
 

 

 

 یدوره آموزش نرم افزار اتوکد دو بعد یسرفصل ها

 
 سیالبس جلسه اول:

 معرفی ورژن ها و نوار فرمان  –مقدمه ای بر نرم افزار اتوکد  -
 Model Spaceمعرفی قسمت های مختلف نرم افزار: زبانه های ریبون، نوار فرمان،  -
 Ctrl+9تن نوار فرمان و استفاده از دکمه های نحوه بس -
 معرفی محورهای مختصات -
 و نحوه کار کردن با آن  View Cubeمعرفی  -
 استفاده از دکمه های کنترل و شیفت و دکمه وسط موس جهت چرخاندن محورهای مختصات  -
 Lineمعرفی دستور  -
 جهت کنسل کردن دستور جاری Escapeمغرفی دکمه  -
 ( ON,Off,Origin,No Originو گزینه های آن )  UCSICONمعرفی دستور  -
 Enterبه عنوان جایگزین دکمه  Spaceمعرفی دکمه  -
 معرفی نشنان گر موس و ویژگی های آن -

 

 سیالبس جلسه دوم:

 پیدا کردن دستور مورد نظرنحوه کمک گرفتن از نوار فرمان جهت  -
 از کیبورد، استفاده از موس( )با استفادهمعرفی سه روش جهت انتخاب گزینه های یک دستور  -
 جهت فراخوانی آخرین دستور Enterاستفاده از دکمه  -
 پنجره نوار فرماننحوه تغییر سایز  -
 Pointمعرفی دستور  -
 از طریق آن  و تغییر نحوه نمایش نقاط Point Styleمعرفی  -
 پیدا کردن دستور مورد نظراستفاده از قسمت سرچ دستورات در اتوکد جهت  -
 ptypeمعرفی دستور  -

 

 سیالبس جلسه سوم:

 مدیریت ترسیم در صفحه -
 با استفاده از چرخاندن دکمه وسط موس Zoom Outو  Zoom Inنحوه  -
 Panنگاه داشتن دکمه وسط موس و استفاده از دستور  -
 با استفاده از دبل کلیک دکمه وسط موس Zoom Extentsمعرفی دستور  -
 ر فرمان تاکید بر کار کردن با دستورات نوا -
 با استفاده از نوار فرمان Panنحوه فرخوانی دستور  -



 

 

 با استفاده از نوار فرمان Zoomمعرفی دستور  -
 Zoomمعرفی گزینه های کاربردی دستور  -
 Regenمغرفی دستور  -
 Select Allجهت  Ctrl+Aمعرفی  -10 -
 Gripمعرفی  -
 (Close, Undo)و گزینه های آن  Lineمعرفی دستور  -
 هر دستور Helpی هر دکمه جهت استفاده از نگهداشتن موس رو -
 Closeو گزينه  Lineانجام مثال: ترسيم مثلث با استفاده از دستور  -
 Polarترسيم خط با طول و زاويه دلخواه  بدون استفاده از دستور  -
 انجام مثال: ترسيم چند خط موازي در كنار يكديگر -
 Gridمعرفي گزينه  -
 دا زاويه دلخواهجهت ترسيم خط ب Polarمعرفي گزينه  -
 Polarتنظيمات دستور  -
 Polarانجام مثال: ترسيم مربع و مستطيل با كمك دستور  -
 Polarانجام مثال: ترسيم لوزي با كمك  -
 Dynamic Inputمعرفي گزينه  -
 جهت اختصاصي سازي  دستورات نوار پايين اتوكد  Customizationمعرفي  -
 مختصات دادن به ريوس آنانجام مثال: ترسيم مستطيل با استفاده از  -

 

 سیالبس جلسه چهارم:

 جديد Drawingيك نحوه ساختن  -
 Qnewاستفاده از دستور  -
 معرفي پسوند هاي فايل هاي اتوكد -
 نحوه ترسيم دايره -
 ترسيم دايره از طريق تعيين مركز و شعاع )انجام مثال( -
 ترسيم دايره از طريق تعيين مركز و قطر )انجام مثال( -
 )انجام مثال( Point-2طريق گزينه ترسيم دايره از  -
 )انجام مثال( Point-3ترسيم دايره از طريق گزينه  -
 )انجام مثال( Ttrترسيم دايره از طريق گزينه  -
 )انجام مثال( Tan,Tan,Tanترسيم دايره از طريق گزينه  -
 F11و دكمه   Object Snapمعرفي كاربرد گزينه  -
 Object Snapدر  End Pointمعرفي گيره  -
 Object Snapدر  Mid Pointي گيره معرف -
 Object Snapدر   Centerمعرفي گيره  -
 Object Snapدر  Nodeمعرفي گيره  -
 Object Snapدر  Quadrantمعرفي گيره  -
 Object Snapدر   Intersectionمعرفي گيره  -
 به همراه انجام مثال  Object Snapدر  Extensionمعرفي گيره  -



 

 

 به همراه انجام مثال   Object Snapدر Insertionمعرفي گيره  -
 به همراه انجام مثال  Object Snapدر   Perpendicularمعرفي گيره  -
 به همراه انجام مثال Object Snapدر  Tangentمعرفي گيره  -
 به همراه انجام مثال Object Snapدر  Nearest  معرفي گيره -
 به همراه انجام مثال Object Snapدر  Apparent Intersectionمعرفي گيره  -
 به همراه انجام مثال Object Snapدر  Parallelمعرفي گيره  -
 كيبورد Deleteها با استفاده از دكمه  Objectكردن  Deleteنحوه  -
 ترسيم دواير متحد المركز -
 1حل مثال كاربردي  شماره  -
 2حل مثال كاربردي شماره  -
 Object Snap Trackingمعرفي گزينه  -
 جهت اندازه گيري فاصله بين دو نقطه Distanceمعرفي دستور  -
 جهت ترسيم خطوط افقي و عمودي  Shiftاستفاده از دكمه  -
 جهت ترسيم خطوط افقي و عمودي F8يا دكمه  Ortho Modeاستفاده از  -
 و تنظيمات آن  Gridو   Snapمعرفي  -
 به روش هاي مختلف نحوه انتخاب كردن آبجكت ها -
 جهت ترسيم مستطيل و معرفي گزينه هاي آن Rectangleمعرفي دستور  -
 جهت جابجبا كردن آبجكت ها Moveمعرفي دستور  -

 

 سيالبس جلسه پنجم:

 معرفي دستور كپي به همراه انجام مثال هاي متعدد از اين دستور -
 كپي گرفتن از آبجكت مورد نياز در راستاي دلخواه و با فاصله مشخص -
 3کاربردی شماره  انجام مثال -
  Polar Arrayتور معرفي دس -
 Polar Rectangleمعرفي دستور  -
 Polar Pathمعرفي دستور  -
 Polarانجام مثال هاي متعدد از دستور  -
 Explodeمعرفي دستور  -
 ها Objectهاي  Gripنحوه انجام دستورات مختلف از طريق  -
 جهت ترسيم چند خطي Poly Lineمعرفي دستور  -
 جهت برشكاري به همراه انجام مثال كاربردي Trimمعرفي دستور  -
 ۴انجام مثال كاربردي  -
 ۵انجام مثال كاربردي  -
 ۶انجام مثال كابردي  -
 Mirrorجهت كپي  Mirrorمعرفي دستور  -
 ها ( Object)تغيير مقياس   Scaleمعرفي دستور  -
 ها Objectكردن  Deleteجهت  Eraseمعرفي دستور  -
 Extendمعرفي دستور  -



 

 

 Rotateمعرفي دستور  -
 جهت پخ زدن گوشه ها   و تنظيمات آن Chamferمعرفي دستور  -
 و تنظيمات آن جهت گرد كردن گوشه ها Filletمعرفي دسترو  -
 به همراه مثال كابردي Stretchمعرفي دستور  -
 جهت كپي گرفتن به همراه تغيير مقياس Offsetمعرفي دستور  -
 ۷انجام مثال كاربردي  -
 Propertiesو آشنايي با پنجره  Ctrl+1معرفي دكمه هاي تركيبي  -
 آشنايي با نحوه تغيير نوع خط و مقياس آن -

 

 

 

 سيالبس جلسه ششم:

 و نحوه كار با اليه ها در اتوكد Layerمعرفي دستور  -
 نحوه ساحتن اليه جديد -
 Current Layerآشنايي با اصطالح  -
 وراد كردن آبجكت هاي ساخته شده در اليه مورد نظر -
 خاموش كردن اليه -
 غير قابل ويرايش كردن اليه -
 بررسي مثالي عملي از كاربرد اليه ها -
 نحوه اندازه گذاري روي آبجكت ها -
 و ساختن نمونه هاي كاربردي و آشنايي با تب هاي كاربردي آن  Dimension Styleمعرفي دستور  -
 جهت ترسيم اندازه هاي افقي و عمودي Dim Linearمعرفي دستور  -
 Objectجهت ترسيم اندازه دقيق يك  Dimension Alignedمعرفي دستور  -
 جهت ترسيم زاويه  Dimension Angularمعرفي دستور  -
 جهت ترسيم اندازه كمان Dimension Arcمعرفي دستور  -
 جهت اندازه گيري شعاع دايره Dimension Radiusمعرفي دستور  -
 جهت ترسيم قطر دايره Dimension Diameterمعرفي دستور  -
 Dimension Base Lineمعرفي دستور  -
 Dimension Continuesمعرفي دستور  -
 و بررسي گزينه هاي آن  Quick Dimensionمعرفي دستور  -
 جديد براي متون  Styleنحوه تعريف  -
 نحوه تايپ كردن متن دلخواه -
 نحوه ويرايش متني كه از قبل داخل اتوكد تايپ كرده ايم. -
 8انجام مثال كابردي  -
  Match Propertiesمعرفي دستور  -
 جهت هاشور زدن آبجكت ها و نحوه ويرايش هاشور Hatchمعرفي دستور  -
 نحوه ترسيم ابر ريويژن و بررسي گزينه هاي آن -



 

 

 

 سیالبس جلسه هفتم:

 نحوه پرینت گرفتن از نقشه های اتوکد و توضیح کامل موارد مربوطه -
 مربوط به آن Styleها و تنظیم  Multi Lineترسیم  -
 ) نقشه پالن ساختمان( انجام مثال کاربردی -
 نحوه ساختن بلوک ها در اتوکد ، فراخوانی و  ویرایش آن -
 Poly Lineهای موجود به  Objectتبدیل  -
 Design Centerنحوه کار با  -
 Divideنحوه کار با دستور  -
 Measureنحوه کار با دستور  -
 Xlineنحوه کار با دستور  -
 Rayنحوه ترسیم خطوط  -
 به اتوکدطریقه آوردن جدول از اکسل  -
 9 انجام مثال کاربردی -
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