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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " جناب آقاي دكتر جليل خليل آذر "كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش ارت بر محتوا:كارشناسي و نظ

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 



 

  مقدمه مولف
افـزار از محصـوالت شـرکت     رود. این نـرم  هاي مهندسی و صنعتی به کار می  افزاري است که براي ترسیم نقشه توکد نام نرماُ
هاي گوناگون تولیـد شـده اسـت. و در هـر نسـخه جدیـد،        تا به امروز در نسخه 1982تودسک است. که از سال مریکایی اُا
اُ ارائه شده است. کاربران تري هاي متنوع مکانات و قابلیتاعديهاي دو مکان استفاده از محیطتوکد او سه ب عدي را دارند. به ب

  .کشی مهندسان دانست توکد را جایگزینی عالی براي میز و وسایل نقشهاُ توان طور کلی می

ا اغلب از یک متـود واحـد   هاي ترسیمی و تمرینی متعددي دربارة اُتوکد در بازار کتاب ایران وجود دارد. اکثر آنه کتاب
هـاي انجـام شـده، نـواقص      اند. کتاب پیش رو ضمن ارج نهادن به تالش براي ارتقاء مهارت ترسیمی دانشجویان بهره جسته

  حاکم بر آنها را استخراج نموده و در کتاب حاضر سعی کرده آنها را رفع کند. 

اي  ، مجموعـه  افزار هاي موجود در این نرم رات و تواناییدر فصل اول کتاب، مولف براي آشنا نمودن دانشجویان با دستو
دصتور را آورده است. در فصل دوم، ترسیمات دوبعدي از سطح مقدماتی تا پیشرفته را قرار داده و در فصل  500نزدیک به 

  بعدي پرداخته است.  سوم به ترسیمات سه

ر و سـینما، معمـاري، طراحـی صـنعتی، مکانیـک،      هاي طراحی صحنه تئـات   کتاب حاضر براي تمامی دانشجویان رشته
واحـد   2کشی در مقطع کاردانی و کارشناسی بـه عنـوان منبـع اصـلی تمرینـات اُتوکـد بـه ارزش          عمران، متالوژي و نقشه

  مند شوند. دانشگاهی تدوین شده است. امید است عالوه بر جامعۀ دانشگاهی، سایر عالقمندان نیز از آن بهره

و جناب آقاي مهنـدس عمـران    زهرا کرمیدانم از تمامی زحمات سرکارخانم مهندس معمار  میدر پایان الزم   
  که در تدوین این کتاب سهمی بسزا داشتند تشکر و قدردانی نمایم. گوران سعید نظري

  هاي ذیل مراجعه نمایید: توانید به یکی از نشانی براي ارتباط با نویسنده و ارائه نظرات و پیشنهادات می

 Email: Directorkha@gmail.com 
 Instagram: Jalil_Khalil_Azar 
 Telegram: https://t.me/Khalilazar 
 Mobile Number: ٣٠٧٢-٧٠٤-٠٩١٢ 
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