
 

 

 اتوکد آموزش مقدماتی

 فصل بندی
 نام

 )فارسی(

 نام

 )انگلیسی(
 دسته بندی

ل
او

ل 
ص

ف
 

 Welcome to AutoCAD معرفی اتوکد

ورود به اتوکد و 

 معرفی آن

باز کردن صفحه جدید، باز 

 بستنکردن صفحه، ذخیره، 
New, Open, Save, Close 

 Limits تعریف محدوده کاری

 Line رسم خط

 Absolute Coordinates مختصات مطلق

 Relative Coordinates مختصات نسبی

 Polar Coordinates مختصات قطبی

نمایی نمایی و کوچکبزرگ

 صفحه
Zoom 

وم
 د

ل
ص

ف
 

 Pan جایی صفحهجابه

دستورات اولیه 

 اتوکد

 Erase پاک کردن موضوعات

 Undo & Redo برگرداندن موضوعات

 Select Objects انتخاب موضوعات

 Circle رسم دایره

 Copy & Copyclip کپی کردن

 Move & Cutclip جاییجابه

 Rotate چرخش

 Scale مقیاس

وم
 س

ل
ص

ف
 

 Object Snap دستورات کمکی

 دستورات کمکی

 Spline منحنی رسم

 Construction Line (Xline) نهایترسم خط بی

 Ray نهایترسم خط یک طرف بی

 Arc رسم کمان

 CenterMark & Centerline رسم خط محور

ص
ف

ل  ها
چ  رم

 Ellipse رسم بیضی
 رسم موضوعات 

 Viewres هانرم شدن دایره و منحنی



 

 

 Control Points نقاط کنترلی

 Polyline پارچهرسم خطوط یک

 Join پارچه کردن موضوعاتیک

 Point ترسیم نقطه

جم
 پن

ل
ص

ف
 

 Rectangle رسم چهارضلعی

رسم و ویرایش 

 موضوعات

 Donut رسم حلقه

 Polygon رسم چند ضلعی

جهت کردن اندازه و همهم

 موضوعات
Align 

 Addselected ترسیم موضوعات انتخابی

 Mirror قرینه کردن موضوعات

حذف موضوعات نسبت به یک 

 لبه برش
Trim 

شم
 ش

ل
ص

ف
 

باره موضوعات نسبت حذف یک

 به یک لبه برش
Extrim 

ویرایش 

 موضوعات

  )قسمت اول(

رساندن موضوعات به یک 

 موضوع مرجع
Extend 

 Stretch کشیدن موضوعات

 Offset دستور آفست

 Break شکستن موضوعات

 Break at point تقسیم موضوعات به دو قسمت

تبدیل موضوع به موضوعات 

 اولیه
Explode 

ل
ص

ف
 

شم
ش

 

 Fillet هارد کردن گوشهگِ

ویرایش 

موضوعات 

 )قسمت دوم(

 Chamfer هاپَخ زدن گوشه

 Blend Curve رسم منحنی بین دو موضوع

 Array و انواع آن Arrayدستور 

 Cloud اَبر و انواع آنترسیم 

 ه
ل

ص
ف

ف
 تم

 Layer اخت الیهس

 کار با الیه ها
 Current Layer انتخاب الیه مورد نظر

 Layer On & Off خاموش و روشن کردن الیه

 Layer Lock & Unlock قفل و باز کردن الیه

 Layer Isolate & Unisolateایزوله کردن و از حالت ایزوله 



 

 

 درآوردن الیه

منجمدکردن و از انجماد 

 درآوردن الیه
Layer Freeze & Unfreeze 

 Match Layer تغییر الیه موضوع

 Previous هابرگرداندن آخرین تغییر الیه

تغییر الیه موضوعات به الیه 

 جاری
Change to Current Layer 

کپی موضوعات در الیه مورد 

 نظر
Copy Object to New Layer 

ل 
ص

ف
تم

هش
 

شخص کردن موضوعاتی که م

 اندها ترسیم شدهبا الیه
Layer Walk 

تنظیمات متن 

نویسی و نوشتن 

 متن

 Layout VP Freezeفریز کردن الیه در 

 Merge ادغام کردن الیه

 Delete Layer پاک کردن الیه

 Filter Layer فیلتر کردن الیه

انتقال مشخصات یک الیه به 

 جدیدالیه 
Transport Layer Specifications 

ساخت نوع متن و تنظیمات 

 مربوط به متن نویسی
Style 

دستور نوشتن به صورت چند 

 خطی
Multiline Text 

دستور نوشتن به صورت تک 

 خطی
Single Line Text 

ل 
ص

ف
هم

ن
 

 Dim Linear گذاری خطیندازها

دستورات اندازه 

 گذاری

 Dim Aligned موربگذاری اندازه

 Dim Angular گذاری زاویه دو موضوعاندازه

 Arc Length گذاری طول کماناندازه

گذاری شعاع دایره یا اندازه

 کمان
Dim Radius 

 Dim Diameter گذاری قطر دایره یا کماناندازه

گذاری شعاع دایره یا اندازه

 های بزرگکمان
Dim Jogged 

 Ordinate Dimension گذاری مختصاتیاندازه



 

 

گذاری در امتداد اندازه اندازه

 مورد نظر
Dim Continue 

 Dim Baseline ایگذاری پلهاندازه

 Dimension گذاری ترکیبیاندازه

 Quick Dimension گذاری سریعاندازه

 Dim Break شکستن اندازه

 Dim Space هاتنظیم فاصله بین اندازه

اضافه کردن عالمت شکست در 

 اندازه
Dim Jogline 

هم
 د

ل
ص

ف
 

 Dim Reassociate غییر مکان اندازهت

تنظیمات اندازه 

 گذاری

 Tolerance وارد کردن تُلِرانس

 Oblique کردن خط اندازه موَرب

 Dim Text Edit تغییر مکان متن اندازه

 Dimension Style Manager گذاریتنظیمات اندازه

 Lines Lines Tabسربرگ 

 Symbols andسربرگ 

Arrows 
Symbols and Arrows Tab 

 Text Text Tabسربرگ 

 Fit Fit Tabسربرگ 

 Primary Units Primary Units Tabسربرگ 

 Alternate Units Alternate Units Tabسربرگ 

 Tolerances Tolerances Tabسربرگ 

 Properties پنجره خواص

 Purge جارو کردن فایل

ل 
ص

ف
هم

زد
یا

 

 Hatch ستور هاشورد

 دستورات تکمیلی

 Match Properties تغییر خواص موضوعات

 Filter فیلتر کردن موضوعات

به دست آوردن مساحت و 

 محیط
Area 

پارچه کردن ترسیمات یک

 پیچیده
Bpoly 

مخفی کردن قسمتی یا تمام 

 نقشه
Wipeout 



 

 

 ID Point مختصات یک نقطه

نشان دادن مشخصات 

 موضوعات در خط فرمان
List 

 Distance گیری فاصله دو نقطهاندازه

 Radius گیری شعاع دایرهاندازه

گیری زاویه بین دو اندازه

 موضوع
Angle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 اتوکد پیشرفتهآموزش 

 فصل بندی
 نام

 )فارسی(

 نام

 )انگلیسی(
 دسته بندی

ول
ل ا

ص
ف

 

تقسیم موضوعات به 

 های مساویقسمت
Divide 

ساخت بالک و 

 ترسیم ایزومتریک

های تقسیم موضوعات به اندازه

 مساوی
Measure 

 Block ساخت بالک

 Wblock ساخت بالک قابل ذخیره

 TP های هوشمندفراخوانی بالک

ترسیم مدل سه بُعدی در 

 محیط دو بُعدی
Isometric Snap 

وم
 د

ل
ص

ف
 

 3D Modeling وارد شدن به محیط سه بُعدی

ورود به محیط 

سه بُعدی و 

ترسیم احجام از 

 پیش تعریف شده

 Box مکعبترسیم 

 Cylinder ترسیم استوانه

 Cone ترسیم مخروط

 Sphere ترسیم کُرِه

 Pyramid مترسیم هِرَ

 Wedge ترسیم گُوِه

 Torus ترسیم تیوب

وم
 س

ل
ص

ف
 

های تر دیدن مدلبهتر و واقعی

 سه بُعدی
Visual Style 

ترسیم و ویرایش 

 احجام  سه بُعدی

 Orbit چرخش مدل سه بُعدی

 Polysolid ترسیم دیوار سه بُعدی

 Extrude اکسترود کردن

 UCS تغییر موقعیت محور مختصات

 Union هاپارچه کردن حجمیک

 Subtract ها از یکدیگرکم کردن حجم

به دست آوردن فصل مشترک 

 هاحجم
Intersect 



 

 

رم
ها

 چ
ل

ص
ف

 

اتصال چند مقطع مختلف به 

 همدیگر
Loft 

ترسیم مدل های 

 سه بُعدی پیچیده

چرخش موضوعات حول یک 

 محور
Revolve 

هدایت یک موضوع در یک 

 مسیر
Sweep 

جایی، چرخش، مقیاس جابه

 موضوع سه بُعدی
Move, Rotate, Scale 

اکسترود کردن ترسیمات غیر 

 پارچهیک
Presspull 

 Helix ترسیم مسیر مارپیچ

پارچه سه یکترسیم خطوط 

 بُعدی
3Dpoly 

جم
 پن

ل
ص

ف
 

های احجام سه گِرد کردن لبه

 بُعدی
Filletedge 

ویرایش احجام 

سه بُعدی 

 )قسمت اول(

های احجام سه پَخ زدن لبه

 بُعدی
Chamferedge 

تقسیم مدل سه بُعدی به دو 

 قسمت
Slice 

های به دست آوردن قسمت

 مشترک دو موضوع سه بُعدی
Imprint 

فصل مشترک اجسام سه 

 بُعدی
Interfere 

به دست آوردن اجسام سه 

 بُعدی
Xedges 

های یک آفسِت کردن لبه

 سطح سه بُعدی
Offsetedge 

 Taperfaces ایجاد زاویه روی یک سطح

ل 
ص

ف
چم

پن
 

سترش سطوح در راستای گ

 سطوح
Extrudefaces  ویرایش احجام

سه بُعدی 

 )قسمت دوم(

سطوح در مدل سه  آفسِت

 بُعدی
Offsetfaces 

 Movefacesجایی سطوح در مدل سه جابه



 

 

 بُعدی

چرخش سطوح در مدل سه 

 بُعدی
Rotatefaces 

پاک کردن سطوح در مدل سه 

 بُعدی
Deletefaces 

کُپی کردن سطوح در مدل سه 

 بُعدی
Copyfaces 

تغییر رنگ سطوح در مدل سه 

 بُعدی
Colorfaces 

 Shell ایجاد پوسته

جداسازی دو مدل سه بُعدی از 

 هم
Separate 

ل 
ص

ف
شم

ش
 

Planarsurf ترسیم سطح 

ترسیم سطوح و 

 ویرایش آنها

Networksrf 
ساخت سطح سه بُعدی با استفاده از چند 

 منحنی

Surftrim موضوع یا سطحی دیگر  برش سطح توسط 

Surfuntrim  به حالت اولبرگرداندن سطح برش خورده 

Blendsrf اتصال دو صفحه یا لبه به همدیگر 

Patch 
های سطح ایجاد سطح جدید با استفاده از لبه

 موجود

Offsetsrf آفسِت کردن سطوح 

Surffillet های سطوحگِرد کردن لبه 

Thicken تبدیل سطح به مدل سالید 

 ه
ل

ص
ف

تم
ف

 

 Surfextend سترش لبه انتخابی از سطحگ

تغییر سطوح و به 

دست آوردن 

سطوح فوق 

 پیچیده

بدست آوردن فصل مشترک 

 سطوح
Surfsculp 

نشان دادن و پنهان کردن 

 نقاط کنترلی روی سطوح
CVShow,CVhide 

تبدیل سطح به سطح دارای 

 نقاط کنترلی
Convtonurbs 

تغییر فُرم سطح از نقطه 

 دلخواه
3Deditbar 

 Rebuild نقاط کنترلی در سطحساخت 



 

 

اضافه کردن نقاط کنترلی به 

 سطح
CVadd 

حذف کردن نقاط کنترلی به 

 سطح
CVremove 

 Surfextractcurve اضافه کردن خطوط به سطوح

ل 
ص

ف
تم

هش
 

یجاد تصویر روی صفحه نسبت ا

 UCSبه 
Project to UCS 

ایجاد مِش و 

 ویرایش آنها

نسبت ایجاد تصویر روی صفحه 

 به دید ما
Project to View 

ایجاد تصویر روی صفحه نسبت 

 به دو نقطه انتخابی
Project to 2 Points 

 Mesh توضیحاتی در مورد مِش

 Edgesurf ساخت سطوح مِش

ساخت سطوح مِش با منحنی 

 و خط
Tabsurf 

 Meshsmooth تبدیل مدل سالید به ِمش

ایجاد نرمی و شکستگی در 

 سطوح مِش
Meshsmoothmore,less 

بندی و ایجاد بیشترین شبکه

 ترین حالت مِشنرم
Meshrefine 

خوردگی و رفع ایجاد چین

 خوردگی در سطوح مِشچین
Meshcrease,Meshuncrease 
هم

ل ن
ص

ف
 

تقسیم سطح مِش به دو 

 قسمت
Meshsplit 

ادامه ویرایش 

مَش و به دست 

 آوردن مرکز ثقل

تبدیل چند سطح مِش به یک 

 سطح
Meshmerge 

 Meshcap های مِشبستن سوراخ

های سطح و مِش تبدیل مدل

 به سالید
Convtosolid 

های سالید و ِمش تبدیل مدل

 به سطح
Convtosurface 

 Region پارچه کردن موضوعاتیک

 Massprop محاسبه مرکز ثقل



 

 

ل 
ص

ف
هم

د
 

بدیل مدل سه بعدی به طرح ت

 دو بعدی
Flatshot 

دستورات حرفه 

 ای اتوکد

 Xref ساخت فایل مرجع خارجی

 Attribute Attributeساخت 

 Plot پرینت گرفتن از نقشه

 Constraint Geometric قیدهای هندسی

 Constraint Dimensional قیدهای ابعادی

 


