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اختصار كلي
L * انتخاب دو نقطه  * L Line رسم خط 1

E * انتخاب موضوع * E Erase پاك كردن 2

CO * انتخاب دو يا چند نقطه * انتخاب موضوع * CO Copy كپي كردن 3

M * انتخاب دو نقطه * انتخاب موضوع M Move حركت دادن يك موضوع 4

PL * انتخاب نقاط * PL Pline رسم خط شكسته 5

Enter و سپس C اگر كليد ، Line پس از رسم چند خط و قبل از لغو دستور
C را بزنيم يك خط به ابتداي خطوطمان رسم شده و محدوده چند خط بسته مي شود. Close بستن محدوده خطهايمان 6

Mi * انتخاب دو نقطه بعنوان محور تقارن *  انتخاب موضوع * MI Mirror ايجاد قرينه 7

U *                  ( به هر اندازه كه بخواهيم مي توانيم به مرحله قبل برگرديم ) U Undo بازگشت به مرحله قبل 8

SPL * انتخاب نقاط *** SPL SPLine رسم خط منحني 9

با زدن كليد ENTER آخرين دستور تكرار مي شود - - تكرار دستور 10

PO * انتخاب نقطه PO Point ايجاد نقطه 11

O * انتخاب موضوع و تعيين سمت  *  وارد كردن عدد * O Offset افست كردن 12

Enter براي سرعت بخشيدن به ترسيماتمان بهتر است بجاي استفاده ازكليد
- از كليدSpace استفاده كنيم. - space استفاده از كليد 13

با استفاده از كليد Esc مي توان دستورات را لغو كرد. - - لغو دستور 14

RO * انتخاب نقطه دورا ن سپس وارد كردن عدد دوران * انتخاب موضوع * RO Rotate دوران يك موضوع 15

TR * انتخاب قسمت حذف شونده خط * انتخاب يك خط بعنوان چاقو * TR Trim بريدن امتداد يك خط 16

EX *  انتخاب خط  * انتخاب يك خط بعنوان انتهاي خط * EX Extend امتداد دادن يك خط 17

PU purge all yes to all close *      /      / PU Purge سبك سازي يك فايل 18

SC * انتخاب نقطه مبدا سپس وارد كردن عدد مقياس * انتخاب موضوع * SC Scale تغيير مقياس يك موضوع 19

AutoCAD دستورات پايه در
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F * R * 0 * انتخاب دو خط F Fillet رساندن امتداد دو خط به هم 20

S * انتخاب دو نقطه * انتخاب گوشه هاي موضوع S Stretch كشش يك موضوع 21

B * انتخاب موضوعات * وارد كردن اسم بلوك * OK B Block بلوك كردن موضوعات 22

X * انتخاب يك بلوك * X Explode انفجار يك بلوك 23

BO * انتخاب يك نقطه داخل يك محدوده بسته / pick piont * BO Boundary رسم يك محدوده 24

REC * انتخاب دو نقطه REC Rectangle رسم مستطيل 25

L * مقدار زاويه>  طول خط@انتخاب نقظه ابتداي خط  * L Line رسم خط با زاويه و طول مشخص 26

DI * انتخاب دو نقطه DI Distance اندازه گيري فاصله بين دو نقطه 27

File New open  /    /  - - ايجاد يك صفحه كار 28

Z * انتخاب محدوده مورد نظر Z Zoom زوم كردن روي يك محدوده 29

Z * E  * Z ZExtend آوردن كل كار روي بر صفحه 30

Z * P  * Z Zprevious بازگشت به زوم قبلي 31

A * انتخاب سه نقطه بعنوان ابتدا ، وسط و انتهاي كمان A Arc رسم كمان 32

C * انتخاب يك نقطه بعنوان مركز سپس وارد كردن يك عدد بعنوان شعاع * C Circle رسم دايره 33

AR * وارد كردن تعداد، زاويه و فاصله بين موضوعات * انتخاب موضوع / OK AR Array رسم چند نمونه از يك موضوع 34

POL * انتخاب يك نقطه * مشخص كردن مركز * وارد كردن تعداد اضالع POL Polygon رسم يك چند ضلعي 35

LI * انتخاب موضوع *  /  (F2) LI List نمايش مشخصات يك موضوع 36

با زدن كليد (F8)  اين حالت فعال مي شود.

     در نوار ابزار پايين صفحه اتوكد با فعال كردن گزينه
  ORTHO ميتوان خطوط را بصورت افقي و عمودي رسم كرد.

--رسم خطوط افقي و عمودي 37
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بااستفاده از كليد F1 مي توان از Help اتوكد استفاده كرد. - - استفاده از Help در اتوكد 38

P *             ( .با نگه داشتن رول وسط موس عالمت دست ظاهر مي شود ) P Pan حركت دادن صفحه اتوكد 39

AREA * O * انتخاب موضوع بسته AREA Area محاسبه محيط و مساحت 40

LEN * انتخاب موضوع * LEN Length محاسبه طول  41

Ctrl + 8 CAL Calculator استفاده از ماشين حساب تخصصي 42

W * انتخاب مسير / انتخاب نقطه پايه * انتخاب موضوع  / OK W WriteBlock ايجاد بلوك با قابليت ذخيره شدن 43

I * انتخاب مسير , OK , انتخاب نقطه پايه I Insert استفاده از بلوكهاي ذخيره شده 44

EL * انتخاب سه نقطه راهنما EL Ellipse رسم بيضي 45

J * سپس انتخاب بقيه خطوطPLانتخاب يك  * J Joint يكي كردن چند PL در امتداد هم 46

DIV * وارد كردن عدد / انتخاب موضوع  * DIV Divide تقسيم كردن خط 47

ME * وارد كردن عدد / انتخاب موضوع  * ME Measure مشخص كردن اندازه هاي مساوي روي خط 48

PR * انتخاب موضوع PR Properties نمايش مشخصات يك موضوع 49

MA * انتخاب موضوع پايه سپس نتخاب بقيه موضوعات * MA Match يكي كردن كردن ويژگيهاي چند موضوع 50

OS * Object Snap 
        براي مشخص كردن انتها يا وسط خطوط ويا مركز دايره و . . .

 در پنجره باز شده ميتوان بر حسب نياز گزينه ها را تيك زد.
OS Osnap Osnap تنظيمات مربوط به 51

با استفاده ازكليد F3 ويا Osnap در پايين صفحه كد مي توان دستوررا فعال كرد. - - Osnap فعال كردن 52

براي آوردن Toolbar مورد نياز خود ابتدا روي يكي از آيكن هاي صفحه اتوكد
راست كليك كرده سپس از منوي بازشده Toolbar مورد نظر را تيك مي زنيم. - - Toolbar استفاده از 53
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ابتدا  از منوي Toolbar گزينه Layers را انتخاب كرده سپس روي آيكن
 Layer Properties Manager كليك كرده در پنجره بازشده مي توان اليه جديد 

تعريف كرد ويا خصوصيات اليه ها را تغيير داد.
مانند رنگ خط، ضخامت ، نوع خط و . . .  .

براي خاموش وروشن كردن اليه ها مي توان چراغ هراليه را خاموش يا روشن كرد.

LA Layer استفاده از مديريت اليه ها 54

در نوار ابزار پايين صفحه اتوكد اگر گزينه Polar را فعال كنيم بهنگام ترسيم خط ، 
اتوكد براي ما زواياي خاصي را مشخص مي سازد . براي تنظيم اين زوايا ، روي آيكن 

Polar راست كليك كرده و وارد settings مي شويم. در پنجره بازشده با استفاده 

ازگزينه Polar Angle Settings زاويه مورد نياز خود را تعيين مي كنيم.

- - Polar استفاده از امكانات 55

در نوار ابزار پايين صفحه اتوكد اگر گزينه DYN را فعال كنيم به هنگام ترسيماتمان 
زاويه ، طول و مشخصات ديگر موقعيت موس نمايانگر مي شود. - - DYN استفاده از امكانات 56

براي نوشتن متن ابتدا تنظيمات مربوطه را اعمال مي كنيم.

  ST *  

درپنجره بازشده بااستفاده از گزينه NEW يك استايل براي خود تعريف مي كنيم ، 
سپس نوع فونت خودرا از Font Name انتخاب مي كنيم. حال با استفاده از گزينه  

.Closeو Apply بزرگي فونت خودرا انتخاب مي كنيم. سپس Height

ST Text Style

تنظيمات انجام شده در داخل آن فايل ذخيره شده اند،هروقت خواستيم متني رابنويسيم

T  *                                         
  با انتخاب دو نقطه يك كادر جديد باز مي كنيم

در داخل كادر بازشده استايل خودرا انتخاب كرده و شروع به نوشتن مي كنيم
سپس OK. مي توان با استفاده از دستور SC بزرگي فونت را دوباره تغيير داد.

T Text

در باالي صفحه كد از منوي Insert گزينه  ... Rster Image را انتخاب كرده و 

عكس خودراانتخاب مي كنيم،سپس يك نقطه درصفحه كليك كرده و * مي زنيم. - - وارد كردن عكس در محيط كد 58

Tools / Display Image  / Save                        
در اين عمل با توجه به زوممان آنچه را كه مي بينيم بصورت عكس ذخيره مي شود. - - عكس گرفتن از محيط كد 59

نوشتن متن57
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براي اعمال تغييرات در يك متن كافيست روي متن دوبار كليك كنيم . - - اعمال تغيير در يك متن 60

Format Point Style *   . . . - - تنظيمات مربوط به نقطه 61

ID * انتخاب نقطه مورد نظر ID Id تعيين مختصات نقاط 62

UCS * 3 *  Y و محور  X  انتخاب سه نقطه بيانگر مبدا و محور UCS UCS استفاده از UCS جديد 63

در محيط Layout مي توان پنجره اي رسم كرد و از طريق آن ،
 محيط Model را ديد زد. 

بدين منظور ابتدا از گزينه view باالي صفحه اتوكد ، گزينه viewports را انتخاب 
كرده و در آن 1viewport را انتخاب مي كنيم.حال بااستفاده از انتخاب دو نقطه يك 

كادر رسم مي كنيم كه همان پنجره ديد ما مي باشد.داخل كادر رسم شده ، محيط 
Model مشاهده مي شود.با دوبار كليك كردن داخل كادر وارد آن مي شويم و مي 

توانيم تغييرات خود را اعمال كنيم. با دوبار كليك كردن بيرون از كادر مي توان از آن 

 ( PR  * ) ، را آورده Properties خارج شد. براي تعيين مقياس كادرمان ابتدا منوي
 ، كادر را انتخاب كرده و مقدار گزينه  Custom Scale را برابر يك قرار مي دهيم.

حال كادر رسم شده ما در مقياس 1/100 تنظيم شده است.
براي ايجاد تعداد بيشتري Layout و همچنين نام گذاري آن مي توان روي آن راست 

كليك كرده و تغييرات خودرا اعمال كنيم.
 Model كافيست روي Model و بازگشت به Layout براي خارج شدن از محيط

كليك كنيم.

- - Layout كاركردن در محيط 64

H * Hatch                                           
در پنجره بازشده با استفاده از گزينه Pattern نوع هاشور خودرا انتخاب كرده سپس 
روي آيكن Pick Point كليك كرده وداخل يك محدوده بسته كليك مي كنيم تا 

محدوده مورد نظرمان انتخاب شود، و * ميزنيم . حال مي توانيم زاويه و اندازه هاشور 
خود را تنظيم كنيم ، سپس OK مي زنيم .

H Hatch هاشور زدن يك محدوده 65
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براي نوشتن متن فارسي :
در ابتدا بايد فونت كاتب را كه جدا از برنامه اتوكد مي باشد ، تهيه كرده و در داخل 

پوشه فونت موجود در اتوكد( جايي كه اتوكد نصب شده ) كپي كرده ، سپس هربار كه 
فايل اتوكد را باز مي كنيم بايد اين فونتها را Load كنيم. 

 Tools / Load Application                              
سپس فونتهاي موجود در پوشه فونت كد را انتخاب كرده ،

 . close را مي زنيم و سپس Load

حال بايد يك استايل جديد براي فونت كاتب ايجاد كنيم و در آن فونت
 naskh-h.shx را انتخاب كرده سپس گزينه  Backwards را تيك بزنيم و 

Applyكنيم وپنجره را ببنديم. حال درمحيط كد بايد تايپ كنيم kateb و*را بزنيم. 

در اين مرحله بايد يك نقطه بعنوان مبدا ، نقطه بعدي بعنوان ارتفاع و نقطه سوم را بعنوان 
جهت انتخاب كنيم ، حال بايد متن خود را تايپ كنيم .

Kateb Kateb دستور كاتب 66

ابتدا  از منوي Toolbar گزينه Dimension را انتخاب كرده سپس با استفاده از 
آيكن هاي موجود در آن مي توان طول خط ، طول كمان ، اندازه زاويه

و . . .رااندازه گذاري كرد.براي تنظيم اندازه گذاريمان ازدستورزيراستفاده مي كنيم.
- Dimension

D * Modify                                                                

 در پنجره بازشده مي توانيم بر حسب مورد ، اندازه و نوع اعداد ، خطوط اندازه و فاصله بين
خطوط اندازه و . . . را تنظيم كنيم. وهمچنين مي توانيم

دقت اندازه گيريمان را با استفاده از آيكن Primary Units/Precision  تنظيم كنيم.  

D Dimension
Style

 Prepared By :  S.Ghalandar خرداد  86

اندازه گذاري خطوط67

      -  عالمت  * بيانگر  ENTER  مي باشد.

دستورات فوق تعداد مختصري از دستورات اتوكد مي باشد كه تحت عنوان دستورات پايه ذكر شده است .
اميد است كه اين دستورات شروع خوبي براي عالقمندان به اين نرم افزار بوده ، و دوستان مشتاق بتوانند

اتوكد دو بعدي و سه بعدي را در سطح پيشرفته بكار گيرند .
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