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 نبش- خيابان آزادي- تهران:مديريت پژوهش
اي   سازمان آموزش فني و حرفه-چهارراه خوش

  مديريت پژوهش-كشور
  6944120  و 6944117  و 6427694: تلفن

  6944119 و 6426793: فاكس
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.COM 

 -خيابـان آزادي  - تهـران  :معاونت پژوهش و توسـعه    
 ســازمان آمــوزش فنــي و -نــبش چهــارراه خــوش

  معاونت پژوهش و توسعه-اي كشور حرفه
  

  6941272:             فاكس  6941516:تلفن
EMAIL: INFO@IRANTVTO.COM 

نظران  از كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره اين 
سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
  .نمايند



  AUTOCADنقشه كشي ساختمان با نرم افزار :  نام شغل
مشخصات عمومي 

 

  

 

  : تعريف شغل
 كسي است كه عالوه بر داشتن مهارت اپراتوري رايانه بتواند  AUTOCADنقشه كش ساختمان با نرم افزار 

  برآيد ساختماني از عهده تهيه و ترسيم كليه نقشه هاي 
  
  

:ويژگي هاي كارآموز 
 ديپلم :يالت ميزان تحص

  :توانايي جسمي
  متناسب با شغل مربوطه 

 
  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  نقشه كش عمومي ساختمان
 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي 

   به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي
  به مفهوم داشتن اطالعات كامل: اصول 
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي

 
  مدت دوره كارآموزي

     ساعت   315:       كل مدت زمان دوره كارآموزي  
     ساعت   115      :        ـ زمان آموزش نظري   1
     ساعت   200         :         ـ زمان آموزش عملي2
     ساعت   ـ                  :      ـ زمان كارورزي    3
       ساعت  ـ               :         مان پروژه        ـ ز4

 
  روش ارزيابي مهارت كارآموز
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 AUTOCADنقشه كشي ساختمان با نرم افزار : نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 
عنوان تواناييرديف
توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار 1

توانايي اجراي نرم افزار  2AUTOCAD 2004 
)دوبعدي(توانايي روشهاي مختصاتي و شناخت زوايا در اتوكد 3
تواناييانجام اصول اوليه نقشه كشي 4
توانايي اجراي دستورات تغيير ديد و صفحه نمايش 5

توانايي اجراي دستورات گروه  6SETTING 
توانايي روش اليه بندي نقشه 7
) 1(ترسيمي ) 1(ختماني با استفاده از دستورات ويرايش توانايي ترسيم انواع پالنهاي سا8

(توانايي اجراي دستورات مربوط به بلوكها  9BLOCKS (
توانايي ترسيم انواع راه پله هاي مورد استفاده در ساختمان10
توانايي اجراي دستورات ترسيم و ويرايش هاشور 11
مان توانايي ترسيم انواع برش مورد نياز در ساخت12
توانايي اجراي دستورات گزارش گيري از نقشه 13
توانايي ترسيم نماهاي مختلف در ساختمان 14
) 2(و ويرايشي ) 2(توانايي اجراي دستوراته ترسيمي 15
توانايي ترسيم پالن شيب بندي پشت بام 16
توانايي ترسيم پالنهاي پي كني و تيرريزي 17
ه نقشه توانايي افزودن متن ب18
توانايي ترسيم پالن موقعيت 19
توانايي اندازه گذاري نقشه20
توانايي ترسيم جزئيات معماري 21
توانايي انجام راندو فضاسازي در ساختمان 22
توانايي ترسيم پالن دكوراسيون و مبلمان 23
توانايي انجام پروژه پايان دوره 24
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 AUTOCADنرم افزار  نقشه كشي ساختمان با نام شغل

اهداف و ريزبرنامه درسي 
زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

2 1 توانايي تشخيص عوامل موثر محيط كار  13

1ـ1      آشنايي با عوامل موثر فيزيكي محيط كار 

1ـ2      آشنايي با عوامل موثر فيزيولوژيكي محيط كار 

1ـ3      محيط كار آشنايي با عوامل موثر شيميايي 

1ـ4      آشنايي با عوامل موثر بيولوژيكي محيط كار

1ـ5      آشنايي با ارگونومي 

1ـ6      شناسايي اصول تشخيص عوامل موثر محيط كار 

1-6-1      تشخيص عوامل موثر محيط كار 

          

          

2توانايي اجراي نرم افزار  5/1 25/3

AUTOCAD 2004       1-2آشنايي با محيط نرم افزاري 

2-2      آشنايي با منوي تصويري 

2-3      آشنايي با منوي كركره اي 

2-4      آشنايي با منوي صفحه اي 

2-5      آشنايي با خط فرمان 

2-6      آشنايي با محدوده ترسيم 

2-7      شناسايي اجراي دستورات مربوط به ذخيره سازي و فراخواني فايل ها 

SAVE       1-7-2

SAVE AS        2-7-2

Q SAVE        3-7-2

OPEN        4-7-2

NEW        5-7-2

      6-7-2END 
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري
RECOVERY        7-7-2

SHELL        8-7-2

RENAM        9-7-2

QUIT        10-7 -2

شناسايي اصول نحوه استفاده از ماوس و صفحه كليد جهت انتخاب 
منوها و وارد به دستورات 

      8-2

2-9      آشنايي با سخت افزارهاي جانبي مرتبط با اتوكد 

DIGITIZER        1-9-2

SCAVVER        2-9-2

PLOTTER        3-9-2

Printer        4-9-2

2-10      آشنايي با فرمتها 
1 -10 -2PASTERR يا نقطه اي       

2VECTOR- 10- 2       يا برداري 

2-11      آشنايي با قابليتهاي نرم افزار اتوكد 

22004-12      شناسايي اصول روش اجراي نرم افزار اتوكد  

روش اجراي نرم افزار اتوكد  1 -12 -22004        

          

          

توانايي روشهاي مختصاتي و شناخت زوايا در اتوكد 
) يدوبعد(

2 5/1 35/3

 ( 3ABOSOLUTE-1      (آشنايي با روشهاي مطلق 

 ( 3Cartesian-2      (آشنايي با روش كارتزين 

 ( 3POLAR-3      (آشنايي با روش قطبي 
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  AUTOCADنقشه كشي ساختمان با نرم افزار  :نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

3-4      ) كاربرد كليد (ايي با نسبي كردن روشهاي مختصاتي آشن

 ( 3C.W-C.C.W-5      (آشنايي با زوايا در اتوكد 

3-6      ) دوبعدي(شناسايي اصول روشهاي مختصاتي و شناخت زوايا در اتوكد 

3-6-1      )دوبعدي(روشهاي مختصاتي و شناخت زوايا در اتوكد 

          

          

          

1م اصول اوليه نقشه كشي توانايي انجا 2 43

4-1      آشنايي با ابعاد و استاندارد كاغذها 

4-2      آشنايي با كادر نقشه ها 

4-3      آشنايي با جدول مشخصات 

4-4      آشنايي با واحدهاي مختلف 

4-5      آشنايي با ضخامت و انواع خطوط 

4-6      آشنايي با عاليم نقشه كشي 

4-7      انواع نقشه هاي معماري آشنايي با 

4-8      آشنايي با مقياس 

4-8-1      شناسايي انجام اصول اوليه نقشه كشي 
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  AUTOCADنقشه كشي ساختمان با نرم افزار : نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

2جراي دستورات تغيير ديد و صفحه نمايش توانايي ا 1 53

P-W-ALL-EXTEND- XP- O)   5-1    (شناسايي اصول اجراي دستورات 

 ZOOM
  RAN    1-1-5  

    REDRAW    2-1-5

    REGEN, REGEN, ALL    3-1-5

شـناسـايي اصـول روش اجراي دسـتورات تغـيير ديـد و صفحـه نمايش 
)

      2-5

( VPOINT–DVIEW 

  5-2-1    روش اجراي دسـتورات تغـيير ديـد و صفحـه نمايش
          

          

6توانايي اجراي دستورات گروه   4 6SETTING10

OSNAPS    6-1  آشنايي با كمك رسم ها  

  6-2    شناسايي اصول روش اجراي دستورات 

APER TURE     6-2-1  روش اجراي دستور  

  BLIPMODE      2-2-6روش اجراي دستور 

  COLOR      3-2-6روش اجراي دستور 

ELEV     6-2-4  روش اجراي دستور  

  GRID      5-2-6روش اجراي دستور

LIMITS     6-2-6  روش اجراي دستور  

LTSCALE  6-2-7    روش اجراي دستور  

ORTHO     6-2-8  روش اجراي دستور  

روش اجراي دستور   9-2-6SNAP      
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  AUTOCADبا نرم افزار  نقشه كشي ساختمان نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

 6UCS- 2-10      روش اجراي دستور 

   UCSICON     6- 2-11      روش اجراي دستور

   6UNITS- 2-12      روش اجراي دستور

SETTING 6-3       شناسايي اصول روش اجراي دستورات

    SETTING 6-3-1  ورروش اجراي دست 

          

          

          

4توانايي روش اليه بندي نقشه  2 76

7LAyER-1      شناسايي اصول روش اجراي دستور  در خط فرمان 

7LAYER-1-1      روش اجراي دستور  در خط فرمان

7LAYER-2      شناسايي اصول روش اجراي دستور  از منو 

از منو  7LAYER-2-1      روش اجراي دستور 

7-3      شناسايي اصول روش اليه بندي نقشه و تغيير خط و رنگ 

7-3-1      روش اليه بندي نقشه

7-4      شناسايي اصول تعريف خط جاري و اليه 

    7-5  شناسايي اصول تعريف رنگ جاري و اليه 
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

توانايي ترسيم انواع پالن هاي ساختماني با استفاده از 
) 1(و ويرايشي ) 1(دستورات ترسيمي 

12 8 820

8-1      آشنايي با انواع پالن هاي ساختماني 

8-1-1      پالن هاي ساده تك واحدي 

8-1-2      اختمان هاي وياليي پالن س

8-1-3      پالن ساختمان هاي اداري 

8-2      ) 1(شناسايي استفاده از دستورات ترسيمي 

8LINE-2-1      روش اجراي دستور  

8ARC-2-2      روش اجراي دستور  

 8CIRCLE-2-3      روش اجراي دستور 

POLYGON        4-2-8روش اجراي دستور 

ELLIPSE   8-2-5      روش اجراي دستور

POINT - PDSIZE - PDMODE   8-2-6      روش اجراي دستور

SLID   8-2-7      روش اجراي دستور

DONUT   8-2-8      روش اجراي دستور

TRACE   8-2-9      روش اجراي دستور

  8RECTANG- 2-10      روش اجراي دستور

PLINE   8- 2-11      روش اجراي دستور

SPLINE   8- 2-12      روش اجراي دستور

RAY   8- 2-13      روش اجراي دستور

XLINE   8- 2-14      روش اجراي دستور

8-3      شناسايي استفاده از دستورات ويرايشي 

 8ERASE-3-1      روش اجراي دستور 
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

OOPS        2-3-8روش اجراي دستور

SCALE         روش اجراي دستور 3-3-8

MOVE         4-3-8 روش اجراي دستور

 ROTATE         روش اجراي دستور 5-3-8

ALIGN        6-3-8  روش اجراي دستور

8COPY-3-7      روش اجراي دستور  

8MIRROR-3-8      روش اجراي دستور  

ARRAY       9-3-8روش اجراي دستور 

CLIPBOARD       10-3 -8كپي كردن به كمك 

MOCORO        11-3 -8روش اجراي دستور 

TSRETCH         روش اجراي دستور 12-3 -8

LENGTHIEN        13-3 -8روش اجراي دستور 

TRIM         روش اجراي دستور 14-3 -8

EXTEND         روش اجراي دستور 15-3 -8

BREAK       16-3 -8روش اجراي دستور 

OFFSET        17-3 -8جراي دستور روش ا

CHAMFER        18-3 -8روش اجراي دستور 

CHANGE        19-3 -8روش اجراي دستور 

CHPROP , CHANGE        20-3 -8روش اجراي دستور 

8-4      آشنايي با پالن طبقات 

8-4-1      مقياس ترسيم پالن 

8-5      شناسايي اصول عاليم مورد استفاده در پالن طبقات

ت شمالي عالم 1-5-8      
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش
جمععملينظريشرحشماره

      عالمت اختالف سطح 2-5-8
      خط برش 3-5-8

      شناسايي اصول ترسيم درب و پنجره در پالن 5-8
       O.K.Bدست انداز پنجره يا 1-5-8
      درب با آستانه و بدون آستانه 3-5-8
درب ساده، گردان، جيبي، دوجفتي، آكاردئوني، پروانه اي، (انواع درب 4-5-8

) فرانسوي، هلندي، كشويي
      

      آشنايي با اصطالحات مورد استفاده در ترسيم پالن طبقات 6-8
         
          

Blocks( 448(توانايي اجراي دستورات مربوط به بلوكها 9

      شناسايي اصول اجراي دستورات 1-9
1-1-9BLOCK       
2-1-9INSERT        
3-1-9MINSERT       
4-1-9WBLOCK        

          
          
          

51520توانايي ترسيم انواع راه پله هاي مورد استفاده در ساختمان10

      آشنايي با انواع پله و كاربردهاي آن 1-10
       پله تعريف10- 1- 1
      پله يكطرفه 10- 1- 2
      ) با بازوهاي مساوي و نامساوي و سه باندي(پله دوطرف 10- 1- 3
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش
جمععملينظريشرحشماره

      پله هاي سه طرفه و چهارطرفه 10- 1- 4
با گردش پله 10- 1- 5

4

1      

      پله مدور 10- 1- 6
پله با گردش 10- 1- 7

2

1      

      پله هاي مارپيچ 10- 1- 8
      پله فرار 10- 1- 9

      آشنايي با اجزا پله 2-10

      شناسايي اصول تشخيص عاليم مورد استفاده در ترسيم پله 3-10

      صول محاسبه راه پله با شيب مجاز شناسايي ا4-10
      روش محاسبه راه پله يا شيب 10- 4- 1

      شناسايي اصول ترسيم راه پله 5-10
      روش ترسيم انواع پله 10- 5- 1

         
          
         
246توانايي اجراي دستورات ترسيم و ويرايش هاشور 11

       HATCHشناسايي اصول روش اجراي دستور 1-11
        HATCHروش اجراي دستور 11- 1- 1

       EDIT HATCHشناسايي اصول روش اجراي دستور2-11
        EDIT HATCHروش اجراي دستور11- 2- 1

      BOUNDARYشناسايي اصول روش اجراي دستور 3-11
        BOUNDARY روش اجراي دستور11- 3- 1
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

20توانايي ترسيم انواع برش مورد نياز در ساختمان  10 1230

12-1      آشنايي با ترسيم برش 

12- 1- 1      برش در نقشه كشي ساختمان 

12- 1- 2      عاليم مورد استفاده در ترسيم برش 

12- 1- 3       ساختمان مشخص كردن مصالح

12-2      آشنايي با خط برش در ساختمان 

12-3      شناسايي اصول ترسيم برش 

  12- 3- 1    ترسيم برش 

         
          

          

          

14توانايي اجراي دستورات گزارش گيري از نقشه  5 1319

13-1      شناسايي اصول اجراي دستورات 

    DIST   1 -1 -13

    LIST   2 -1 -13

    ID    3 -1 -13

    AREA   4 -1 -13

    TIME    5 -1 -13

    STATUS   6 -1 -13

  DBLIST   7 -1 -13  
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش
جمععملينظريشرحشماره

101222توانايي ترسيم نماهاي مختلف در ساختمان14

      آشنايي با نما در نقشه كشي 1-14

      ) شمال ، جنوب، شرق و غرب(انواع نما 2-14

      عاليم مورد استفاده در ترسيم نما 3-14

      شناسايي اصول ترسيم نما 4-14
      روش ترسيم نما 14- 4- 1

          
         
         
7714) 2(و ويرايش ) 2(توانايي اجراي دستورات ترسيمي 15

      شناسايي اجراي دستورات ترسيمي 1-15
1 -1 -15REGION       
2 -1 -15BONDARY       
3 -1 -15MLINE        
4 -1 -15MLINE EDIT       
      شناسايي اجراي دستورات ويرايش 2-15
        GRIPراه اندازي وضعيتهاي 15- 2- 1
       GRIP غير فعال كردن نقاط و فرمانهاي15- 2- 2

         
         
121527توانايي ترسيم پالن شيب بندي پشت بام 16

      شناسايي اصول انواع بام ساختمانها 1-16

      شناسايي اصول ميزان شيب پشت بامها 2-16

      آشنايي با آبروها 3-16
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

زمان آموزش
جمععملينظريشرحشماره

شناسايي اصول عاليم و اصطالحات و مقياس مورد استفاده در ترسيم 4-16
پالن شيب بندي 

      

      شناسايي اصول ترسيم پالن شيب بندي 5-16

          

         
102535توانايي ترسيم پالن فنداسيون و تير ريزي17

      اشنايي با انواع پالنهاي فنداسيون 1-17

      آشنايي با اجزاء پي ها 2-17

      شناسايي اصول بكارگيري دستورات ترسيم پالن فنداسيون 3-17

      آشنايي با نحوه تيرريزي ساختمانها 4-17

      آشنايي با انواع پروفيل هاي ساختماني 5-17

      شناسايي اصول بكارگيري دستورات ترسيمي پالن تير ريزي 6-17
          
         
         
51015توانايي افزودن متن به تصوير نقشه 18

      شناسايي اجراي دستورات 1-18
1 -1 -18DTEXT        
2 -1 -18DDEDIT        
3 -1 -18DDMODIFY        
4 -1 -18MTEXT        
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  AUTOCADنقشه كشي ساختمان با نرم افزار  :نام شغل
اهداف و ريزبرنامه درسي 

آموزشزمان 

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

10توانايي ترسيم پالن موقعيت  5 1915

19-1      آشنايي با پالن موقعيت 

19-2      آشنايي با موقعيت ساختمان و زمين نسبت به اطراف 

19-3      شناسايي اصول مقياس ترسيم و عاليم مورد استفاده 

19- 3- 1       استفاده روش اندازه گيري، مقياس، ترسيم و عاليم مورد

19-4      شناسايي اصول ترسيم پالن موقعيت 

          

         

         

4توانايي اندازه گذاري نقشه  3 207

DIMSTYLE         شناسايي اصول روش ساخت 1-20

 20DIMENSION-2      (شناسايي اصول روش كار با متغيرهاي خط اندازه 

LINE(
 20EXTEN-3      (خطوط كمكي اندازه شناساي اصول روش كار با متغيرهاي 

SIONLINE (
 ( 20ARROWS-4      (شناسايي اصول روش كار با متغيرهاي فلش اندازه 

 ( 20DIMTEXT-5      (شناسايي اصول روش كار با متغيرهاي متن اندازه 

(شناسايي اصول روش كار با متغير ويرايش اندازه گيري  6-20EDITDIM (
شامل 

      

  DIMTEDIT , DIMEDIT

20-7      شناسايي اصول روشهاي اندازه گيري 

افقي، عمودي، هم راستا، چرخشي، (شناسايي اصول روشهاي خطي 
)مبناي، پي در پي

      8-20

) قطري، شعاعي، عالمت مركز(شناسايي اصول روشهاي شعاعي  9-20      
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  AUTOCADنقشه كشي ساختمان با نرم افزار  :نام شغل
درسي اهداف و ريزبرنامه 

زمان آموزش

  

 

شرح عمليشماره جمعنظري

20-10      شناسايي اصول روش خط فلش دار 

شناسايي اصول روش اندازه گيري نقشه  11-20      

         
          

         
10توانايي ترسيم جزئيات معماري  9 2119

21-1      )دتايلها(شناسايي نقشه هاي جزئيات 

20- 1- 1       دتايل مقاطع ديوار

20- 1- 2      دتايل آبروي بام 

20- 1- 3      دتايل سقف كاذب 

20- 1- 4      دتايل انواع راه پله 

21- 1- 5      دتايل فونداسيون و كرسي چيني  

21- 1- 6      دتايل كف سازي 

21- 1- 7      دتايل انواع سقف و  دست انداز بام 

21- 1- 8      دتايل محوطه سازي 

21- 1- 9      بهداشتي دتايل سرويسهاي 

21-2      آشنايي با عاليم و اصطالحات فني در ترسيم نقشه هاي دتايل 

21-3      آشنايي با مقياس مورد استفاده در ترسيم دتايلها 

آشنايي با اصول تهيه و ترسيم دتايلها  4-21      
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  AUTOCAD نقشه كشي ساختمان با نرم افزار نام شغل
ف و ريزبرنامه درسي اهدا

زمان آموزش
جمععملينظريشرحشماره

3710توانايي انجام راندو و فضاسازي در ساختمان 22

      راندو در پالن 1-22

      راندو در برش 2-22

      راندو در نما 3-22

      سايه كاري 4-22
         
         
3710توانايي ترسيم پالن دكوراسيون و مبلمان 23

      شناسايي اصول ترسيم پالن دكوراسيون 1-23
انواع پالن دكوراسيون اتاق خواب، پذيرايي، آشپزخانه و سرويسهاي 23- 1- 1

بهداشتي 
      

      عاليم استاندارد 23- 1- 2

      شناسايي اصول تقسيم بندي فضا و استقرار مبلمان 2-23

      شناسايي اصول ترسيم پالن دكوراسيون 3-23

          

          

          

156توانايي انجام پروژه پايان دوره 24

      شناسايي اصول انجام پروژه پايان دوره 1-24
      انجام پروژه پايان دوره طبق دستور كار 24- 1- 1

          
          
          

  .ر تعيين شده است
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