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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

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

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  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 ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

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

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

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

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر  " دس آرين دادگرمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

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

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

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.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مولف

 

نوع سازه شامل ساختمانها، بناهاي صنعتی، نمادهاي شهري و ...  سالهاي متمادي است که اجرا و ساخت هر
براساس نقشه هاي استاندارد انجام میپذیرد. این نقشه ها شامل ترسیم اشکال هندسی نمایش دهنده قطعات و 

روشهاي ساخت، مونتاژ و نصب آنها میباشد. در نتیجه هر مهندس مجري با مطالعه نقشه ها و کنترل جزئیات 
مطابق با نقشه هاي سازه قادر خواهد بود تمام برنامه ریزي ها و برآوردهاي مالی و زمانی پروژه را انجام  اجرایی

دهد و مراحل ساخت را طبق جزئیات خواسته شده پیش ببرد. جهت یکسان سازي رویه ساخت و درك صحیح از 

ان یک زبان مشترك بین المللی) این نقشه ها اصولی تهیه شده است تا با رعایت این اصول مهندسی (به عنو
  فهم درستی از هر نقشه براي مهندسین مجري پروژه به دست بیاید.

قبل از رشد امکانات کامپیوتري شامل نرم افزارها و سخت افزارها، ترسیم نقشه ها به صورت سنتی با قلم و کاغذ 

با استفاده از امکانات کامپیوتري تهیه و انجام میشد. ولی در روزگار فعلی با استفاده از همان اصول مهندسی ولی 
  چاپ نقشه ها با سرعت و دقت بیشتري انجام میپذیرد. 

کتاب حاضر حاصل بیش از یک دهه تجربه مؤلف در طراحی سازه و تهیه نقشه هاي اجرایی سازه ساختمانهاي 
یم نقشه میباشد. در مختلف در دفاتر مهندسی و شرکتهاي مهندسین مشاور و مطالعه مراجع آموزش اصول ترس

(به  Autocad-این کتاب به صورت اختصاصی به ارائه اصول ترسیم نقشه و نحوه استفاده از نرم افزار اتوکد

عنوان یک نرم افزار کاربردي و داراي عمومیت در ترسیمات هندسی) پرداخته میشود. با توجه به گستردگی 
هاي اصلی نرم افزار اشاره میشود و در قسمت پیوست آموزش نرم افزار اتوکد، در این کتاب تنها به قسمت

دستورات کاربردي نرم افزار در ترسیم نقشه هاي سازه ارائه شده است. در نتیجه الزم است خوانندگان جهت 
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تسلط کامل به امکانات نرم افزار و سرعت بخشیدن در ترسیم نقشه ها، به کتاب ها یا دوره هاي تخصصی 

  مراجعه نمایند. آموزش نرم افزار اتوکد

همانطور که مهندسین سازه از مراحل تکمیل یک پروژه اطالع دارند، پروژه هاي ساختمانی در بخش سازه شامل 
دو بخش طراحی (مطابق با ضوابط و آیین نامه هاي محلی یا بین المللی) و تهیه نقشه ها و مدارك اجرایی 

ه به صورت کامل انجام شده و ضوابط اجرایی به میباشد. در این کتاب فرض شده است مرحله طراحی ساز
صورت مشخص به تهیه کننده نقشه ارائه شده است. در نتیجه مخاطبین این کتاب شامل دو گروه خواهند بود. 
گروه اول شامل طراحانی است که تجربه طراحی سازه ساختمانی دارند و میخواهند پس از انجام مراحل طراحی، 

پروژه خود را ترسیم و ارائه کنند. گروه دوم اصطالحاً شامل افراد نقشه کش میباشد که نقشه هاي سازه اجرایی 

  صرفاً میخواهند نقشه سازه اجرایی ساختمانی را که گروه دیگري طراحی کرده است، تهیه کنند.

ت نظرات، با وجود تمام تالش در حفظ و ارتقاي کیفیت علمی و ادبی این کتاب، بهبود کیفیت آن منوط به دریاف
پیشنهادات و انتقادات خوانندگان، همکاران و اساتید محترم خواهد بود. خواهشمند است جهت هرچه کامل تر 

شدن این کتاب، نظرات  خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر یا آدرسهاي ارتباطی مؤسسه فرهنگی هنري 
  دیباگران تهران ارسال فرمایید:

ar.dadgar@gmail.com 

  

الزم میدانم از تمام افرادي که در طی سالهاي متمادي استفاده از آموزشهاي علمی و تجربیات آنها در  در پایان
  مراحل تهیه این کتاب تأثیر داشته است، تشکر نمایم.

  

  آرین دادگر

   


