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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

–حامد فرجي -عبداهللا سليمي-جناب آقايان ميالد حشمتي"كتابي كه در دست داريد با همت 
و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از  "نيا سالميوسركار خانم بتول 

  يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
  

  افزار اتوکد مکانیکال خودآموز نرم عنوان کتاب:
  

کشی به کمک کامپیوتر  پرکاربرد و جامع در زمینه طراحی و نقشهافزارهاي  یکی از نرم
)Computer Aided Design – CAD همراه با قطعات استاندارد، اجزاي ماشین و مقاطع (

ها؛ از جمله  باشد. امروزه در تمامی رشته افزار کاربردي اتوکد مکانیکال می استاندارد، نرم
راحی صنعتی، ساخت و تولید، صنایع و ... از این کشی، ط سازي، نقشه عمران، مکانیک، راه

  شود. افزار پرکاربرد استفاده می نرم

افزار اتوکد مکانیکال از پایه تا  آموزش نرم، افزار اتوکد مکانیکال کتاب خودآموز نرم
ها  باشد. در این کتاب، به تشریح تمامی محیط پیشرفته متناسب با آخرین تغییرات موجود می

و  mechanicalهاي  ري موجود در نرم افزار اتوکد مکانیکال (اعم از محیطهاي کا و پنل
structureاست. کتاب حاضر به  ها پرداخته شده ) و تمامی دستورات مرتبط با این محیط

مند  باشد، که عالقه است و براي تمامی کسانی مناسب می زبانی سلیس و روان نگاشته شده
  وکد مکانیکال هستند. افزار کاربردي ات به یادگیري نرم

افزار اتوکد آورده  افزار اتوکد مکانیکال با نرم هاي موجود میان نرم در کتاب حاضر، تفاوت
  است. شده
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   باشد: است. فصول این کتاب به شرح زیر می فصل نگاشته شده 15کتاب حاضر در 

  اي بر اتوکد مکانیکال مقدمه :1فصل  

  و نحوه استفاده از پنلکنترل دوبعدي صفحه تصویر  :2فصل Viewport Tools  

  ترسیم موضوعات دوبعدي در محیط  :3فصلMechanical و نحوه استفاده از دستورات ویرایشی  

  هاي مکانیکی گذاري قطعات و ایجاد عالئم در نقشه نحوه اندازه :4فصل  

  تایپ متن و نحوه ویرایش متون  :5فصل  

  نحوه استفاده از پنلبندي موضوعات در اتوکد و  الیه :6فصل Properties  

  هاي پویا و متنی بندي موضوعات در اتوکد و نحوه ایجاد بلوك بلوکه :7فصل  

  گیري گزارش :8فصل  
  پارامتریک کردن موضوعات ترسیمی  :9فصل 

  هاي مکانیکی با استفاده از محیط  دهی نقشه سازمان :10فصلStructure  

  هاي فنی استاندارد و مقاطع فوالدي در نقشهنحوه استفاده از قطعات  :11فصل 

  نحوه ایجاد و ویرایش جداول در نقشه :12فصل  

  لمان محدود و استفاده از محاسبات طراحی :13فصلآنالیز ا  

  هاي ساخت خروجی گرفتن از نقشه :14فصل )Plot(  

  دهی، نکات ترسیم ایزومتریک) ضمائم (مختصات :15فصل  

سازه)، دانشجویان، صنعتگران،  -مهندسین (اعم از مهندسین مکانیک و عمرانکتاب حاضر براي تمامی 
  باشد. طراحان صنعتی و تمامی کسانی که در این زمینه در صنعت مشغول به کار هستند، مناسب می
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 توانند به وبسایت هاي مهارتی و دریافت مدارك معتبر می مخاطبین این کتاب، جهت شرکت در کالس
www.zankozogh.ir .مراجعه نمایند  

هاي ارتباطی زیر مثل همیشه اینجانب را  در پایان از شما خوانندگان گرامی خواستارم از طریق آدرس راه
   هاي کتاب حاضر مطلع سازید. از کمبودها و کاستی

  
  مهندس میالد حشمتی

 مهندسیافزارهاي طراحی و آنالیز  مدرس نرم
 

Tel: 09124338308 – 09035932490  
Email: miladheshmati927@gmail.com 
Instagram: zanko_zogh  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


