازار یشتر هر سال راهید با امکانات بیجدهاي  نسخه، بعد

 میترسـ افـزار   ن نـرم یانه و عمدتا با ایبا را ییاجراهاي  نقشه یارد و تمامد یو آموزش يریادگیفقط جنبه 

 ریق بـا سـا  یـ ت تطبیـ ن قابلین رقم اعشار دارد و همچنـ یم تا چندیدر ترس ییاتوکد دقت باال. گردند می

هر  ها را دارد و حالت دوستدار استفاده کننده درافزار نرم ریبه سا یمیل ترسیها وامکان انتقال فاافزار نرم

 . خورد می شتر به چشمید بیورژن جد

 

 افزار نرم نصب ياز برایستم مورد نیس
For 32- bit AutoCAD 2014 
- Windows® 8 Standard, Enterprise, or Professional edition, Windows® 7 Enterprise, Ultimate, 
Professional, or Home Premium edition (compare Windows versions), or Windows XP® Professional 
or Home edition (SP3 or later) operating system 
- For Windows 8 and Windows 7: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual- core processor, 3.0 
GHz or higher with SSE2 technology 
- For Windows XP: Pentium 4 or Athlon dual- core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 
technology 
- 2 GB RAM (4 GB recommended) 
- 6 GB free disk space for installation 
- 1,024 x 768 display resolution with true color (1,600 x 1,050 recommended) 
- Microsoft® Internet Explorer® 7 or later web browser 
- Install from download or DVD 
 
For 64- bit AutoCAD 2014 
- Windows 8 Standard, Enterprise, or Professional edition, Windows 7 Enterprise, Ultimate, 
Professional, or Home Premium edition (compare Windows versions), or Windows XP Professional 
(SP2 or later) 
- Athlon 64 with SSE2 technology, AMD Opteron™ processor with SSE2 technology, Intel® Xeon® 
processor with Intel EM64T support and SSE2 technology, or Pentium 4 with Intel EM64T support 
and SSE2 technology 
- 2 GB RAM (4 GB recommended) 
- 6 GB free space for installation 
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- 1,024 x 768 display resolution with true color (1,600 x 1,050 recommended) 
- Internet Explorer 7 or later 
- Install from download or DVD 

 

 افزار نرم نکات مهم نصب

 دینترنت متصل نباشیبه اافزار  نصب نرم يبرا  . 

 دییر فعال نمایغروسها را یو یو آنت یتیامن یینرم افزارها  . 

 ل یفاSetup.exe دییرا اجرا نما . 

 64و یـا   32متناسـب بـا وینـدوز (    يالهایاز سـر  یکـ یافزار،  نرم الیدن به قسمت سریدر ادامه با رس 

 .  دید و مراحل نصب را ادامه دهیرا واردکن بیتی)

 نه وجود داردیدو گز يدر صفحه بعد: 

1- Autodesk ®AutoCad®2014  

2- Autodesk®ReCap 

. ردیپـذ  مـی  عتر انجـام یبه کرك کردن نـدارد و کـار نصـب سـر     يازیک دار شود نینه اول تیاگر فقط گز

د کـرك  یـ ان بایـ گـردد و در پا  مـی  به صورت کامل نصبافزار  ک دار شود نرمینه تیکه هردو گز یهنگام

ان ادامـه  یـ نصـب را تـا پا  د و مراحـل  ییـ ک نمایرا کل Installمراحل باال دکمه  یدر هر حال بعد ط. شود

 .  دیده

  در صورت نیاز به کرك شدن بعدازRestart ، در صفحه باز شده دکمهActive   .را کلیک کنید 

 قسمت ، Product License Activation Optionsدر صفحه 

I have an activation code from autodesk دیک دار کنیرا ت  . 

  از پوشهCrack هاي  جنیاز ک یکی، وزندیبا توجه به نوع وX86)32bit و (ا یX64 )64bit   را بـاز کـرده (

 Request code يسپس عبارت جلو. شود می دهید Patched Successfullyد جمله یرا بزن Patchنه یابتدا گز

د و یـ کن یکپـ ، جنیکـ  Requestکرده در قسمت  یرا کپ Product License Activation Optionsدر صفحه 

 Product Licenseرا بـه صـفحه    Activationکد سـاخته شـده در قسـمت    . دیرا فشار ده Generateدکمه 

Activation Options انتقال داده و در جدول ،Paste  کرده دکمهNext ن مرحلـه فشـار   یـ عبور از ا يرا برا

باز  يبراها  نسخه ی(در برخ. رسد می انیبه پاافزار  کرك نرمی، انیدر جدول پا Finishبا زدن دکمه . دیده

م و یکنـ  می را انتخاب administrator Run asا یو Run asنهیک راست کرده و گزیآن کل يجن رویکردن ک

 .) است یر مراحل مشابه حالت قبلیسا

 يد فونتهایبا یسینو یفارس يبرا KATEB  در قسمت تهیه و راFont   یکپـ افـزار   در محل نصـب نـرم 

 .  دیینما (فصل دوم) مشاهده Text شتر را در دستوریحات بیتوض. دیینما

 آماده( ياز بلوکهاBlocks( دییاز استفاده نمایصورت نیددرتوان می  . 

 3اگر در صفحات آغازین که دو گزینه  ،در حین باال آمدن اتوکد اولین بار بعد از نصبD Modeling و 

Autocad Classic بـراي   .آیـد  مـی  بعـدي بـاال   نرم افزار به حالت سه ،وجود دارد گزینه دوم انتخاب نشود

 را انتخـاب  2D Wirefromو سـپس   Visual Styleگزینه  Viewابتدا از منوي  ،تبدیل آن به حالت دوبعدي

کنـیم تـا نـرم     می را انتخاب Frontگزینه  ،3D Viewو از قسمت  Viewکنیم و سپس در همان منوي  می

   .افزار به حالت دو بعدي تبدیل گردد
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 یصلاجزا صفحه ا یمعرف
 Start upده شدن صفحه ید

ن نــوع واحــد یــیو تع Start upدن یــد يبــرا

ــاي  م و اســتفاده از ســربرگیترســ ــاده ه آم

را در خـط فرمـان    Start upسـت کلمـه   یکاف

ــیبنو ــر کنید و ایس ــنت ــوی ــه  يد و جل جمل

نتـر را  ید و ایپ کنیرا تا 1ده شده عدد یپرس

د یـ ک کنیـ را کل Newد حال اگر دکمـه  یبزن

 د.یینما می شاهدهرا م1 -1شکل 

 Start from Scratchدر ایـن جـدول بـا انتخـاب     

توانید واحد ترسـیم را   (انتخاب پیش فرض) می

 نمایید.   را مالحظه می 2 -1انتخاب کنید شکل  را Use a Templateمشخص نمایید. اگر گزینه بعدي یعنی 

 
 Use a Template قسمت Create New Drawingجدول  -2 -1شکل 

 
انتخـاب حالـت بعـد    . دییم شکل انتخاب نمایترس يآماده را براهاي  از کاغذ یکید یتوانیجدول م نیدر ا

 گردد.   می 3 -1ده شدن شکل یموجب د

 
 Use a Wizard قسمت Create New Drawingجدول  – 3 -1شکل 

 Create New Drawingجدول  -1 -1شکل 
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مـوارد   یتمـام  Advansed Setup در قسـمت . دییـ د انتخـاب نما یتوانیرا مها  نهیاز گز یکین جدول یدر ا

تنها واحد و مساحت مورد استفاده جهت  Quick Setup یعنیم است و در حالت دوم یقابل تنظی، میتنظ

 کیـ را کل Okم و یکنـ  مـی  انتخـاب  حالـت اول را . دیـ م خواهـد گرد یم آنهم به صورت مختصر تنظیترس

 .  دیینما می را مشاهده 4 -1شکل . میکن می

 
 Unitت قسم Advansed Setupجدول  -4 -1شکل 

 
، )Decimal()ی(معمـول  ییحالـت ده تـا  . دییـ د واحد مورد اسـتفاده را انتخـاب نما  یتوان می ن جدولیدر ا

. )Scientific(یا نماد علمـ یو ) Fractional(عدد مخلوط ، )Architectural(يمعمار، )Engineering(یمهندس

، ش داده خواهـد شـد  ینما یمیرست يراکه در شکلها يد تعداد ارقام اعشاریتوان یم Precisionدر قسمت 

 .  ده خواهد شدی) د5 -1(شکل  هیم زاویجدول تنظ Nextبا زدن دکمه . دییم نمایتنظ

 
 Angleقسمت  Advansed Setupجدول  -5 -1شکل 
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درجـه  ، )Decimal Degrees(انواع حاالت نمایش زاویه قابل مشاهده است. حالت درجه دهـدهی ، در این جدول

. در قسـمت  )Surveyor( نقشه بـرداري  و حالت) Radians(رادیان ، )Grads(گرادیان، )Deg/Min/Sec(دقیقه ثانیه

Precision تنظیم نماییـد. بـا زدن دکمـه    ، ها نمایش داده خواهد شد میتوانید تعداد ارقام اعشاري راکه در زاویه

Next  بینید.   را می 6 -1شکل 

 
 Angle Measureقسمت  Advansed Setupجدول  -6 -1شکل 

 
، )East(از حـاالت شـرق   یکـ ید یـ توان مـی  ه قابـل انتخـاب اسـت کـه    یشروع محاسبه زاو، ن جدولیدر ا

شـکل   Nextبا زدن دکمه . دیرا انتخاب کن)Other(ر یا سای و) South(جنوب ، )West(غرب، )North(شمال

 .  دینیب می را 7 -1

 
 Angle Directionقسمت  Advansed Setupجدول  -7 -1شکل 


