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 29آباى هاُ 

 ًیست ( از آى ) تَجِ : جسٍُ هربَطِ ، جسٍُ ایست کِ طبق درٍس ذکر شدُ در کالس تَسط استاد هْدی پَر بَدُ ٍ چیسی فراتر



 

 ( :1;91/80/9جلسه اول 2 ) 

 آماده سازی صفحه کار اتوکد :

سا  Colorsسا اًسخاب ٍ  Displayسشتشگ  Optionsاسر کلیک کشدُ سدس اص گضیٌِ تشای زغیش سًگ س . تغیز روگ صفحٍ : 1

اص قسور اًسخاب سًگ تِ دلخَاُ سًگ صفحِ سا زغیش هی دّین کِ تْسش اسر سًگ صفحِ خاکسسشی .  ک هی کٌینکلی

 تاضذ .

 

 ًطاًِ هکاى ًوا زغیش هی کٌذ .  Crosshair Sizeتا افضایص ػذد  Displayدس سشتشگ  . تغیز اوداسٌ وشاوٍ مکان وما : 2



 ابسارها : کمک

1  .Ortho   (F8 . جْر زشسیواذ تا صاٍیِ قائن تِ ها کوک هی کٌذ : ) 

2  .Object Snap  (F3 تا اًسخاب : ) ، واذ سا تِ ها ًطاى هی دّذ .یهشکض ٍ ... زشس اتسذا ٍ اًسْا ٍ کلیذ  

 

 . مأيس : 3

 : چٌاًچِ غلسک هأٍس سٍ تِ جلَ چشخاًذُ  ضَد زصاٍیش تِ ها ًضدیک زش هی ضًَذ . 1 – 3

 : چٌاًچِ غلسک هأٍس سٍ تِ ػقة چشخاًذُ  ضَد زصاٍیش تِ ها دٍسزش هی ضًَذ . 2 – 3

سا تِ ها تاس تِ خائیي فطاس دادُ ضَد ، زواهی زصاٍیشی کِ دس صفحِ ازَکذ زشسین کشدُ این  2: چٌاًچِ غلسک هأٍس  3 – 3

 ًطاى هی دّذ .

ًین صفحِ کاس سا اچٌاًچِ غلسک هأٍس خائیي ًگِ داضسِ ضَد ، هکاى ًوا زثذیل تِ حالر جاتجایی ضذُ ٍ ها هی زَ:  4 – 3

 جاتجا کٌین .

: تا ًگِ داضسي چح کلیک ٍ کطیذى آى اص سور ساسر تِ چح هی تیٌین کِ کادس سثض سًگ تا خغَط خظ چیي  5 – 3

ایجاد هی ضَد ، ایي تذاى هؼٌاسر کِ ّش ضکل یا قسوسی اص ّش ضکل صیش ایي کادس قشاس تگیشد اًسخاب هی ضَد . ٍلی اگش 

ن کِ کادس آتی سًگ تا خغَط خش ایجاد هی ضَد ٍ ایي تذاى ها ّویي کاس سا اص سور چح تِ ساسر زکشاس کٌین ، هی تیٌی

 هؼٌاسر کِ چٌاًچِ زوام ضکل صیش ایي کادس قشاس تگیشد ، اًسخاب هی ضَد .

: تا چح کلیک تش سٍی اضکال هی تیٌین هشتغ ّای آتی سًگی زطکیل هی ضَد کِ تا گشفسي ٍ کطیذى آًْا ضکل  6 – 3

 زغیش هی کٌذ .

 

 : . صفحٍ کلید 4

Ctrl + Z  :تشگطر دادى                                    Ctrl + S  :رخیشُ کشدى 

Ctrl + O  :تاص کشدى                                     Ctrl + C  :کدی کشدى 

Ctrl + A  :گشفسي هسَى یا اضکال                     Ctrl + V :چسثاًذى 

Ctrl + P  :خشیٌر گشفسي                               Ctrl + Tab  :رخیشُ کشدى                                   

Esc  :تشای خشٍج اص فشهاى                                 Ctrl + 2  :Design center ) اضکال هَسد اسسفادُ دس عشاحی ( 

 تاضذ زا سشػر کاس تیطسش ضَد .تْسش اسر دس ٌّگام کاس دسر ساسر سٍی هأٍس ٍ دسر چح سٍی صفحِ کلیذ 

 



 نوار ابسار ها :

 ( Ribbon) . وًار ابشار  1

 

 

 

 

 ( Draw) . وًار ابشار  2

 

 ( Modify) . وًار ابشار  3

 

 . خظ فزمان 4



 فرمان ها :

( :  Line)  . خظ 1 تشای زشسین خغَط اسسفادُ هی ضَد . 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Lٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 تؼذ اص اًسخاب فشهاى تا چح کلیک دس صفحِ ٍ صدى هجذد چح کلیک هی زَاى خظ زشسین کشد .

 

( :  Erase)  . پاک کزدن 2 تشای خاک کشدى خغَط اسسفادُ هی ضَد . 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Eٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

تؼذ اص اًسخاب فشهاى اص ها خغَعی کِ هی خَاّین خاک کٌین سا هی خَاّذ کِ تا چح کلیک کشدى سٍی خغَط ٍ صدى 

 خغَط اًسخاتی خاک هی گشدد . Enter کلیذ 

 

  ٍاحذ . 01ٍ ارتفاع  01هطلَبست تزسین هثلثی با قاعذُ  : اٍل توریي

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

 ( Erase)  فزهاى                                                  ( Line)  فزهاى

 ( Object Snap) کوک ابشار                                            (  Ortho) کوک ابشار 

 سدس. سا سٍضي هی کٌین  Ortho( کوک اتضاس  F8ٍ کلیذ )  Object Snap( کوک اتضاس  F3اتسذا تا صدى کلیذ )  : توزیي حل

ٍاحذ تِ آى اسزفاع  15ٍاحذ زشسین کشدُ ٍ اص ٍسظ خاسُ خظ تِ عَل  11خاسُ خغی تِ عَل  ( Lineتا اسسفادُ اص فشهاى ) 

 ( خاسُ خظ ٍسظ سا خاک هی کٌین . Eraseدادُ ٍ اص سأس آى اضالع سا زشسین کشدُ ، دس خایاى تا اسسفادُ اص فشهاى ) 

  

  . هطلَبست تزسین شکل هقابل توریي دٍم :

 ٍاحذ ( 01 افقیٍاحذ ، پارُ خط ّای  01ٍاحذ ،  پارُ خط بشرگ  1) ارتفاع اضالع : 

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

 (  Ortho) کوک ابشار                                                  ( Line)  فزهاى

خاسُ خغی  (  Lineتا اسسفادُ اص فشهاى )  هی کٌین سدسسا سٍضي  Ortho( کوک اتضاس  F8اتسذا تا صدى کلیذ )  حل توزیي :

 ٍاحذ ٍ ّویي سًٍذ سا اداهِ  5ٍاحذ ، هجذد تِ تاال  11تِ چح ٍاحذ ،  5ٍاحذ زشسین کشدُ سدس سٍ تِ تاال  31تِ عَل 

 هی دّین زا خایاى کاس .



 

      ( :  Copy)  . کپی کزدن 3 تشای کدی کشدى اضکال اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد . 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Coٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 Enterشدُ ٍ تا صدى کلیذ دسسَس ایي فشهاى تِ ایي صَسذ تَدُ کِ ها تؼذ اص اًسخاب فشهاى ضکل هَسد ًظش خَد سا اًسخاب ک

( سٍضي تاضذ ضکل  F8ضکل سا تا اًسخاب یک هحل هثٌا اص ضکل تِ ّش عشفی کِ تخَاّین کدی هی کٌین ) چٌاًچِ کلیذ ) 

 دس ساسسای قائن ٍ چٌاًچِ خاهَش تاضذ ضکل تِ ّش عشفی کِ تخَاّین کدی هی ضَد (

 دادُ زا آًشا تِ ّواى اًذاصُ تِ ّش عشفی کِ تخَاّین کدی کٌذ . هی زَاًین تِ اًذاصُ دلخَاُ تِ ضکل کدی ضذُ ػذدًیض ها  

 

 ( :1;9/80/9:جلسه دوم 2 ) 

 تزسیم خظ با سايیٍ :

 ٍ خاسُ خغی تِ اًذاصُ دلخَاُ سسن ( سا اجشا کشدُ  Lineتشای ایي ًَع زشسین ، اتسذا فشهاى ) 

(  5اًذاصُ دلخَاّی سا تِ خاسُ خظ هی دّین ) هثال  (@) Shift + 2هی کٌین سدس تذٍى خاسج ضذى اص فشهاى ٍ تا صدى کلیذ 

تِ کاس خَد  Enterتِ خاسُ خظ صاٍیِ دلخَاُ دادُ ٍ تا صدى  > + Shiftٍ تاص هجذدا تذٍى خاسج ضذى اص فشهاى ٍ تا صدى کلیذ 

 قثل اًجام هی دّین .خازوِ هی دّین . هی تیٌین کِ خاسُ خظ زشسیوی ها صاٍیِ داس سسن ضذ . ٍ اداهِ کاس سا عثق سٍال 

 

 هطلَبست تزسین شکل هقابل .  توریي سَم :

 درجِ ( 01ٍاحذ ، سٍایای داخلی  1) طَل پارُ خط ّا : 

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

 (  Ortho) کوک ابشار                                        تزسین خط با ساٍیِ                                                    ( Line)  فزهاى

ٍاحذ سسن هی کٌین ، تذٍى خاسج ضذى اص فشهاى ٍ تا  5( خاسُ خغی تِ عَل  Lineاتسذا تا اسسفادُ اص فشهاى )  حل توزیي :

 > + Shiftسا تِ خاسُ خظ هی دّین ٍ تاص هجذدا تذٍى خاسج ضذى اص فشهاى ٍ تا صدى کلیذ  5اًذاصُ  (@) Shift + 2صدى کلیذ 

سا تِ خاسُ خظ دادُ  5اًذاصُ  (@) Shift + 2هجذدا تا صدى کلیذ سا هی صًین .  Enterکلیذ  دسجِ دادُ ٍ 45تِ خاسُ خظ صاٍیِ 

 ٍ دسجِ ( دادُ 315دسجِ ) یا   - 45تِ خاسُ خظ صاٍیِ  > + Shiftٍ تاص هجذدا تذٍى خاسج ضذى اص فشهاى ٍ تا صدى کلیذ 

ٍاحذ تِ سور ساسر زشسین کشدُ ٍ ّویي سٍال سا زا خایاى کاس اداهِ  5سدس خاسُ خظ سا اًذاصُ  سا هی صًین . Enterکلیذ 

 هی دّین .

 



  ( :  Move)  . حزکت دادن 4 اضکال اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد .  حشکر دادىتشای 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Mٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 Enterدسسَس ایي فشهاى تِ ایي صَسذ تَدُ کِ ها تؼذ اص اًسخاب فشهاى ضکل هَسد ًظش خَد سا اًسخاب کشدُ ٍ تا صدى کلیذ 

( سٍضي تاضذ  F8ضکل سا تا اًسخاب یک هحل هثٌا اص ضکل تِ ّش عشفی کِ تخَاّین حشکر هی دّین ) چٌاًچِ کلیذ ) 

 تِ ّش عشفی کِ تخَاّین حشکر دادُ هی ضَد (ضکل دس ساسسای قائن ٍ چٌاًچِ خاهَش تاضذ ضکل 

ّوچٌیي ها هی زَاًین تِ اًذاصُ دلخَاُ تِ ضکل حشکر دادُ ضذُ ػذد دادُ زا آًشا تِ ّواى اًذاصُ تِ ّش عشفی کِ تخَاّین 

 حشکر دّذ .

 

تشای قغغ کشدى اضکال یا خغَط دس صَسزی کِ خغی هسقاعغ اص آى ػثَس کشدُ تاضذ  ( :  Trim)  . قطع کزدن 5

 اسسفادُ هی ضَد . 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Trٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 .سا اًجام هی دّین سا صدُ ٍ کاس خَد  Enterالصم تِ رکش اسر تؼذ اص اًسخاب فشهاى تایذ یک تاس دیگش ًیض 

ًوائین اص ها خظ هثٌا خَاسسِ خَاّذ ضذ ٍ تش اساس خظ  Enter) چٌاًچِ ها فشهاى سا اًسخاب کٌین یا دس خظ فشهاى یکثاس 

  هثٌا اًسخاب ضذُ خغَط سا قغغ خَاّذ کشد . (

 

( :  Extend)  . ادامٍ دادن 6 تشای اداهِ دادى اضکال یا خغَط اسسفادُ هی ضَد . 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Exٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 سا صدُ ٍ کاس خَد سا اًجام هی دّین . Enterالصم تِ رکش اسر تؼذ اص اًسخاب فشهاى تایذ یک تاس دیگش ًیض 

ًوائین اص ها خظ هثٌا خَاسسِ خَاّذ ضذ ٍ تش اساس خظ  Enter) چٌاًچِ ها فشهاى سا اًسخاب کٌین یا دس خظ فشهاى یکثاس 

 . ( اداهِ خَاّذ دادهثٌا اًسخاب ضذُ خغَط سا 

 

( :  Offset)  . تکزار کزدن 7 تشای زکشاس کشدى اضکال یا خغَط اسسفادُ هی ضَد . 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Oٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 عاص ها هَضَ Entreى کلیذ تا اًسخاب فشهاى اتسذا اص ها اًذاصُ ای کِ هی خَاّین زکشاس ضَد سا سَال هی کٌذ ، سدس تا صد

 هی خَاّذ ٍ تا اًسخاب هَضَع ها هی زَاًین تِ ّش عشفی کِ چح کلیک ًوائین ضکل یا خظ سا زکشاس کٌین .

 

 

 



 . هطلَبست تزسین شکل هقابل توریي چْارم :

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

 تزسین خط با ساٍیِ                                                            ( Line)  فزهاى

 ( Offset)  فزهاى                                                     ( Ortho) کوک ابشار 

 ( Trim)  فزهاى                                                        ( Extend)  فزهاى

( ّش کذام اص اضالع سا  Offsetاتسذا هاًٌذ زوشیي سَم ضکل سا زشسین هی کٌین . سدس تا اسسفادُ اص فشهاى )  توزیي : حل

( اداهِ  Extendٍاحذ زکشاس هی کٌین . سدس خغَعی سا کِ تِ ّن ًشسیذُ اًذ سا تا اسسفادُ اص فشهاى )  1تِ داخل تِ اًذاصُ 

 ( خاک هی کٌین . Trimدادُ ٍ اضافِ خغَط سا تا اسسفادُ اص فشهاى ) 

 

 ( :1;2/80/9:جلسه سوم 2 ) 
 

( :  Polyline)  یکپارچٍ . خطًط 8 ( ػول کشدُ تذیي صَسذ کِ خغَط سا یکداسچِ هی کٌذ .  Lineهاًٌذ فشهاى ) 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Plٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 

( :  Circle)  . دایزٌ 9 تشای زشسین دایشُ اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد . 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Cٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

تذیي صَسذ کِ تؼذ اص اًسخاب فشهاى ، اتسذا تا چح کلیک هشکض دایشُ سا هطخص کشدُ ٍ تِ آى اًذاصُ ضؼاع دایشُ سا دادُ ٍ 

 دایشُ هَسد ًظش سا زشسین هی کٌین .  Enterتا صدى 

 

( :  Rotate)  . چزخاودن 11 اضکال یا خغَط اسسفادُ هی ضَد .  چشخاًذىتشای 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Roٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

هی صًین . سدس تا اًسخاب هحلی کِ هی خَاّین  Enterتؼذ اص اًسخاب فشهاى ، ضکل هَسد ًظش سا اًسخاب کشدُ ٍ کلیذ 

 زشسیوی سا تِ ّش عشف کِ تخَاّین چشخص هی دّین .ضکل اص آى ًقغِ چشخص کٌذ ، ضکل 

چشخص ( سٍضي تاضذ ضکل دس ساسسای قائن ٍ چٌاًچِ خاهَش تاضذ ضکل تِ ّش عشفی کِ تخَاّین  F8) چٌاًچِ کلیذ ) 

 دادُ هی ضَد (

 

 

 



 . هطلَبست تزسین شکل هقابل : پٌجنتوریي 

 ٍاحذ ( 2ٍاحذ ، شعاع دایزُ :  01) ارتفاع ٍ قاعذُ هثلث : 

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

                                                        (  Erase ) فزهاى                                                             ( Line)  فزهاى

 ( Object Snap) کوک ابشار                                           (  Ortho) کوک ابشار 

                                                        ( Circle ) فزهاى                                                         (  Rotate ) فزهاى

                                                             ( Trim ) فزهاى

هثلث سا تِ (   Rotate سا زشسین هی کٌین . سدس تا اسسفادُ اص فشهاى )هثلث ضکل  اتسذا هاًٌذ زوشیي اٍل :حل توزیي 

هی کٌین .   Enterهثلث سا اًسخاب ٍسا اجشا کشدُ ٍ (   Rotate )دسجِ هی چشخاًین تذیي صَسذ کِ اتسذا فشهاى  181اًذاصُ 

لَصی زشسین هی ضَد . ّویي ضکل   Enterٍ  181ٍ اًسخاب ػذد    C ٍEnterهثلث ٍ صدى کلیذ  قاػذُ تا اًسخاب ٍسظ

 دسجِ هی چشخاًین . 01دسجِ تچشخاًین ، ایي تاس  181هشاحل سا تشای لَصی دٍم اًجام دادُ فقظ تِ جای ایٌکِ ضکل سا 

ٍاحذ زشسین ٍ خغَط اضافِ سا تا اسسفادُ  2تِ قغش  ( Circle )سدس اص هشکض ضکل زشسیوی دایشُ ای تا اسسفادُ اص فشهاى 

 خاک هی کٌین . ( Trim )اص فشهاى  

                                                   

 . هطلَبست تزسین شکل هقابل توریي ششن :

 ( ٍاحذ 0، فاصلِ بیي اشکال  ٍاحذ 01) شعاع دایزُ : 

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

                                                        (  Line ) فزهاى                                                            ( Circle)  فزهاى

 ( Object Snap) کوک ابشار                                            (  Ortho) کوک ابشار 

                                                        ( Move ) فزهاى                                                             (  Trim ) فزهاى

                                                             ( Rotate ) فزهاى

ٍاحذ زشسین هی کٌین تذیي صَسذ کِ تؼذ اص  11دایشُ ای تِ ضؼاع (  Circle تا اسسفادُ اص فشهاى ) اتسذا حل توزیي :

دایشُ زشسین هی ضَد .   Enterٍ صدى  11تش سٍی صفحِ چح کلیک کشدُ ٍ تؼذ اص اًسخاب ػذد (  Circle )اًسخاب فشهاى 

سِ قسور دایشُ سا  (  Trim )دٍ قغش دایشُ سا هی کطین . سدس تا اسسفادُ اص فشهاى  (  Line )سدس تا اسسفادُ اص فشهاى 



تِ اًذاصُ  ( Rotate )تَدُ کِ آًشا هاًٌذ زوشیي قثل تا اسسفادُ اص فشهاى خاک هی کٌین . ضکل تاقیواًذُ ) یک چْاسم دایشُ ( 

سا تِ اًذاصُ یک ٍاحذ تِ سور زشسیوی ضکل یک چْاسم  ( Move )دسجِ هی چشخاًین . دس ایٌجا تا اسسفادُ اص فشهاى  01

 ی دّین . ایي کاس سا تشای تقیِ ًیض اداهِ هی دّین . چح اًسقال ه

 

 ( :1;2:0/80/9 )  چهارمجلسه 

 
( :  Mirror)  . قزیىٍ ساسی 11 اضکال یا خغَط اسسفادُ هی ضَد .  قشیٌِتشای 

 آًشا اجشا کشد . دس خظ فشهاى Enterٍ صدى (  Miٍ یا تا زایح حشف )  Modifyیا ًَاس اتضاس  Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

دسجِ دس غیش ایي صَسذ  01فؼال تاضذ زحر صاٍیِ  Orthoدقر ًوائیذ کِ خظ قشیٌِ ها تایذ هطخص تاضذ ٍ چٌاًچِ کلیذ 

 دس زواهی صٍایا قاتل قشیٌِ خَاّذ تَد .

سا هی صًین .   Enterدسسَس اجشای فشهاى تِ ایي صَسذ اسر کِ اتسذا آى سا اًسخاب ٍ سدس ضکل سا اًسخاب کشدُ ٍ کلیذ 

سدس یک خظ قشیٌِ تا اًسخاب یک ًقغِ هثٌا تِ آى هی دّین تِ ایي صَسذ کِ تا چح کلیک کشدى ٍ چح کیلک هجذد تش 

  Enterٍ صدى کلیذ  Nسٍی صفحِ اص ها سَالی خشسیذُ هی ضَد کِ ضکل اٍل حزف ضَد یا خیش کِ ها تا اًسخاب حشف 

 ضکل سا قشیٌِ هی کٌین .

 

 . هطلَبست تزسین شکل هقابل توریي ّفتن :

 ٍاحذ  0دٍم :  ٍاحذ ، شعاع دایزُ 2دایزُ اٍل :  شعاع) 

 ( ٍاحذ 1قاعذُ ٍ ارتفاع هثلث 

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

                                                        (  Offset ) فزهاى                                                             ( Line)  فزهاى

 ( Object Snap) کوک ابشار                                           (  Ortho) کوک ابشار 

                                                        ( Rotate ) فزهاى                                                        (  Mirror ) فزهاى

                                                                  (  Trim ) فزهاى                                                           ( Circle ) فزهاى

 (  Offset ) ٍاحذ 1.5اًذاصُ ٍاحذّای دادُ ضذُ زشسین کشدُ ٍ تِ اًذاصُ هاًٌذ زواسیي قثلی هثلثی تِ  اتسذا حل توزیي :

هثلث سا قشیٌِ کشدُ تذیي صَسذ کِ تؼذ اص اًسخاب فشهاى ٍ اًسخاب ضکل  ( Mirror )سدس تا اسسفادُ اص فشهاى کٌین .  یه

 ، تش سأس هثلث چح کلیک کشدُ ٍ دس قسور ساسر یا چح ضکل هجذدا چح کلیک هی ًوائین .   Enterٍ صدى 



  Enterٍ صدى  Nدس ایٌجا اص ها سَالی خشسیذُ هی ضَد کِ آیا ضکل اٍل ضوا حزف ضَد یا خیش کِ ها تا اسسفادُ اص حشف 

 2ِ چشخاًذُ ٍ اص هشکض آى دٍایشی تِ ضؼاع دسج 01زواسیي قثلی تِ اًذاصُ  ذضکل سا زشسین هی کٌین . سدس ضکل سا هاًٌ

 ٍاحذ زشسین هی کٌین ٍ دس آخش خغَط اضافِ سا حزف کشدُ ٍ ضکل سا کاهل هی کٌین . 3ٍ 

 

( :  Rectangle)  . چُارضلعی 12 اسسفادُ هی ضَد .  زشسین چْاس ضلؼیتشای 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Recٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 . ضَدزشسین هی  لیک کشدُ ٍ تا چح کلیک دٍم ضکلچْاسضلؼی تؼذ اص اًسخاب فشهاى تش سٍی صفحِ چح ک زشسینتشای 

سا صدُ ٍ تِ آى   (@) Shift + 2تشای کطیذى چْاسضلؼی تا اًذاصُ دادُ ضذُ ، تؼذ اص اًسخاب فشهاى ٍ صدى چح کلیک ، کلیذ 

سا صدُ زا   Enterکلیذ   ػذد دٍم ) ًطاًگش اسزفاع ((  < یاػذد هی دّین  ػذد اٍل) ًطاًگش عَل ( سدس تا صدى کلیذ ) ٍ 

 ضکل ها زشسین ضَد .

 

( :  Arc)  . کمان 13 اسسفادُ هی ضَد .  کواىزشسین تشای 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Aٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 سادُ زشیي سٍش زشسین کواى ) سِ ًقغِ ( هی تاضذ تذیي صَسذ کِ اص ها ًقغِ اتسذایی ، ًقغِ ٍسظ ٍ ًقغِ اًسْایی سا 

 هی خَاّذ .

سا چح  اتسذا ، ٍسظ ٍ اًسْای خظ اًحٌا داسدسسَس اجشای ایي فشهاى تِ ایي صَسذ اسر کِ تؼذ اص اًسخاب فشهاى ها ًقغِ 

 کلیک هی کٌین . هی تیٌین کِ کواى زشسین ضذ .

 

  . هطلَبست تزسین شکل هقابل توریي ّشتن :

 دستَرات استفادُ شذُ در ایي توزیي :

                                                        (  Offset ) فزهاى                                                      ( Rectangle)  فزهاى

 ( Object Snap) کوک ابشار                                            (  Ortho) کوک ابشار 

                                                        ( Rotate ) فزهاى                                                              (  Line ) فزهاى

     ( Circle ) فزهاى                                                                ( Arc ) فزهاى

                                                                                                                              ( Trim ) فزهاى 



چْاسضلؼی سا عثق اًذاصُ ّای دادُ ضذُ زشسین کشدُ ٍ سدس تِ  ( Rectangle) تا اسسفادُ اص فشهاى  اتسذا حل توزیي :

واًٌذ زواسیي هی کطین . ّ (  Line )تا اسسفادُ اص فشهاى هی کٌین . سدس قغشّای چْاسضلؼی سا  (  Offset )ٍاحذ  1اًذاصُ 

هی کٌین . هثلث زشسین ضذُ سا تا اسسفادُ اص فشهاى زشسین  ) گَضِ ّای ضکل ( قثلی هثلثی تِ اًذاصُ ٍاحذّای دادُ ضذُ

( Rotate )  . تا اسسفادُ اص فشهاى دس سِ گَضِ دیگش ضکل سسن هی کٌین( Arc )  کواى ّا سا سسن کشدُ ٍ تاس دیگش تا

 ( Trim )زشسین هی کٌین . دس خایاى تا اسسفادُ اص فشهاى  5ٍ  4دٍایشی تِ هشکض ضکل ٍ ضؼاع  ( Circle )اسسفادُ اص فشهاى 

 خغَط اضافِ سا خاک کشدُ زا ضکل تِ عَس کاهل زشسین ضَد .

 

( :  Hatch & Gradinet)  . َاشًر سدن 14 صدى یا سًگ کشدى اضکال زشسیوی اسسفادُ هی ضَد .ّاضَس تشای 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Hٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 ِبزای ّاشَر سدى شکل بایذ کاهال بستِ باشذ . هْن ًکت : 

 ( تاص ضَد .  Hatch & Gradinet) تشای اسسفادُ اص ایي فشهاى اتسذا آًشا اًسخاب کشدُ زا صفحِ 

 

               تا اًسخاب گضیٌِ                    ٍسظ جایی کِ هی خَاّذ ّاضَس تخَسد سا چح کلیک کشدُ ٍ تا صدى کلیذ

 

 Enter   ٌِاًسخاب گضی ٍOK . تا اًسخاب گضیٌِ  ضکل ها ّاضَس هی خَسد(Preview   )  ُفشهاى ها تش سٍی ضکل اًسخاب ضذ

سا  Escسا صدُ ٍ چٌاًچِ ًیاص تِ زغیشاذ هجذد داضر کلیذ  Enter چٌاًچِ ضکل هذ ًظش ها تَد کلیذ  ًطاى دادُ هی ضَد .

 تشای اًجام زغیشاذ هی صًین .

 سًگ کشدى اضکال اسسفادُ هی ضَد .( تشای  Gradinet )( تشای ّاضَس صدى ٍ گضیٌِ  Hatch) گضیٌِ 

ّا ، سًگ ّا ، صاٍیِ ، هقیاس ٍ ... ها هی زَاًین ضکل ، سًگ ، صاٍیِ ٍ هقیاس سر کِ تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّاضَسالصم تِ رکش ا

 ّوچٌیي تشای سًگ صدى ًیض تِ ّویي زشزیة ػول هی کٌین . ّاضَس سا زغیش دّین .

 

 ( :1;8/80/9;2 )  پنجنجلسه 

اص ایي فشهاى تشای ساحسی کاس تا ازَکذ اسسفادُ هی ضَد . چشا کِ ها هی زَاًین ّش قسور اص  ( :  Layer) الیٍ بىدی . 15

 عشاحی خَد سا تِ یک الیِ هَسد ًظش تشدُ ٍ آى سا الیِ تٌذی کٌین . تذیي صَسذ کِ : 

تا اًسخاب گضیٌِ                                   (   Layer)اص ًَاس اتضاس 

 تاص هی ضَد .(  Layer Properties Manager)  صفحِ



 

 ( ها هی زَاًین الیِ جذیذی سا تاص کٌین . New layerتش سٍی صفحِ تاص ضذُ تا صدى ساسر کلیک ٍ اًسخاب گضیٌِ ) 

                           دقر ًوائیذ کِ گضیٌِ دّذ . دس تاالی صفحِ تاص ضذُ ّن ّویي کاس سا اًجام هی

 دس الیِ جذیذی کِ تاص هی ضَد ها هی زَاًین تشای الیِ ًام اًسخاب کٌین . گضیٌِ ّای دیگش تِ ایي صَسذ هی تاضذ کِ : 

 ) الهح ( چٌاًچِ سٍضي تاضذ زشسیوی سا کِ تِ الیِ تشدُ دیذُ ضذُ ٍ چٌاًچِ خاهَش تاضذ زشسین دیذُ  گشیٌِ اٍل :

 ًوی ضَد .

 ِ ثاتر اسر .) خَسضیذ ( ک گشیٌِ دٍم :

 قفل اسر گشیٌِ سَم :

 ػَض کشدى سًگ الیِ هی تاضذ . گشیٌِ چْارم :

 ًَع خظ الیِ هی تاضذ . گشیٌِ پٌجن :

 ایسسی دس ًَاس اتضاس خائیي گضیٌِ کوسش فقظ دس چاج هؼلَم هی ضَد . ٍ ت 1.3ضخاهر خظ الیِ اسر کِ اص  گشیٌِ ششن :

 سا سٍضي کشدُ زا ضخاهر سا تثیٌین .

دسسَس ایي فشهاى تِ ایي صَسذ اسر کِ تؼذ اص اًسخاب الیِ ٍ زٌظیواذ آى الیِ تِ ًَاس الیِ تٌذی اضافِ هی ضَد ٍ چٌاًچِ 

ها تخَاّین ضکلی سا تِ ایي الیِ تثشین تِ ایي صَسذ خَاّذ تَد کِ اتسذا ضکل سا اًسخاب کشدُ ٍ سٍی الیِ هَسد ًظش چح 

 عثق الیِ جذیذ زغیش هی کٌذ .کلیک هی کٌین . هی تیٌین کِ ضکل ها 

  : الیِ پیش فزض خَد اتَکذ الیِ صفز هی باشذ .ًکتِ هْن 

 

 

 چٌاًچِ در الیِ ای شکلی تزسین شذُ باشذ الیِ قابل حذف شذى ًوی باشذ . : ًکتِ هْن 

   ًیض هی زَاى سًگ هَسد ػالقِ سا زغییش داد . ( Properties )اص ًَاس اتضاس 



 ( :  Fillet)اوحىا دادن یا گًشٍ دار کزدن .  16 تشای گَضِ داس یِ هٌحٌی کشدى تیي دٍ خظ اسسفادُ هی ضَد .

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Fٍ یا تا زایح حشف )   Modifyیا ًَاس اتضاس   Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 کٌیذ .تِ اضکال صیش ًگاُ عشیقِ کاس تا فشهاى ، 

 . اتسذا دٍ خظ ّواًٌذ ضکل سسن هی کٌین . 1

،  Enter( ، صدى کلیذ  1، اًسخاب ػذد صفش )  Enter( ، صدى کلیذ  R. اًسخاب فشهاى ، صدى کلیذ )  2

 اًسخاب خظ اٍل سدس اًسخاب خظ دٍم .

 هی تیٌین کِ ضکل گَضِ داس ضذ . 

، اًسخاب خظ اٍل سدس  Enter، صدى کلیذ  2، اًسخاب ػذد هثال  Enter( ، صدى کلیذ  R. اًسخاب فشهاى ، صدى کلیذ )  3

 اًسخاب خظ دٍم .

 هی تیٌین کِ ضکل هٌحٌی داس ضذ . 

 : در ایي فزهاى دقت ًواییذ چٌاًچِ اعذاد دادُ شذُ بِ فزهاى بشرگتز اس اًذاسُ خطَط باشذ ، فزهاى  ًکتِ هْن

 عول ًوی کٌذ .

 

 ( :  Chamfer)پخ سدن .  17 جْر ػول خخ صدى تیي دٍ خظ تا فاصلِ هؼیي اسسفادُ هی ضَد .

دس خظ فشهاى آًشا اجشا  Enterٍ صدى (  Chaٍ یا تا زایح حشف )   Modifyیا ًَاس اتضاس   Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 کشد .

 عشیقِ کاس تا فشهاى ، تِ اضکال صیش ًگاُ کٌیذ .

 هی کٌین .. اتسذا دٍ خظ ّواًٌذ ضکل سسن  1

  Enter، صدى کلیذ  2، اًسخاب ػذد اٍل هثال  Enter( ، صدى کلیذ  D. اًسخاب فشهاى ، صدى کلیذ )  2

 ، اًسخاب خظ اٍل سدس اًسخاب خظ دٍم . Enter، صدى کلیذ  3اًسخاب ػذد دٍم هثال 

 هی تیٌین کِ ضکل خخ داس ضذ . 

 : دادُ شذُ بِ فزهاى بشرگتز اس اًذاسُ خطَط باشذ ، فزهاى در ایي فزهاى دقت ًواییذ چٌاًچِ اعذاد  ًکتِ هْن

 عول ًوی کٌذ .

 

 

 



 ( :  Explode) جشء جشء کزدن . 18 تشای جضء جضء کشدى اضکال اسسفادُ هی ضَد .

آًشا اجشا دس خظ فشهاى  Enterٍ صدى (   Explode) کلوٍِ یا تا زایح   Modifyیا ًَاس اتضاس   Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 کشد .

ایي فشهاى آًشا جضء جضء کشد تذیي صَسذ کِ تا اًسخاب چٌاًچِ ضکلی یکٌَاخر داضسِ تاضین هی زَاًین تا اسسفادُ اص 

 سا هی صًین . هی تیٌین کِ ضکل جضء جضء ضذ .  Enterفشهاى ، ضکل هَسد ًظش سا گشفسِ ٍ کلیذ 

 : با اًتخاب گشیٌِ ًکتِ هْن (Fillet   ) تَاًین شکل را یکپارچِ کزدُ بطَریکِ یکی اس خطَط با فزهاىها ًیش هی  

 (Polyline  ). تزسین شذُ باشذ 

 

                                                       ( :  Scale)مقیاس .  19 اضکال اسسفادُ هی ضَد .هقیاس دادى تِ  تشای

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (   Sc) کلوٍِ یا تا زایح   Modifyیا ًَاس اتضاس   Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

،  چٌاًچِ تخَاّین تِ ضکلی هقیاسی هطخص تذّین ، اص ایي فشهاى اسسفادُ هی کٌین تذیي صَسذ کِ تا ازٌخاب فشهاى

سدس تش گَضِ ای اص ضکل چح کلیک کشدُ ٍ ػذد هَسد ًظش سا دادُ زا  سا هی صًین  Enterضکل هَسد ًظش سا گشفسِ ٍ کلیذ 

 ضکل ها کَچک یا تضسگ زش ضَد .

 

 ( :1;81/9/;28 )  ششنجلسه 
 

  ( :   Make Block). بلًکٍ کزدن  21 . کِ تؼذّا  تسَاى اص آى اسسفادُ کشدتشای رخیشُ ساصی قسوسی اص یک ًقطِ 

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Bٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 تاص ضَد . (   Block Definition)اتسذا آى سا اًسخاب کشدُ زا صفحِ تشای اسسفادُ اص ایي فشهاى 

 

 

 

 

 

 

 

 



سا اًسخاب ٍ تش ًقغِ ای اص ضکل کِ تْسش    تشای ضکل ًام اًسخاب کشدُ ٍ گضیٌِ  (   Name)دس قسور 

 تاص ضَد . (   Block Definition)اسر ٍسظ آى تاضذ چح کلیک کشدُ زا هجذد صفحِ 
 

تا اًسخاب گضیٌِ  سا هی صًین .  Enterضَد سا اًسخاب ٍ کلیذ  Blockضکلی سا کِ هی خَاّین 

کشدى آًشا داضسین دس تاال ًطاى دادُ   Blockتاص ضذ ٍ ضکلی سا کِ ها قصذ  (  Block Definition)هی تیٌین کِ هجذد صفحِ 

 تِ کاس خَد خایاى هی دّین . OKهی ضَد . تا اًسخاب کلیذ 

 تاص ضَد . (  Edit Block Definition)ضذُ ، تش سٍی ضکل دٍ تاس چح کلیک کشدُ زا صفحِ  Blockتشای ٍیشایص کشدى ضکل 

 

 

 سا هی صًین . OKاص قسور ًام ، ًام ضکل سا اًسخاب کشدُ ٍ کلیذ 

 تاص هی ضَد .  (  Auto CAD)صفحِ 

 

سا کِ دس ًَاس تاالی ضکل  (  Close Block Editor)ٍ دس خایاى گضیٌِ کِ ها هی زَاًین زغیشاذ دلخَاُ سا سٍی ضکل اًجام دادُ 

 تاص  (  Block – Changes Not Saved)قشاس داسد سا تضًین . خٌجشُ 

 هی کٌین . (  Save)هی ضَد کِ تا اًسخاب گضیٌِ اٍل ضکل خَد سا 

 : چٌاًچِ ها اس شکل ًکتِ هْن  Copy بگیزین ٍ هجذد  

 هی شَد .  Block کٌین شکل ها بالفاصلِ Paste as Block آى را



  ( :   Polygon). چىدضلعی  21 تشای کطیذى یک چٌذ ضلؼی اص آى اسسفادُ هی ضَد .

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Polٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 Enterن سا صدُ ٍ تشای اسسفادُ اص ایي فشهاى اتسذا آى سا اًسخاب کشدُ ٍ ػذدی سا کِ چٌذ ضلؼی هی خَاّین زشسین ًوائی

 هی کٌین .

 ٍ هجذدا چح کلیک تش سٍی صفحِ چٌذ ضلؼی ها زشسین هی ضَد Enterتا صدى چح کلیک تش سٍی صفحِ ٍ صدى کلیذ 

هی  زشسین( سٍضي تاضذ ضکل دس ساسسای قائن ٍ چٌاًچِ خاهَش تاضذ ضکل تِ ّش عشفی کِ تخَاّین  F8) چٌاًچِ کلیذ ) 

حسی ها ًیض هی زَاًین تِ ضکل ػذد تذّین کِ چِ هیضاى اص ٍسظ زا اضالع فاصلِ داضسِ تاضذ تغَسیکِ اتسذا فشهاى  ( ضَد

 هی کٌین . Enterسا اًسخاب کشدُ ٍ ػذدی سا کِ چٌذ ضلؼی هی خَاّین زشسین ًوائین سا صدُ ٍ 

 چٌذ ضلؼی ها زشسین هی ضَد . Enter ٍ ػذد دلخَاُ ٍ صدى کلیذ Enterتا صدى چح کلیک تش سٍی صفحِ ٍ صدى کلیذ 

 

 تشای اًذاصُ گزاسی اضکال اص آى اسسفادُ هی ضَد .  ( :   Dimension). اوداسٌ گذاری  22

 

ٍ اًسخاب گضیٌِ  AutoCADکِ هی زَاى آى سا تا ساسر کلیک تش سٍی قسوسی خالی اص صفحِ کاس دس کٌاسُ ٍ اًسخاب گضیٌِ 

Dimension . آى سا ظاّش ًوَد 

دسجِ زشسین ضذُ تاضٌذ . تِ ایي صَسذ کِ تؼذ اص اًسخاب  01اًذاصُ گزاسی اضکالی کِ زحر صاٍیِ  گشیٌِ اٍل اس چپ :

، ساسر یا  خائیي ین چح کلیک کشدُ ٍ تِ عشف تاال ،گضیٌِ ، تش سٍی اتسذا ٍ اًسْای خغی کِ هی خَاّین اًذاصُ گزاسی ًوائ

 کطیذُ ٍ هجذدا چح کلیک هی کٌین . تِ ایي صَسذ خظ ها اًذاصُ آى هطخص هی ضَد . چح

 . هی ضَددس خظ فشهاى اجشا  Enterٍ صدى (  Dتا زایح حشف )  ( :   Dimension). تىظیمات  1 - 22

 

 

  

 

 

 



تاص  (  Create New DimenSion Style)دس صفحِ تاص ضذُ سا اًسخاب کشدُ زا صفحِ  Newجْر زٌظیواذ  هطخص گضیٌِ 

 ضَد .

 

 

 

 

 

 سا اًسخاب هی کٌین . Continueدس قسور ًام ، تشای زٌظیواذ خَد یک ًام ٍ گضیٌِ 

 صفحِ صیش تاص هی ضَد . ) دقر ًوائیذ کِ ًام اًسخاب ضذُ دس تاالی صفحِ ًوایاى هی ضَد . (

 چح کلیک کٌیذ . Linesدس صفحِ تاص ضذُ تش سٍی صتاًِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، هی زَاى زٌظیواذ هشتَط تِ خظ اًذاصُ سا اًجام داد . ( Dimension lines )تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّای ًاحیِ   

 Color  : ًگ خظ اًذاصُ سا هطخص ًوَد . ساص سًگ ّای کادس تاص ضذُ ایي گضیٌِ هی زَاى 

 Linetype  :هطخص ًوَد . هی زَاى خظ اًذاصُ سا  ًَع 

 Lineweight  :هطخص ًوَدهی زَاى خظ اًذاصُ سا  ضخاهر  . 

 Suppress  :ًوَد تا اًسخاب ّش کذام اص گضیٌِ ّا هی زَاى اتسذا یا اًسْای خظ اًذاصُ سا حزف  . 

 ، هی زَاى زٌظیواذ هشتَط تِ خظ اهسذاد خظ اًذاصُ سا اًجام داد . ( Extension lines )تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّای ًاحیِ   

 Color  : خظ اًذاصُ سا هطخص ًوَد . خظ اهسذاد ًگ ساص سًگ ّای کادس تاص ضذُ ایي گضیٌِ هی زَاى 

 Linetype line 1  :هطخص ًوَد .هی زَاى اًذاصُ سا  اهسذاد اٍلی خظ خظ ًَع 

 Linetype line 2  :هطخص ًوَد .هی زَاى اًذاصُ سا  اهسذاد دٍهی خظ خظ ًَع 

 Lineweight  :هطخص ًوَدهی زَاى خظ اًذاصُ سا  ضخاهر خظ اهسذاد . 

 Suppress  :ًوَد تا اًسخاب ّش کذام اص گضیٌِ ّا هی زَاى خظ اهسذاد اٍل یا خظ اهسذاد دٍم خظ اًذاصُ سا حزف  . 

 صفحِ صیش تاص هی ضَد . Symbols and Arrowsتا چح کلیک تش سٍی صتاًِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خظ اًذاصُ سا خیکاى ّای اتسذا ٍ اًسْایی ، هی زَاى زٌظیواذ هشتَط تِ  ( Arrowheads )تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّای ًاحیِ   

 . هطخص ًوَد

 Arrow size  :تا زغیش آى هی زَاى اًذاصُ خیکاى ّای خظ اًذاصُ سا هطخص ًوَد  . 

 صفحِ صیش تاص هی ضَد .  Textتا چح کلیک تش سٍی صتاًِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، هی زَاى دس ضکل ظاّشی هسي زغییشازی ایجاد ًوَد . ( Text appearance )تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّای ًاحیِ   

 Text style  :تا زغیش آى هی زَاى ًَع سثک ًَضساسی خظ اًذاصُ سا هطخص ًوَد  . 

 Text color  : خظ اًذاصُ سا هطخص ًوَد سًگ هسيتا زغیش آى هی زَاى  . 

 Fill color  :خظ اًذاصُ سا هطخص ًوَدسًگ صهیٌِ داخل کادس هسي  زغیش آى هی زَاى تا  . 

 Text height  : خظ اًذاصُ سا هطخص ًوَداسزفاع هسي تا زغیش آى هی زَاى  . 

 Draw frame around text  :ًوَد کادس دس اعشاف هسي خظ اًذاصُ ایجادهی زَاى  تا فؼال کشدى آى . 

 : گفتِ شذُ بْتز است تٌظیوات با اًتخابدر تواهی هَارد  ًکتِ هْن (Bylayer   ). باشذ 

 



 ( :1;280/81/9 )  هفتنجلسه 
 

(    Point). وقطٍ  23 اص آى اسسفادُ هی ضَد . تشای ػالهسگزاسی  :

 کشد .دس خظ فشهاى آًشا اجشا  Enterٍ صدى (  Poٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 تؼذ اص اًسخاب فشهاى تا چح کلیک دس صفحِ ٍ صدى هجذد چح کلیک هی زَاى ًقغِ زشسین کشد .

 گضیٌِ صیش قاتل اًسخاب هی تاضذ .دٍ   pointٍ فشهاى   Drawاص صتاًِ 

23 - 1  .(Divide   : ) . زقسین خظ تِ فاصلِ ّای هطخص 

23 - 2  .(Measure   : ) . زقسین خظ تِ اًذاصُ ٍاحذّای هطخص 

. تؼذ اص اًسخاب گضیٌِ ، تش سٍی خظ چح کلیک کشدُ ٍ ػذدی کِ هی خَاّین خظ ها  ظ تِ اًذاصُ دلخَاُ زشسیناتسذا یک خ

سا هی صًین . سدس   Enterزقسین تِ فاصلِ ّای هطخص یا تِ اًذاصُ ٍاحذّای هطخص ًطاى دادُ ضَد سا اًسخاب ٍ کلیذ 

 داضسي چح کلیک ٍ حشکر هأٍس اص چح تِ ساسر خظ سا گشفسِ زا فاصلِ ّا یا اًذاصُ ّا هطخص ضًَذ .ًگِ 

 

  ( :   Array). آرایش پیًستٍ  24 اص آى اسسفادُ  ، هٌحٌی ، افقی یا ػوَدیتشای زکشاس کشدى اضکال زحر صاٍیِ 

 هی ضَد .

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد  Enterٍ صدى (   AR) کلوٍِ یا تا زایح   Modifyیا ًَاس اتضاس   Modifyکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

 تاص هی ضَد . (   Array)تشای اسسفادُ اص ایي فشهاى ، اتسذا تا چح کلیک کشدى تش سٍی آى صفحِ 

 ، زغیشاذ ) افقی یا ػوَدی ( سا اػوال کشدُ ٍ فشهاى سا اجشا هی کٌین . ( Rectangular Array )تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّای  

 Rows  : تا زغیش آى هی زَاى زؼذاد سغش

 .  هطخص ًوَد ّا سا

 Columns  :ی زَاى زؼذاد تا زغیش آى ه

 .  سا هطخص ًوَد سسَى ّا

 Row offset  :ی زَاى فاصلِ تا زغیش آى ه

 .  سا هطخص ًوَد تیي سغش ّا

 Column offset  :ی زَاى تا زغیش آى ه

 .  سا هطخص ًوَد فاصلِ تیي سسَى ّا

 Angle  :سا هطخص ًوَد ی زَاى صاٍیِ چشخصتا زغیش آى ه  . 



( سا چح کلیک کشدُ ٍ ضکل هَسد ًظش سا اًسخاب هی کٌین .    Select objectsتؼذ اص ازوام زغیشاذ دلخَاُ ، گضیٌِ )

( فشهاى ها تش سٍی    Preview( تاص ضذ . تا اًسخاب گضیٌِ )   Arrayهی تیٌین کِ هجذدا صفحِ ) Enterتا صدى کلیذ 

 .ضکل اًسخاب ضذُ ًطاى دادُ هی ضَد 

 سا تشای اًجام زغیشاذ  Escسا صدُ ٍ چٌاًچِ ًیاص تِ زغیشاذ هجذد داضر کلیذ  Enter هذ ًظش ها تَد کلیذ چٌاًچِ ضکل  

 هی صًین .

 سا اػوال کشدُ ٍ فشهاى سا اجشا هی کٌین . ) اًحٌایی ( ، زغیشاذ ( Polar Array )ّوچٌیي تا اسسفادُ اص گضیٌِ ّای  

 Total number of items  :تا زغیش آى هی زَاى زؼذاد اضکال تَجَد آهذُ سٍی هٌحٌی سا هطخص ًوَد  . 

 Angle to fill  :ذُ سٍی هٌحٌی سا هطخص ًوَدتا زغیش آى هی زَاى صاٍیِ اضکال تَجَد آه  . 

سا چح کلیک کشدُ ٍ ضکل هَسد ًظش سا اًسخاب هی کٌین . تا صدى  (   Select objects)تؼذ اص ازوام زغیشاذ دلخَاُ ، گضیٌِ 

تشای چشخص ها (   Pick center point)تاص ضذ . تا اًسخاب گضیٌِ  (   Array)هی تیٌین کِ هجذدا صفحِ  Enterکلیذ 

سا صدُ ٍ  Enter سا هی صًین . چٌاًچِ ضکل هذ ًظش ها تَد کلیذ (   Preview)ضکل یک ًقغِ هثٌا اًسخاب کشدُ ٍ گضیٌِ 

 سا تشای اًجام زغیشاذ هی صًین . Escچٌاًچِ ًیاص تِ زغیشاذ هجذد داضر کلیذ 

 

                                   :  (   Ellipse). بیضی  25 زشسین تیضی اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد . تشای

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Elٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

ٍاسد تشای اجشا ایي فشهاى تؼذ اص اًسخاب آى ، اتسذا تا چح کلیک تش سٍی صفحِ هشکض تیضی سا هطخص کشدُ ٍ سدس تا 

 ضکل سا زشسین هی کٌین . Enterکشدى ػذد اٍل ) قغش کَچک تیضی ( ٍ ػذد دٍم ) ًصف قغش تضسگ تیضی ( ٍ صدى کلیذ 

 

:  (  Spline ). سُمی  26 تشای زشسین خغَط سْوی اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد .

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  SPLٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

ًَتر  3تشای اجشای ایي فشهاى تؼذ اص اًسخاب آى ، تا چح کلیک تش سٍی صفحِ هی زَاى سْوی سا زشسین کشد ٍ تا صدى 

 اص فشهاى خاسج ضذ . Enterکلیذ 

:  (  Region ). یکپارچٍ کزدن چىدضلعی  27  تشای یکداسچِ کشدى چٌذ ضلؼی اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد .

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  REGٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

اًسخاب ضکل ٍ  سدس فشهاى ٍدسسَس ایي فشهاى تِ ایي صَسذ اسر کِ اتسذا یک چٌذ ضلؼی زشسین کشدُ ٍ تا اًسخاب 

 ضکل سا یکداسچِ کشد . Enterصدى کلیذ 



 : ٌّگاهی کِ شکل با ایي فزهاى یکپارچِ شذ ، شکل هحذٍدیت داشتِ ٍ ّیچ گًَِ تغیزی در آى  ًکتِ هْن

 ًوی تَاى ایجاد کزد .

 

:  (  Text ). وًشته  28 تشای ًَضسي اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد .

 دس خظ فشهاى آًشا اجشا کشد . Enterٍ صدى (  Tٍ یا تا زایح حشف )  Drawیا ًَاس اتضاس  Drawکِ هی زَاى آى سا اص صتاًِ 

تِ ایي صَسذ کِ تؼذ اص اًسخاب فشهاى تا اسسفادُ اص چح کلیک ًگِ داضسي ٍ حشکر هأٍس یک کادس جْر ًَضسي تاص هی 

زٌظیواذ دلخَُ هسي ) ًَع فًَر ، سًگ ، اًذاصُ ٍ ... ( ًَضسي دس کادس ایجاد ضذُ ٍ تؼذ اص سا هی صًین .  Enterٍ کلیذ کٌین . 

 سا صدُ زا هسي ًَضسِ ضذُ ها دس کادس ظاّش ضَد . OKکلیذ 

 

 : تشای چاج کشدى اص ایي فشهاى اسسفادُ هی ضَد . (  Print ). چاپ   29

 هخسص تِ زٌظیواذ چاج سا تاص کشد .صفحِ  Ctrl + Pکِ هی زَاى تِ اسسفادُ اص کلیذ  

 Printer/plotter  : دس قسورName  ًَع خشیٌسش سا هی زَاى

 .  هطخص ًوَد

 Paper size  : دس ایي قسور ًَع کاغز سا هی زَاى هطخص

 .  ًوَد

 Plot area  : دس ایي قسور هحذٍدُ صفحِ زشسین جْر

کِ تْسشیي گضیٌِ دس ایي  . چاج سا هی زَاى هطخص ًوَد

 هی تاضذ . Windowحالر 

 Center the plot  : تا زیک کشدى ایي گضیٌِ چاج دس هشکض

 کاغز قشاس هی گیشد .

 Plot scale  :تا زیک کشدى گضیٌِ .  دس قسور هقیاس ًقطِ جْر چاج هطخص هی گشددFit to paper   دیگش ًیاص

 ى هقیاس اًذاصُ کاغز چاج هی گشدد .تِ اًسخاب هقیاس خاصی ًثَدُ ٍ زصَیش تا ّوا

 : فزهت اتَکذ ًکتِ هْنDWG   . هی باشذ 

 

 

 اهید است در سایِ سار هْر ٍالیت هَفق باشید ٍ سربلٌد .                                                       
 اًشاءالِ                                                                                                                                                                 

 


