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                                                                                                       پيشگفتار
ـ       افزار اتوكد و آموزش ترسيم نقشه با استفاده از نـرم            آموزش نرم  در اغلـب  .  جداگانـه هـستند  ةافـزار اتوكـد دو مقول

افـزاري پرداختـه      نـرم  هاي  اتوكد از طريق آموزش منوها و گزينه       ة برنام بازار كتاب به آموزش   هاي موجود در     كتاب
  هاي ترسيم نقشه نـشده اسـت، لـذا          هاي مختلف و تكنيك     ترسيم نقشه  ة آموزش نحو  ةشده است و توجهي به جنب     

هـاي   افزار اتوكـد در زمينـه     كشي به كمك نرم    آن شديم تا با استفاده از تجربيات بيش از يك دهه آموزش نقشه             بر
آوريم، تا بـا اسـتفاده از آن         تحرير در  ةكتابي را به رشت   ... صنعتي و   هاي ساختماني، راهسازي،     مختلف اعم از نقشه   

  .قدمي هر چند كوچك در رشد و اعتالي دانش ميهن عزيز خود و دانشجويان برومند آن برداشته باشيم
بعدي و  ذكر است كه اين كتاب در دو سطح مقدماتي و پيشرفته تهيه شده است، در جلد اول مباحث دو                الزم به 

باشند معرفي شده است و در جلد دوم كه بـه زودي بـه                ايجاد ترسيمات پايه و ويرايش آنها مي       براياتي كه   دستور
بعـدي و    هـاي سـه     كار در بعد سوم و ايجـاد نقـشه         ةبعدي و نحو   دوستان عزيز عرضه خواهد شد، مباحث سه       دانش

  .  استشدهاي آنها ذكر  ويرايش حرفه
جود در اين كتاب طبق سرفصل آموزشي وزارت علوم و تحقيقـات تهيـه              با توجه به اين موضوع كه مطالب مو       

، ... برداي و    هاي عمران، مكانيك، نقشه    ههاي مهندسي براي شاخ    شده است لذا براي دروس كاربرد رايانه در رشته        
  .دشو اي توصيه مي هاي فني حرفه همچنين براي تمامي دانشجويان علوم مهندسي آموزشكده

. هـاي بـسياري دارد   هاي ديگر نيـست و تفـاوت       ان مسائل آموزشي در اين كتاب مانند كتاب       روال آموزش و بي   
هاي جديد   تواند با خواندن اين كتاب به چگونگي ترسيم نقشه و توانايي كامل براي ترسيم نقشه               راحتي مي  كاربر به 

ا اتوكد براي كاربر فراهم شود،      در اين كتاب سعي بر اين شده است كه ابتدا مقدمات آشنايي ب            . و پيچيده دست يابد   
 ةهاي متنوع ذكر خواهد شد، پس از يادگيري چند دستور يك نقش            سپس مرحله به مرحله دستوراتي به همراه مثال       

رود با يادگيري دستورات همـان بخـش و بـدون رجـوع بـه دسـتورات                  ترسيمي كامل خواهيد داشت كه انتظار مي      
هـاي   هاي ذكر شده را ترسيم نماييد، البته در پايان كتاب نيز نقـشه             قشه قبلي خود ن   هاي ديگر و يا اطالعات     بخش

  . دشو اي در يك بخش آورده شده است كه براي تمرين بيشتر كاربران پيشنهاد مي تمريني جداگانه
افزار تعلق نـدارد، همچنـين     خاصي از اين نرمةباشد و به نسخ مي AutoCAD ةمبناي كار در اين كتاب برنام

نياز  هاي آموزشي در اين زمينه بي       تحرير درآمده است كه شما را از تمام كتاب         ةصورتي به رشت   ين كتاب به  مطالب ا 
بعـدي پيچيـده اعـم از        هـاي دو   كند و به شما اين توانايي را خواهد داد تا در پايـان ايـن كتـاب تمـامي نقـشه                     مي

  .كنيدسيم راحتي و با تسلط كامل در اتوكد تر را به... ساختماني، صنعتي و 
  :د عبارتند ازكن هاي آموزشي در اين زمينه مجزا مي را از ساير كتاب هاي اصلي اين كتاب كه آن ويژگي

 كشي در نهايت سادگي بيان مفاهيم و اصول نقشه 
 كشي به همراه تمرينات فراوان تأكيد بر آموزش نقشه 
   لفين به مـدت بـيش   ؤ تدريس مةرچه بهتر، اين امر از تجرب ثر گام به گام كتاب براي يادگيري ه       ؤوجود روال م

 .گيرد از يك دهه سرچشمه مي

 ه



و  

 حجم مناسب كتاب و پرهيز از توضيحات غيرضروري 

 برداري، ساختمان و  هاي عمران، مكانيك، نقشه كاربردي بودن كتاب براي رشته... 

 حمودي، جناب آقاي محمـود جمـشيدي و       نژاد، مهندس بهزاد م    در پايان از سركار خانم مهندس مونا شيراوژن       
انـد كمـال     نژاد كه در بازخواني و برطرف نمودن اشكاالت فني اين اثر تالش نمـوده              آقاي مهندس محسن روحاني   

الخـصوص سـركار     علي   انتشارات نگارنده دانش   احد توليد ومديريت و   همچنين شايسته است كه از      . داريمتشكر را   
  .اند تشكري ويژه داشته باشيم بسياري داشتهكه در چاپ اين اثر نقش خانم حاتمي 

د، اين اثر   شوهاي زيادي انجام شده است تا از وجود اشتباه و كاستي در اين اثر جلوگيري                 با وجود اينكه تالش   
ار خواهيم بود اگر ما را در هرچه بهتر شدن اين كتاب، با نظـرات و انتقـادات                  زدانيم و سپاسگ   را خالي از اشتباه نمي    
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