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سرفصل های آموزش حرفه ای نرم افزار اتوکد
جلسه اول


تاریخچه و ورژن های نرم افزار اتوکد



محیط کلی نرم افزار اتوکد



معرفی ریبون ،نوار ابزار و منوی کرکره ای



روش های مختصات دهی



ترسیم خط با فرمان Line



پاک کردن ترسیمات با فرمانErase



ترسیم انواع دایره با فرمانCircle

جلسه دوم


انتخاب حرفه ای در اتوکد)(Select Object



انتخاب سریع با فرمان Quick select



کپی کردن ترسیمات با فرمانCopy



جابه جایی ترسیمات با فرمانMove



حرکت دستورها به قبل و بعد با فرمان  UndoوRedo



ذخیره سازی فایل ها با فرمانSave



ترسیم مربع یا مستطیل با فرمانRectangle



فرمان های کمک رسم و نقطه یابی  Object SnapیاOsnap



تنظیمات صفحه شطرنجی



ترسیم کمان با فرمانArc

جلسه سوم


کپی های موازی با فرمانOffset



برش ترسیمات با استفاده از ترسیمات دیگر با فرمانTrim



امتداد دادن ترسیمات با استفاده از ترسیمات دیگر با فرمانExtend



ترسیم بیضی با فرمانEllipse



تنظیم ویژگی های عمومی و هندسی یک ترسیم در سربرگproperties



انتقال دادن ویژگی های یک ترسیم به ترسیمات دیگر با فرمانMatch properties
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جلسه چهارم


الیه بندی و مدیریت موضوعات ترسیمی در سربرگLayer



الیه بندی و مدیریت موضوعات ترسیمی به کمکQuick Select



ایجاد کپی های متقارن از موضوعات ترسیمی با فرمانMirror



چرخش موضوعات ترسیمی حول یک نقطه با فرمانRotate



استفاده از  Referenceدر دستورRotate



رسم چندضلعی های منتظم با فرمانPolygon



تغییر مقیاس موضوعات ترسیمی با فرمانScale



استفاده از  Referenceدر دستورScale

جلسه پنجم


گرد کردن گوشه های ترسیمی با فرمانFillet



پخ زدن گوشه های ترسیمی با فرمانChamfer



تغییر طول قسمتی از ترسیمات با فرمانStretch



تکثیر ممتد موضوعات با فرمانArrey

جلسه ششم


نقطه گذاری با فرمانPoint



تغییر شکل و مقیاس نمایش نقاط با فرمانPoint Style



اتصال و یکپارچه سازی موضوعات با فرمانJoin



ترسیم حلقه های توپر با ضخامت دلخواه با فرمانDonut



تقسیم موضوعات ترسیمی به تعداد دلخواه با فرمانDivide



تقسیم موضوعات ترسیمی به فاصله دلخواه با فرمانMeasure



ایجاد و لغو گروه موضوعات ترسیمی با فرمان های  GroupوUngroup



ایجاد و اصالح ترسیم های آماده با فرمانBlock



فراخوانی ترسیم های آماده با فرمانInsert



انتقال اطالعات از اکسل به اتوکد و بالعکس
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جلسه هفتم


هاشور زدن و تنظیمات هاشورها با فرمانHatch



ترسیم خطوط منحنی با فرمانSpline



ترسیم خطوط بی نهایت با فرمانXline



ترسیم جدول با فرمانTable



نوشتن متن و انجام ویرایش های مختلف با فرمانText



تایپ فارسی در اتوکد با استفاده ازKateb

جلسه هشتم


ایجاد اندازه گذاری برای موضوعات ترسیمی در سربرگDimension



تنظیمات اندازه گذاری با فرمانDimension Style

جلسه نهم


ترسیم خطوط مرکب با فرمانMulti line



تنظیمات چاپ نقشه با فرمانPlot



مدیریت فضای نقشه ها باLayout



پالت استایل های حرفه ای باCtb

جلسه دهم


تنظیم مقیاس خطوط ترسیمی با فرمانLt Scale



حذف ترسیمات مشابه روی هم قرار گرفته با فرمانOverkill



ایجاد هاشور با الگوی دلخواه با فرمانSuper Hatch

جلسه یازدهم


یکپارچه نمودن خطوط و ساخت یک محدوده با فرمانBoundary



تجزیه موضوعات ترسیمی با فرمانExplode



برش دادن قسمتی از یک موضوع ترسیمی با فرمانBreak



منظبق کردن موضوعات بر هم با فرمانAlign



ایجاد خط برش با فرمانBreak line



تعیین مختصات نقاط با فرمانID Point



انتقال موضوعات ترسیمی به مبدا ()۰,۰
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لیسپ ها فرمان های کمکی اتوکدlisp ،



فرمان  external referencesیا xref

جلسه دوازدهم


تعیین فاصله بین دو نقطه با فرمانDistance



تعیین زاویه بین دو خط با فرمانAngle



دسترسی به خالصه اطالعات موضوعات ترسیمی با دستورList



اندازه گیری محیط و مساحت موضوعات ترسیمی



نحوه وارد کردن عکس در اتوکد



نحوه وارد کردن  Pdfدر اتوکد



طراحی دست آزاد با فرمانSketch

جلسه سیزدهم


آشنایی با اتوکد سه بعدی ونماهای دید



ترسیم مکعب با فرمانBox



ترسیم استوانه با فرمانCylinder



ترسیم مخروط با فرمانCore



ترسیم کره با فرمانSphere



ترسیم هرم با فرمانPyramid



ترسیم گوه با فرمانwedge



ترسیم تویوپ با فرمانTorus



انتقال موضوعات ترسیمی سه بعدی به دو بعدی با فرمانFlat shot

جلسه چهاردهم


شیت بندی



پرزانته حرفه ای نقشه ها با نرم افزار فتوشاب

